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Voorwoord

Op 1 mei 1980 installeerde de toenmalige Minister van Justitie de Voorberei-
dingsgroep Experimenten Dienstverlening (VED). Op 10 november van dat-
zelfde jaar deed de Minister een circulaire uitgaan, waarin werd aangekondigd
dat er in ons land voor de duur van 2 à 3 jaar zou worden geëxperimenteerd
met dienstverlening. De circulaire vermeldde tevens, dat de experimenten
onderwerp zouden zijn van een door het WODC te verrichten onderzoek. Dit
ging van start op 1 februari 1981, de datum waarop volgens de circulaire de
experimenten een aanvang konden nemen.
Het werd gesuperviseerd door dr. J. Junger-Tas, raadadviseur bij het WODC.
Drs. M.W. Bol droeg de verantwoordelijkheid voor uitvoering en rapportage,
mr. J.J. Overwater verleende daarbij assistentie. Als begeleidingscommissie
trad op de eerder genoemde VED. Voor de samenstelling van deze commissie
zie bijlage 1.

Allen die aan de realisering van het onderzoek hebben bijgedragen, willen we
bij deze hartelijk dank zeggen. Veler namen en/of functies staan reeds ver-
meld in een of meer van de deelrapporten.
Nog toegevoegd dienen te worden mw. P.M. Sabbe, die het typewerk ver-
richtte, en mw. M.J. Smits, die de eindteksten gereed maakte voor de drukker.
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1 Inleiding

Het begrip dienstverlening
Een dienstverlener is in dit rapport een van een strafbaar feit verdachte, aan
wie anders (waarschijnlijk) een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou zijn
opgelegd maar die nu, in plaats daarvan, nuttige werkzaamheden verricht ten
behoeve van de samenleving.

Plaats en tijd van onderzoek
Het WODC-onderzoek "Dienstverlening" strekt zich uit over acht proefarron-
dissementen: Groningen, Assen, Almelo, Zutphen, Den Bosch, Breda, Haar-
lem en Alkmaar.') Het grootste gedeelte van het onderzoekmateriaal werd ver-
zameld over de periode februari 1981 tot mei 1982. Gegevens over de organisa-
tie van dienstverlening werden in de loop van 1983 verzameld; ook werd in dat
jaar een eindevaluatie verricht.

Rapportage
Op basis van al het verkregen materiaal bracht het WODC in het jaar 1983
reeds drie deelrapporten uit. De inhoud van deze rapporten vindt u thans,
anders gerangschikt, hier en daar samengevat en/of in het kort herschreven,
op enkele punten aangevuld met nieuwe gegevens, terug in dit eindrapport.2)

Indeling van het rapport
Het rapport in opgesplitst in drie delen. In deel 1 staat de plaats van dienstver-
lening in het geheel der strafrechtspleging centraal. In deel II worden
totstandkoming en uitvoering van dienstverleningen besproken. Deel III is een
weergave van opvattingen die bij verschillende groeperingen in de samenle-
ving over dienstverlening bestaan. Elk van deze drie delen wordt afgesloten
met een samenvatting. Het rapport wordt afgesloten met een algemene dis-
cussie en slot (hoofdstuk 12).

1) Deze arrondissementen werden door de Minister van Justitie aangewezen op basis van hun be-
reidheid om aan de experimenten mee te werken en zijn niet representatief voor heel Nederland;
de randstad is sterk ondervertegenwoordigd. Het lijkt raadzaam dat men dit bij het lezen der
onderzoekresultaten steeds in het achterhoofd houdt.

2) In de bijlagen 2 t/m 4 zijn de inhoudsopgaven der drie deelrapporten overgenomen. U kunt aan de
hand daarvan gemakkelijk terugvinden waar bepaalde onderwerpen door ons eerder (vaak uit-
voeriger) werden besproken.
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Deel 1:
De plaats van dienstverlening in .
de strafrechtspleging
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2 Dienstverlening als alternatief voor
de korte vrijheidsstraf

2.1 Het vraagstuk der aanzuigende werking

2.1.1 Algemeen
Dienstverlening werd in ons land geïntroduceerd als een alternatief voor de
korte, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Met andere woorden, in principe was
het niet de bedoeling dat er meer mensen in het strafrechtelijk systeem zou-
den komen dan voorheen; evenmin was het de bedoeling om eenzelfde hoe-
veelheid of dezelfde mensen zwaarder dan voorheen te straffen. De vrees dat
een dergelijke uitbreiding en/of intensivering van strafrechtelijk optreden toch
zou plaatsvinden werd en wordt in pers en vakliteratuur veelvuldig geuit.
Regelmatig worden daarbij (ten onrechte soms door elkaar) de termen "verrui-
ming van strafrecht" en "aanzuigende werking" (inversie) gebezigd.
Verruiming van strafrecht kan twee dingen betekenen: 1) een verruiming in de
toepassingsmogelijkheden van bestaande sancties en 2) het scheppen van
meer mogelijkheden om strafrechtelijk te reageren (dus: uitbreiding van het
straffenarsenaal/sanctiepakket). Met de introductie van dienstverlening werd
ons strafrecht in laatstgenoemde zin verruimd: Een dergelijke verruiming
hoeft niet, maar kan wel een aanzuigende werking met zich brengen. Er zijn
twee situaties denkbaar waarbij zo'n aanzuigend effect optreedt. In de eerste
plaats kan het zijn dat het totale aantal strafrechtelijke reacties groter wordt.
In dat geval stellen we voor te spreken van een aanzuigende werking in ruime
zin.
In de tweede plaats is het mogelijk, dat zich bij een kwantitatief gelijkblijven
van het aantal opgelegde sancties, niettemin een verschuiving voordoet in de
richting van zwaarder straffen. In dat geval spreken we van een aanzuigende
werking in enge zin. Of één van beide vormen van aanzuigende werking zich
tijdens de experimentele periode voordeed, was een vraag die het WODC van
meet af aan in zijn onderzoekplan had opgenomen. Bij beide vormen zal nu
achtereenvolgens worden stilgestaan.

2.1.2 Aanzuigende werking in ruime zin
Het toetsen van de aanzuigende werking in ruime zin is een buitengewoon ge-
compliceerde aangelegenheid. De te beantwoorden vraag is in wezen, of het
strafrecht als geheel 'actiever' wordt als gevolg van het invoeren van een nieu-
we mogelijkheid tot strafrechtelijk reageren, in casu de dienstverlening. Een
manier om een dergelijke toets uit te voeren zou zijn, om een trendstudie (bv.
over een periode van drie jaar) te verrichten ten aanzien van de totale aantal-
len door Rechtbank en OM afgedane strafzaken, ten eerste in alle proefarron-
dissementen en ten tweede in de overige arrondissementen (dat wil zeggen
tot aan de tijd dat ook daar de dienstverlening van de grond begon te komen).
Als dan bv. zou blijken dat in de proefarrondissementen het aantal strafzaken
een sterkere toename vertoont dan in de andere, zou daarin misschien een
aanwijzing kunnen liggen voor het bestaan van een aanzuigend effect. Wij
hebben van een dergelijke trendstudie echter afgezien omdat de totale aantal-
len dienstverlening naar verhouding dermate gering waren, dat zelfs niet aan-
nemelijk gemaakt zou kunnen worden (laat staan aangetoond) dat een even-
tuele activering van het strafrechtelijk ingrijpen juist aan de dienstverlening,
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en niet bv. aan een versterking van politiekorpsen of aan wijzigingen in het
vervolgingsbeleid kon worden toegeschreven.

2.1.3 Aanzuigende werking in enge zin
In concreto betekent dit met betrekking tot de dienstverlening, dat een ant-
woord moet worden gevonden op de vraag, of zij wel zuiver in de plaats is ge-
treden van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf, en niet bv. in de plaats van
een voorwaardelijke straf of een sepot. Ook deze vraag is moeilijk te beant-
woorden, omdat men nu eenmaal niet kan weten wat voor straf er zou zijn op-
gelegd als de dienstverlening er niet geweest was. Wij vroegen rechters wat
zij zonder de mogelijkheid tot dienstverlening zouden hebben opgelegd, ons
realiserend dat het de vraag is of zij dat ook werkelijk zouden hebben gedaan.
Niettemin menen wij het toch als een gunstige indicatie te mogen opvatten,
dat vrijwel alle rechters na een niet volgens afspraak uitgevoerde dienstverle-
ning geen zwaardere. straf oplegden dan die welke zij naar eigen zeggen zon-
der de mogelijkheid tot dienstverlening zouden hebben opgelegd (zie verder
hoofdstuk 7). Een andere indicatie voor het niet bestaan van een aanzuigende
werking in enge zin is te vinden in het gegeven, dat zowel rechters als officie-
ren consequent die voorstellen tot dienstverlening bleken af te wijzen, waar-
van de aanvaarding niet zou hebben geleid tot vervanging van een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf (zie verder hoofdstuk 8).
Deze uitkomsten wijzen niet in de richting van een aanzuigende werking in
enge zin, met andere woorden ons materiaal geeft geen aanleiding tot de ver-
onderstelling dat er (gedurende de periode februari 1981 tot mei 1982) in de
proefarrondissementen zwaarder werd gestraft dan elders of voorheen.

2.2 Relatieve toepassingsfrequentie van dienstverlening
Gesteld, dat dienstverlening in de plaats komt van een (geheel of gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tot 6 maanden, dan is het interessant om te
weten welk percentage van deze onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in de
praktijk blijkt te zijn vervangen door dienstverlening. Tabel 1 laat zien hoe het
dienstverleningaandeel in de jaren `81 en `82 over de 8 proefarrondissementen
verspreid was.

Tabel 1: Percentage dienstverleningen op alle voor dienstverlening in aanmerking komende straf-
zaken in de acht proefarrondissementen, 1981 en 1982.

Arrondissement Gron. Assen Alm. Zutph. Den B. Breda Alk. H'lem Totaal

Totaal aantal in aanmerking
komende zaken 1217 889 1254 710 2593 1992 492 1444 10591
Waarvan dienstverlening 149 179 108 123 35 274 51 96 1015
Percentage dienstverlening 12.2 20.1 8.6 17.3 1.4 13.8 10.4 6.7 11.3

Op basis van voorlopige maandstatistieken van het CBS 1) is berekend hoe-
veel strafzaken er in de loop van deze twee jaar volgens de VED-richtlijnen
voor dienstverlening in aanmerking hadden kunnen komen. Dit zijn alle zaken
waarin onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 6 maanden werden opge-
legd, plus die waarin gedeeltelijk onvoorwaardelijke, gedeeltelijk voorwaarde-
lijke straffen met een onvoorwaardelijk deel tot 6 maanden werden opgelegd.
Telt men hierbij de aantallen dienstverleningszaken die zich in ongeveer de-
zelfde periode voordeden,2) dan leidt dit tot de cijfers welke zijn weergegeven
in de bovenste rij van de tabel. Daaronder staan nog eens apart vermeld de

1) Namelijk de maandstatistieken betreffende politie, justitie en brandweer van juni 1982 en mei
1981. De ervaring leert dat deze voorlopige aantallen nogal eens hoger liggen dan die van de (de-
finiteve) criminele statistieken, welke pas in 1985186 zullen worden gepubliceerd. Dit kan beteke-
nen dat de relatieve toepassingsfrequentie van dienstverlening in werkelijkheid wat hoger lag.

2) Deze aantallen zijn gebaseerd op gegevens van de Algemene Reclasserings Vereniging (ARV) en
strekken zich uit over de periode februari 1981 tot februari 1983.
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absulute aantallen dienstverlening, die per arrondissement tot stand kwa-
men. De onderste rij tenslotte geeft het aandeel van de dienstverlening in per-
centages weer. Om deze uitkomsten aanschouwelijker te maken, werd figuur
1 getekend. Hieruit is gemakkelijk af te lezen dat Assen en Zutphen de koplo-
pers op dienstverleningsgebied waren, gevolgd door Breda en Groningen. Den
Bosch nam met 1.4% de achtste positie in.

FIGUUR 1

DIENSTVERLENING IN NE.DERI_^ND
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Persoons- en delictgegevens: dienst-
verleners vergeleken met kortgestraften
en boetebetalers

3.1 Algemeen
In elk van de proefarrondissementen werden gedurende de periode 1 feburari
1981 tot en met 1 mei 1982 gegevens verzameld over in totaal 453 dienstver-
leners.')
Centraal in het nu volgende staat de vraag of deze dienstverleners zich, be-
halve door hun dienstverlening, ook in andere opzichten opvallend onder-
scheidden van andere verdachten; en wel met name van verdachten die (vol-
gens de VED-richtlijnen, zie bijlage 5) ook voor dienstverlening in aanmerking
hadden kunnen komen maar die (doordat ze geen aanbod deden of doordat dit
werd afgewezen) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moesten ondergaan
met een duur van maximaal 6 maanden. Deze groep van verdachten/veroor-
deelden zullen we voortaan "de kortgestraften" noemen.
In eik der acht proefarrondissementen werden in de periode mei 1981 tot mei
1982 persoons- en delictgegevens van kortgestraften geregistreerd. De steek-
proefgrootte kwam na opweging op 561.
Behalve met kortgestraften zullen hier en daar ook enkele vergelijkingen wor-
den gemaakt met verdachten die een geldboete kregen opgelegd. Het aantal
straffen in onze steekproef dat geheel of gedeeltelijk uit een geldboete
bestond kwam na opweging op 3012.
Zoals gezegd werden de gegevens verzameld over de periode mei 1981 tot mei
1982. Gegevens van dienstverleners werden oorspronkelijk verzameld over de
periode februari 1981 - mei 1982. (Dit geschiedde veelal in nauwe samenwer-
king met de dienstverleningsco6rdinator ter plaatse, enlof met hulp van re-
classeringsmedewerkers). Om beter vergelijkingen tussen de drie groepen te
kunnen maken,- laten we in het navolgende de dienstverleningszaken die
reeds voor 1 mei 1981 waren afgesloten, buiten beschouwing. Dit betekent dat
voornoemde aantallen van 561 kortgestraften en 3012 boetebetalers nu zullen
worden vergeleken met een aantal van 446.dienstverleners.

3.2.1 Leeftijd en geslacht
De leeftijdsopbouw der dienstverleners wijkt in belangrijke mate af van die
der kortgestraften en der boetebetalers. Voor een vergelijkend overzicht zie fi-
guur 2. Hier blijkt overduidelijk, dat vooral meerderjarigen van 18-20 jaar in
aanmerking kwamen voor dienstverlening.
Gemiddeld waren de boetebetalers ouder dan de beide andere categorieën.
Wat de verdeling naar leeftijd betreft kwamen de boetebetalers, voorzover ze
20 jaar of jonger waren, meer overeen met de kortgestraften dan met de
dienstverleners. In de leeftijdsgroepen van 21 tot 40 jaar zaten de boetebeta-
Iers qua leeftijd ongeveer tussen de dienstverleners en de kortgestraften in.
Onder de boetebetalers bevonden zich relatief veel ouderen, zowel vergeleken
met de dienstverleners als met de kortgestraften. Vergeleken met de dienst-
verleners en kortgestraften waren er onder de boetebetalers weinig recidi-
visten in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar.

1) Voor een summiere registratie van persoons- en delictgegevens van dienstverleners in de perio-
de mei 1982-eind 1983 (heel Nederland) zie bijlage 6.
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Van de dienstverleners was 93.4% man, 4.6% vrouw (van 2% bleef het
geslacht onbekend). Bij de kortgestraften behoorde 92.9% tot het mannelijk
geslacht, 4.1 % tot het vrouwelijk (3% onbekend). Van de boetebetalers was
90.9% man en 6.9% vrouw (2% onbekend). Met andere woorden, tussen de
drie categorieën werden geen noemenswaardige verschillen in de verdeling
naar geslacht gevonden.

3.2.2 Leefsituatie, opleiding en werksituatie2)
De leefsituatie van de kortgestraften week duidelijk af van die der dienstverle-
ners. Veel minder kortgestraften dan dienstverleners woonden (nog) bij hun
ouders of familie. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de meeste
dienstverleners jong waren vergeleken bij de kortgestraften. Onder de kort-
gestraften bevonden zich veel meer alleenstaanden dan onder de dienstverle-
ners. Qua leefsituatie verschilden de boetebetalers niet significant van de
kortgestraften.
Ten aanzien van de opleiding kon een vergelijking tussen dienstverleners en
kortgestraften niet gemaakt worden, aangezien in meer dan de helft der geval-
len de opleiding van de kortgestraften niet in het strafdossiers te vinden was
en dus onbekend bleef. Bij een vergelijking van de opleiding der dienstverle-
ners met die der boetebetalers bleek de gemiddelde opleiding der laatstge-
noemden hoger te liggen.
Van alle kortgestraften was bijna 60% niet en ruim 40% wel in het arbeidspro-
ces opgenomen: hierin verschilden zij niet significant van de dienstverleners.
Voorzover men wel een baan had, kan niet gezegd worden dat de ene groep
meer gekwalificeerd werk deed dan de andere 3). Van de boetebetalers was
ruim 34% niet in het arbeidsproces opgenomen. De overige 66% had wel een
baan.
Gezien het feit dat men om een geldboete te kunnen betalen ook over enig
geld moet beschikken, lijkt het ons niet verwonderlijk dat deze groep iets
ouder was en vaker een baan had dan de beide andere groepen.

2) Voorzover dit de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet in gevaar brengt, wordt in de rest van
dit rapport soms geen rekening gehouden met de scores 'onbekend'.

3) Voor het rubriceren van de beroepen werd gebruik gemaakt van Tulder's beroepenlijst. Hierin
worden 6 categorieën onderscheiden, ni. zeer hoog, hoog, tamelijk hoog, tamelijk laag, laag en
zeer laag.
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3.3 Delictgegevens

3.3.1 Aard van het misdrijf
Terwijl van de dienstverleners bijna de helft een vermogendelict had gepleegd
en bijna een kwart een verkeersdelict, had bij de kortgestraften ruim eenderde
een vermogensdelict en eveneens ruim eenderde een verkeersdelict gepleegd.
Van de boetebetalers had bijna 60 procent een verkeersdelict gepleegd, het-
geen vergeleken bij de twee andere groepen een relatief hoog percentage is.
Voor een volledig overzicht zie figuur 3.
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Hoewel de kans op aanvaarding van een dienstverleningsaanbod groter bleek
te zijn wanneer het om een verkeersdelict ging dan wanneer het een vermo-
gensdelict betrof (zie hierover hoofdstuk 8) zien we toch dat er per saldo meer
aanbiedingen tot dienstverlening (met succes) werden gedaan door/voor ver-
mogens- dan door/voor verkeersdelinquenten.

Vermogensdelicten
Van de dienstverleners pleegde 59.9%, van de kortgestraften 39.2% een ver-
mogensdelict, al dan niet in combinatie met een ander delict. Werd een ver-
mogensdelict gepleegd in combinatie met nog een vermogensdelict, dan tel-
den we alleen het zwaarste, althans datgene waarvoor het Wetboek van Straf-
recht het hoogste strafmaximum stelt. Hoe bij de dienstverleners de verdeling
naar vermogensdelict is vergeleken met die bij de kortgestraften, toont
tabel 2.

Tabel 2: Soort vermogensmisdrijf bij dienstverleners en bij kortgestraften (in percentages).

Artikel Delictomschrijving percentage bij percentage bij
W.v.Sr. dienstverleners kortgestraften

N = 263 N = 220

2251227 Valsheid in geschrift/fraude 9.9 19.1
310 Eenvoudige diefstal 6.5 9.1
311 Diefstal in vereniging enlof braak 66.2 49.5
312 Diefstal met geweldpleging 6.1 6.4
317 Afpersing
321 Verduistering ) samen samen
322 Verduistering in dienstbetrekking ) 4.9 10.9
326/326e Oplichting
4161417 Heling 3.8 5.0
andere artt. 0.8 -
niet opgegeven 1.9 -
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Het blijkt dat naar verhouding veel dienstverleningsvoorstellen werden ge-
daan naar aanleiding van gekwalificeerde diefstal, en relatief weinig naar aan-
leiding van fraude/valsheid in geschrift.
Van de boetebetalers had slechts ongeveer 15% een vermogensdelict ge-
pleegd.

Agressieve delicten
Een agressief delict kwam, al dan niet in combinatie met een ander soort de-
lict, bij 17.1 % van de dienstverleners voor. Werden door een persoon meerde-
re agressieve delicten gepleegd dan telden we weer alleen het zwaarste, dat
wil zeggen datgene waarvoor het W. v. Sr. het hoogste strafmaximum stelt.
Een dergelijk delict kwam bij 15.5% der kortgestraften voor. In tabel 3 een ver-
gelijkend overzicht tussen dienstverleners en kortgestraften. De verschillen
zijn niet significant.

Tabel 3: Soort agressief delict bij dienstverleners en bij kortgestraften (in percentages).

Artikel WvSR Delictomschrijving
dienstverleners

N =75
kortgestraften

N =87

180 Wederspannigheid 5.3 2.3
141 Openlijke geweldpleging 16.0 23.0
285 Bedreiging met geweld 4.0 6.9
300.1 + 301.1 Eenvoudige mishandeling 13.3 18.4
300.2 enz. Gekwalificeerde mishandeling 18.7 26.4
157 + 158 Brandstichting 18.7 9.2
350 Vernieling 14.7 11.5
andere artt. 5.3 2.3
niet opgegeven 4.0 -

Verkeersdelicten
In totaal kwam bij 29.4% van de dienstverleners, bij 37.1 % der kortgestraften
een verkeersdelict voor, al dan niet in combinatie met een ander soort delict.
Werd een verkeersdelict gepleegd in combinatie met nog een verkeersdelict,
dan is dit ondergebracht in een aparte categorie (aan de hand van wettelijke
criteria is hier ni. moeilijk een ernstgradatie te maken, zoals dat bv. bij de ver-
mogensdelicten werd gedaan).
In tabel 4 wordt de verdeling naar soort verkeersdelict bij de dienstverleners
vergeleken met die bij de kortgestraften. Het blijkt dat zich onder de kort-
gestraften relatief minder dronken rijders bevonden. Bij de boetebetalers
daarentegen betrof het in driekwart van de gevallen een overtreding van art. 26
WVW (dronken rijden). Terwijl bij de dienstverleners 41.9% van alle verkeers-
delinquenten tussen de 30 en 39 jaar oud was, was dit bij de boetebetalers
26% (en bij de kortgestraften 43.8%).

Tabel 4: Soort verkeersdelict bij dienstverleners en kortgestraften (in percentages).

Art. WVW Delictomschrijving percentage bij
dienstverleners

percentage bij
kortgestraften

N=129 N=208

26 Rijden onder invloed 67.4 57.7
36 Letsel of dood door schuld 3.9 2.4
33/33a Niet meewerken aan opsp. onderzoek 4.7 14.9
30 of 26 + 30 Doorrijden na ongeval 3.1 6.3
anders/overige combinaties 17.1 18.8
onbekend 3.9 -

3.3.2 Schade en letsel ten gevolge van het misdrijf
Terwijl bij de dienstverleners 37% van de misdrijven geen en 63% wel schade
tot gevolg had, lag deze verhouding bij de kortgestraften op 47:53 en bij de
boetebetalers op 59: 41.
Dienstverleners hadden dus vaker dan de anderen een misdrijf gepleegd dat
schade tot gevolg had.
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Bij de kortgestraften bleek niet naar verhouding vaker een schaderegeling tot
stand te zijn gebracht dan bij de dienstverleners.
Wat betreft het opgelopen letsel werden evenmin significante verschillen tus-
sen beide groepen gevonden.

3.3.3 Inverzekeringstelling en preventieve hechtenis
Inverzekeringstelling en/of preventieve hechtenis was bij 48.5% van de dienst-
verleners toegepast. Bij de kortgestraften lag dit percentage op 37.9.
Kijkt men echter naar de duur van de inverzekeringstelling en preventieve
hechtenis, dan blijkt die langer te zijn bij de kortgestraften. Terwijl kort-
gestraften voor allerlei soorten misdrijven maar voornamelijk voor vermogens-
delicten preventief gehecht waren, waren van de dienstverleners uitsluitend
de vermogensdelinquenten langer dan 4 dagen vastgehouden; voor alle overi-
ge delicten was men slechts in verzekering gesteld. Voor een vergelijking op
dit punt zie tabel 5.

Tabel 5: Duur der inverzekeringstelling en preventieve hechtenis bij dienstverleners en kortgestraf-
ten (in percentage).

Duur Percentage bij
dienstverleners

Percentage bij
kortgestraften

N=155 N=208

t/m 4 52.3 40.4
5 t/m 12 17.4 7.7
13 t/m 30 7.7 13.9
31 tlm 60 12.9 11.1
61 t/m 90 5.8 13.5
91 en meer 3.9 13.5
gemiddeld 25.8 34.7

Van de boetebetalers was slechts 5.5% in verzekering gesteld of preventief
gehecht (meestal betrof het een inverzekeringstelling).

3.3.4 Strafrechtelijk verleden
Van de dienstverleners was 63% al eens eerder met justitie in aanraking ge-
weest, terwijl 37% als "first offender" kan worden aangemerkt. Of oude be-
kenden van justitie het er bij de uitvoering van hun dienstverlening beter of
juist slechter afbrachten dan degenen die daarmee voor de eerste maal in
contact kwamen, zal in hoofdstuk 7 ter sprake komen.
Terwijl van de kortgestraften ongeveer 88% al eens eerder een misdrijf had
gepleegd, lag deze verhouding bij de boetebetalers half om half. Vergeleken
met de kortgestraften bevonden zich dus onder de dienstverleners (zeer) veel
first offenders, vergeleken met de boetebetalers niet zo veel. Ruim een kwart
van de recidivisten-boetebetalers was tussen de 30 en 39 jaar. Bij de dienst-
verleners en de kortgestraften waren de recidivisten meer verspreid over alle
leeftijdscategorieën.

3.4 Persoons- en delictgegevens met elkaar in verband gebracht
Voor het verkrijgen van inzicht in onderlinge verbanden tussen enkele elemen-
taire persoons- en delictgegevens van dienstverleners en kortgestraften werd
vier maal een zgn. loglineaire analyse 4) verricht. De kruistabellen werden ge-
vormd op grond van de volgende variabelen:

Leeftijd niveau's: a) 41 +
b) 31-40
c) 21-30
d) 21-

4) Dit is een betrekkelijk nieuwe statistische methode, waarbij getracht wordt een model te vinden
dat zo goed mogelijk past bij een waargenomen twee of meerdimensionele kruistabel gevormd
op basis van ordinale enlof nominale variabelen. De hier genoemde. samenhangen zijn signifi-
cant op x+.05, tweezijdig.
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Werksituatie niveau's: a) geen baan
b) wel een baan

Arrondissement niveau's: a t/m h (8 arrondissementen)

Aard delict niveau's: a) vermogens-
b) agressief
c) verkeers-
d) drugs-

Recidivisme niveau's: a) niet eerder veroordeeld
b) wel eerder veroordeeld

Soort sanctie niveau's: a) dienstverlening
b) vrijheidsstraf tot 6 mnd.

Hieronder volgt een overzicht van de uitkomsten.
Om te beginnen wordt stilgestaan bij samenhangen tussen aard, delict, leef-
tijd, recidivisme en soort sanctie.
Er waren in het algemeen (dus bij dienstverleners en kortgestraften samen)
veel vermogens- en agressieve delinquenten onder de 21 jaar. Daarentegen
waren er weinig vermogensdelinquenten in de leeftijdsgroep van 31-40 jaar.
Verkeersdelinquenten blijken in het algemeen nogal oud: naar verhouding wa-
ren er veel ouder dan 30 jaar en weinig jonger dan 21. Er blijkt een positief ver-
band te bestaan tussen de leeftijd van 21-30 jaar, het gepleegd hebben van
een vermogensdelict en het eerder veroordeeld zijn. Onder de dienstverleners
bevonden zich naar verhouding weinig personen tussen de 31 en 40 jaar; rela-
tief veel waren er jonger dan 21 jaar. Weinig first offenders bevonden zich in
het algemeen onder de verkeersdelinquenten, veel onder de plegers van
drugsdelicten. Een positieve samenhang werd gevonden tussen het gepleegd
hebben van een vermogensdelict en het krijgen van een dienstverlening. Een
sterk verband werd gevonden tussen het zijn van first offender en het krijgen
van een dienstverlening als sanctie.
Gezocht werd verder naar samenhangen tussen leeftijd, recidivisme, soort
sanctie en arrondissement.
In het het arrondissement Groningen "kregen" relatief weinig first offenders
een dienstverlening. Tussen leeftijd en arrondissement werd als enig duidelijk
significant verband gevonden, dat er in Alkmaar relatief veel jeugdige delin-
quenten tot 21 jaar waren.
Vervolgens werden met elkaar in verband gebracht aard delict, recidivisme,
soort sanctie en arrondissement.
Er waren relatief weinig vermogensdelinquenten in Groningen, en relatief veel
verkeersdelinquenten in Assen en Breda. In Zutphen blijken relatief weinig
verkeersdelinquenten een dienstverlening te hebben gekregen, in Breda veel.
Tot slot zochten we naar relaties tussen aard delict, soort sanctie, arrondisse-
ment en werksituatie.
In het algemeen blijken naar verhouding veel vermogensdelinquenten werk-
loos te zijn en weinig verkeersdelinquenten. Tussen werksituatie en soort
sanctie werd geen relatie gevonden.

In een poging, de gevonden verbanden op overzichtelijke wijze in beeld te
brengen, tekenden wij figuur 4.
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3.5 Persoons- en delictgegevens van gratieverzoekers.
Terwijl met betrekking tot de overige dienstverleners de materiaalverzameling
per 1 mei 1982 werd stopgezet, hebben we in overleg met de begeleidingscom-
missie voor de gratiezaken deze termijn met bijna een jaar verlengd, aange-
zien vanaf het voorjaar van 1982 de toepassing van de modaliteit pas goed op
gang kwam (zie verder 5.3.2). Ook is het onderzoeksgebied met betrekking tot
gratie uitgebreid tot alle arrondissementen in het land. Van de 55 aangehou-
den zaken konden wij in 51 gevallen over nadere gegevens beschikken.
Voor zover ons bekend werden in 1981 in verband met dienstverlening nog
geen gratiezaken aangehouden. In 1982 waren dit er voor heel Nederland in to-
taal 26. In 1983 werden alleen al in de eerste drie maanden 29 zaken
aangehouden 5).
Van de 51 genoemde dienstverleners noteerden wij leeftijd en geslacht. Rela-
tief veel dienstverleners vielen in de leeftijdscategorie van 30-39 jaar, nl. 17
van de 51. Opmerkelijk is dat slechts 3 personen jonger waren dan 21 jaar, ter-
wijl toch eerder bleek, dat ruim een kwart van de dienstverleners tussen de 18
en 20 jaar oud was.
Onder de 51 dienstverleners bevonden zich 5 vrouwen. Aangezien de groep als
geheel. wat ouder was dan die der andere dienstverleners, zal het niet verba-
zen dat de meesten van hen niet (meer) bij ouders of familie woonden.
Wat betreft het al dan niet hebben van een baan verschilde de groep niet signi-
ficant van de anderen. Bijna de helft van de 'gratie-dienstverleners' had een
vermogensdelict gepleegd en 15 personen een verkeersdelict. Deze verhou-
ding stemt ongeveer overeen met die welke bij de andere dienstverleners werd
gevonden.

5) Hieronder zijn ook die van de vijf dienstverleners die tot de steekproef van 453 (uit de proefarron-
dissementen) behoorden. Wanneer in dit rapport vergelijkingen gemaakt worden tussen 'gratie-
dienstverleners' en 'normale' dienstverleners, zijn deze vijf bij de laatstgenoemden niet meege-
teld.
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Het misdrijf van de gratie-dienstverleners had minder vaak schade tot gevolg
gehad (in 68.6% geen schade, tegenover 35.6% bij de anderen).
Gratie-dienstverleners waren niet significant vaker dan andere dienstverle-
ners in verzekering gesteld en preventief gehecht. Er bevonden zich onder hen
43 personen (84.3%) die reeds eerder wegens een misdrijf veroordeeld waren.
Dit waren vooral ouderen.

3.6 Dienstverleners vergeleken met langer gestraften (6-12 maanden)
De VED adviseerde indertijd, dienstverlening in de plaats te laten komen van
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen tot 6 maanden. In augustus 1983 bracht
de Minister van Justitie door middel van nieuwe richtlijnen deze bovengrens
terug tot 3 maanden. In de praktijk houden niet alle rechters en officieren zich
hieraan. Door enkelen is er zelfs voor gepleit, dienstverlening ook mogelijk te
maken ter vervanging van vrijheidsstraffen met een duur van langer dan zes
maanden. Om een indruk te geven van de mogelijkheden die hier eventueel lig-
gen, gingen wij aan de hand van CBS-gegevens 6), na, of de categorie "veroor-
deelden tot een vrijheidsstraf van 6 tot 12 maanden" qua delictgegevens in
aanmerking zou kunnen komen voor een dienstverlening. Dit lijkt in het alge-
meen niet het geval te zijn. Weliswaar bestaat deze groep voor bijna de helft
(57.4%) uit plegers van een vermogensdelict (een soort delict waarvoor veel
dienstverleningen worden opgelegd) maar het feit dat deze onvoorwaardelijk
gestraften veel vaker in verzekering gesteld en/of preventief gehecht waren
(resp. 94.4 en 88.7%) doet vermoeden dat de ernst van de door hen gepleegde
feiten betrekkelijk groot was. Boetebetalers vertonen dan nog meer overeen-
komsten met dienstverleners, hoewel van die groep wellicht weer gezegd kan
worden dat de gepleegde misdrijven vaak niet ernstig genoeg zijn voor een
dienstverlening (weinig schade, weinig voorarrest).

6) Voorlopige jaarcijfers over 1982, onherroepelijke strafzaken, geheel Nederland.
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4 Organisatie en beleid op
arrondissementsniveau

4.1 Algemeen
Daar de Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverlening (VED) op organi-
satorisch niveau zeer veel aan de arrondissementen zelf overliet, lag het voor
de hand dat de organisatie van de dienstverlening zich in de verschillende
proefarrondissementen op uiteenlopende wijzen zou gaan ontwikkelen. Inder-
daad zal uit het vervolg van dit hoofdstuk blijken, dat dit in sterke mate het ge-
val geweest is. Hoewel de VED met betrekking tot de justitiële aspecten van
de dienstverlening wet strakke richtlijnen formuleerde, hadden deze toch niet
de kracht van wet en waren de leden der rechterlijke macht niet gebonden,
zich eraan te houden.
Het leek ons van groot belang, de overeenkomsten maar vooral de verschillen
zowel op organisatorisch als op justitieel niveau tussen de acht proefarron-
dissementen te beschrijven. Met de gegevensverzameling hiervoor werd door
ons gewacht tot kon worden verondersteld dat de respectievelijke "modellen"
een wat vastere vorm hadden aangenomen.
De benodigde gegevens werden verzameld in de periode maart tot juli 1983, en
de beschreven toestand heeft dan ook op die periode betrekking. De meest
saillante overeenkomsten en verschillen tussen de acht proefarrondissemen-
ten zijn weergegeven in figuur 5 en tabel 6. Er zullen nu eerst enkele aspecten
aan de orde gesteld worden, die boven het arrondissementsniveau uitstijgen.

Nieuwe richtlijn van de Minister van Justitie
Op 11 augustus 1983 deed de Minister van Justitie een nieuwe richtlijn (brief
Staats- en Strafrecht nr. 695/283) inzake dienstverlening uitgaan naar de
Procureurs-Generaal, Hoofd-Officieren van Justitie en Reclasseringsraden.
Hoewel deze datum na de hier te bespreken periode valt, noemen we toch de
meest essentiële punten eruit, zodat men bij lezing van de volgende paragra-
fen kan zien dat de minister zich aansloot bij reeds bestaande praktische ont-
wikkelingen.
Onder meer besloot de minister, de maximale duur van de voorgenomen vrij-
heidsstraf terug te brengen tot 3 maanden, tegenover 150 uur dienstverlenen.
Verder wees de minister dat in die gevallen waarin het OM ernstige bezwaren
heeft tegen een voorgestelde dienstverlening, deze toch door de rechter wordt
toegepast, er een reële mogelijkheid voor toetsing door een hogere rechter
dient open te blijven. Dit zou verwezenlijkt kunnen worden door de dienstver-
lening als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling op te
nemen.

Overleg tussen VED en coordinatoren
De acht coordinatoren vergaderden gedurende de experimentele periode (al-
thans tot februari 1983) vrij regelmatig, dat wil zeggen ongeveer één maal in
de 3 à 4 maanden, met de VED. Ook de WODC-onderzoekers woonden deze
vergaderingen bij. Onder leiding van de VED vond er een uitwisseling van erva-
ringen plaats, en een bespreking van knelpunten.

Overleg en afspraken op ressortniveau
Ten tijde van deze verslaglegging had er alleen in het ressort Arnhem een
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overleg tussen staande en zittende magistratuur op ressortniveau plaatsge-
vonden.
Voorts werd de dienstverlening een aantal malen besproken in de vergadering
van Procureurs-Generaal der vijf gerechtshoven.

Landelijk overleg met betrekking tot het veiligstellen van uitkeringen van
dienstverleners
In het begin van 1982 vond overleg plaats tussen de VED en de ministeries van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, en van de VED met de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV).
Uitgangspunt van de VED was dat dienstverlening, mits toegepast conform de
richtlijnen voor prodeo-werk met behoud van uitkering,') niet kon leiden tot
het stopzetten van die uitkering. Op basis van de naar aanleiding van deze
gesprekken ingenomen standpunten zonden de beide ministeries richtlijnen
aan hun regionale consulenten. De FBV zond richtlijnen aan de bedrijfsvereni-
gingen.

Landelijke regeling voor het verzekeren van dienstverleners
Tot slot willen we er op wijzen dat er voor alle dienstverleners via bemiddeling
door de ARV een collectieve verzekering is afgesloten.

4.2 Overlegstructuur
In elk der 8 proefarrondissementen is in de loop der experimentele periode
een zelfde soort overlegstructuur gegroeid. Dat wil zeggen, overal zijn stuur-
groepen gevormd waarin zitting hebben vertegenwoordigers van OM, ZM, re-
classering en advocatuur en de coordinator. In Breda zijn in de stuurgroep bo-
vendien vertegenwoordigd de politie, Raad voor de Kinderbescherming, Socia-
le Dienst en Tilburgse Hogeschool. In Groningen en Assen noemt deze stuur-
groep zich Raadscommissie, in Alkmaar heet zij werkgroep (niet te verwarren
met andere werkgroepen; zie hieronder). De stuurgroepen houden zich bezig
met het algemene beleid terzake van dienstverlening. Naast de stuurgroepen
heeft men in twee arrondissementen nog een of meer werkgroepen gefor-
meerd. In Almelo is dit een werkgroep, samengesteld uit diverse medewerkers
van rijks- en particuliere reclassering. Deze groep houdt zich bezig met reclas-
seringsactiviteiten bij de uitvoering van de dienstverlening. In het arrondisse-
ment Breda zijn drie werkgroepen. Hiervan maken behalve de projectenbank-
beheerders deel uit vertegenwoordigers van rijks- en particuliere reclassering,
advocatuur, algemeen maatschappelijk werk en jeugdbeschermingsinstellin-
gen. Zij voeren overleg op lokaal niveau, beheren de projectenbanken e.d.

4.3 Coordinatie
In 6 van de 8 arrondissementen treedt de secretaris van de Reclasseringsraad
tevens op als dienstverleningsco6rdinator, in Alkmaar is dit een rijksreclasse-
ringsambtenaar van de Raad. Alleen Groningen kent een speciaal aangestel-
de dienstverleningscobrdinator, die in principe buiten de reclassering om
werkt.
Behalve met algemene coórdinatie-werkzaamheden houden de meeste coor-
dinatoren zich ook bezig met het beheren van de projectenbanken en het wer-
ven van nieuwe projectplaatsen (zie verder 4.4).
Men houdt zich in het algemeen zo min mogelijk bezig met uitvoerend werk,
behalve in Groningen en Assen waar de coordinatoren persoonlijk zorg dra-
gen voor controle op het dienstverleningswerk en berichtgeving aan justitie.
Voorzover de coordinatoren vanuit de reclasseringsraad opereren, worden zij
veelal geassisteerd door andere medewerkers van de Raad.

1) Zoals vastgelegd in een brief van 23 mei 1978 (nr. 61.0021111a) van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken, mede namens zijn ambtgenote van CRM.
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4.4 Beheer projectenbank
Het beheer van het adressenbestand der projectplaatsen (projectenbank) be-
rust in vijf arrondissementen bij de coordinator, in één arrondissement (Zut-
phen) bij (andere) medewerkers van het Bureau der Reclasseringsraad. In Den
Bosch wordt-het beheerd door een ARV-medewerker. In het arrondissement
Breda zijn 3 projectenbanken ondergebracht bij drie werkeenheden van de
ARV, alwaar zij beheerd worden door een projectenbankcoórdinator.
Met een actieve uitbreiding van het gevormde bestand houdt men zich niet zo-
zeer bezig; meestal gebeurt dit ad hoc. Wel is in Den Bosch voor het werven
van nieuwe projecten een stagiaire aangetrokken.
In de arrondissementen Assen, Haarlem en Alkmaar wordt samengewerkt met
vrijwilligerscentrales.

4.5 Beleid van Justitie

4.5.1 Modaliteiten 2
In alle 8 arrondissementen worden rechterlijke modaliteiten toegepast; in Gro-
ningen, Assen en Breda zelfs uitsluitend. In 6 arrondissementen is de meestal
of altijd gevolgde rechterlijke modaliteit die van het uitstel van vonniswijzing.
In Almelo en Zutphen wordt daarbij van tevoren vastgelegd wat voor onvoor-
waardelijke straf er opgelegd zal worden, als de dienstverlening niet volgens
afspraak wordt uitgevoerd; in Groningen, Den Bosch, Haarlem en Alkmaar is
dat niet de gewoonte.
In Assen en Breda worden bijna alle dienstverleningen afgesproken in het ka-
der van een bijzondere voorwaarde.
Voor de modaliteit "uitstel van vonniswijzing" zijn in het algemeen 2, soms 3
zittingen nodig. Dit wordt in de praktijk wel eens als nadelig ervaren. Een an-
der nadeel dat aan deze modaliteit kleeft is het feit, dat aan het OM geen reële
appèlmogelijkheid wordt geboden nadat eenmaal een dienstverlening met de
rechter is overeengekomen. In Zutphen heeft men dit probleem opgelost door
in gevallen waarbij het OM zich op de eerste zitting verzet, te kiezen voor de
modaliteit van de bijzondere voorwaarde. In Groningen ziet de rechter zelfs ge-
heel van de dienstverlening af, wanneer de officier er niet voor voelt. In Haar-
lem is een extra zitting niet nodig, omdat de rechter daar altijd terugverwijst
naar de OvJ, met wie dan de zaak verder wordt afgewikkeld.
Wat betreft de modaliteiten op OM-niveau wordt in Zutphen, Haarlem en Alk-
maar meestal of zoveel mogelijk de modaliteit "onvoorwaardelijk sepot na
een geslaagde dienstverlening" gehanteerd. In Almelo is dit het voorwaarde-
lijk sepot na een geslaagde dienstverlening. In Den Bosch is er bij het OM
geen voorkeur voor een bepaalde modaliteit.
Een bijzonderheid in Haarlem is, dat dienstverlening daar ook mogelijk is als
alternatief voor (alleen) een preventieve hechtenis. De preventief gehechte
kan het verzoek tot dienstverlening indienen bij de rechter-commissaris/Raad-
kamer. Deze verwijst - bij instemming - door naar de officier; als ook deze
er voor voelt kan er een dienstverlening volgen.

4.5.2 Beperkingen en vereisten
Wat betreft de mate van uitwerking van het dienstverleningsvoorstel stelt men
in vijf van de acht arrondissementen geen al te strenge eisen. Alleen in Gro-
ningen, Zutphen en Den Bosch eist men een volledig uitgewerkt voorstel. De
rechtbanken van Assen en Breda nemen, wanneer de tijd dringt, genoegen
met alleen een vaststelling van het aantal uren. In Almelo en Zutphen wordt al-
tijd tevoren vastgesteld, welke straf er zal volgen bij mislukking van de dienst-
verlening.

2) Hiermee worden bedoeld de verschillende strafprocesrechtelijke wegen, waarlangs een dienst-
verlening tot stand gebracht kan worden. De term is langzamerhand ingeburgerd, sinds de VED
hem introduceerde (zie bijlage 5). Zie verder over de toegepaste modaliteiten hoofdstuk 5.
Dienstverlening in het kader van gratie wordt in dit vierde hoofdstuk buiten beschouwing ge-
laten.
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Ten aanzien van het maximaal op te leggen aantal uren in verhouding tot de
maximaal te vervangen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf blijkt dat slechts de
rechtbank van Alkmaar en het parket te Zutphen zich te houden aan de VED-
voorstellen op dit punt. De meeste rechtbanken en parketten vonden deze ver-
houding scheef, in die zin dat men het aantal maanden onvoorwaardelijke
straf te groot vond. Voor een volledig overzicht van de gekozen verhoudingen
zie figuur 5.
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In 6 van de 8 arrondissementen wordt onder deze maxima globaal dan wel
strikt een tarievenstelsel toegepast. Ook dit is in de figuur weergegeven. In de
arrondissementen Groningen, Breda en Alkmaar stelde men een ondergrens
vast van 2 weken onvoorwaardelijk versus 30 of 40 uur dienstverlenen.
Werkloze dienstverleners krijgen in het arrondissement Assen twee keer zo-
veel uren opgelegd als werkenden. Elders gebruikt men niet zo'n sleutel, hoe-
wel overal de neiging bestaat, aan werklozen relatief meer uren te geven.
Geen der rechtbanken of parketten heeft bepaalde categorieën van delicten of
personen expliciet van dienstverlening uitgesloten. Er bestaan hier en daar
evenwel bedenkingen tegen dienstverlening voor drugsverslaafden en plegers
van zware agressieve delicten.

4.5.3 Strafrechtelijke afdoening
Was de oorspronkelijke straf geheel onvoorwaardelijk, dan wordt na een
geslaagde dienstverlening in Groningen een geldboete van f 1,- opgelegd,
en krijgt de betrokkene geen aantekening op het strafblad. Indien gedeeltelijk
voorwaardelijke straffen worden opgelegd, varieert de proeftijd per arrondis-
sement. In Groningen en Haarlem zijn dit "normale" proeftijden, in Assen is
het een standaard-proeftijd van 6 maanden, in Almelo van 3 maanden, in Alk-
maar van een maand. In Breda is de duur van de proeftijd als iets langer dan
die der dienstverleningsperiode.
In sommige arrondissementen wordt in de justitiële documentatie vermeld,
dat het een dienstverlening betreft; in andere blijkt dit (mede) uit de duur van
de standaardproeftijd.

4.5.4 Afwijzingen
Wanneer op OM-niveau een dienstverleningsvoorstel wordt afgewezen, ge-
schiedt dit schriftelijk of mondeling. Alleen in Almelo wordt het hiertoe ont-
worpen VED-formulier gebruikt. Afwijzingen ter zitting worden in alle arron-
dissementen opgenomen in het proces-verbaal, met een motivering van de
rechter(s).

4.6 Procedure, controle en berichtgeving
Voorzover er OM-modaliteiten gevolgd worden, krijgt de officier van justitie
meestal een uitgewerkt voorstel van coordinator of reclassering voorgelegd.
In Den Bosch en Haarlem is het gebruikelijk, zich altijd eerst tot het OM te
wenden; pas wanneer men daar een voorstel afwijst, volgt de stap naar de
rechtbank. In Haarlem zal de rechtbank vervolgens op haar beurt al dan niet
vooroverleg met het OM plegen. Doet zij dit, dan zijn bij een positief advies van
OM-zijde twee zittingen voldoende; bij een negatief OM-advies zijn drie zittin-
gen nodig. Indien geen vooroverleg plaatsvindt, zijn eveneens drie zittingen
nodig. Wanneer een overeenkomst tot stand komt na vooroverleg met de offi-
cier, en deze daarmee instemt, verwijst de rechter de betrokkene terug naar
het OM, en volgt er alsnog een overeenkomst met het OM.
Wat de rechterlijke modaliteiten betreft zijn er bij het uitstel van vonniswijzing
altijd twee, soms drie zittingen nodig. In Assen en Breda, waar dienstverlenin-
gen vrijwel uitsluitend bij bijzondere voorwaarde worden opgelegd, wordt
meestal voor de zitting een (liefst uitgewerkt) voorstel bij de rechtbank inge-
diend.
Om erop toe te zien dat het werk volgens afspraak wordt uitgevoerd, gebruikt
men in Groningen, Assen en Almelo werkbriefjes. Deze worden na onderteke-
ning op het project toegezonden aan reclassering of coordinator.
Controle en berichtgeving aan justitie geschieden in Groningen en Assen
door de coordinator. In Almelo draagt de particuliere reclassering hier zorg
voor; bij bezwaren van principiële aard wordt zij vervangen door de coordina-
tor. In Zutphen en Haarlem is het de dienstverlener zelf, die mede bericht
geeft: in Zutphen heeft hij/zij een paraaf nodig van de contactpersoon op het
project en loopt de berichtgeving via de Reclasseringsraad, in Haarlem geven
dienstverlener en particuliere reclassering samen bericht. Het OM heeft daar-
bij de mogelijkheid een en ander te verifiëren bij de contactpersoon op het
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project. In Den Bosch en Breda dragen medewerkers van de particuliere re-
classering zorg voor controle en berichtgeving, in Breda doen zij dit veelal sa-
men met de contactpersoon. In Alkmaar komt de berichtgeving oorspronkelijk
van de contactpersoon, maar wordt zij via de Reclasseringsraad doorgegeven
aan Justitie.

4.7 Het veiligstellen van uitkeringen
Slechts in twee arrondissementen, te weten Groningen en Assen, is een alge-
mene regeling getroffen voor het veiligstellen van uitkeringen van dienstverle-
ners. In de overige arrondissementen is door middel van gesprekken met ge-
meentelijke sociale diensten, GAK, bedrijfsverenigingen etc. (gevoerd door de
coordinatoren) getracht tot overeenstemming te komen; dit is echter nog lang
niet overal gelukt. Sommige bedrijfsverenigingen zouden zich niet aan de lan-
delijk getroffen regelingen (zie 4.1) willen houden.

4.8 Bijzondere programma's en regelingen

4.8.1 Groningen
Voor harddruggebruikers draait er in Groningen sinds de zomer van 1983 een
apart programma. Men is hiertoe gekomen omdat zij een betrekkelijke grote
probleemgroep in Groningen vormen, nauwelijks via de `gewone' weg kunnen
worden geplaatst en bovendien een intensieve begeleiding vergen. Diverse in-
stellingen in en rond de stad Groningen (o.a. de methadonpost) fungeren als
projectverschaffer. Dit programma `Harddruggebruikers en Dienstverlening'
werd ontwikkeld (met instemming van de Raadscommissie) door de coordina-
tor in samenwerking met het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, de Al-
gemene Reclasserings Vereniging en de Stichting Dag Aanloop Centrum.
Centrale figuur hierbij is de zogenaamde werkmeester. Deze haalt de dienst-
verleners thuis op, zet ze daar weer af en is belast met het toezicht op het
werk. Er zijn twee varianten van dit dienstverleningsprogramma: één voor min-
der ernstig verslaafden en één voor zwaar verslaafden. Methadonverstrekking
vindt plaats op vrijwillige basis.

4.8.2 Assen
Er is overleg gaande met het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs en de
gemeente Assen over een speciaal project voor de categorie drugsverslaaf-
den. In mei 1983 heeft dit nog geen concrete resultaten opgeleverd.

4.8.3 Alkmaar
Men beschouwde het in Alkmaar als probleem, dat relatief veel verdachten die
zonder steun van reclassering of advocaat in het strafproces terecht komen,
niet weten dat zij eventueel een dienstverleningsvoorstel kunnen doen. Op
een parketvergadering in april 1983 en tijdens een vergadering van de werk-
groep is ter oplossing van dit probleem het volgende afgesproken: de officier
van justitie zal bij of zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van de dagvaar-
ding een grote letter "G" in de linker benedenhoek van het dossieromslag
plaatsen, indien hij/zij overweegt op de zitting een onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf van maximaal 3 maanden te vorderen. De coordinator kan deze met
"G" gemerkte dossiers inzien op het parket waardoor hij in de gelegenheid
gesteld wordt daaruit de naam en het adres van de verdachte over te nemen,
om aan die verdachte een informatieve brief over het instituut dienstverlening
te zenden.
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Tabel 6: Overzicht van enkele opvallende verschilpunten in beleid en organisatie tussen de acht proefarrondissementen (zomer 1983).

Groningen Assen Almelo

Modaliteiten
OM

Modaliteiten
Rechtbank

-

alleen uitstel v.
vonniswijzing

-

alleen bijz.
voorw.

voorw. sepot
na dv.

alleen uitstel v.
vonniswijzing

Coordinatie

Beheer
adressen•
bestand

Controle en be-
richtgeving -
aan Justitie

coordinator
(speciaal aan-
getrokken)

coordinator
(speciaal aan-
getrokken

coordinator
(speciaal aan-
getrokken)

secretaris
Recl. Raad

secretaris
Recl. Raad

secretaris
Recl. Raad

secretaris
Recl. Raad

secretaris
Recl. Raad

particuliere re-
classering
Bij bezwaren:
secr. Recl.
Raad

Zutphen Den Bosch Breda Haarlem Alkmaar

onvoorw. sepot voorkeur: - meestal: voorkeur:
na dv. uitstel van onv. sepot onv. sepot

beslissing tot na dv. na dv.
verder vervol- verder: -
gen geen eis tot

onv. gev. straf
en: schorsing
p.h.

voorkeur: alleen uitstel alleen bijz. alleen uitstel v. voorkeur: uit-
uitstel v. von- uitstel v. von- voorw, vonniswijzing stel v. vonnisw-
nisw. bij be- niswijzing (event. met te- ook wel bijz.
zwaar OM: bijz. rugverwijzing voorw.
voorw. naar OM)

voorheen: secr. voorheen: secr. secr. Recl. secr. (+ r.r.a.) medewerker
Recl. Raad Recl. Raad Raad = ex- Recl. Raad Recl. Raad
thans div. thans: stuur- coordinator
medewerkers groep/werk- (was speciaal
Recl. Raad groep aangetrokken)

voorheen: secr. medewerker 3 projecten- secr. (+ r.r.a.) medewerker
Recl. Raad ARV (mmv sta- bankcotrdi- Recl. Raad Recl. Raad
thans: div. giaire) natoren
medewerkers
Recl. Raad

dienstverl. met particuliere re- particuliere re- dv'er zelf (via sinds kort con-
paraaf contact- classering classering part. recl.) met tactpers. (via
pers. (via Recl. (veelal samen mogelijkheid Recl. Raad)
Raad) met contact- (voor justitie)

persoon) tot verificatie
bij contact-
pers.
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Samenvatting Deel 1

Of tengevolge van de experimenten met dienstverlening het totaal aantal
strafrechtelijke reacties (aanzuigende werking in ruime zin) in de proefarron-
dissementen is toegenomen kan niet op betrouwbare wijze worden vast-
gesteld. Voor een verschuiving in de strafrechtspleging in de richting van
zwaarder straffen als gevolg van de invoering van dienstverlening (aanzuigen-
de werking in enge zin) zijn door ons geen aanwijzingen gevonden. Dienstver-
lening in het kader van gratie blijkt uitsluitend te hebben gediend ter vervan-
ging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.
In drie van de acht proefarrondissementen blijkt in de jaren 1981 en 1982 veer-
tien tot twintig procent van alle voorgenomen onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen te zijn vervangen door dienstverlening. In vier arrondissementen
lag dit percentage tussen de zeven en twaalf procent; in een arrondissement
lag het op 1.4%.

Bij een vergelijking tussen dienstverleners en kortgestraften kwam als be-
langrijkste verschil naar voren, dat zich onder de dienstverleners naar verhou-
ding veel (jonge) first offenders bevonden, die een vermogensdelict hadden
gepleegd. Verkeersdelinquenten die gingen dienstverlenen waren naar ver-
houding ouder dan de vermogensdelinquenten die dit gingen doen. Terwijl van
de werkloze dienstverleners ruim de helft 18 tot 24 jaar was, lag dit percentage
bij de kortgestraften op 34.

Met betrekking tot schade en letsel ten gevolge van het misdrijf werden geen
significante verschillen gevonden. Terwijl kortgestraften voor allerlei soorten
misdrijven preventief gehecht waren, waren van de dienstverleners vrijwel uit-
sluitend de vermogensdelinquenten langer dan vier dagen vastgehouden;
voor de overige delicten was men vaker dan de kortgestraften in verzekering
gesteld.

Bij een vergelijking van dienstverleners en kortgestraften met geldboete-beta-
Iers bleek dat de leeftijdsopbouw van elk der drie groepen verschillend was.
De boetebetalers onderscheidden zich van de beide andere groepen doordat
zij vaker een baan hadden. Verder bevonden zich onder hen veel meer ver-
keersdelinquenten dan onder de dienstverleners en de kortgestraften. Minder
vaak dan bij de beide andere groepen was er sprake geweest van schade,
voorarrest en een eerder gepleegd misdrijf.

Dienstverlening in het kader van gratie behoort officieel tot de mogelijkheden
sinds april 1982. Tot april 1983 werd (in heel Nederland) bij 55 gratieverzoeken
de zaak aangehouden in afwachting van effectuering van een dienstverlening.
Het blijkt dat zich hieronder relatief veel oudere veroordeelden/recidivisten be-
vonden. Dit beeld wijkt af van dat der 'normale' dienstverleners, waaronder
zich relatief veel jonge first offenders bevonden. Het misdrijf van gratieverzoe-
kers had vaker geen schade tot gevolg gehad dan dat van de andere dienstver-
leners.
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Over de organisatie van de dienstverlening, zoals deze was in voorjaar/zomer
1983, kan het volgende worden opgemerkt. Er blijkt in alle proefarrondisse-
menten een zelfde soort overlegstructuur te bestaan, waarin veelal zijn verte-
genwoordigd leden van staande en zittende magistratuur, advocatuur en re-
classering.
De coordinatie en het beheer van het adressenbestand c.q. de projectenbank
is in vijf arrondissementen toebedacht aan de Reclasseringsraad. In twee ar-
rondissementen is het beheer van de projectenbank(en) overgedragen aan
medewerkers van de particuliere reclassering, in een arrondissement is een
aparte coordinator aangesteld.
Controle en toezicht op de uitvoering van de dienstverlening, alsmede bericht-
geving aan justitie daarover, loopt in drie arrondissementen altijd via de Re-
classeringsraad. In één arrondissement gebeurt dat alleen dan wanneer van-
uit de particuliere reclassering bezwaren worden geuit tegen de uitoefening
van deze taak. In drie arrondissementen loopt de berichtgeving altijd via de.
particuliere reclassering. In het arrondissement met de speciaal aangestelde
coordinator is hij het, die de genoemde taken voor zijn rekening neemt. In zo-
verre is er sprake van een gelijkvormig justitieel beleid, dat de meeste recht-
banken en parketten het er over eens zijn, dat voor het vaststellen van het aan-
tal uren dienstverlening enigerlei vorm van tarievenstelsel ware te hanteren.
Over de verhouding zelf echter bestaat (nog) geen consensus, hoewel die van
maximaal 6 maanden onvoorwaardelijk versus 150 uren welke door de VED
werd voorgesteld, in het algemeen als onevenredig (nl. te mild) wordt be-
schouwd.
In drie van de acht proefgebieden worden in 1983 geen officiersmodaliteiten 1)
(meer) toegepast. Voorzover zij elders wel worden toegepast is dat in drie ar-
rondissementen voornamelijk het onvoorwaardelijk seponeren na een
geslaagde dienstverlening, in één arrondissement het voorwaardelijk sepone-
ren en in één arrondissement het uitstellen van de beslissing tot verder ver-
volgen.
Van de rechterlijke modaliteiten wordt dienstverlening in het kader van een
bijzondere voorwaarde (mede) toegepast door vier rechtbanken, de modaliteit
uitstel van vonniswijzing wordt (mede) gehanteerd door zes van de acht recht-
banken.
Opvallend is tot slot dat juist in die arrondissementen waar zoveel ervaring
met dienstverlening is opgedaan dat bijna van een routinematige aanpak kan
worden gesproken, de justitiële autoriteiten genoegen lijken te nemen met
een vaststelling van het aantal te werken uren; de verdere invulling van de
dienstverlening laat men over aan coordinator en/of reclassering.

1) Voor een bespreking van de tot mei 1982 in de proefarrondissementen gehanteerde modaliteiten
zie hoofdstuk 5, zie verder ook bijlage 6.
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Deel II:
Dienstverlening in de praktijk



5 De toegepaste modaliteiten

5.1 Algemeen
Zowel met het Openbaar Ministerie als met de Rechtbank of het Gerechtshof
kunnen dienstverleningen tot stand worden gebracht. Gedurende de periode
februari 1981-mei 1982 trad er een opmerkelijke verschuiving op in de richting
van rechterlijke modaliteiten. Gemeten per 1 mei 1982 bleek bijna 70% van de
dienstverleningen door de Rechtbank/het Hof te zijn toegezegd, terwijl ruim
30% met het OM was overeengekomen; in januari 1982 was deze verhouding
nog half om half.

In Groningen werd van meet af aan voor het rechterlijk model gekozen; Assen
en Almelo volgden al snel.

5.2 Dienstverlening overeengekomen met het OM
Als modaliteiten die op OM-niveau konden worden toegepast, noemde de VED
in november 1980 de volgende drie mogelijkheden:

1. onvoorwaardelijk sepot, ongeacht de afloop van de dienstverlening;
2. uitstel van de beslissing tot verder vervolgen;
3. voorwaardelijk sepot, met een goed verloop van de dienstverlening als

(enige) voorwaarde;

In de praktijk blijken ook de volgende modaliteiten te zijn toegepast: 1)

4. voorwaardelijk sepot, ongeacht de afloop van de dienstverlening;
5. voorwaardelijk sepot na een goed verloop van de dienstverlening (bv. met

de voorwaarde dat de betrokkene binnen een bepaalde proeftijd geen nieu-
we strafbare feiten pleegt);

6. de OvJ zal ter zitting geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen, mits
de dienstverlening goed verloopt;

7. de OvJ zal positief adviseren bij een gratieverzoek als de dienstverlening
goed verloopt;

8. de OvJ zal geen onvoorwaardelijke geldboete eisen, als de dienstverlening
goed verloopt.

In tabel 7 een overzicht van de frequentie waarmee de verschillende offi-
ciersmodaliteiten van februari 1981 tot mei 1982 zijn toegepast.

1) Na de onderzoekperiode is het scala van toepassingen nog verder uitgebreid.
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Tabel 7: Modaliteiten toegepast door het OM, februari 1981-mei 1982

nr. Modaliteit Aantal Percentage

1 Onv. sepot, ongeacht de afloop 20 14.0
2 Onbekend, incl. uitstel v. beslissing 24 16.8
3 Onvoorw. sepot mits dienstverlening slaagt 43 30.0
4 Voorw. sepot, ongeacht de afloop 12 8.4
5 Voorw. sepot mits dienstverlening slaagt 22 15.4
6 Geen eis tot onv. gev. straf, mits dienstverlening slaagt 18 12.6
7 Positief gratie-advies, mits dienstverlening slaagt`) 3 2.1
8 Geen onv. geldboete, mits dienstverlening slaagt 1 0.7

') Zie verder 5.3.2.

Op de eerste plaats komt in tabel 7 het onvoorwaardelijk seponeren na een
goed verloop van de dienstverlening. Op de tweede plaats de categorie'onbe-
kend' waarbij we er echter van mogen uitgaan dat dit meestal een uitstel van
de beslissing tot al dan niet vervolgen inhoudt. Onvoorwaardelijk sepot, ook
als de dienstverlening niet slaagt, blijkt ongeveer even vaak te zijn voorge-
komen als het voorwaardelijk seponeren na een geslaagde dienstverlening.
Deze modaliteit werd indertijd vooral bepleit door Huisman, die als lid van de
Commissie Van Andel zijn voorkeur uitsprak voor dienstverlening volgens een
zg. vrijwillig model.2)

5.3 Dienstverlening op het niveau van de rechter

5.3.1 Toepassing door rechtbank of Hof
Hier noemde de VED in november 1980 twee mogelijkheden:

1. uitstel van vonniswijzing;
2. dienstverlening als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroor-

deling.
Deze tweede mogelijkheid achtte de VED aanvankelijk minder wenselijk,
omdat volgens haar in dat geval de dienstverlening gemakkelijk als vorm
van dwangarbeid zou kunnen worden opgevat.
De Staatssecretaris voegde de gratievariant aan deze modaliteiten toe:3)

3. de rechter zal positief adviseren bij een gratieverzoek als de dienstverle-
ning goed verloopt.

Een overgrote meerderheid der rechters koos voor uitstel van vonniswijzing
(87.8% van alle rechtbanken en hoven). In tabel 8 is de exacte verdeling weer-
gegeven.

Totaal 8: Modaliteiten toegepast door Rechtbanken en Hoven, februari 1981-mei 1982

Nr. Modaliteit Aantal Percentage
N = 304

1 Uitstel van vonniswijzing') 267 87.8
2 Dienstverlening als bijzondere voorwaarde bij een voorwaar-

delijke veroordeling 27 8.9
(3) Anders, incl. positief advies bij gratieverzoek (2x) 5 1.6

Onbekend 5 1.6

') Hierbij werd 46 keer in het proces-verbaal van de zitting omschreven welke straf er zou volgen,
wanneer de dienstverlening niet volgens afspraak werd uitgevoerd.

5.3.2 De modaliteit "dienstverlening in het kader van aanhouding van de gratie-
beslissing"

Uit het voorgaande bleek al, dat in de praktijk van de dienstverlening meer mo-
daliteiten werden toegepast dan er oorspronkelijk door de VED waren geadvi-

2) Later is deze modaliteit helemaal van de baan geraakt.

3) Aan de modaliteit wordt afzonderlijk aandacht besteed in de volgende paragraaf. Ook op het
rechterlijk niveau is het aantal modaliteiten na de onderzoekperiode nog uitgebreid.
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seerd. Een daarvan was dienstverlening in het kader van gratie.
De staatssecretaris van Justitie heeft op 15 april 1982 een brief doen uitgaan
naar de hoofdofficieren van justitie, de reclasseringsraden en reclasserings-
instellingen, waarin het bestaande kader van geadviseerde modaliteiten offi-
cieel met deze nieuwe variant werd uitgebreid.4)
Zoals reeds vermeld werd in 3.5, konden wij bij 51 van 55 aangehouden zaken
over nadere gegevens van de gratieverzoekers beschikken.

Motieven om gratie te verzoeken
Het hoofdcriterium om te gratiëren is altijd: zijn er feiten of omstandigheden
die niet.of niet voldoende bekend waren bij de berechting, of die later zijn ont-
staan, en die, waren zij wel bekend geweest, tot een andere straf zouden heb-
ben geleid?
Met betrekking tot de dienstverlening kan deze zin op twee manieren worden
uitgelegd:

1. De dienstverlening is de nieuwe omstandigheid die bij de berechting nog
niet bekend was en is tevens de'andere straf' waarvan gesproken wordt, of

2. De dienstverlening is de andere straf, waartoe bepaalde feiten en omstan-
digheden zouden hebben geleid, indien ze bij de berechting bekend ge-
weest waren.

Negen van de 51 keer werd door de verzoekers alleen de dienstverlening zelf
als 'novum' genoemd.
Verder werd het aanbod tot dienstverlening in vele gevallen als motief aange-
voerd naast (gewijzigde) familie-, of persoonlijke en/of werkomstandigheden.

Rechterlijk advies en verslag van het OM
In voornoemde brief van de Staatssecretaris wordt gewag gemaakt van een
rechterlijk advies (voor aanvang van de dienstverlening). Dit was, in de 51 ons
bekende zaken, 45 keer gunstig. Ook na uitvoering van de dienstverlening was
het rechterlijk advies meestal gunstig, dat wil zeggen voorzover de dienstver-
lening volgens afspraak was uitgevoerd.
De strekking van het verslag van het OM terzake van de dienstverleningen was
14 keer ongunstig en 33 keer gunstig. Het OM lijkt zich hier dus wat strenger
op te stellen dan de zittende magistratuur.

5.3.3 Bemoeienis Raadkamer/rechter-commissaris
In totaal 24 keer (5.3% van alle zaken) werd de Raadkamer of de rechter-com-
missaris bij een dienstverlening betrokken. Meestal was dit om een preven-
tieve hechtenis te schorsen.

4) Andere 'nieuwe' modaliteiten werden niet op een dergelijke officiële wijze geïntroduceerd.
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6 Totstandkoming en uitvoering

6.1 De initiatiefnemers
Bijna de helft van alle dienstverleningen blijkt te zijn geïnitieerd door mede-
werkers van de reclassering. Bijna een kwart kwam voor rekening van advoca-
ten. Verder was het in 5.5% van de gevallen de dienstverlener zelf die het ini-
tiatief nam. Ook combinaties kwamen voor. Opmerkelijk is verder dat dertien
keer een officier van justitie het initiatief nam (bijna 3%), waarvan twee maal
samen met een reclasseringsmedewerker. Slechts drie maal werd een rechter
of rechter-commissaris genoemd; mogelijk is dit te verklaren vanuit het meer
receptieve karakter van de rechterlijke taak in het algemeen.

Van de aangehouden gratieverzoeken werd ons in 49 gevallen bekend, wie het
gratieverzoek had(den) ingediend. Twintig maal was het de veroordeelde zelf,
11 maal een advocaat, 8 maal een reclasseringsmedewerker, en 10 maal een
combinatie van veroordeelde plus advocaat en/of reclasseringsmedewerker.

6.2 Het vinden van geschikte projecten
Volgens de begeleiders was het soms niet eenvoudig om een dienstverle-
ningsproject te vinden. Oorzaken die hiervoor werden genoemd kunnen we
grofweg in drie categorieën onderscheiden, nl. de oorzaak lag bij de dienstver-
lener zelf, de oorzaak lag bij het potentiële project en de oorzaak lag in het ge-
geven dat het moeite kostte om een geschikt dienstverleningsproject te vin-
den.
In een aantal arrondissementen werd reeds in de onderzoekperiode een pro-
jectenbank gerealiseerd. De reclasseringsmaatschappelijk werk(st)ers kon-
den naar behoefte een beroep doen op deze projectenbank. In 36% van de
dienstverleningen werd er gebruik van gemaakt. De reclasseringsmaatschap-
pelijk werk(st)ers hadden voor bijna de helft van de dienstverleningen zelf een
project gevonden ten behoeve van hun clienten. In een aantal gevallen had de
advocaat of de dienstverlener zelf een project kunnen vinden.
In het rapport "Opvattingen over Dienstverlening" 1) werd aangegeven dat bij-
na 3/4 van de ondervraagde reclassseringsmaatschappelijk werk(st)ers vrees-
den dat er bij de invoering van de dienstverlening te weinig werkobjecten zou-
den zijn. Deze vrees bleek in de praktijk van de onderzoekperiode ongegrond
te zijn.

6.3 Soort instelling waar de dienstverlening werd verricht
Bijna de helft (46.8%) van alle dienstverleningen (in de proefperiode, in de
acht proefarrondissementen) blijkt te zijn verricht in een buurthuis, clubhuis,
ziekenhuis of verpleegtehuis. Ook in bejaarden- en verzorgingstehuizen werd
nogal eens een dienstverlening uitgevoerd (11.9%): in instellingen voor jeugd
en jongerenwerk werd 6.6% der dienstverleningen verricht; hetzelfde geldt
voor instellingen voor sport en spel. Verder werden de werkzaamheden onder
meer verricht bij gemeentelijke instellingen, centra voor dierverzorging,
Staatsbosbeheer en natuurbescherming en musea.

1) WODC-publicatie door J. de Hullu, september 1981.
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6.4 Aard der werkzaamheden

6.4.1 Algemeen
Een algemeen overzicht van de aard der werkzaamheden geeft figuur 6.
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Meer dan 40% der werkzaamheden bestond uit onderhouds-, reparatie- en
schilderwerk; dit werd voornamelijk verricht in buurt- en clubhuizen, in instel-
lingen voor jeugd- en jongerenwerk en bij verenigingen voor sport of spel. Bij
categorie 7 werd 13 van de 78 keer een combinatie van categorie 1 en 2 ge-
noemd, en eveneens 13 keer een combinatie van categorie 2 en 4. Om een in-
druk te geven van de werkzaamheden die zijn ondergebracht in categorie 8,
noemen we er een aantal: sorteren van klinkers, toezicht houden op een huis-
werkgroep, sneeuwruimen, inrichting donkere kamer, vervaardigen van een
beeld of van speelgoed, bewakingswerk, rondleiden van bezoekers, lesgeven
in `fitness', verrichten van onderzoek ten behoeve van een drugsteam, begelei-
den van paarden en opzetten van een tentoonstelling.

6.4.2 Aard der werkzaamheden in verband gebracht met persoons- en delict-
gegevens
Leeftijd en geslacht
Voor alle leeftijdsgroepen kwamen onderhouds-, reparatie- en schilderwerk
het meest voor, hoewel geen van de vrouwen dergelijk werk verrichtte. Van de
21 vrouwen voor wie de aard der werkzaamheden bekend werd, verrichtten er 8
huishoudelijk werk. Vrouwen deden ook vaker verplegend en verzorgend werk.

Aard van het misdrijf
Een delictgegeven dat we in verband brachten met de aard van het werk, is de
aard van het misdrijf. Vrijwel alle soorten van delinquenten kregen voorname-
lijk onderhouds-, schilder- en reparatiewerk te doen. Voor vermogensdelin-
quenten en voor degenen die zowel een vermogens- als een agressief delict
hadden gepleegd, kwamen de combinaties/klussen op de tweede plaats. Voor
vermogensdelinquenten kwam huishoudelijk werk op de derde plaats. Voor



verkeersdelinquenten kwam dit werk op de tweede plaats; bos- en tuinwerK op
de derde plaats.
Noch plegers van agressieve delicten, noch verkeersdelinquenten deden sig-
nificant vaak verplegend of verzorgend werk. Met andere woorden, hier is geen
aanwijzing te vinden voor het bestaan van een relatie tussen de aard van het
misdrijf en de aard van de werkzaamheden. Van.de 13 wegens vernieling ver-
volgden/veroordeelden kregen er 12 werk te doen waarbij, gelet op het
constructieve karakter ervan, mogelijk rekening is gehouden met de aard van
het misdrijf.

6.5 Werktijden
Het blijkt dat 28.6% van de dienstverleningen een fulltime-bezigheid voor de
betrokkene was; 23.4% van de dienstverleners was parttimer; 30.6% verricht-
te het werk 's-avonds of in het weekend en 12.5% werkte op variabele werk-
tijden ofwel in overleg met de projectverschaffer.
Het ligt voor de hand, dat vooral werklozen een fulltime-dienstverlening de-
den. Inderdaad bleek 24.3% van alle dienstverleners zowel fulltime dienst te
verlenen als geen werk te hebben. Van de 30.2% die 's-avonds en in de week-
ends een dienstverlening verrichtte, had tweederde een baan en was eenderde
werkloos.

6.6 Aantal uren dienstverlening gerelateerd aan voorgenomen gevangenisstraf

6.6.1 Algemeen
In de richtlijnen van de VED wordt gezegd, dat het aantal uren dienstverlening
minstens 30 zou moeten zijn, en maximaal 150 zou mogen zijn. Uit tabel 9
blijkt dat zowel de onder- als bovengrens zijn overschreden.

Tabel 9: Aantal uren dienstverlening (in percentages).

Aantal uren per
dienstverlener

Percentage

6. 30 7.7
30- 60 30.0
60- 90 17.9
90-120 19.0

120-150 14.3
150-300 4.9
300-624 2.6
onbekend 3.5

In totaal blijkt men zich dus in ruim 15% van alle gevallen niet aan de voorstel-
len van de VED te hebben gehouden. Dienstverleningen van meer dan 150 uur
kwamen vooral voor in Almelo en in Assen.

Aan de OvJ's en de (politie)rechters werd per afzonderlijke dienstverlening
door één van onze medewerk(st)ers gevraagd wat voor straf zij zouden hebben
geëist, respectievelijk zouden hebben opgelegd, indien de mogelijkheid tot
dienstverlening niet aanwezig zou zijn geweest. In onderstaande tabel wordt
een overzicht gegeven van het aantal dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
dat het OM en de rechtbank (naar eigen zeggen) zouden hebben geeist c.q. op-
gelegd zonder de mogelijkheid tot dienstverlening.

35



Tabel 10: Aantal dagen vrijheidsstraf dat OM en rechtbank (naar eigen zeggen) zouden hebben op-
gelegd zonder de mogelijkheid tot dienstverlening (in percentages.

Strafduur

,A3 dagen
14- 29 dagen
30- 89 dagen
90-179 dagen

180-365 dagen
»366 dagen
onbekend
niet van toepassing

Hoe deze getallen zich verhouden tot het aantal in werkelijkheid opgelegde
dagen onvoorwaardelijk na (al dan niet succesvolle) afloop van de dienstverle-
ning zal in hoofdstuk 7 ter sprake komen.
De VED adviseerde, dienstverlening niet toe te passen in plaats van een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden. Of men zich nu
hield aan deze maxima of niet, voorstelbaar is het wel dat zich een soort omre-
keningstabel zou gaan ontwikkelen, waarbij x uren dienstverlenen goed was
voor y dagen zitten. Om te bezien of het hanteren van een dergelijk tarie-
venstelsel inderdaad algemeen ingang heeft gevonden, gingen we na of er een
correlatie bestond tussen het aantal dagen onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf, dat de officier of rechter zou hebben geëist/opgelegd als dienstverle-
ning niet tot de mogelijkheden zou hebben behoord, en het aantal uren dienst-
verlening dat zij, nu dit wel het geval was, overeenkwamen c.q. toezegden.
Hier bleek inderdaad een zekere correlatie te bestaan. In het algemeen echter
bleek men tegenover een aantal dagen onvoorwaardelijk meer dienstverle-
ningsuren te stellen dan te verwachten zou zijn geweest wanneer men de door
de VED genoemde verhouding van maximaal 150 uren tegenover maximaal 6
maanden als uitgangspunt zou hebben genomen. Voor een volledig overzicht
zie figuur 7.

Onvoorwaardelijk
strafdeel
N = 342

1.2
31.6
28.6
20.5

3.8
3.2
8.8
2.3
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Toelichting bij figuur 7
Verticaal is weergegeven het aantal maanden onvoorwaardelijk, dat de offi-
cier of rechter zou hebben geëist/opgelegd, wanneer de mogelijkheid tot
dienstverlening niet had bestaan. Horizontaal is weergegeven het aantal uren
dienstverlening dat hier tegenover staat. De sterretjes en cijfers geven het
aantal dienstverleners aan (* = 1). De stippellijnen begrenzen het gebied dat
de voor de VED voorgestelde termijnen bestrijkt (maximaal 6 maanden on-
voorwaardelijk versus maximaal 150 uren dienstverlenen). Als er onder deze
maxima een lineaire, dat wil zeggen vaste omrekentabel zou zijn gehanteerd,
dan hadden alle waarden gelegen op de lijn, die diagonaal door dit met stip-
pellijnen begrensde gebied loopt. In de praktijk echter blijkt men relatief meer
uren dienstverlening tegenover relatief minder maanden onvoorwaardelijk te
stellen; vandaar de grote dichtheid van sterretjes en cijfers en cijfers rechts
onder de diagonale streep. Men ziet op de afbeelding verder duidelijk, dat ook
boven de voorgestelde maxima is uitgegaan. De dienstverlener van wie het
sterretje links boven is omcirkeld, kon van geluk spreken: hij/zij kreeg slechts
100 uren in plaats van een gevangenisstraf van 10 maanden onvoorwaardelijk.
De dienstverlener uiterst rechts was waarschijnlijk slechter af: ter voorkoming
van een gevangenisstraf van 4 maanden onvoorwaardelijk moest hij/zij meer
dan 600 uur dienstverlenen.

6.6.2 Gratie
Voor alle door ons geregistreerde zaken die werden aangehouden in afwach-
ting van effectuering van een dienstverlening weten we het onvoorwaardelijk
deel van de opgelegde gevangenisstraf. Uit de 51 beschikbare dossiers bleek,
dat de dienstverlening, overeenkomstig de bedoeling der VED, uitsluitend
werd aangevraagd ter vervanging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Wanneer we nagaan hoeveel weken dat onvoorwaardelijk gedeelte besloeg,
en hoeveel uren dienstverlening de Staatssecretaris adviseerde hier (maxi-
maal) tegenover te stellen, krijgen we het beeld van figuur: 8.
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Uit de figuur blijkt dat de Staatsecretaris bij de advisering de richtlijnen der
VED steeds volgde, en wel door de termijn van zes maanden onvoorwaardelijk
niet te overschrijden. (De termijn van drie maanden onvoorwaardelijk werd vijf
maal overschreden). De voorgestelde grens van 150 uren die de dienstverle-
ning maximaal zou mogen duren werd niet gepasseerd. Uit deze figuur blijkt
(evenals uit figuur 7), dat geen vaste omrekentabel is gehanteerd, maar dat in
verhouding tot de voorstellen der VED relatief meer uren dienstverlening
tegenover relatief minder weken onvoorwaardelijk werden gesteld.

6.7 Berichtgeving aan de justitiële autoriteiten
Dikwijls waren het reclasseringsmedewerkers, die aan de justitiële autoritei-
ten meedeelden hoe de dienstverlening was verlopen. In tabel 11 een overzicht
van de functie der 'berichtgevers'.

Tabel 11: Functie der berichtgevers per arrondissement (in percentages).

Arr.

Functie

Gron. Ass. Alm. Zut. Den B. Breda Alkm. H'lem Alle proef-
N=67 N=65 N=36 N=61 N=30N=126 N=36 N=25 arr'en samen

(%)N= 446

dv'er zelf - - - 14.8 - - 11.1 88.0 7.8
coórd. 97.0 87.7 - 1.6 - 7.1 - - 29.6
recl.medew. - 3.1 100 29.5 93.3 77.8 61.1 4.0 46.0
cont.pers. - - - 1.6 1.6 19.4 2.2
combinaties - - - 42.6 - 3.2 2.8 - 7.0
advocaat - - - 6.6 - 8.7 5.6 4.0 4.0
onbekend +
geen bericht 3.0 9.2 - 3.3 6.7 1.6 - 4.0 4

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

In Haarlem is sinds januari 1981 geen enkele reclasseringsmedewerker meer
bereid gebleken aan de justitiële instanties te rapporteren; in 88 procent van
de voor ons onderzoek toegankelijk gestelde gevallen deed de dienstverlener
het daar zelf. In Groningen was het steeds de coordinator, die zich kweet van
deze taak. In de overige arrondissementen functioneerde meestal de secreta-
ris van de Reclasseringsraad als coordinator. Wanneer daar dus als bericht-
gever 'iemand van de reclassering' wordt genoemd, kan het zijn dat hiermee
de coordinator wordt bedoeld.
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7 Afloop en strafrechtelijke reactie

7.1 Algemeen
Voor het invullen van 'af loopberichten' per dienstverlening werd dezelfde wer-
kwijze gevolgd als voor de registratie van persoons- en delictgegevens. In 45
zaken, dat is ongeveer 10% van het totaal, konden de benodigde gegevens
niet meer worden achterhaald. Derhalve zal in dit hoofdstuk nu verder verslag
worden gedaan van 453-45 = 408 zaken.

7.2 Afloop afgezet tegen andere dienstverleningsgegevens
Een cruciale vraag: Werden de dienstverleningen volgens afspraak uitge-
voerd? Ja, is het antwoord 364 keer. Van de geregistreerde 408 afloopberich-
ten is dit 89.2 procent. Niet (geheel) volgens afspraak uitgevoerd werden 44
dienstverleningen (10.8%). We zullen nu verder nagaan of er verbanden te vin-
den zijn tussen verschillende andere gegevens en de afloop van de dienstver-
lening.
Vergelijken we tussen de arrondissementen onderling de percentages `niet
volgens afspraak uitgevoerd', dan blijkt Alkmaar hoog te scoren: precies een
derde van de dienstverleningen werd hier niet tot een goed einde gebracht. In
Almelo werd precies een vijfde van de dienstverleningen niet volgens af-
spraak uitgevoerd. Hoge succespercentages vonden we voor Den Bosch en
Breda. Voor Den Bosch niet zo verwonderlijk, want het ligt voor de hand dat er
bij een toepassing op beperkte schaal niet veel risico's worden genomen.
Voor het arrondissement Breda echter, met 115 geregistreerde afloopberich-
ten, is een percentage van 96.5 volgens afspraak uitgevoerde dienstverlenin-
gen zonder meer opmerkelijk te noemen.
Wat betreft de leeftijd werden geen significante verschillen gevonden.
Van de 364 succesvol verlopen dienstverleningen werden er 344 door mannen
en 15 door vrouwen uitgevoerd. Van de niet volgens afspraak uitgevoerde
dienstverleningen betrof het 39 keer een man, vier keer een vrouw.
Het al dan niet hebben van werk blijkt geen invloed uit te oefenen op het vol-
gens afspraak uitvoeren van een dienstverlening.
Ook tussen afloop en aard van het delict werd geen significante relatie ge-
vonden.
Men zou kunnen veronderstellen, dat de inzet van de dienstverlener om het
werk tot een goed einde te brengen, groter is wanneer deze op de een of
andere manier de instelling waar hij gaat werken, of de mensen daar, reeds
kent bij de aanvang van de dienstverlening. Uit het onderzoek kwam dit echter
niet als resultaat naar voren.
Het ligt voor de hand te denken, dat bij een langdurige dienstverlening de
kans op mislukking groter is. Gaan we dit na aan de hand van ons materiaal,
dan krijgen we het volgende beeld:
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Tabel 12: Afloop van de dienstverlening in relatie tot het aantal uren dienstverlening (in absolute
aantallen).

aantal
uren

wel volgens afspraak'
uitgevoerd

niet volgens afspraak
uitgevoerd

N=33
«30

N=130
30-60

N=79
60-90

N=77
90-120

' N=51
120-150

N=18
150-300

N=11
«300

N=6
onb.

27 121 70 67 50 13 9 5

6 9 9 10 1 5 2 1

We stellen vast, dat er relatief veel dienstverleningen van 150 en meer uren
niet volgens afspraak werden uitgevoerd. Ook met de uitvoering der zeer kort-
durende dienstverleningen (minder dan 30 uur) bleek men nogal eens moeite
te hebben. Juist binnen de door de VED geadviseerde grenzen van 30 en 150
uur komen de meeste volgens afspraak uitgevoerde dienstverleningen voor.

7.3 Justitiële beslissing na uitvoering van de dienstverlening

7.3.1 Beslissing nadat de dienstverlening volgens afspraak was uitgevoerd
De beslissingen, die volgden na gunstige afloop van de dienstverlening, staan
gerangschikt in tabel 13.

Tabel 13: Justitiële beslissing nadat de dienstverlening volgens afspraak is uitgevoerd (in percen-
tages).

Percentage
N = 364

onvoorwaardelijk niet vervolgen
voorwaardelijk niet vervolgen
alsnog veroordelen
betrokkene was reeds veroordeeld`)
anders
onbekend

14.8
6.0

47.5
4.7
2.2

24.7

Dit betreft voorwaardelijke veroordelingen waarbij dienstverlening als bijzondere voorwaarde
was opgelegd.

De categorie `alsnog veroordelen' kan nader worden gespecificeerd naar
soort straf en, voor zover het een vrijheidsstraf betrof, naar aantal dagen on-
voorwaardelijk respectievelijk voorwaardelijk. Ook werd de duur van de proef-
tijd genoteerd.
Van de 173 veroordeelden werd ons bekend dat 14 personen (8.1 %) toch nog
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen opgelegd.
Men zou misschien verwacht hebben dat er na een gunstig verloop van de
dienstverlening, overeenkomstig de doelstellingen, geen onvoorwaardelijke
gevangenisstraf meer zou worden opgelegd. Aangezien dit toch nog voor-
kwam, mogen we veronderstellen dat het de in verzekering of voorarrest door-
gebrachte tijd betrof. Personen die gearresteerd werden in arrondissementen
waar men volgens het Amsterdamse model werkt 1), waren dan mogelijk
slechter af dan anderen.
In totaal 114 personen (65.9%) kregen een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Ver-
der kregen 61 personen (35.3%) een geldboete, en 27 (15.6%) een ontzegging
van de rijbevoegdheid. Dat het totaal van al deze straffen boven de 173 (100%)
uitkomt, is een gevolg van het feit dat soms gecombineerde straffen werden
opgelegd.

Zoals men zich herinneren zal, vroegen wij per zaak aan de officieren en rech-
ters wat voor onvoorwaardelijke straf zij zouden hebben geeist/opgelegd,

1) Men onderscheidt het Haagse model, dat wil zeggen 1) voorarrest, 2) vrij en 3) zitting + alsnog
straf(deel) uitzitten, en het Amsterdamse model, dat wil zeggen 1) voorarrest 2) vrij en 3) zitting +
straf conform voorarrest. (Zie hierover het WODC-rapport van A.C. Berghuis en L.C.M. Tigges
'Voorlopige Hechtenis: toepassing,'schorsing en zaken met lange duur' ; Den Haag, 1981).
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wanneer er geen experimenten met dienstverlening waren geweest, met ande-
re woorden wanneer zij niet voor dit alternatief hadden kunnen kiezen (zie
6.6.1). Voor zover het rechters betreft, lijkt het interessant nu eens na te gaan,
of zij na een geslaagde dienstverlening onder de strafmaat bleven die ze zich
zonder dienstverlening hadden voorgenomen. Zo niet, dan zou hier misschien
een aanwijzing kunnen liggen voor het bestaan van een "aanzuigende wer-
king", waarover in hoofdstuk 2 werd gesproken. In 13 van de 14 zaken, waarin
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werd opgelegd, was het mogelijk na te
gaan tot hoeveel dagen onvoorwaardelijk de rechters zouden hebben beslist.
Geen enkele rechtbank legde meer dagen onvoorwaardelijk op na een
geslaagde dienstverlening, dan de ondervraagde rechter zonder mogelijkheid
tot dienstverlening naar eigen zeggen zou hebben opgelegd. Drie gevallen
echter lopen in het oog, omdat daar het aantal dagen onvoorwaardelijk het-
zelfde was als het aantal dagen waartoe volgens de rechters ook reeds zonder
dienstverlening zou zijn besloten.

Eenzelfde vergelijking maakten we ten aanzien van voorwaardelijk opgelegde
straffen: hoeveel dagen voorwaardelijk zou de rechter hebben opgelegd als
dienstverlening nog niet tot de mogelijkheden had behoord, en hoeveel dagen
voorwaardelijk volgden er nu op een volgens afspraak uitgevoerde dienstver-
lening? Hier hoeft natuurlijk geenszins verwacht te worden dat er geen voor-
waardelijke straf meer zal volgen na een geslaagde dienstverlening. Immers,
dienstverlening zou in plaats van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf komen,
niet in plaats van de voorwaardelijke. Voor slechts 11 van de 114 gevallen
(9.7%) waren elk van beide gegevens voorhanden. In 9 ervan komen de aantal-
len dagen voorwaardelijk ongeveer met elkaar overeen. In twee gevallen kre-
gen dienstverleners die het werk volgens afspraak hadden uitgevoerd circa 60
dagen voorwaardelijk, waar de rechter anders 120 dagen zou hebben opge-
legd. Nergens overschreed het aantal dagen voorwaardelijk na een volgens af-
spraak uitgevoerde dienstverlening dat van het aantal dagen dat de rechter
beweerd had op te zullen leggen wanneer de mogelijkheid tot dienstverlening
er niet zou zijn geweest.

Wat betreft de proeftijden zijn we nagegaan, of hier een significant verschil in
duur tussen de verschillende arrondissementen optrad. In Assen en Zutphen
bleek het in de onderzoekperiode gebruikelijk, in combinatie met een succes-
volle dienstverlening een "symbolische" proeftijd van maximaal een week te
geven.

7.3.2 Beslissing nadat de dienstverlening niet volgens afspraak was uitgevoerd
Van de 44 keer dat de dienstverlening voortijdig beeindigd werd, was dit 23
keer, dus voor ruim de helft, toe te schrijven aan "overmacht". Andere redenen
waren werkweigering, het niet nakomen van afspraken en een slechte motiva-
tie van de dienstverlener.
Van de 44 dienstverleners die hun dienstverlening niet volgens afspraak ten
uitvoer brachten, werden er 10 onvoorwaardelijk niet vervolgd, 4 werden wel
verder vervolgd maar waren op het moment van onze registratie nog niet ver-
oordeeld, en 19 kregen een veroordeling, waarvan 18 tot een vrijheidsstraf,
met een onvoorwaardelijk deel van gemiddeld twee maanden. In 11 zaken ble-
ven de verdere justitiële stappen ons onbekend.
We gingen na, of degenen wier dienstverlening niet tot een goed einde was ge-
komen, vervolgens ook de onvoorwaardelijke straf kregen die de rechters had-
den genoemd voor als er geen experimenten met dienstverlening waren ge-
weest (dit weer met het oog op een eventuele "aanzuigende werking"). Van 14
rechters werd ons dit bekend. Zeven rechters hielden zich bij hun voornemen,
zes anderen straften milder. Eén rechter evenwel, die eerst een onvoorwaarde-
lijke straf van 50 dagen in het hoofd had, legde er na de mislukte dienstverle-
ning één op van 120 dagen.
Een voorwaardelijk strafgedeelte werd opgelegd aan 11 van de 18 tot een vrij-
heidsstraf veroordeelden. Eerder zeiden we, dat 18 van de 19 veroordeelden
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een vrijheidsstraf kregen opgelegd. De resterende dienstverlener kreeg alleen
een ontzegging van de rijbevoegdheid. Geldboetes en/of gecombineerde straf-
fen kwamen hier volgens onze gegevens in het geheel niet voor.

7.4 Afloop en justitiële eindbeslissing in gratiezaken
Vooraf zij er nog eens aan herinnerd, dat het onderzoekmateriaal met betrek-
king tot dienstverlening in het kader van gratie afkomstig is uit alle Neder-
landse arrondissementen, en dat de verzameling ervan werd voortgezet tot
april 1983.

Van de 51 dienstverleningen waarvan wij de afloop te weten konden komen
werden er 46 volgens afspraak uitgevoerd, en werd vervolgens door de Konin-
gin gratie verleend voor het strafdeel waarvoor de gratie was verzocht. Vier
dienstverleners brachten hun taak niet tot een goed einde.
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8 Door justitie afgewezen voorstellen

8.1 Algemeen
In elk van de acht proefarrondissementen werden behalve de gegevens waar-
over reeds is gerapporteerd, ook gegevens verzameld betreffende aanbiedin-
gen tot dienstverlening die door de justitiële autoriteiten werden afgewezen.
Hierover wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan. We zullen niet alleen bespre-
ken op welke gronden deze aanbiedingen werden afgewezen, maar ook na-
gaan of er sprake is van significante verschillen in persoons- en/of delictgege-
vens tussen degenen wier aanbod al dan niet werd aanvaard. Een probleem bij
dit gedeelte van het onderzoek was, dat wij alleen kennis konden nemen van
officiële afwijzigingen; het kan heel goed zijn dat er in verschillende arrondis-
sementen in de regel eerst (mondeling of telefonisch) vooroverleg plaatsvond
tussen bv. reclassering en OM of advocatuur en rechtbank, waarbij men een
schatting maakte van de haalbaarheid van een voorgenomen aanbod. Was die
zeer gering, dan werd wellicht niet eens een aanbod gedaan. Dit geeft ons
aanleiding om te benadrukken, dat de aantallen afwijzingen die we hier pre-
senteren, niet representatief zijn. In totaal werden (in de periode februari 1981-
mei 1982 178 afgewezen voorstellen geregistreerd. In bijna drie kwart van de
onderzochte zaken geschiedde de afwijzing op het niveau van de rechter. Iets
minder dan een kwart van de afwijzingen kwam van het OM. In enkele gevallen
wezen officier en rechter gezamenlijk het aanbod af. Per afgewezen zaak werd
de betreffende rechter of officier benaderd voor een (zeer) kort vraaggesprek
(zie 8.4). Pas in een betrekkelijk. late fase van de onderzoekperiode is door ons
besloten, ook nog (op gelijke wijze als bij de dienstverleners) een aantal per-
soons- en delictgegevens van afgewezen verdachten te registreren. Hierdoor
kon slechts voor 85 personen uit zes arrondissementen dit soort gegevens
worden achterhaald (Groningen en Assen ontbreken). In de nu volgende para-
grafen 8.2 en 8.3) gaat het alleen om deze groep (N = 85).

8.2 Persoonlijke gegevens vergeleken met die van dienstverleners

8.2.1 Leeftijd
De leeftijdsopbouw van de afgewezenen wijkt niet in belangrijke mate af van
die der dienstverleners. Voor een vergelijkend overzicht zie figuur 9.
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8.2.2 Leefsituatie, opleiding en werksituatie
Wat betreft de leefsituatie is er tussen de afgewezenen en de dienstverleners
geen significant verschil gevonden.
Ten aanzien van de opleiding is weinig bekend over de afgewezenen, en een al
te stellige uitspraak zou daarom niet op haar plaats zijn. Beperken we, om
toch een indicatie te krijgen, tijdelijk het blikveld tot de 43 personen voor wie
dit gegeven wel bekend werd, dan vertoont de verdeling naar opleiding een
grote gelijkenis met die van de dienstverleners.
Van alle afgewezenen was bijna tweederde niet en ongeveer eenderde wel in
het arbeidsproces opgenomen, hetgeen ook opging, voor de dienstverleners.

8.3 Delictgegevens vergeleken met die van dienstverleners

8.3.1 Aard van het misdrijf
Waren er met betrekking tot persoonsgegevens geen noemenswaardige ver-
schillen tussen de groep van dienstverleners en die van degenen wier aanbod
werd afgewezen, des te opmerkelijker zijn de verschillen waar het delictgege-
vens betreft.
Terwijl van de dienstverleners bijna de helft een vermogensdelict had ge-
pleegd en bijna een kwart een verkeersdelict, ging het bij driekwart van de af-
wijzingen om een vermogensdelict en voor 7.1% om een verkeersdelict.
Voor een volledig overzicht zie figuur 10.
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Van de 85 hier aan de orde zijnde afgewezen zaken ging het 62 keer (73%) om
een vermogensdelict, al dan niet in combinatie met een ander soort delict.
Werd een vermogensdelict gepleegd in combinatie met nog een delict, dan
telden we alleen het zwaarste, althans datgene waarvoor het Wetboek van
Strafrecht het hoogste strafmaximum stelt.
Bij een vergelijking naar soort vermogensmisdrijf werd als verschil gevonden,
dat ten aanzien van valsheid in geschrift/fraude het percentage afgewezen
voorstellen (veel) groter was dan -het percentage aanvaarde voorstellen.
Een agressief delict kwam, al dan niet in combinatie met een ander soort de-
lict, bij de afwijzingen 10 keer voor.
Omdat het aantal hier wel bijzonder klein is, heeft een vergelijkend overzicht
weinig zin.
Van de 6 verkeersdelicten betrof het 4 keer rijden onder invloed (art. 26 WvW),
één keer dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 36 WvW) en één
keer doorrijden na ongeval (art. 30 WvW).

8.3.2 Schade en letsel
Voorzover iets bekend was over de aanwezigheid van schade (78 van de 85
keer), had bij 22% van de verdachten het misdrijf geen, bij 78% wel schade tot
gevolg. Bij de dienstverleners was deze verhouding 37 : 63. Afgewezen ver-
dachten hadden dus vaker een misdrijf gepleegd dat schade tot gevolg had.
Voorzover iets bekend werd over ten gevolge van het misdrijf opgelopen letsel
(74 van de 85 keer) kan niet geconstateerd worden dat dit een factor van bete-
kenis was bij het aanvaarden of afwijzen van dienstverleningsvoorstellen.

8.3.3 Inverzekeringstelling en preventieve hechtenis
Inverzekeringstelling en/of preventieve hechtenis werd bij 71.8% van de 85
verdachten wier aanbod werd afgewezen, toegepast. Bij de dienstverleners
was dit percentage 48.5, aanzienlijk geringer dus. Voorzover de duur der inver-
zekeringstelling of preventieve hechtenis bekend werd, vergeleken we deze
met de duur ervan bij de dienstverleners. Het bleek dat afgewezen verdachten
niet alleen vaker, maar ook (veel) langer op het politiebureau of in het Huis van
Bewaring zaten dan dienstverleners.

8.3.4 Strafrechtelijk verleden van de verdachte
Van de afgewezen verdachten was 73.8% als eens eerder met justitie in aan-
raking geweest, terwijl ongeveer 26% als "first offender" kon worden aange-
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merkt. Bij de dienstverleners was deze verhouding 63 : 37.
Dit betekent dat zich onder de dienstverleners niet significant meer first offen-
ders bevonden.

8.4 Reden voor afwijzing en strafrechtelijke reactie

8.4.1 Reden voor afwijzing
In 157 van de (178) afgewezen zaken werd de afwijzende rechter, raadsheer of
officier van justitie door ons bereid gevonden tot een kort vraaggesprek. Via
deze gesprekken (N = 157) wilden we met name de reden(en) voor de afwijzing
te weten komen. Meer dan 55% der ondervraagden noemde als reden voor af-
wijzing dat het feit te ernstig was en/of het gevaar voor recidive te groot om tot
een dienstverlening te kunnen besluiten. Deze uitkomst correspondeert met
het feit dat de afgewezen verdachten terzake van het meest recente delict va-
ker en langer in preventieve hechtenis zaten dan dienstverleners. Ongeveer
een kwart van deze ondervraagden voegde er nog aan toe dat de persoon van
de verdachte een aanvaarding van het aanbod niet toeliet. Een reden tot afwij-
zing die door 29% van de ondervraagden werd genoemd was, dat men niet het
voornemen had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te eisen of op te leg-
gen (het waren vooral politierechters uit Groningen die dit vaak zeiden).

8.4.2 Strafrechtelijke reactie
Voorzover de betrokkenen niet in beroep gingen weten we van 127 personen
wat er na de afwijzing door rechter (100 keer) of officier (26 keer) vervolgens
werd beslist. Van de door de rechter afgewezenen werden er 94 veroordeeld,
waarvan 74 tot een vrijheidsstraf (51 onvoorwaardelijk, 11 voorwaardelijk, 12
onbekend).

8.5 Afwijzende beslissingen bij gratieverzoeken
Vanaf het begin van de experimenteerperiode tot april 1983 werden in het ka-
der van dienstverlening 79 verzoeken om gratie, afkomstig uit het hele land,
door de Staatssecretaris afgewezen (dat is 59% van het totaal aantal verzoe-
ken in het kader van dienstverlening). De zinsnede waarmee een afwijzing aan
de veroordeelde werd kenbaar gemaakt luidde meestal als volgt: 'De in het
verzoekschrift aangevoerde motieven en de uit het ingestelde onderzoek naar
voren gekomen omstandigheden hebben niet tot een gunstige beslissing kun-
nen leiden'. Of, indien het een herhaald verzoek betrof: '(...) dat er geen aan-
leiding is om terug te komen van de afwijzende beschikking van ... (datum)'.
Nadere gegevens over deze categorie werden niet verzameld.
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Samenvatting deel II

Zowel met het Openbaar Ministerie (OM) als met de Rechtbank of het Ge-
rechtshof konden dienstverleningen tot stand worden gebracht. Gedurende
de onderzoekperiode trad er een opmerkelijke verschuiving op in de richting
van de rechterlijke modaliteiten. Gemeten per 1 mei 1982 bleek bijna 70% van
de dienstverleningen door de Rechtbank/Het Hof te zijn toegezegd, terwijl
ruim 30% met het OM was overeengekomen; in januari 1982 was deze verhou-
ding nog half om half.
Op OM-niveau werden zeven verschillende modaliteiten toegepast; het meest
frequent kwam voor de modaliteit onvoorwaardelijk sepot, mits de dienstver-
lening volgens afspraak was uitgevoerd. De rechters pasten een drietal ver-
schillende modaliteiten toe; voornamelijk uitstel van vonniswijzing.

In het algemeen is het mogelijk gebleken voldoende en geschikte dienstverle-
ningsprojecten te vinden.

De aard der werkzaamheden was voor meer dan de helft van de dienstverlenin-
gen onderhouds-, reparatie- en schilderwerk. Meestal werd dit verricht ten be-
hoeve van instellingen in de welzijnssector. Klussen en bos- en tuinwerk vorm-
den ongeveer een derde van de werkzaamheden. Van een directe relatie tus-
sen de aard van het misdrijf en de aard van het werk was in het algemeen geen
sprake.

Voor iets meer dan een kwart van de dienstverleners was het werk een full-
time bezigheid, voor een kwart parttime, en iets minder dan een derde verricht-
te het werk's-avonds en in de weekends. In dit opzicht waren er duidelijke ver-
schillen tussen werkenden en niet-werkenden.

De VED adviseerde indertijd dienstverlening toe te passen in plaats van on-
voorwaardelijke vrijheidsstraffen, waarvan het onvoorwaardelijk deel maxi-
maal 6 maanden bedroeg. Hiertegenover stelde zij een maximaal aantal uren
dienstverlening van 150. In de praktijk blijkt men een verhouding van ongeveer
3 maanden onvoorwaardelijk tegenover de genoemde 150 uur te hebben ge-
hanteerd. Voorzover de dienstverlening diende ter vervanging van een vrij-
heidsstraf van langere duur, bestond de neiging het aantal uren tot boven de
150 te laten oplopen. Projecten van meer dan 300 uur waren echter uitzonder-
lijk. Bij dienstverlening in het kader van gratie werd in vijf gevallen de boven-
grens van 3 maanden overschreden; geen enkele keer werd die van 6 maanden
overschreden. Bij de vaststelling van de aantallen uren overschreed de Staats-
secretaris de VED-maxima niet. In verhouding tot de voorstellen der VED ech-
ter werden relatief meer uren dienstverlening tegenover relatief minder weken
onvoorwaardelijk gesteld.

Wat de berichtgeving aan de justitiële autoriteiten betreft was er in de onder-
zoekperiode nog geen sprake van een eenduidige aanpak. Voor bijna de helft
van alle dienstverleningen werd deze verzorgd door reclasseringsmedewer-
kers; dit gebeurde vooral te Alkmaar, Almelo, Breda en Den Bosch. In Gronin-
gen en Assen (bijna een derde van het totaal) verzorgde steeds de dienstverle-
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ningscodrdinator de berichtgeving; in,Zutphen was het vaak een combinatie
van personen en in Haarlem de dienstverlener zelf.

Ongeveer 90% van alle dienstverleningen (ook die in het kader van gratie)
werd volgens afspraak uitgevoerd.
Leeftijd, geslacht, het al dan niet hebben van een baan, aard van het dienst-
verleningswerk en aard van het delict leken de kans op een geslaagde afloop
niet te vergroten of te verkleinen. Zowel bij de dienstverleningen die minder
uren in beslag namen dan het geadviseerde minimum van 30 uur, als bij die
welke meer uren bestreken dan het geadviseerde maximum van 150 uur, wer-
den significant meer projecten niet volgens afspraak uitgevoerd.
Op enkele uitzonderingen na hield de magistratuur zich aan de afspraken die
in verband met dienstverlening waren gemaakt over de verdere strafrechte-
lijke afdoening.
Bij degenen die de dienstverlening niet volgens afspraak voltooiden was dit in
ruim de helft der gevallen toe te schrijven aan overmacht (ziekte, familie-om-
standigheden e.d.).
De onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen die alsnog werden opgelegd nadat een
dienstverlening niet volgens afspraak was uitgevoerd, hadden een gemiddel-
de duur van twee maanden.

Bij een vergelijking van aanvaarde en afgewezen voorstellen blijkt dat er op
het punt van de persoonsgegevens geen noemenswaardige verschillen
bestaan. Wel zijn er verschillen in delictgegevens. Van relatief veel vermo-
gensdelinquenten werd het aanbod afgewezen: terwijl van de dienstverleners
bijna de helft een vermogensdelict en bijna een kwart een verkeersdelict had
gepleegd, had ongeveer driekwart der afgewezenen een vermogensdelict ge-
pleegd en slechts 7.1 % een verkeersdelict. Bij afgewezenen had het delict va-
ker dan bij dienstverleners schade tot gevolg.
Bij de dienstverleners waren meer first offenders (37%) dan bij de afgeweze-
nen (26%). Als reden voor afwijzing gaf ruim de helft der ondervraagde leden
van de magistratuur op, dat het feit te ernstig was en/of het gevaar voor reci-
dive te groot. Dat dienstverleners korter en minder vaak in preventieve hechte-
nis zaten, lijkt zich hierin te weerspiegelen. Bijna 30% van de ondervraagde
rechters en officieren (waaronder met name politierechters uit één der proe-
farrondissementen) gaf als reden voor afwijzing op, niet van plan te zijn een
onvoorwaardelijke straf te zullen eisen of opleggen.'
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Deel III:
Opvattingen over dienstverlening
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9 Meningen van (niet-)projectverschaffers

9.1 Projectverschaffende instellingen (meningen van bestuurlleiding)

9.1.1 Algemeen
In september 1982 verzonden wij in totaal 368 vragenformulieren naar het be-
stuurde leiding van instanties in de acht proefarrondissementen die zich be-
reid hadden verklaard om dienstverleners te plaatsen. Van de 368 formulieren
werden er 257 ingevuld aan ons teruggezonden, met andere woorden de
respons was 69.8%.
Hoewel de formulieren aan het bestuur/de leiding van de instellingen waren
gericht, vroegen wij toch nog naar de functie van degene die het formulier in-
vulde. Deze functies werden als volgt omschreven: directeur/voorzitter
(37.7%), hoofd personeelszaken (14.4%), medewerker, consulent (14%),
project- of teamleider (20.6%), buurt- of cultureel werker (7%) en beheerder
(1.2%). Verder reageerden nog een inspecteur van politie, een priester en een
pastoor.
Voor het maken van een onderverdeling naar soorten van instellingen die door
ons werden aangeschreven waren de gegevens niet toereikend. Wat betreft de
onderverdeling naar soort instelling gebaseerd op de respons die we kregen,
willen we volstaan met de opmerking dat de uitkomsten hier in grote lijnen
hetzelfde beeld opleveren als het beeld dat verkregen werd op basis van de
eerder door ons verrichte registratie van instellingen waar dienstverleningen
werden verricht (zie hoofdstuk 6).

9.1.2 Bekendheid met dienstverlening en motivering om te plaatsen
Op de vraag, hoe men voor het eerst over dienstverlening te horen had gekre-
gen, antwoordde bijna een kwart van de respondenten dat dit uit een krant of
weekblad was. Bijna een derde noemde de reclassering als bron. Verder wer-
den genoemd radio en televisie, de coordinator of een werkgroep'dienstverle-
ning', een advocaat, een dienstverlener en een combinatie van bovengenoem-
de bronnen.
Ruim driekwart van de respondenten was met het verzoek tot plaatsing bena-
derd door de reclassering of de dienstverleningsco6rdinator. Een percentage
van 11.3 had zelf het initiatief genomen, zich voor plaatsing aan te melden.
Voordat zij zich bereid verklaarden tot plaatsing, hadden verreweg de meeste
instellingen (95,7%) zich eerst laten voorlichten: ruim 90% van hen door de
dienstverleningscoSrdinator of iemand van de reclassering. De overigen lie-
ten zich voorlichten door een advocaat, een andere instelling, een kinderrech-
ter, het OM of door een combinatie van personen/instanties.
Een belangrijke vraag leek ons die naar de motivatie van de instellingen, om
één of meer dienstverleners te willen plaatsen. Op deze vraag werd het meest
ais antwoord gegeven, dat men positief tegenover het experiment stond
(32.7%). Op de tweede plaats kwamen sociale en maatschappelijke overwe-
gingen (23.3%). Ruim 12% kwam tot de bereidheid om te plaatsen vanuit de
opvatting dat dienstverlening resocialiserend werkt, en/of dat de
betrokkene(n) een kans moet(en) krijgen. Verder werden als redenen aange-
voerd dat dienstverlening zinvol en/of nuttig is, en dat de doelstellingen van
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het experiment aansluiten bij die van de betreffende instelling. Opmerkelijk is,
dat 5.8% van de respondenten er openlijk voor uitkwam dat zij over onvol-
doende financiële middelen beschikten om betaalde krachten aan te trekken
(zie ook par. 9.1.5).

9.1.3 Voorwaarden en eisen met betrekking tot plaatsing
Een van onze vragen luidde: `Zijn er bepaalde klussen waarvan u het onverant-
woord vindt om ze aan plegers van strafbare feiten op te leggen?' Bijna de
helft van de respondenten antwoordde hierop bevestigend, en dacht daarbij
aan de directe `omgeving' (bv. cliënten/patiënten) op het project, en aan ver-
antwoordelijk werk of werk in de privésfeer. Met betrekking tot het type delict
werden de meeste bezwaren geuit tegen het plaatsen van zedendelinquenten.
Van alle respondenten gaf 16.3% te kennen, bij voorbaat bepaalde eisen te
hebben gesteld qua kennis, ervaring of motivatie van de te plaatsen dienstver-
lener(s). Ongeveer 80% had geen bijzondere eisen gesteld.
De vraag, of er een kennismakings- en/of sollicitatiegesprek plaatsvond met
de dienstverlener voordat deze aan een project begon, kon door 17.9% van de
respondenten niet worden beantwoord. Oorzaak hiervan is dat nog niet bij al-
len, die zich tot plaatsing bereid verklaard hadden, ten tijde van het invullen
van de vragenlijst ook inderdaad al iemand te werk gesteld was.
Voorzover dit wel het geval was, voerden vrijwel alle respondenten eerst een
kennismakingsgesprek met de betrokken dienstverlener(s). Een meerderheid
vond het niet nodig hieraan het karakter van een sollicitatiegesprek te geven:
bijna tweederde van de respondenten deed het niet. Degenen die zeiden dit
wel of soms te doen (bij elkaar 36%) vertegenwoordigden voornamelijk zieken-
en verpleegtehuizen en Staatsbosbeheer.

9.1.4 Ervaringen met dienstverleners
Ten tijde van de invulling van het vragenformulier had 17.9% van de respon-
denten nog geen daadwerkelijke ervaring met dienstverleners. In deze en de
volgende paragraaf (9.1.5) wordt de resterende 82.1 % (N = 211) derhalve op
100% gesteld.
In de eerste plaats werd gevraagd, hoeveel dienstverleners er achtereenvol-
gens reeds bij de betreffende instelling werkten of hadden gewerkt. Bijna
40% van de respondenten had ervaring met één dienstverlener, 26.1% met
twee, en 14.2% met drie dienstverleners. Ervaring met 10 tot 25 dienstverle-
ners had 3.4%.
Bijna tweederde van de respondenten had persoonlijk zorg gedragen voor de
begeleiding van één of meer dienstverleners, ruim eenderde had daarmee
geen directe bemoeienis gehad.
De grote meerderheid der projectverschaffers liet zich positief of zeer positief
uit over de met dienstverleners opgedane ervaringen (85.3%).
Een matige beoordeling gaf 10.4%, negatief of zeer negatief in hun beoorde-
ling waren 5 respondenten (2.4%).
Op de vraag of er bezwaren waren gerezen tegen de plaatsing van de dienst-
verleners, antwoordde 85.3% van niet. Voorzover er wel bezwaren bestonden
(in totaal bij 13.7% van de instellingen) waren deze vooral geuit door het per-
soneel en door andere personen binnen de instelling (waaronder gewone vrij-
willigers).
Van bezwaren bij patiënten of bewoners (bv. in verpleegtehuizen) werd in het
geheel geen gewag gemaakt.
Omdat veel mensen zich nogal gemakkelijk een stereotype beeld van misdadi-
gers lijken te vormen, vroegen wij of het beeld dat men had van plegers van
strafbare feiten bij een nadere kennismaking met een (aantal)
dienstverlener(s), veranderd was. Voor ruim tweederde van de respondenten
was dit niet het geval. Dit betekent misschien dat de plaatsende instellingen
een wel zeer'positieve selectie' uit de Nederlandse samenleving vormen. Voor
11.8% was het in positieve zin veranderd; voor 2 personen (0.9%) veranderde
het beeld in negatieve zin.
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Bijna tweederde (61.1%) van de instellingen die reeds ervaring hadden met
één of meer dienstverleners zou bij een vernieuwd verzoek tot plaatsing zon-
der meer positief reageren. Eenderde zou dit afhankelijk stellen van bepaalde
omstandigheden, nl. van wederzijdse mogelijkheden daartoe, van de persoon
van de dienstverlener of van de beschikbaarheid van werk. Vijf instellingen
zeiden in de toekomst geen dienstverleners meer te zullen plaatsen.

9.1.5 Dienstverleners als goedkope arbeidskrachten? 1)
Zo duidelijk als de suggestie is, die van de titel van deze paragraaf uitgaat, zo
moeilijk is het in de praktijk vast te stellen of hierin een kern van waarheid
schuilt. Toch zijn door ons pogingen in die richting ondernomen, aangezien de
VED (overeenkomstig de geldende regels voor pro deo-werk) uitdrukkelijk het
volgende had geadviseerd: "Alleen die werkzaamheden mogen worden ver-
richt, die in de gegeven situatie, in de regel, niet door een betaalde kracht zou-
den worden gedaan. De werkzaamheden mogen bovendien door de dienstver-
leners niet in feite bedrijfsmatig worden verricht". Ook zouden weleens de uit-
keringen van werkloze dienstverleners met stopzetting bedreigd kunnen wor-
den, wanneer mocht blijken dat op grote schaal plaatsen van betaalde krach-
ten worden ingenomen.
We vroegen of het werk dat nu door de dienstverlener werd verricht, anders
ook verricht zou zijn en zo ja, door wie. In bijna de helft van de gevallen zou het
werk hoe dan ook zijn gedaan, in 14.2% misschien. Volgens 33.6% van de
respondenten zou het wel verricht zijn, maar niet op de korte termijn, volgens
5 personen zou het anders helemaal niet zijn verricht.
Aan de (132) respondenten die instellingen vertegenwoordigden waar het werk
zonder dienstverleners zeker of misschien ook verricht zou zijn, vroegen wij
vervolgens door wie dat dan zou zijn gedaan. Ruim de helft van deze respon-
denten gaf te kennen, dat het eigen personeel dit zou hebben gedaan. Niet
kan worden vastgesteld, of hiermee aan dit personeel alleen wat werk uit han-
den werd genomen, of dat ook de kans op het ontstaan van een nieuwe vaca-
ture op de arbeidsmarkt erdoor verkleind werd. Het waren vooral zieken- en
verpleeghuizen waar het werk zonder dienstverleners zeker of misschien ook
zou zijn verricht.

9.1.6 Algemene waardering van dienstverlening als vervanging van de vrijheidsstraf
Ten aanzien van beeldvorming over plegers van strafbare feiten spraken wij
eerder al het vermoeden uit dat de plaatsende instanties mogelijk een wel
zeer'positieve selectie' uit de Nederlandse samenleving vormen. Toch mogen
hun opvattingen misschien worden beschouwd als een indicatie voor de mate
waarin dienstverlening maatschappelijk wordt aanvaard.
Bijna de helft-van alle respondenten (46.7%) beschouwde de dienstverlening
zonder meer als positief of zinvol. Ruim 10% noemde haar beter dan een ge-
vangenisstraf, 8.9% sprak van een positieve invloed op de houding van de
dienstverleners, 5.8% noemde de dienstverlening positief mits er voldoende
begeleiding bij aanwezig was en 6,2% sprak zich wel positief uit, maar niet
ten aanzien van alle delicten.

9.2 Negatief reagerende instellingen

9.2.1 Algemeen
In september 1982 verzonden wij in totaal 288 vragenformulieren naar het be-
stuurde leiding van instanties in de proefarrondissementen, die zich (nog)
niet bereid verklaard hadden tot het plaatsen van dienstverleners. Van deze
formulieren werden er 163 ingevuld aan ons teruggezonden; de respons was
56.6%. Van alle respondenten had 92.6% ten tijde van de invulling van het for-
mulier reeds definitief besloten, geen dienstverleners te zullen plaatsen. De
overige 7.4% had die knoop nog niet doorgehakt. Voor de verslaggeving in de-

1) Zie ter vergelijking ook par. 9.3.6.
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ze paragraaf stellen wij daarom de eerstgenoemde 92.6% op 100% (N = 151),
en laten we de rest buiten beschouwing.
Ook deze keer vroegen wij weer naar de functie van degene die het formulier
invulde. Deze werd omschreven als directeur/voorzitter/bestuurslid (35.1%),
hoofd personeelszaken (16.6%), medewerker/consulent (26.5%), coordinator
of projectleider (7.3%) en als buurt- of opbouwwerker (9.3%).
Hoewel ook hier een onderverdeling naar soort van instellingen die door ons
werden aangeschreven weer niet gemaakt kan worden, mag uit de respons
toch voorzichtig worden afgeleid (wanneer we die vergelijken met de respons
van projectverschaffende instellingen) dat relatief veel bejaarden- en verzor-
gingstehuizen niet op verzoeken tot plaatsing ingingen, en relatief veel zieken-
en verpleeghuizen en instellingen voor jeugd- en jongerenwerk wel.

9.2.2 Bekendheid met dienstverlening en motivering om niet te plaatsen
Op de vraag of men voordat het verzoek tot plaatsing werd gedaan al van
dienstverlening had gehoord, antwoordde 70.9% bevestigend.
Van alle respondenten was 55.6% met een verzoek tot plaatsing benaderd
door de dienstverleningscoordinator of de reclassering. De overige instanties
waren benaderd door een a.s. dienstverlener, door iemand van de eigen instel-
ling of op andere wijze. Ruim 31 % van de respondenten zei niet meer te weten
door wie ze benaderd waren, of vulde deze vraag in het geheel niet in.

Zoals het ons belangrijk leek de motivering van projectverschaffende instan-
ties te weten te komen, zo ook leek het ons interessant te achterhalen om wel-
ke redenen andere instanties besloten om geen dienstverleners te plaatsen.
Een breed scala van argumenten werd aangevoerd: 16.6% gaf te kennen, niet
negatief tegenover dienstverlening te staan, maar reeds vele mensen in dienst
te hebben, 15.2% wees erop dat het personeelsbestand te klein was voor het
geven van goede begeleiding, 11.3% durfde het niet aan uit vrees voor pro-
testreacties van bewoners of cliënten, 9.3% zou te weinig geschikt werk be-
schikbaar te hebben; volgens nog eens 9.3% was plaatsing organisatorisch
niet mogelijk.
Andere redenen waren onder meer: angst voor het onbekende; kleinschalig-
heid van de instelling; dienstverlener zou (in klein dorp) worden nagewezen; in-
werken zou te veel tijd kosten; geen ruimtelijke mogelijkheden; het feit dat de
instelling binnenkort zou worden opgeheven.
Tot slot vroegen we nog, of men in de toekomst misschien wel bereid zou zijn
tot het plaatsen van dienstverleners. Van de 151 respondenten zouden er 66
wederom negatief reageren, 5 positief. Velen zouden hun beslissing van ver-
schillende factoren afhankelijk stellen, zoals de mogelijkheden van de instel-
ling, het beschikbare werk, begeleidingsmogelijkheden, en de persoon van de
dienstverlener. Bijna een derde van de respondenten gaf op deze laatste vraag
geen antwoord.

9.3 Contactpersonen aan het woord

9.3.1 Algemeen
Paragraaf 9.3 is een weergave van meningen en ervaringen van personen bin-
nen de instellingen die bij de uitvoering van dienstverleningsprojecten voor de
praktische begeleiding zorgden. In het vervolg zullen we deze personen aan-
duiden als contactpersonen. Wij vroegen hen naar hun algemene opvattingen
en ervaringen; de vragen waren dus niet toegespitst op individuele dienstver-
leners.
In de winter 1982/1983 werden in totaal 158 contactpersonen bereid gevonden
tot een persoonlijk vraaggesprek. Bij elkaar haddèn zij (op het moment dat de
gesprekken plaatsvonden) 408 dienstverleners begeleid, variërend van 1 tot 25
dienstverleners per persoon.

Het is zeer waarschijnlijk dat de groep respondenten die namens de instellin-
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gen een schriftelijke vragenlijst invulden de groep van geïnterviewde contact-
personen elkaar tot op zekere hoogte overlappen. De exacte omvang van deze
overlapping kan echter, wegens de gekozen procedure (anonieme vragen-
lijsten aan de besturen), niet worden vastgesteld.
De functies van de ondervraagde contactpersonen waren als volgt verdeeld:
directeur/voorzitter 27.8%, hoofd 16.5%, medewerker/consulent 10.1%, pro-
jectleider 20.3%, buurtwerker 12.7%, beheerder 9.5%.
De verdeling naar soort instelling dat men vertegenwoordigde levert grosso
modo weer hetzelfde beeld op als dat van hoofdstuk 6, met dien verstande dat
instellingen voor jeugd- en jongerenwerk enigszins oververtegenwoordigd lij-
ken evenals gemeentelijke instellingen.
Van alle ondervraagden waren slechts enkelen niet betrokken geweest bij de
beslissing van de instelling, om met dienstverleners in zee te gaan. Voorzover
de ondervraagden hun begeleidende taak met iemand anders uit de instelling
deelden (dit kwam nogal eens voor) was er meestal (88.7%) geen sprake van
een duidelijke taakverdeling, hetgeen echter nooit aanleiding gaf tot grote of
zeer grote problemen.
Als inhoud van de begeleiding werden de volgende subtaken genoemd: het
voeren van intake-gesprekken, het onderhouden van contacten met de reclas-
sering, het voeren van een af loopgesprek met de dienstverlener, het onder-
houden van dagelijks contact met deze, en het bemiddelen bij problemen.

9.3.2 Aanvang van de werkprojecten
Slechts vijf contactpersonen hadden niet eerst een gesprek met de dienstver-
lener(s). Eén voerde slechts dan een gesprek, als de betrokkene het zelf wilde.
Voor bijna tweederde van de ondervraagden waren de gesprekken bedoeld ter
kennismaking; voor bijna eenderde hadden zij het karakter van een sollicita-
tiegesprek. Voor 7.2% (dat is 12.2% van de contactpersonen die met meer dan
een dienstverlening ervaring hadden) was het nu eens een kennismakings-,
dan weer een sollicitatiegesprek. Volgens de contactpersonen waren er bij
zo'n gesprek meestal nog een of meer anderen aanwezig. Voorzover een extra
persoon aan de gesprekken deelnam, was dit vaak iemand van de reclasse-
ring of de coordinator, soms ook een afdelingshoofd, hoofd van de civiele of
technische dienst of een hoofd personeelszaken. Voorzover meerdere perso-
nen (behalve dan de betrokkene zelf en de contactpersoon) aan de gesprekken
deelnamen, werd meestal een combinatie genoemd van iemand van de reclas-
sering/coordinator plus iemand die zelf ook bij de instelling werkte.
Op de vraag, of men bij de invulling van het werkproject rekening hield met de
capaciteiten van de dienstverlener(s), antwoordde bijna driekwart van de con-
tactpersonen bevestigend. Geen rekening met de capaciteiten van de dienst-
verlener hield 18.4% van de contactpersonen. Omdat het ons belangrijk leek
dat de dienstverlener van tevoren wist wat voor soort werk hij/zij te doen zou
krijgen, vroegen wij op welk moment de betrokkene dit in de regel te weten
kwam. In ruim tweederde van de instellingen werd het onderwerp besproken
bij het eerste kennismakings-/sollicitatiegesprek. In 13.9% was het daarvoor
al vastgesteld. In ruim 10% van de instellingen wist(en) de betrokkene(n) voor
de aanvang van het werk nog niet wat dit zou gaan inhouden; nu eens deelden
de contactpersonen dit mee bij de aanvang van het werk, dan weer werd de
dienstverleners pas geleidelijk aan duidelijk wat de werkzaamheden precies
inhielden.
Het aantal te werken uren werd volgens de contactpersonen in praktisch alle
gevallen op zijn laatst vastgesteld bij het kennismakings-Isollicitatiegesprek.

9.3.3 Uitvoering van het werk
Anonimiteit
Behalve met de dienstverleners (zie 10.3.1) brachten we het punt van de anoni-
miteit ook met de contactpersonen ter sprake. In 13.3% van de instellingen
werden (behalve natuurlijk de contactpersoon zelf) geen andere mensen op de
hoogte gebracht van de bijzondere aanleiding tot aanwezigheid van de dienst-
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verlener(s). Het merendeel der contactpersonen echter (84.2%) zei, steeds een
of meer anderen op de hoogte te hebben gebracht van het feit dat het om een
dienstverlening ging. Meestal waren dit stafleden, personeelsleden of beiden;
soms ook bestuursleden of "gewone" vrijwilligers. Slechts één contactper-
soon gaf te kennen, de cliënten/patiënten van de instelling te hebben inge-
licht. Als redenen voor dit inlichten van anderen werden het meest genoemd
dat er voor een plaatsing altijd toestemming van het bestuur en/of bepaalde
medewerkers van de instelling nodig was of dat het noodzakelijk was in ver-
band met het werken in teamverband. Verder dachten sommigen er goed aan
te doen de anonimiteit te doorbreken om interne problemen te voorkomen of
om de dienstverlener(s) te beschermen. Twee contactpersonen zeiden, dat de
personeelsleden al in de krant hadden kunnen lezen dat er door hun instelling
aan de experimenten zou worden meegedaan. Voor hun was dat de reden om
"open kaart" te spelen. Eén contactpersoon wees erop, dat de ervaring leerde
dat bijna alle dienstverleners ook zelf wel de reden van hun aanwezigheid ken-
baar maakten.

Extra toezicht op dienstverleners
"Wordt er op dienstverleners meer toezicht uitgeoefend dan op gewone vrij-
willigers?". Hierop antwoordde ruim tweederde met nee; iets meer dan een-
vijfde met ja. Toen wij laatstgenoemde groep vroegen, dit te willen toelichten,
antwoordde bijna de helft dat de dienstverlener(s) begeleid en/of beschermd
diende(n) te worden; de andere helft zei er vooral op toe te zien, dat de ge-
maakte afspraken werden nagekomen. Enkele contactpersonen zeiden er met
name op te letten, dat de dienstverleners geen .diefstal begingen ("Je hebt
tenslotte te maken met plegers van strafbare feiten").

Problemen
Om een inventarisatie te maken van problemen die zich in de instellingen
voordeden, noemden onze medewerk(st)ers de contactpersonen achtereenvol-
gens een aantal concrete problemen. Indien zij één van deze problemen inder-
daad ondervonden hadden, werd om een nadere toelichting verzocht en werd
gevraagd bij hoeveel dienstverleners zich dit probleem had voorgedaan. Ook
werd gevraagd of en door wie er voor de respectievelijke problemen oplossin-
gen waren gevonden. Tot slot werd de gelegenheid gegeven, nog andere dan
de reeds opgesomde problemen te noemen. De uitkomsten van deze vraag zijn
in het kort weergegeven in tabel 14.

De twee grootste probleemcategorieën blijken de volgende te zijn: de dienst-
verlener(s) kwam(en) afspraken niet na; de begeleiding door de reclassering
liet te wensen over.
Op elk van deze probleemcategorieën. zullen we nu wat nader ingaan.

Het niet-nakomen van afspraken
Het exacte percentage dienstverleners dat zich volgens de contactpersonen
hieraan schuldig maakte is niet vast te stellen, aangezien vijf van de onder-
vraagden te kennen gaven dat ze met dit probleem "herhaalde malen" (dat wil
zeggen bij meerdere dienstverleners) hadden te kampen gehad. Wanneer we
dit verstaan als "bij ongeveer 5 dienstverleners", dan komen we uit op de in de
tabel genoemde 20%; het kan evenwel ook iets meer of minder zijn. Het niet
nakomen van de afspraken bestond volgens de meeste contactpersonen uit
het wegblijven zonder opgave van reden, verder vooral uit het niet op tijd ver-
schijnen. Meer dan de helft van de (in totaal 54) contactpersonen die van dit
soort problemen melding maakten, had er een oplossing voor gevonden door
middel van een gesprek met reclassering en/of de dienstverlener. Ruim een
kwart van hen was echter niet tot een oplossing gekomen, hetgeen volgens
sommigen was uitgelopen op een stopzetting van één of meer projecten.

Begeleiding door de reclassering
Wat betreft problemen die hiermee samenhingen wees het merendeel van de
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ondervraagden op het feit dat er tijdens de uitvoering van het project onvol-
doende contact met de dienstverleners was gezocht vanuit de reclassering.

Tabel 14: Problemen die zich i.v.m. de dienstverlening hebben voorgedaan.

Soort probleem Specificatie/ Bij hoeveel % Indien oplossing
toelichting van alle dienst- gevonden: hoe?
(meest genoemd) verleners N = 408 (meest genoemd)

Dienstverlener kwam wegblijven - 20% gesprek met
afspraken niet na zonder reden dienstverlener

enlof reclass.

Begeleiding door onvoldoende - 14% geen oplossing
reclassering liet contact re-
te wensen over classering/

dienstverlener

Andere problemen van „ - 9% geen oplossing
uiteenlopende aard

Dienstverlener ziekte - 5% idem
afwezig wegens ziek-
te, fam. omstandig-
heden e.d.

Het feit dat er een verschillende 2.2% gesprek
pleger vle delict toelichtingen met dienst-
aanwezig was lever- lener en/of
de problemen op bij reclass.
anderen

Er was geenlonvol- geen of onvol- 2.0% geen oplossing
doende controle op doende controle
de uitvoering van de
dienstverlening

Er stond niet dui- verschillende 0.7% verschillende
delijk genoeg vast toelichtingen oplossingen
waaruit de dienstver-
leningstaak precies
bestond

Dienstverlener kon verschillende 0.5% verschillende
niet gemakkelijker toelichtingen oplossingen
naar een ander (moge-
lijk meer geschikt pro-
jekt) worden doorver-
wezen

Het verzwijgen v/h sommigen waren 0.2% idem
feit dat er een wel op de hoogte,
pleger vle delict anderen niet; dit
aanwezig was le- gaf problemen
verde problemen op
bij anderen

Andere problemen in verband met de reclasseringsbegeleiding (elk door één
of twee contactpersonen genoemd) werden als volgt toegelicht: de reclasse-
ring nam de dienstverlening niet serieus; het wisselen van begeleiders (vanuit
de reclassering) per dienstverlener was vervelend; er waren geen duidelijke af-
spraken met de reclassering; de begeleidende maatschappelijk werker werd
ziek maar niet vervangen; en "wij wilden de reclassering niet continu over de
vloer hebben". Van de 38 contactpersonen die problemen hadden met de be-
geleiding door de reclassering, zeiden 17 dat ze er geen oplossing voor had-
den kunnen vinden. Van de overigen hadden 7 personen ter oplossing een
gesprek gevoerd met dienstverlener en/of reclassering.

Een categorie die verder de aandacht vraagt is die betreffende "andere proble-
men". Deze werden door 23 contactpersonen genoemd, en betroffen bij elkaar
in elk geval 27 dienstverleners, naar schatting zelfs ongeveer 35. De proble-
men waren uiteenlopend van aard. Twee van de ondervraagden noemden alco-
holproblemen, verder werden onder meer de volgende problemen (eik ervan
door één contactpersoon) genoemd: het uitsmeren van een project over vijf
maanden belemmerde het ontstaan van een vertrouwensband;.de dienstverle-
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ner werkte alleen en had daardoor geen sociale contacten; de dienstverlener
maakte absoluut geen contact met het aanwezige personeel; de dienstverle-
ners waren vaak werkloos en daardoor het arbeidsritme helemaal ontwend;
een dienstverlener vond de dienstverlening niet streng genoeg en wilde bij na-
der inzien toch liever zitten. Negen contactpersonen hadden geen oplossing
voor de "andere problemen" kunnen vinden.

9.3.4 Beëindiging van het werk
Afsluitende gesprekken
Tweederde (66.5%) van alle contactpersonen voerde ter afsluiting van een/het
werkproject nog een gesprek met de betrokken dienstverlener; 7.6% (dat is
13.3% van degenen die meer dan een dienstverlener hadden begeleid) zei dit
soms te doen. Ruim de helft van degenen die soms of in de regel een afslui-
tend gesprek voerden, gaf te kennen dat daarbij vaak ook nog één of meer an-
deren bij aanwezig waren: meestal iemand van de reclassering en/of de
dienstverleningscoórdinator. Soms was er ook nog een medewerker uit de in-
stelling bij.
Ruim een kwart van de contactpersonen (41 personen) voerde geen afsluitend
gesprek met de dienstverlener(s). Op de vraag "Waarom niet?" antwoordden 9
personen dat zij dit niet nodig vonden. Andere redenen waren dat de dienstver-
lener het werk niet had afgemaakt, dat zonder de reclassering erbij zo'n
gesprek toch niet zinvol was of dat de dienstverlener niet bereid was tot een
afsluitend gesprek.

Berichtgeving aan Justitie
Meer dan de helft der ondervraagde contactpersonen was niet persoonlijk be-
trokken geweest bij de berichtgeving aan de justitiële autoriteiten (57%). De
overige 43% was er steeds of soms bij betrokken, meestal volgens monde-
linge afspraak met de coordinator of reclasseringsmedewerker.
Op de vraag, of men het in het algemeen een wenselijke zaak vond dat con-
tactpersonen optraden als rapporteur aan de rechterlijke macht of het OM,
antwoordde ruim de helft (53.2%) ontkennend.
Van deze groep was 17.7% niettemin wel persoonlijk bij een of meer bericht-
gevingen betrokken geweest. Als toelichting voor deze ongewenstheid werd
voornamelijk gegeven, dat men het een taak voor anderen vond; sommigen
zeiden er niet voor te voelen, als verlengstuk van justitie op te treden.

Voortijdige beëindiging
Van de 408 dienstverleners waarvoor de 158 ondervraagden als contactper-
soon hadden gefungeerd, hadden er 35 het werk voortijdig beëindigd (8.6%).
Voorzover hiervoor aanwijsbare oorzaken waren, werden veelal cliëntgebon-
den omstandigheden van uiteenlopende aard genoemd (er waren o.a. vier
dienstverleners voor wie een verslaving aan heroïne als oorzaak werd opgege-
ven). Voor drie dienstverleners was het slecht nakomen van afspraken de re-
den der voortijdige beeindiging, drie anderen pleegden opnieuw een delict tij-
dens de dienstverleningsperiode.

Aanblijven van dienstverleners na beëindiging van het werk
Bijna een kwart van de contactpersonen gaf te kennen, dat er een of meer
dienstverlener(s) na afloop van hun taak bij de instelling was/waren blijven
werken.
Op de vraag, waaruit dit werk bestond, antwoordde de helft dat dit hetzelfde
soort werk was als wat men al deed. In driekwart van de instellingen waar de
dienstverlener(s) aanbleef/-bleven was ook het nieuwe werk pro-deo arbeid. Bij
de 6 instellingen waar men in dienst kon treden, was de inhoud van het werk in
3 ervan hetzelfde als dat van het dienstverleningsproject (zie verder 9.3.6). Op
de vraag, of het aanblijven van de dienstverlener de komst van een nieuwe in
de weg stond, antwoordde één contactpersoon bevestigend.
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9.3.5 Indrukken ten aanzien van dienstverleners
Zwaarte van het werk
"Hebt u de indruk dat de dienstverleners de taak die ze moeten verrichten, be-
schouwen als een zware opgave?" Bijna de helft van de contactpersonen had
de indruk van niet. De-andere helft meende van wel, of dacht dat men het in
sommige opzichten als een zware opgave beschouwde: hoe de dienstverlener
er tegenaan kijkt, zou onder meer sterk afhankelijk zijn van diens persoonlijk-
heid. Enkele contactpersonen meenden dat vooral de emotionele kanten van
de dienstverlening zwaar waren, dat men bv. opzag tegen de eerste keer dat
men naar de instelling moest, of dat men zich schaamde voor het delinquent
zijn.

Nut en leerzaamheid
Op de vraag, of men de indruk had dat de dienstverlener zijn/haar taak in het
algemeen had ervaren als nuttig en leerzaam, antwoordde ruim de helft der
ondervraagden van wel. Bijna eenderde kon deze vraag niet beantwoorden.
Ruim 11% gaf een ontkennend antwoord. Drie personen dachten dat de
dienstverlener het werk wel als nuttig, maar niet als leerzaam had ervaren.
Eén persoon had de indruk dat niet zozeer het werk zelf, alswel de omstandig-
heden waaronder het verricht was, als nuttig en leerzaam waren ervaren.

Het beeld van de "misdadiger"
Waren er onder de directies/besturen van de instellingen nog twee personen
voor wie het beeld van plegers van strafbare feiten door hun nadere kennisma-
king met dienstverleners in negatieve zin was gewijzigd (zie par. 9.1.4), onder
de contactpersonen was er niemand voor wie dit opging. Voor 13.3% was het
beeld zelfs in positieve zin gewijzigd (tegen 11.8% bij de directies). Van de bij-
na 80% wier beeld van de "misdadiger" niet veranderd was, gaven velen hier-
bij nog een toelichting: 21 personen zeiden dat ze geen vooroordelen koester-
den tegen plegers van strafbare feiten, en/of dat ze nooit gevonden hadden
dat deze mensen anders waren dan andere. In overige toelichtingen werd nu
eens de delinquent, dan weer de maatschappij verantwoordelijk gesteld voor
het feit dat er misdrijven worden gepleegd.

9.3.6 Dienstverleners als goedkope arbeidskrachten 2)?
Volgens ruim driekwart van de contactpersonen zou het in het kader van een
dienstverlening verrichte werk anders ook verricht zijn. Volgens 5.1 % zou het
in de helft der gevallen anders ook verricht zijn. De meest genoemde functies
van.personen die dit werk verricht zouden hebben waren de beheerder en/of
eigen personeel (42%), andere vrijwilligers (35.1 %) en combinaties van perso-
nen (15.3%). Twaalf contactpersonen (7.6%) gaven toe dat het aantrekken van
dienstverleners geld uitspaarde.

9.3.7 Waardering van dienstverlening als alternatief voor de vrijheidsstraf 3)
Bijna tweederde van alle 158 ondervraagden (62.7%) beschouwde de dienst-
verlening zonder meer als positief of zinvol; 8.9% noemde haar beter dan een
gevangenisstraf, 10.8% sprak van een positieve invloed op de houding van de
dienstverlener, 3.8% noemde de dienstverlening positief, mits er voldoende
begeleiding bij aanwezig was en 7% sprak zich wel positief uit, maar niet ten
aanzien van alle delicten. Drie op zichzelf staande meningen waren de volgen-
de: pas als je weet of dienstverlening minder dan gevangenisstraf tot recidive
leidt, kun je zeggen of het al dan niet effect heeft; dienstverleners krijgen niet
zo'n stempel op zich gedrukt als,(ex)gedetineerden; de aversie van veel dienst-
verleners tegen de maatschappij wordt door dienstverlening teruggebracht.

2) Zie ter vergelijking ook par. 9.1.5.

3) Zie ter vergelijking ook par. 9.1.6 (meningen bestuurlleiding) en 10.4.2 (meningen van dienstverle-
ners).
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Ook al vertegenwoordigen de meningen der contactpersonen (evenmin als die
van de besturen) met elkaar niet "de publieke opinie", toch vormen ook deze
uitkomsten een aanwijzing voor de aanwezigheid van een maatschappelijke
ondersteuning van de dienstverleningsexperimenten.
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10 Opvattingen van dienstverleners zelf

10.1 Algemeen
Van de 453 personen die deel uitmaakten van onze onderzoekgróep, werd ten
behoeve van het WODC-onderzoek voor 408 dienstverleners een "afloopbe-
richt" ingevuld (zie hoofdstuk 7). Getracht is, deze 408 personen bereid te vin-
den voor een vraaggesprek met één van onze medewerk(st)ers, te voeren na
beëindiging van de dienstverlening. Dit was niet in alle gevallen mogelijk, aan-
gezien sommigen reeds bij voorbaat te kennen hadden gegeven, aan een der-
gelijk gesprek niet te zullen deelnemen. Anderen gingen niet op ons (telefo-
nisch of mondeling) verzoek in, en weer anderen maakten wel een afspraak
maar werden vervolgens op de afgesproken plaats niet aangetroffen. Uitein-
delijk werden gesprekken gevoerd met 205 dienstverleners (ca. 50%). Bij de
ondervraagden waren slechts twee personen die het werk niet volgens af-
spraak hadden uitgevoerd. In de nu volgende verslaggeving zijn deze twee bui-
ten beschouwing gelaten, teneinde een weliswaar onvolledig, maar dan toch
duidelijk beeld te kunnen geven.
De 203 dienstverleners die hier ter sprake komen voerden dus allen het werk
volgens afspraak uit.
Vergeleken met de in hoofdstuk 3 besproken dienstverleners kwamen er wat
meer verkeersdelinquenten en wat minder vermogensdelinquenten voor. De
verschillen zijn echter niet significant zodat, wat de aard van het delict betreft,
de groep geïnterviewden wel kan worden beschouwd als representatief voor
het geheel.

10.2 Voorbereiding tot het werk

10.2.1 Bekendheid met het bestaan van dienstverlening
Ruim de helft van de ondervraagden had voor het eerst van het bestaan van
dienstverlening gehoord van de reclassering, ruim een kwart van hun advo-
caat. Ongeveer negen procent wist uit krant of weekblad dat deze mogelijk-
heid er was. Anderen hadden het gehoord van kennissen, van een rechter of
officier van justitie, of langs verschillende wegen tegelijk. Eén dienstverlener
kreeg een tip van zijn werkgever, een andere van een jongerenwerker en een
derde hoorde ervan op een adviesbureau voor jongeren.

10.2.2 Motivering om het aanbod te doen
Bijna de helft deed het aanbod tot dienstverlening 'om niet te hoeven zitten'.
Bijna een kwart noemde sociale en familie-omstandigheden als motief. Iets
minder dan tien procent vreesde zijn/haar baan te zullen verliezen in geval van
een gevangenisstraf. Ruim zes procent van de ondervraagden deed het aan-
bod omdat men deel uitmaakte van een groep verdachten die dat als geheel
deed. Vijf personen noemden als motief dat zij op deze manier geen strafblad
zouden krijgen. Een persoon had als motief voor het aanbod dat hij een geld-
boete niet kon betalen. Eén ander wilde stigmatisering vermijden; hij had een
winkel in een klein dorp.
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10.2.3 Keus uit verschillende projecten
Ruim de helft van de dienstverleners kon kiezen uit verschillende projectplaat-
sen. Wij vroegen aan deze groep waarom hun keus juist op deze projectplaats
gevallen was. Van de 105 personen gaven 41 als reden op, dat het project goed
aansloot bij de eigen opleiding en ervaring, of dat het werk hun interessant
leek. Voor dertig personen was doorslaggevend dat het project in de buurt
was van waar men woonde. Voor elf personen was het een negatieve keus ge-
weest; acht mensen kozen een bepaald project om des te sneller van het werk
af te kunnen zijn en vijf geven de voorkeur aan een werkproject in de buiten-
lucht. Vier dienstverleners kozen voor een bepaalde projectplaats omdat zij
daar terecht konden op voor hun gunstige werktijden.' Verder zei iemand dat
hij uit eigen beweging al ergens vrijwilligerswerk deed, en dat hij de gelegen-
heid aangreep om dit werk, nu het zo uitkwam, als dienstverlening te laten gel-
den. Ook zei iemand dat hij een project had gekozen omdat daar snel begon-
nen kon worden. Voor een persoon werd de keuze bepaald door omstandig-
heden van medische aard.

10.2.4 Bekendheid met het aantal uren
Omdat het ons van belang leek dat de dienstverleners van tevoren precies
wisten hoe lang het werk zou gaan duren, vroegen wij of het aantal uren reeds
bij voorbaat vaststond. Bijna 56% antwoordde hierop bevestigend. Volgens
85 personen evenwel (41.9%) werd het aantal uren pas later bekend. Dit hoeft
niet te betekenen dat aan niemand bekend was hoeveel uren de dienstverle-
ning zou moeten beslaan; volgens de contactpersonen werd het aantal uren
bijna steeds van tevoren vastgesteld (zie par. 9.3.2). Belangrijk is echter te we-
ten dat een groot aantal dienstverleners daarvan dan kennelijk zelf niet op de
hoogte was.

10.2.5 Verwachting van het werk voor de aanvang
Meer dan de helft van de dienstverleners (58.1 %) dacht van tevoren al, het
werk aan te zullen kunnen. Geen speciale verwachtingen had 18.2%. Bijna vijf
procent was van mening dat het zwaar werk zou zijn. Sommigen (4.4%) ver-
wachtten een strenge controle, anderen vreesden problemen met a.s. col-
lega's (8.9%). Eén dienstverlener vond het allemaal maar kolder en nonsens,
een ander zag er tegenop omdat het zo lang ging duren (deze dienstverlener
zou alleen op zaterdagen werken). Overige opmerkingen waren: 'Je weet niet
wat je te wachten staat; je weet niet hoe de mensen reageren; het is nu een-
maal niet leuk om onbetaald werk te verrichten'. Een andere uitspraak was
tenslotte nog 'Je komt in contact met mensen uit de dienstverleningssector'.

10.3 Uitvoering van het werk

10.3.1 Anonimiteit en werksfeer
Gezien het gevaar voor stigmatisering is het begrijpelijk dat een aantal dienst-
verleners de aanleiding tot hun aanwezigheid liever geheim hield.
Verreweg de meesten zeiden dat men op het project te weten gekomen was
waarom zij daar werkten (81.3%). Van deze groep had 40% het zelf verteld.
Voor ruim de helft was het met instemming van de dienstverleners door ande-
ren verteld, voor bijna vijf procent (acht personen) zonder hun instemming.
Voor twee dienstverleners had de mededeling/ontdekking van het feit dat zij
plegers van delicten waren, geleid tot moeilijkheden.

Op de vraag of men geaccepteerd werd door degenen met wie men samen-
werkte, gaven de meeste dienstverleners een bevestigend antwoord (87.2%):
24.6% gaf te kennen dat zij gewoon geaccepteerd werden, de andere 62.6%
sprak van een goede samenwerking, goede sfeer of noemde beide. Op een
aantal dienstverleners, nl. 10.8% van de 203 ondervraagden, bleek deze vraag
niet zozeer van toepassing, omdat zij alleen werkten.
Twee personen waren wat minder te spreken over de sfeer, maar niemand
sprak zich er echt negatief over uit.
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10.3.2 Werkbegeleiding en probleemoplossing
Directe instructies en begeleiding bij het werk kregen de dienstverleners van
iemand die bij de betreffende instelling werkzaam was. De vraag werd
gesteld, hoe vaak men deze contactpersoon sprak. Wij wilden hiermee na-
gaan of de dienstverleners, zeker wanneer zij alleen werkten, niet te zeer aan
hun lot werden overgelaten. Op deze vraag antwoordde bijna 30% der onder-
vraagden, dat zij de projectbegeleiders één maal per dag spraken, 27.2% da-
gelijks zelfs meerdere malen. Iets minder dan een kwart sprak van regelmatig
contact. Onregelmatig of nauwelijks contact onderhield 19%.
Bijna de helft van de dienstverleners sprak met de projectbegeleider over het
werk. De andere helft sprak over van alles. Tweederde van de laatstgenoemde
groep roerde daarbij echter geen problemen aan, eenderde ervan deed dit wel.

Over eventuele problemen werd een vrij uitgebreide reeks van vragen gesteld.
Puntsgewijs zullen deze na aan de orde worden gesteld.

Verzekering. Zes dienstverleners (3%) zeiden dat er problemen waren geweest
met het afsluiten van een verzekering.1)

Familie en/of gezin. Problemen op dit vlak deden zich voor bij zeven dienstver-
leners (3.4%). Eén dienstverlener vertelde, dat haar vader tijdens de dienstver-
lening voor haar kind zorgde. Dit viel de vader allengs zwaarder, aangezien het
kind steeds lastiger werd.

Werk en/of studie leverden voor zeven personen problemen op (6.4% van de-
genen op wie deze vraag van toepassing was). In twee gevallen betrof het de
studie. Eén persoon werd uit militaire dienst ontslagen, een ander werd op zijn
werk nog disciplinair gestraft (beiden echter vermoedelijk niet wegens de
dienstverlening, maar wegens het delict). Verder werden als problemen in ver-
band met de dienstverlening genoemd dat het werken als zelfstandige door de
dienstverlening in het gedrang kwam, dat een baan die iemand kon krijgen nu
niet doorging, en dat er geen tijd overbleef om wat bij te verdienen.

Werktijden. Veertien dienstverleners (7%) hadden problemen met de tijden
waarop gewerkt moest worden. Voor vijf van hen betrof het de werktijden zelf.
Vier anderen hadden er moeite mee, op tijd op het werk te verschijnen. Eén
persoon vertelde dat het vooral in het weekend moeilijk was, bijtijds naar bed
te gaan en vroeg weer op te staan. Zijn vriendin was hem daarbij echter tot
steun geweest. Twee personen kregen het werk niet af in de daarvoor gestelde
periode. Eén dienstverlener had problemen bij het onderling afspreken van de
werktijden met collega's; niet iedereen had daarbij volgens hem/haar een ge-
lijke inzet. Tenslotte was er nog iemand die zich enige keren wegens privé-
aangelegenheden niet aan de vastgestelde werktijden had kunnen houden.

De reis naar het project bleek 15 maal (7.4%) problemen op te leveren. Zes
maal school het probleem in de hoge reiskosten, acht maal was'de project-
plaats moeilijk met het openbaar vervoer te bereiken.

Andere problemen. Het is voorstelbaar dat zich problemen voordeden met be-
trekking tot de controle op een correcte uitvoering van het opgedragen werk.
Deze zullen hieronder (in,10.3.3) ter sprake komen. Naar overige problemen
werd niet specifiek maar in het algemeen gevraagd. Vier personen zeiden over
onvoldoende materialen te hebben beschikt. Zes waren ziek geworden of had-
den een ongeluk gekregen tijdens de dienstverleningsperiode.2) Negen maal

1) Er is voor alle dienstverleners via bemiddeling door de ARV een collectieve verzekering afgeslo-
ten. Mogelijk is echter dat niet elke dienstverlener bijtijds is aangemeld.

2) Een van deze ongelukken gebeurde tijdens de uitvoering van het werk: de dienstverlener viel van
een ladder en liep daarbij schaafwonden op.
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werden persoonsgebonden omstandigheden als probleem genoemd. Eén
dienstverlener antwoordde op deze vraag naar andere problemen, dat hij wel
heel hard had moeten werken. Een volgende kreeg andere werkzaamheden te
doen dan was afgesproken en een laatste kreeg geen vergoeding na te zijn
bestolen van regenkleding.

Wij vroegen de dienstverleners of het van het begin af aan duidelijk was tot
wie zij zich konden wenden bij eventuele problemen. Voor negen personen
was dit niet het geval. Ook vroegen we per probleemcategorie, tot wie men
zich gewend had voor een oplossing. Problemen met betrekking tot familie en
gezin, met betrekking tot werk of studie en met betrekking tot de reis naar het
project had steeds ruim een derde van de ondervraagden geprobeerd zelf op
te lossen. Tien van de veertien personen, die problemen hadden met de werk-
tijden, hadden zich hiervoor gewend tot de contactpersoon, iemand van de re-
classering ofwel de dienstverlenings-coordinator. Van de negen dienstverle-
ners die te kampen hadden met persoonsgebonden problemen, losten vier
personen deze zelf op, de overigen wendden zich hiervoor tot anderen.

10.3.3 Controle op de uitvoering
Bij 37.4% van de projecten was, voorzover de dienstverleners wisten, niet dui-
delijk afgesproken of zij bij de uitvoering der werkzaamheden gecontroleerd
zouden worden.
-Tweederde van deze groep vond dit zonder meer prima of goed.
Aan de overige 62.6% met wie wel afspraken over de controle hadden ge-
maakt werd gevraagd wie deze had uitgeoefend. Volgens ruim tweederde van
de betreffende categorie was dit de contactpersoon en voor 15% een reclas-
seringsmedewerker. Op de vraag, hoe deze controle geschieden zou, ant-
woordde ruim de helft (54.5%) dat de controlerende persoon zelf kwam kijken,
ofwel dat deze langs kwam voor een gesprek. Ruim eenvijfde zei dat de con-
trole op informele wijze plaatsvond. Verder zei 17.9% dat alleen het aantal
uren dat men aanwezig was, werd gecontroleerd, en 3.6% dat er bij wijze van
controle navraag bij anderen werd gedaan.
Problemen met betrekking tot de controle van het werk deden zich volgens de
ondervraagden nauwelijks voor.

10.3.4 Berichtgeving aan justitie
Wij vroegen de dienstverleners of zij, indien er een verslag over hun werkzaam-
heden was geschreven ten behoeve van de justitiële autoriteiten, op de hoog-
te waren van de inhoud daarvan.
Van de dienstverleners die van het bestaan van een verslag afwisten was
27.5% niet, 72.5% wel op de hoogte van de inhoud. Aan hen die van de inhoud
kennis genomen hadden, vroegen we of ze het daarmee eens waren. Verreweg
de meesten (94,6%) waren dat.

10.4 Terugblik op het werk

10.4.1 Algemeen
Ruim 90% van de ondervraagden vond de dienstverlening achteraf een posi-
tieve ervaring.
Op de vraag, wat men vooral prettig vond om te ervaren, antwoordde 45.9%
van deze groep dat dit de werksfeer was, 34.4% het feit dat zij zich nuttig had-
den kunnen maken. Verder werden genoemd het vermijden van gevange-
nisstraf en het regelmatige leven. Twee personen vonden het vooral positief,
dat zij op een prettige/redelijke manier van hun straf afkwamen en één per-
soon noemde als voordeel dat hij door de dienstverlening niet meer met zijn
oude vrienden in aanraking kwam.
Door 6.9% van alle ondervraagden (14 personen) was de dienstverlening niet
als positief ervaren. Meer dan de helft van hen vond het soort werk nog het
meest vervelend.
Twee personen vonden de dienstverlening een zware belasting naast hun ge-
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wone werk, één persoon had het vooral als negatief ervaren dat er na de
dienstverlening nog een proeftijd volgde. Een ander vond het op en neer reizen
naar de projectplaats nog vervelender dan het werk zelf.
Op de vraag, of men achteraf bezien liever een ander soort werk had gedaan,
antwoordde 83,3% van niet.

Bijna de helft van de ondervraagde dienstverleners (99 personen) bleef na af-
loop van de dienstverlening nog contact houden met de mensen op het pro-
ject.
Voor 71 personen was dit een informeel contact, 23 bleven er als vrijwilliger
werkzaamheden verrichten en vijf gingen er tegen betaling werken.3)
Op de vraag, of men in de toekomst weer dienstverlening zou aanbieden
(mocht de gelegenheid zich voordoen), antwoordde 34.5% dat een dergelijke
gelegenheid zich niet meer zou voordoen. Bijna tweederde (61.1%) van de
ondervraagden zei, wederom een aanbod tot dienstverlening te-zullen doen.

10.4.2 Strafrechtelijke aspecten
Voor 35% van de ondervraagde dienstverleners was de strafrechtelijke eind-_
beslissing ten tijde van het interview nog niet genomen, of bleef deze ons on-
bekend. Van de overigen vond 70.5% de eindbeslissing van rechter of officier
goed of prima. Voor anderen (6.8%) was de eindbeslissing zelfs meegevallen.
Niet tevreden over de eindbeslissing waren 18 personen (dat is 13.6% van de-
genen ten aanzien van wie reeds een eindbeslissing was genomen). Twaalf
van hen waren in het algemeen niet tevreden, zes vonden dat zij een dubbele
straf kregen omdat er na de dienstverlening nog een proeftijd volgde. Vijf van
hen hadden een proeftijd van 1 à 2 jaar, één een proeftijd van minder dan 1
jaar.
Ruim de helft (58.7%) van de dienstverleners vond dat het aantal dienstverle-
ningsuren in verhouding stond tot de ernst van het delict, ofwel dat ze er rede-
lijk vanaf gekomen waren. Van alle ondervraagden vond 10.9% (22 personen)
dat het aantal uren te groot was in verhouding tot de ernst van het gepleegde
delict.
Op de vraag of men aan de zojuist verrichte dienstverlening de voorkeur gaf
boven een gevangenisstraf, antwoordde 98% bevestigend.
Van deze groep voegde 40.2% er nog aan toe, dat zij vooral de vrijheid op prijs
stelde en het feit dat ze na het werk weer naar huis mochten: 31.7% noemde
dienstverlening zinvol, gevangenisstraf zinloos.
Van de 4 personen die op de gestelde vraag niet bevestigend antwoordde,
merkte één persoon op dat de speciale preventie van dienstverlening gering
is; alleen de proeftijd heeft een dergelijke preventieve werking. De overige drie
gaven achteraf gezien de voorkeur aan een gevangenisstraf, en wel om de vol-
gende redenen: gevangenisstraf is onpersoonlijker; gevangenisstraf geeft je
het gevoel dat je echt een straf ondergaat; het is nuttiger dan het stapelen van
stenen.
Tot slot vroegen wij of men dienstverlening in het algemeen als een straf be-
schouwde. Bijna tweederde van de ondervraagden (61.6%) zei, dienstverle-
ning wel als een straf te beschouwen.
Aan de overige 37.4% die haar niet zonder meer als een straf beschouwde,
vroegen wij hoe men de dienstverlening dan wel zag. De visies liepen nogal
uiteen: 22.4% van deze categorie noemde het "gewoon werk", eveneens
22.4% beschouwde de dienstverlening als "iets terugdoen aan de maatschap-
pij", terwijl 27.6% een genuanceerd oordeel ("ja en nee") had. Andere opvat-
tingen, gehuldigd door individuele dienstverleners, luidden als volgt: je merkt
niet dat het straf is, je komt alleen in een ander ritme; het brengt regelmaat in
je leven; het is een mogelijkheid om de deur eens uit te komen; naar de recht-
bank gaan is een veel grotere straf; het is een vorm van vrijetijdsbesteding;
het is een drukke vakantieweek.

3) Of de genoemde contacten ook duurzaam van karakter waren, kan moeilijk worden vastgesteld;
de vraaggesprekken hadden al betrekkelijk snel na de beëindiging van de werkprojecten plaats.
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11 Verslag van een eindevaluatie

11.1 Algemeen
In september 1981 rapporteerde het WODC over opvattingen die bestonden bij
leden van het Openbaar Ministerie, reclassering en advocatuur in de acht
proefarrondissementen voor aanvang van het experiment Dienstverlening.1)
Medio mei 1983 werd een evaluatievragenformulier toegestuurd aan de leden
van het Openbaar Ministerie (OM), de reclassering, de strafrechtelijke advoca-
tuur en (dit keer ook) aan de Zittende Magistratuur (ZM) in de acht proefarron-
dissementen. Het was de bedoeling, wederom de meningen omtrent dienst-
verlening te inventariseren, maar nu op basis van enkele jaren ervaring.
In totaal zijn 1012 vragenlijsten verstuurd. Hiervan werden er 561 (55,4%) gere-
tourneerd. Om uiteenlopende redenen hebben 72 respondenten de vragenlijst
oningevuld gelaten. Wij rapporteren derhalve over 489 respondenten. Onder-
scheiden naar functies zijn de antwoordpercentages als volgt: van de leden
van het OM heeft 73% de vragen beantwoord, van de reclassering en leden
van stuurgroepen 58.9%, van de advocatuur 43.8% en van de Zittende Ma-
gistratuur 25.8%. Dit laatstgenoemde, relatief lage antwoordpercentage kan
verklaard worden door het feit dat aan alle rechters werkzaam in een arrondis-
sement, een vragenlijst toegestuurd werd, aangezien ons niet bekend was
welke rechters wel (eens), en welke niet met strafzaken c.q. dienstverlening te
maken hadden.
Uit het voorgaande volgt dat bij de interpretatie van de resultaten enige voor-
zichtigheid betracht dient te worden. Het is niet bekend wie er precies van alle
benaderde personen in de proefarrondissementen gereageerd hebben en of
zij representatief zijn voor de groep (functie) waarvan zij deel uitmaken.
Hoe de teruggestuurde vragenlijsten over functie en arrondissement zijn ver-
deeld, staat in tabel 15 aangegeven.

Tabel 15: De ontvangen vragenlijsten, onderscheiden naar functie en arrondissement van de
respondenten in percentages (N = 489).

Functie OM Recl. Advoc. ZM Totaal

Arrondissement
Groningen 1.4 7.0 2.2 0.4 11.0
Assen 1.0 6.5 1.4 1.6 10.6
Almelo 1.2 5.9 0.8 1.6 9.6
Zutphen 1.0 7.0 1.2 1.6 10.8
Den Bosch 1.2 7.8 2.7 1.4 13.1
Breda 1.6 12.5 5.5 1.6 21.3
Alkmaar 1.0 4.5 1.8 1.4 8.8
Haarlem 1.0 3.9 1.8 2.0 8.8
arr. onbekend 1.0 2.0 1.2 1.6 5.9

totaal 10.4 57.1 18.6 13.2 99.9

De naar verhouding beste respons werd verkregen van de reclassering uit
Assen, Zutphen en het OM uit Groningen en Alkmaar (»80%). De minste
respons kregen wij van de reclassering uit Haarlem, van de advocatuur uit Al-

1) Opvattingen over Dienstverlening, Jaap de Hullu, september 1981, WODC.
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melo en Haarlem (40%), en van de Zittende Magistratuur uit Groningen, Den
Bosch en Breda («20%).

In onderstaand hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende vragen aan
de orde:

- is dienstverlening een straf?

- welke strafrechtelijke modaliteiten genieten de voorkeur?

- welke delicten en verdachten zijn geschikt voor dienstverlening?

- wat dient de verhouding te zijn tussen (het aantal uren) dienstverlening en
de anders op te leggen straf?

- welke projecten zijn geschikt?

- wat is de taak van OM, Zittende Magistratuur, coordinator en reclassering
bij de totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening?

- wat waren de meest fundamentele problemen tot nu en wat zal het meest
nijpende probleem in de toekomst zijn?

- heeft de dienstverlening extra tijd gekost en zo ja, waaraan is deze
besteed?

- kunnen de experimenten met dienstverlening beschouwd worden als
succesvol?

Voorzover de gegevens zich daarvoor lenen, zal worden beschreven welke ver-
schillen er bestaan in ervaringen en meningen, wanneer onderscheiden wordt
naar functie en/of arrondissement en waar relevant zal gekeken worden naar
wat er in de praktijk, in het betreffende arrondissement, heeft plaats-
gevonden.
Bij de vergelijkingen tussen de arrondissementen zal weer enige voorzichtig-
heid betracht dienen te worden, aangezien de eventueel gevonden verschillen
veroorzaakt kunnen zijn door de verschillen in responspercentages van de
onderscheiden functies in de arrondissementen. Dit geldt omgekeerd ook
voor de vergelijkingen tussen de verschillende functies.
Voor zover het zinvol lijkt zal een vergelijking gemaakt worden met de opvat-
tingen die betrokkenen hadden voor de aanvang van het experiment, zoals die
naar voren kwamen uit onze eerste peiling, en met de praktijk van de onder-
zoekperiode.

11.2 Is dienstverlening een straf?
Bijna 65% van de respondenten ziet dienstverlening als een straf. Indien deze
vraag ontkennend beantwoord werd, konden de respondenten aangeven hoe
ze dienstverlening dan zien. Ruim 7% ziet dienstverlening als een vorm van
`Wiedergutmachung' en 7% ziet dienstverlening als een vervanging van een
straf; 16% ziet het als een vorm van resocialisatie voor de betrokkene. Wan-
neer er onderscheiden wordt naar functie, blijkt dat ruim 70% van de rechters,
tweederde van de reclassering en ruim 50% zowel van OM als van advocatuur
dienstverlening als straf zien. Wanneer er onderscheiden wordt naar de arron-
dissementen blijkt dat er tussen de arrondissementen geen significante ver-
schillen bestaan in de antwoorden op deze vraag.

11.3 De modaliteiten
Naast de modaliteiten die de Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverle-
ning genoemd heeft, hebben wij de respondenten ook naar hun mening ge-
vraagd over de geschiktheid van de volgende modaliteiten:

- voorwaardelijk sepot ongeacht de afloop van de dienstverlening (afloop
dienstverlening is geen voorwaarde);

- de Officier van Justitie zal ter zitting geen onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf eisen, mits de dienstverlening slaagt;
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- onvoorwaardelijk sepot mits de dienstverlening slaagt;

- geen eis tot onvoorwaardelijke geldboete als de dienstverlening slaagt;

- uitstel van vonniswijzing met een nadere strafomschrijving;

- positief gratie-advies na geslaagde dienstverlening.

Tevens is gevraagd naar de mogelijkheid van schorsing van de voorlopige
hechtenis in combinatie met bovengenoemde modaliteiten.
Tabel 16 geeft een overzicht van de meningen over de (bijzondere) geschikt-
heid van de diverse modaliteiten, onderscheiden naar functie (in
percentages).

Tabel 16: De (bijzondere) geschiktheid van de modaliteiten onderscheiden naar functie in percen-
tage (n = 489).

funktie

modaliteit:
onv. sep., ongeacht afloop
onv. sep., mits d. v. slaagt
uitstel best. tot vervolgen
voorw. sep., ongeacht afloop
voores. sep., mits d. v. slaagt
geen eis onv. gev. straf
geen eis onv. geldboete
uitst. vonnisw., zndr straf
uitst. vonnisw., met straf
bijz. voores. bij voorw. veroord.
pos. gratie-adv. v. gesl. d. v.
modal. in comb. schorsing voorl.
hechtenis

OM ZM Adv Recl Tot Significant
n=52 n=66 n=92 n=279 n=489 verschil tussen

functies?

- 1.5 4.3 3.2 2.9 nee
42.3 31.8 62.0 66.7 54.4 ja
26.9 27.3 32.6 38.7 34.8 nee
- 1.5 10.9 5.7 5.3 ja

26.9 27.3 43.5 47.7 41.9 ja
44.2 30.3 47.8 36.9 38.8 nee
11.5 12.1 36.9 21.9 22.3 ja
25.0 24.2 32.6 16.5 21.4 ja
57.7 65.1 56.5 59.5 59.7 nee
71.1 54.5 76.1 47.3 56.2 ja
46.1 42.4 58.7 66.7 59.7 ja

15.4 33.3 75.0 59.9 54.4 ja

Het blijkt dat meer dan de helft van de respondenten de modaliteiten uitstel
vonniswijzing met strafomschrijving, positief gratie-advies na geslaagde
dienstverlening, bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke veroordeling, on-
voorwaardelijk sepot mits dienstverlening slaagt en de modaliteiten in combi-
natie met schorsing van de voorlopige hechtenis (bijzonder) geschikt vinden.
Hierbij valt op dat de Zittende Magistratuur en het OM het positief gratie-
advies na een geslaagde dienstverlening minder geschikt achten dan de re-
classering en de advocatuur. Daarentegen achten zij de bijzondere voorwaar-
de bij voorwaardelijke veroordeling geschikter. De Zittende Magistratuur vindt
de modaliteit onvoorwaardelijk sepot mits de dienstverlening slaagt, minder
geschikt dan de overige onderscheiden functies en driekwart van de advoca-
tuur vindt de modaliteiten in combinatie met schorsing van de voorlopige
hechtenis (bijzonder) geschikt, in tegenstelling tot de leden van het OM
(15.4%).

Wat betreft de mening over de (bijzondere) geschiktheid van de verschillende
modaliteiten blijken de arrondissementen nogal van opvatting te verschillen.

Het blijkt dat de modaliteit onvoorwaardelijk sepot mits de dienstverlening
slaagt in grote mate geschikt wordt geacht in de arrondissementen Zutphen,
Haarlem en Den Bosch. Uit hoofdstuk 4 bleek reeds dat het OM voornamelijk
deze modaliteit toepast. Bijna 60% van de respondenten uit Den Bosch vindt
uitstel van beslissing tot vervolgen een geschikte modaliteit. Ruim de helft
van de respondenten uit de arrondissementen Zutphen, Den Bosch en Alk-
maar vindt voorwaardelijk sepot mits dienstverlening slaagt geschikt, terwijl
in de praktijk veelal gebruik wordt gemaakt van de modaliteit onvoorwaarde-
lijk sepot, mits de dienstverlening slaagt. In het arrondissement Assen vindt
men uitstel vonniswijzing zonder nadere strafomschrijving in mindere mate
een geschikte modaliteit dan in de overige arrondissementen. Vooral in de ar-
rondissementen Groningen, Assen, Almelo en Zutphen wordt de modaliteit
uitstel vonniswijziging met omschrijving van de strafmaat in grote mate ge-
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schikt geacht. Bijna 80% van de respondenten uit de arrondissementen As=
sen en Breda vindt de bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroor-
deling een (bijzonder) geschikte modaliteit. In de praktijk blijkt dat in Assen
sinds 1 februari 1983 uitsluitend deze modaliteit wordt toegepast en in Breda
veelal, nadat men eerst de voorkeur had gegeven aan uitstel van vonniswijzing
(zie hoofdstuk 4). Positief gratie-advies na geslaagde dienstverlening wordt
met name in de arrondissementen Groningen en Breda een (bijzonder) ge-
schikte modaliteit genoemd. De modaliteiten in combinatie met schorsing
van de voorlopige hechtenis worden in het arrondissement Den Bosch door
ruim driekwart van de respondenten (bijzonder) geschikt geacht, terwijl in As-
sen minder dan 10% van de respondenten dit een (bijzonder) geschikte moda-
liteit vindt.

11.4 Strafrechtelijke en persoonlijke kenmerken

11.4.1 Welke delicten zijn geschikt voor dienstverlening?
In principe is geen enkel delict uitgesloten om in aanmerking te komen voor
dienstverlening. Het is evenwel goed voorstelbaar dat de betrokkenen het ene
delict beter geschikt achten dan een ander. In onderstaande tabel wordt een
overzicht gegeven van de delicten die men, onderscheiden naar functie, altijd
of vaak geschikt vindt voor dienstverlening.

Tabel 17: De delicten die OM, ZM, de advocatuur en reclassering altijd of vaak geschikt achten
voor dienstverlening, in percentages (n=489).

functie OM ZM Adv. Recl. Totlgem.
n=52 n=66 n=92 n=279 n=489

Delict:
vermogensdelict 69.2 57.6 84.7 75.3 74.0
agressie tegen zaken 75.0 63.6 90.2 80.0 79.0
agressie tegen personen 25.0 12.1 63.0 52.3 46.0
zedendelicten - 4.5 27.2 32.6 24.0
verkeersmisdrijven 50.0 39.4 72.9 74.2 66.7
Opiumwet gebruik 13.4 16.7 47.8 43.0 37.3
Opiumwet handel - 3.0 20.7 20.8 16.1

Uit deze gegevens valt af te leiden dat het OM en de leden van de Zittende Ma-
gistratuur een wat beperkter toepassingsgebied van dienstverlening voor-
staan dan de advocatuur en de reclassering. Agressie tegen zaken, vermo-
gensdelicten en in mindere mate verkeersmisdrijven worden vaker geschikt
geacht door de respondenten dan overige groepen delicten. Bij een vergelij-
king met de gegevens uit hoofdstuk 3 over de aard der gepleegde misdrijven
valt op dat in de praktijk van de onderzoekperiode nog geen 10% een agres-
sief delict tegen zaken behelsde.
Voor het experiment werd het delict agressie tegen personen door alle respon-
denten geschikter geacht dan na twee jaar experimenteren. Op de vraag of
nog andere dan de door ons opgesomde delicten geschikt zijn, geeft 41.2%
van diegenen die hierover een mening hebben (n -199) te kennen dat in prin-
cipe alle delicten in aanmerking dienen te komen voor dienstverlening. Ruim
een kwart van de respondenten is van mening dat er geen andere delicten ge-
schikt zijn. Andere delicten die genoemd worden zijn economische delicten,
vuurwapendelicten, milieudelicten, delicten op het terrein van de openbare
orde en gezag en overtredingen van de Telegraaf en Telefoonwet.

11.4.2 Welke verdachten zijn geschikt voor dienstverlening?
Van de respondenten meent 20% dat dienstverlening vooral voor first-offen-
ders geschikt is. De meerderheid van de leden van het OM is deze mening toe-
gedaan (51.9%). Ten aanzien van de leeftijd van de verdachte vindt een kwart
van de leden van de Zittende Magistratuur dat de dienstverlening vooral ge-
schikt is voor jonge verdachten. De overige groepen respondenten zijn hiero-
ver minder uitgesproken. In vergelijking met de opvattingen voor de aanvang
van het experiment is de mening van de leden van het OM veranderd. Bij die
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peiling vond eenderde dat dienstverlening met name geschikt was voor jonge-
ren onder de 23 jaar, terwijl nu 17,5% van de leden van het OM deze mening is
toegedaan.
Op de vraag of personen met alcoholproblemen geschikt worden geacht voor
de dienstverlening antwoordt eenderde van de leden van het OM en eveneens
eenderde van de Zittende Magistratuur bevestigend. De reclassering (65%) en
de advocatuur (73%) zijn positiever ten aanzien van personen met alcoholpro-
blemen. Onderscheiden naar arrondissement blijkt dat Alkmaar het minst po-
sitief is over de geschiktheid van dienstverlening voor personen met alcohol-
problemen.

11.5 De relatie dienstverlening/vrijheidsstraf

11.5.1 Dienstverlening in plaats van een onvoorwaardelijke straf?
Op de vraag of dienstverlening alleen in de plaats moet komen van de onvoor-
waardelijke gevangenisstraf of dat zij ook in plaats kan komen van andere
sancties antwoordde 40.7% van de respondenten dat de dienstverlening al-
leen in plaats zou moeten komen van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Bijna 45% van de respondenten is van mening dat dienstverlening in plaats
kan komen van een (hoge) geldboete, ofwel een geldboete in combinatie met
een andere bv. voorwaardelijke straf. Met name de advocatuur is deze mening
toegedaan. De overgrote meerderheid van de respondenten is van mening dat
een combinatie van dienstverlening met een ontzegging van de rijbevoegd-
heid (91.6%) en met een verbeurdverklaring (80.4%) mogelijk moet zijn.

11.5.2 Maximaal aantal maanden te vervangen straf
Op de vraag wat de respondenten vinden van de maximumtermijn van 6 maan-
den, antwoordt bijna de helft dat deze termijn redelijk is, een kwart vindt deze
maximumtermijn te hoog, een vijfde vindt hem of te laag of is van mening dat
er geen bovengrens vastgesteld dient te worden. Wanneer er onderscheiden
wordt naar functie valt op dat driekwart van de leden van het OM en bijna de
helft van de rechters 6 maanden te vervangen straf te hoog en 3 maanden het
maximum vinden. Slechts 12.5% van de reclassering en 5% van de advoca-
tuur deelt deze mening.
Tussen de arrondissementen onderling zijn geen noemenswaardige verschil-
len gevonden. De toelichting die de respondenten meestal geven bij het ver-
melden van hun opvatting dat de maximumtermijn van 6 maanden te hoog ligt,
luidt dat de verhouding tussen 150 uur dienstverlenen tegenover 6 maanden
gevangenisstraf scheef is. Als andere antwoorden op deze vraag worden ge-
geven dat bij meer dan 3 maanden op te leggen c.q. te vervangen straf de ernst
van het feit zo groot is, dat de acceptatie van dienstverlening door het publiek
gevaar loopt, en dat bij deze maximumtermijn de dienstverlening te lang gaat
duren.
De toelichting bij het antwoord dat de termijn van 6 maanden redelijk is,
bestaat veelal uit de opmerking dat men een uitloopmogelijkheid naar de te
vervangen termijn van 6 maanden wil hebben; anderen vinden dat anders, bo-
ven de termijn van 6 maanden, de dienstverlening te lang zal gaan duren.
Dat men per dienstverlening moet bekijken hoeveel maanden gevangenisstraf
men vervangt is de meest gegeven toelichting bij het antwoord dat er in het
geheel geen boverigrens vastgesteld dient te worden.

11.5.3 Tarievenstelsel
Onder een tarievenstelsel verstaan wij een soort omrekeningstabel, waarbij
x uren dienstverlening overeenkomen met y dagen `zitten'. Op de vraag wat
men in het algemeen vindt van het hanteren van zo'n tarievenstelsel, ant-
woordt ruim de helft van de respondenten dat dit (zeer) wenselijk is. Ruim een
kwart is de mening toegedaan dat een tarievenstelsel vermeden zou moeten
worden; 16% van de respondenten vindt het tarievenstelsel niet wenselijk
maar onvermijdelijk. Wanneer wij onderscheiden naar functie zijn er geen.op-
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vallende verschillen gevonden over de wenselijkheid van een tarievenstelsel.
Onderscheiden naar arrondissement valt op dat driekwart van de responden-
ten uit Assen vindt dat een tarievenstelsel zeer wenselijk is. Daarentegen
vindt nog geen derde van het arrondissement Zutphen het tarievenstelsel
(zeer) wenselijk. Het handhaven van rechtsgelijkheid is de meest gegeven toe-
lichting bij het noemen van de (grote) wenselijkheid van een tarievenstelsel.
De toelichtingen bij het antwoord dat een tarievenstelsel vermeden moet wor-
den, zijn dat het aantal uren afhankelijk moet worden gesteld van de persoon
van de verdachte/ernst van het feit; dat dit afhankelijk is van het soort werk, en
dat men rekening dient te houden met andere factoren.

11.5.4 Verhouding tussen duur der onvoorwaardelijke straf en aantal uren dienstver-
lening
"Stel dat er ooit landelijk een tarievenstelsel zou worden ingevoerd. Wat zou u
dan een redelijke verhouding vinden tussen aantal dagen zitten en aantal uren
dienstverlening?" Dit was één van de vragen in onze eindevaluatie. In het voor-
gedrukte antwoord kon vervolgens een maximum aantal dagen onvoorwaar-
delijk tegenover een maximum aantal uren dienstverlening worden ingevuld.
Een overzicht van deze antwoorden is grafisch weergegeven in figuur 11. Hier-
in is duidelijk te zien, dat slechts enkele respondenten (weergegeven door de 5
sterretjes in de bovenste helft van de figuur) dienstverlening geschikt zouden
vinden voor het vervangen van een onvoorwaardelijke straf van langer dan 6
maanden. Mogelijk speelt hierbij een rol de bekendheid met het feit dat men in
Nederland toch wel een zeer ernstig misdrijf moet hebben begaan, alvorens
tot een dergelijke langdurige vrijheidsstraf te worden veroordeeld.
Verder blijkt, dat men in het algemeen van mening is, dat de dienstverleners
harderllanger zouden moeten werken dan de VED indertijd voorstelde; zie alle
sterretjes en cijfers die zich in de onderste helft van de figuur rechts van de
verticale stippellijn bevinden.
Legt men deze figuur naast figuur 7 uit hoofdstuk 6, dan blijkt de praktijk van
de onderzoekperiode vooral hierin van de latere wensen te verschillen, dat een
aantal respondenten projecten van 600 tot-900 uur ook wel gerealiseerd zou
willen zien.
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11.6

11.7

Welke projecten zijn geschikt voor dienstverlening? .
Het blijkt dat door de respondenten met name projecten in de natuurbescher-
ming of bij Staatsbosbeheer, in bejaarden- of verzorgingshuizen, in het jeugd-
en jongerenwerk, in zieken- en verpleeghuizen en in het buurt- of clubhuiswerk
(bijzonder) geschikt voor de dienstverlening worden gevonden.
Wanneer er onderscheiden wordt naar functie valt op dat de leden van de Zit-
tende Magistratuur in het algemeen alle projecten in mindere mate (bijzonder)
geschikt vinden en dat de reclassering alle projecten meer (bijzonder) ge-
schikt vindt dan men gemiddeld vindt.
Het ziet ernaar uit dat de leden van het OM en in mindere mate de leden van de
ZM een voorkeur hebben voor de verzorgende sector, boven projecten in het
welzijnswerk.

De taak van de betrokkenen bij de dienstverlening

Taak Openbaar Ministerie
Op de vraag of leden van het Openbaar Ministerie zelf initiatieven tot dienst-
verlening moet kunnen ontplooien antwoordt ruim 60% van de respondenten
bevestigend. Ruim een kwart is van mening dat het OM dienstverlenings-
voorstellen moet afwachten en 5% van de respondenten is van mening dat het
OM andere betrokkenen op de mogelijkheid van dienstverlening kan wijzen.
Onderscheiden naar functie zijn in de antwoorden geen significante verschil-
len gevonden.

Taak Zittende Magistratuur
Op de vraag of de leden van de Zittende Magistratuur zelf initiatieven tot
dienstverlening mogen ontplooien, antwoordt ruim 50% bevestigend. Eender-
de is van mening dat de rechter de dienstverleningsvoorstellen moet afwach-
ten, en 6% van de respondenten vindt dat de rechter een dienstverleningsaan-
bod mag suggereren. Wanneer wordt onderscheiden naar functie valt op dat
ruim een kwart van de leden van het OM van mening is dat de leden van de Zit-
tende Magistratuur zelf initiatieven mogen ontplooien; bijna tweederde van
hen vindt echter dat de rechters zich passief moeten opstellen.

Taak Reclassering
Of de reclassering een speciale rol bij de dienstverlening heeft te vervullen
zal, naar de mening van de respondenten, samenhangen met de mate waarin
de opzet en uitvoering van de dienstverlening in de diverse arrondissementen
is georganiseerd. In tabel 18 ziet men een overzicht van de meningen over de
speciale rol van de reclassering, onderscheiden naar arrondissement.

Tabel 18: Speciale rol van de reclassering bij de dienstverlening onderscheiden naar arrondisse-
ment, in percentages (n = 489).

Gr.
n = 54

As.
n=52

Al.
n=47

Zu.
n=53

DB
n=64

Br.
n=104

Alk.
n=43

Ha.
n=43

Onb.
n=29

Tot.
n=489

Significant verschil tus-
sen arrondissementen?

Initiatiefnemer tot dienst-
verlening 75.9 61.6 83.3 79.9 89.1 70.8 76.7 79.1 72.4 78.3 nee
Bemiddelaar 30.0 15.4 72.4 79.9 84.4 77.9 58.2 62.8 62.0 61.9 ja
Medeverantwoorlijk 24.1 25.0 51.0 77.4 81.2 71.1 51.2 57.5 47.6 • 56.4 ja
Berichtgever 7.5 7.7 63.8 73.6 81.2 81.7 65.2 58.1 58.6 58.1 ja

In Assen en Groningen is men veel meer dan in de andere arrondissementen
van mening dat de reclassering niet dient op te treden als bemiddelaar of als
medeverantwoordelijke voor het verloop van de dienstverlening en zeker niet
als berichtgever aan de rechterlijke macht.
In vergelijking met de opvattingen over de dienstverlening voor aanvang van
de experimenten valt op dat de mening ten aanzien van de medeverantwoor-
delijkheid voor het verloop van de dienstverlening vooral in Alkmaar sterk ver-
anderd is: ruim twee jaar geleden vond 4% -van de respondenten dat hiervoor
een speciale rol was weggelegd voor de reclassering, terwijl nu de helft dit
vindt.
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Verschillen tussen functies over de speciale rol van de reclassering zijn niet
gevonden.

Taak coordinator
Ook is gevraagd of de coordinator een speciale rol heeft te vervullen. In tabel
19 een overzicht van de meningen hierover, onderscheiden naar arrondisse-
ment.

Tabel 19: Speciale rol van de coordinator/secretaris van de reclasseringsraad bij de dienstverle-
ning onderscheiden naar arrondissement, in percentages (n=489)

Gr.
n=54

As.
n=52

Al.
n=47

Zu.
n=53

DB
n=64

Br.
n=104

Alk.
n=43

Ha.
n=43

Onb.
n=29

Tot.
n=489

Siginificant verschil tus-
sen arrondissementen?

Initiatiefnemer 9.3 26.9 6.4 9.4 29.7 15.4 34.9 27.9 27.6 19.8 ja
Bemiddelaar 83.4 88.5 42.5 24.5 31.3 32.7 58.2 46.5 48.3 48.4 ja
Medeverantwoordelijk 77.8 65.4 12.7 9.4 21.9 17.4 30.2 13.9 24.1 24.1 ja
Berichtgever 92.6 96.1 42.6 17.0 31.2 28.8 25.6 41.9 41.3 45.0 ja

Wanneer het bovenstaande vergeleken wordt met tabel 18, blijkt dat de ant-
woordenpercentages complementair aan elkaar zijn. Zo vindt men in de arron-
dissementen Groningen en Assen, dat de coordinator/secretaris van de re-
classeringsraad veelal ais bemiddelaar, medeverantwoordelijke voor het ver-
loop en als berichtgever aan de rechterlijke macht dient op te treden. In de ar-
rondissementen Zutphen en Den Bosch ziet men het tegenovergestelde. Dit
beeld wordt voor wat betreft de rol van de berichtgever bevestigd in de prak-
tijk, zoals blijkt uit eerdere hoofdstukken van dit rapport.
Op de vraag of er behoefte bestaat aan een speciaal voor dienstverlening aan-
gestelde coordinator ('gesteld dat de experimenten in uw arrondissementen
in hun huidige vorm definitief voortgang zullen vinden') antwoordt ruim de
helft van de respondenten dat hieraan een (zeer) grote behoefte is. Bijna 20%
is van mening dat het makkelijk zal zijn, wanneer er een coordinator aan-
gesteld wordt. Nog geen 10% heeft geen behoefte aan een speciaal aan-
gestelde coordinator. De reclassering heeft meer behoefte aan een speciaal
aangestelde coordinator dan de overige 3 onderscheiden functies. Met name
in Groningen en in Assen bestaat een (zeer) grote behoefte aan een coordina-
tor. Gezien de in die arrondissementen gegroeide praktijk (zie hoofdstuk 4) is
dit niet verwonderlijk. Ruim de helft van de respondenten uit Haarlem geeft te
kennen dat het "wel makkelijk" zou zijn indien er een coordinator wordt aan-
gesteld.

11.8 Problemen bij uitvoering van de dienstverlening
Aan de respondenten is gevraagd of ze fundamentele problemen bij de uitvoe-
ring van de dienstverlening hebben ondervonden. Dit gebeurde aan de hand
van een opsomming van zes mogelijke probleemcategorieën. In het algemeen
hebben de respondenten weinig echte problemen ondervonden. Wel heeft
ruim een kwart van hen problemen ondervonden met het feit dat `het aantal
werkobjecten te klein is'. Wanneer naar arrondissement onderscheiden wordt
komt naar voren dat eenzesde van de respondenten uit Den Bosch de mening
is toegedaan dat er te weinig geschikte kandidaten voor dienstverlening aan-
wezig zijn. De helft van de respondenten uit Zutphen heeft problemen onder-
vonden met het aanbod van de werkobjecten. Dit zou te klein zijn. (Een verkla-
ring hiervoor zou kunnen liggen in het gegeven dat Zutphen ook een proefar-
rondissement is in het experiment alternatieve sancties voor strafrechtelijke
minderjarigen). Eenvijfde van de respondenten uit Haarlem is de mening toe-
gedaan dat er sprake is van onvoldoende berichtgeving over de afloop van de
dienstverlening.
In vergelijking met de opvattingen voordat de experimenten een aanvang had-
den genomen valt op dat men aanvankelijk meer problemen verwachtte dan
men nu heeft ondervonden.

Er is ook gevraagd naar het meest nijpende probleem voorzover men althans
in de toekomst problemen verwacht. Van degenen die problemen, voorzien
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(n = 340), ziet 40% deze in de omstandigheid dat er te weinig geschikte projec-
ten voorhanden zullen zijn. Ruim 10% vindt het ontbreken van een wettelijke
regeling een nijpend probleem. Andere nijpende problemen die men genoemd
heeft, zijn in rangorde afnemend: de praktische organisatie van de dienstver-
lening, de bezuinigingen die het strafrechtelijk systeem te wachten staan, het
feit dat de werkprojecten in feite arbeidsplaatsen zijn; dat er een extra straf-
modaliteit gecreëerd wordt; dat de begeleiding, controle en de rapportage van
de dienstverlening te wensen overlaten; dat er een grote vraag naar projecten
zal blijven; dat er probemen zullen zijn over wie wel en wie niet in aanmerking
zal komen voor een dienstverlening; en dat het verzet zal blijven bestaan bij de
uitkerende instanties om een werkloze dienstverlener door te betalen tijdens
de uitvoering van zijn of haar dienstverlening.
In vergelijking met de overige functies ziet het OM minder problemen met be-
trekking tot het aantal geschikte projecten, maar ziet het wel meer problemen
in het feit dat er nog geen wettelijke regeling is.
Van de respondenten uit Zutphen voorziet driekwart als meest nijpende pro-
bleem in de toekomst dat er weinig geschikte projecten voorhanden zullen
zijn, terwijl in Alkmaar nog geen 5% deze mening is toegedaan. Het ontbreken
van een wettelijke regeling wordt met name in Alkmaar (ruim eenderde), Al-
melo en Haarlem (ca. een kwart) als meest nijpende probleem genoemd, ter-
wijl in Zutphen niemand dit als een probleem voorziet.

Voorafgaand aan de vraagstelling over het meest nijpende probleem in de toe-
komst, was aan de respondenten gevraagd of er naar hun gevoel met betrek-
king tot de dienstverlening behoefte is aan strakkere richtlijnen/bindender
voorschriften dan de huidige. Ruim de helft van de respondenten, die hierover
een mening hebben (n = 481), heeft geen behoefte aan strakkere richtlijnen.
Ruim 40% heeft dat.wel en met name aan richtlijnen die rechtsongelijkheid
kunnen voorkomen, aan een wettelijke regeling en aan een vaststaande ver-
houding tussen het aantal uren dienstverlening en de te verwachten vrij-
heidsstraf.

11.9 Kost de dienstverlening extra tijd?
Van degenen die.zelf betrokken zijn geweest bij de experimenten dienstverle-
ning (n = 433) geeft ruimde helft te kennen dat de experimenten extra tijd heb-
ben gekost (56.4%). Het blijkt dat de volgende zaken in de praktijk tijdrovend
zijn: overleg met andere betrokkenen over een aanstaande dienstverlening
(55.7%), contact onderhouden met de projecten (43.9%), het zoeken van pro-
jecten (39.8%), begeleiding van de dienstverlener en/of rapportage over het
verloop van de dienstverlening (30.7%), extra zittingen (23.0%).
Tweederde van de reclassering geeft te kennen dat de experimenten extra tijd
gekost hebben en ruim eenderde van het OM, de advocatuur en de rechters.
De reclassering is de meeste tijd kwijt aan overleg met het OM, het contact
onderhouden met de projecten en het zoeken naar projecten. Het OM is de
meeste tijd kwijt aan overleg, nl. met reclassering en/of advocatuur.
De advocatuur noemt eveneens het overleg (met OM en reclassering) als het
meest tijdrovend. De rechters noemen de extra zittingen, die bij uitstel vonnis-
wijzing nodig zijn, als meest tijdrovend.
Wanneer er onderscheiden wordt naar arrondissement, valt op dat dat de
respondenten uit Groningen en Assen voor driekwart resp. ruim driekwart aan-
geven dat de experimenten hun geen extra tijd gekost hebben.

11.10 Zijn de dienstverleningsexperimenten een succes?
Negentig procent van de respondenten die een mening over deze vraag heb-
ben, vindt dat de experimenten een redelijk tot groot succes zijn. Onderschei-
den naar functie meent 14% van de advocatuur, 9% van de reclassering, 6%
van de rechters en 2% van het OM dat de experimenten niet zo'n succes of
zelfs een mislukking zijn.
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Samenvatting deel III

Aan tal van instellingen werd vanuit de acht proefarrondissementen verzocht
of zij tot het verschaffen van projectplaatsen voor één of meer dienstverleners
bereid waren. Aan de leiding/het bestuur van al deze instellingen zonden wij
vragenlijsten toe; een versie aan de besturen die positief gereageerd hadden,
een andere versie aan de instellingen die negatief gereageerd hadden.

Van de door ons aangeschreven directies van projectverschaffende instellin-
gen respondeerde 69.8%. Als motivatie om dienstverleners te plaatsen werd
het meest genoemd dat men positief tegenover de experimenten stond ofwel
dat men dit deed uit sociale of maatschappelijke overwegingen. Na met een
of meer dienstverleners ervaringen te hebben opgedaan, sprak 85% der direc-
ties/besturen zich positief of zeer positief uit over de plaatsing van dienstver-
leners. Bijna tweederde van hen zou bij een hernieuwd verzoek tot projectver-
schaffing wederom positief reageren. Voor bijna 12% der respondenten was
het beeld dat zij hadden van plegers van strafbare feiten na de opgedane erva-
ringen in positieve zin veranderd, voor 0.9% (2 personen) in negatieve zin.

Van de door ons aangeschreven directies van instellingen die negatief gerea-
geerd hadden op een verzoek tot projectverschaffing respondeerde 56.6%.
Motivaties waren onder meer dat het personeelsbestand te klein was, of dat
men protestreacties vreesde van bewoners of cliënten. Bij een herhaald ver-
zoek tot projectverschaffing zou 41.7% opnieuw negatief reageren, 3.1 % zou
een volgende keer positief reageren.

Via een steekproefsgewijze benadering werd met 158 "contactpersonen"
(medewerkers op de instelling die zorg droegen voor de praktische begelei-
ding van de dienstverleningswerkzaamheden) een persoonlijk vraaggesprek
gevoerd. Gevraagd werd naar hun algemene opvattingen en ervaringen. In to-
taal hadden deze personen 408 dienstverleners begeleid, waarvan 91.4% het
werk volgens afspraak had uitgevoerd. De meeste contactpersonen maakten
tevoren aan de a.s. dienstverlener bekend, wat hij/zij te doen zou krijgen; ruim
10% deed dit niet. Het aantal te werken uren werd op zijn laatst vastgesteld
bij het kennismakings- of sollicitatiegesprek. In het algemeen werden door de
contactpersonen weinig problemen ondervonden. De twee grootste probleem-
categorieën waren, dat dienstverleners bepaalde afspraken niet nakwamen
(ca. 20% van alle dienstverleners), en dat de begeleiding door de reclassering
te wensen overliet (bij ca. 14%).
Ruim tweederde van de contactpersonen voerde na afloop van het project nog
een afsluitend gesprek; ruim een kwart deed dit niet. Bij de berichtgeving aan
justitie was 43% der ondervraagden steeds of soms betrokken. In het alge-
meen vond 53.2% het geen wenselijke zaak, bij de berichtgeving te worden be-
trokken.
In bijna een kwart van de instellingen waren één of meer dienstverleners na af-
loop van het werkproject daar blijven werken. Eén contactpersoon antwoord-
de bevestigend op de vraag, of het aanblijven van een dienstverlener de komst.
van een nieuwe in de weg stond.
Ruim de helft der contactpersonen had de indruk, dat de dienstverlener(s) het
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werk als nuttig en/of leerzaam hadden ervaren, 11 % dacht van niet. Voor nie-
mand van de ondervraagden was het beeld dat zij hadden van plegers van de-
licten in negatieve zin gewijzigd, voor 13.3% zelfs in positieve zin (bij de
directies/besturen was dit bijna 12%).

Van de dienstverleners zelf werden er 205 na beëindiging van het project be-
reid gevonden tot een vraaggesprek (de respons was ongeveer 50%). Slechts
twee van hen hadden het werk niet volgens afspraak uitgevoerd. De overige
203 hadden allen het werk volgens afspraak uitgevoerd. Dit betekent dat bij Ie-
zing van de nu volgende resultaten rekening moet worden gehouden met een
vertekening in gunstige zin, aangezien mag worden verwacht dat juist. dege-
nen met (zeer) positieve ervaringen voor een vraaggesprek voelden. De motive-
ring tot het aanbod was voor bijna de helft der ondervraagden, dat zij liever
niet wilden zitten, voor bijna een kwart waren het familie- en sociale omstan-
digheden. Ruim de helft van de dienstverleners kon kiezen uit meerdere pro-
jecten. Hoewel volgens de contactpersonen bij praktisch alle dienstverlenin-
gen op zijn laatst tijdens het kennismakings- of sollicitatiegesprek het aantal
uren werd vastgesteld, zei 41.9% van de dienstverleners dat zij dit pas later te
horen kregen.
Veertig procent van de dienstverleners vertelde op het werkproject zelf de re-
den van hun aanwezigheid. Van ruim 50% werd het met hun instemming door
anderen verteld.
Meer dan 87% van de ondervraagde dienstverleners voelde zich in de werkom-
geving geaccepteerd. Voor ca.•11 % was deze vraag niet van toepassing, aan-
gezien men alleen werkte.
Tweederde van de dienstverleners zei, dat er duidelijke afspraken waren ge-
maakt over de controle op de uitvoering van het werk. Bij eenderde waren hier-
over geen duidelijke afspraken gemaakt.
Voor ruim 90% van de ondervraagden was de dienstverlening een positieve er-
varing geweest. Vooral de werksfeer werd positief genoemd, en het feit dat
men zich nuttig had kunnen maken. De 7% die het werk niet als positief erva-
ren had, weet dit vooral aan het soort werk dat men had moeten doen. Bijna de
helft van de ondervraagden bleef ook na afloop van de dienstverlening nog
contact houden met de instelling. Voor 34.6% was dit een informeel contact,
13.7% bleef er (meestal als vrijwilliger) werken.
Op de vraag of men weer voor dienstverlening zou kiezen als de gelegenheid
zich voordeed, antwoordde 34.5% dat een dergelijke gelegenheid zich niet
meer zou voordoen. Bijna tweederde der ondervraagden zei wederom een aan-
bod tot dienstverlening te zullen doen.
Ruim de helft der dienstverleners vond dat het aantal uren dat zij moesten
werken, in verhouding stond tot de ernst van het gepleegde delict, ofwel dat zij
er redelijk vanaf gekomen waren. Bijna 11 % vond het aantal uren te groot.
Hoewel 62% van de ondervraagden de dienstverlening wel degelijk als een
straf beschouwde, gaf 98% toch de voorkeur aan dienstverlening boven een
gevangenisstraf.

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

In de acht proefarrondissementen werd een eindevaluatie verricht onder leden
van de staande en zittende magistratuur, reclassering en advocatuur. Afge-
zien van een aantal verfijningen en aanvullingen kwam de hiervoor gebruikte
vragenlijst overeen met die van de attitudemeting, welke werd gehouden voor
de aanvang der experimenten.
Wat betreft de opvattingen over dienstverlening die de reclassering bij de
eindevaluatie heeft, is het opmerkelijk dat zij de modaliteiten onvoorwaarde-
lijk sepot, mits dienstverlening slaagt, positief gratie-advies na een geslaagde
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dienstverlening, uitstel vonniswijzing met strafomschrijving en de verschillen-
de modaliteiten in combinatie met schorsing van de voorlopige hechtenis in
meerdere mate een (bijzonder) geschikte modaliteit vindt.
Zij heeft een voorkeur voor de delicten agressie tegen zaken, vermogensdelic-
ten en verkeersmisdrijven.
Tweederde ziet dienstverlening als een straf en een ruime meerderheid vindt
de maximumtermijn van 6 maanden een redelijke termijn waarvoor dienstver-
lening in de plaats kan komen.
De maatschappelijk werkers van de reclassering hebben meer behoefte aan
een speciaal aangestelde coordinator dan de overige ondervraagden, en twee-
derde van hen geeft aan dat de experimenten extra tijd gekost hebben.
Wat betreft de opvattingen van het Openbaar Ministerie valt op, dat de officie-
ren van justitie met name de bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke
veroordeling een (bijzonder) geschikte modaliteit vinden.
Men heeft een voorkeur voor de delicten agressie tegen zaken, en vermogens-
delicten. Ruim de helft ziet dienstverlening als een straf en vindt dienstverle-
ning bij voorkeur geschikt voor first-offenders. Driekwart vindt de maximum-
termijn van 6 maanden te hoog en vindt dat deze de 3 maanden niet te boven
mag gaan.
Wat betreft de projecten lijkt het OM een lichte voorkeur te hebben voor pro-
jecten in de verzorgende sector.
De advocatuur vindt in meerderheid dezelfde modaliteiten geschikt als de
maatschappelijk werkers van de reclassering en heeft dezelfde voorkeur met
betrekking tot de delicten. Zij is van mening dat dienstverlening ook in plaats
kan komen voor een (hoge) geldboete. Driekwart vindt dienstverlening ge-
schikt voor personen met alcoholproblemen, ruim de helft ziet haar als een
straf en vindt de termijn van 6 maanden onvoorwaardelijk een redelijke termijn
voor een door dienstverlening te vervangen straf.
De leden van de Zittende Magistratuur vinden in meerderheid uitstel vonnis-
wijzing met strafomschrijving en de bijzondere voorwaarde bij een voorwaar-
delijke veroordeling een (bijzondere) geschikte modaliteit.
Zij hebben dezelfde mening ten aanzien van de geschiktheid van de delicten
als de leden van het OM. Bijna driekwart van hen ziet dienstverlening als een
straf en een kwart is van mening dat dienstverlening met name geschikt is
voor jonge verdachten.

Legt men de uitkomsten van de attitudemeting uit 1981 (voorpeiling), naast
die van 1983 (eindevaluatie), dan blijken zich op een aantal punten veranderin-
gen te hebben voorgedaan. Wanneer men voorts de uitkomsten van (één van)
beide attitudemetingen vergelijkt met de praktische ontwikkeling van de
dienstverlening, dan zijn een aantal opmerkelijke verschillen waarneembaar.
Hieronder een vergelijkend overzicht.2)

De modaliteiten
Toen: prefereerde het OM uitstel van de. vervolgingsbeslissing.
Nu: acht het OM dienstverlening bij bijzondere voorwaarde vooral ge-

schikt.
Toen: prefereerde de advocatuur uitstel van vonniswijzing.
Nu: acht zij dienstverlening bij bijzondere voorwaarde vooral geschikt.
Toen: prefereerde de reclassering uitstel van vonniswijzing.
Nu: vindt de reclassering vooral onvoorwaardelijk sepot na een geslaagde

dienstverlening plus dienstverlening in het kader van gratie geschikte
modaliteiten.

Toen: leek dienstverlening in het kader van gratie nog nauwelijks te zijn "ont-
dekt".

2) Met eerdere opvattingen van leden der zittende magistratuur kan helaas niet worden vergeleken,
aangezien de rechters in de eerste attitudemeting niet betrokken waren.
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Nu: is deze modaliteit bij alle beroepsgroepen zeer in trek.
Zowel leden van de zittende als van de staande magistratuur vinden thans
vooral rechterlijke modaliteiten geschikt. Dit stemt overeen met de praktijk
van de onderzoekperiode, waarin een verschuiving is opgetreden in de rich-
ting van rechterlijke modaliteiten. Ook is dit gegeven in overeenstemming met
het feit, dat in drie van de acht proefarrondissementen in het geheel geen
dienstverlening (meer) met het OM wordt overeengekomen.

Termijnen en tarievenstelsel
Praktijk, beleidsafspraken en attitudes bij de eindevaluatie blijken onderling
overeen te stemmen: de VED-verhouding acht men onevenredig; toepassing
van een tarievenstelsel wordt veelal als wenselijk of althans als onvermijdelijk
gezien.

Leeftijd en strafrechtelijk verleden
Toen: vond het OM dienstverlening vooral geschikt voor jonge verdachten

(32%).
Nu: vindt het OM dat nog steeds, zij het in geringere mate (17.5%).
Toen: had het OM meer dan de reclassering en advocatuur een voorkeur voor

first offenders (26%).
Nu: is dit nog het geval, maar thans is 52% deze mening toegedaan.
Inderdaad werden er gedurende de onderzoekperiode door het OM relatief
veel overeenkomsten tot stand gebracht met jonge first offenders.

De aard van het delict
Toen: vond het OM dienstverlening met name geschikt voor plegers van

agressie tegenzaken.
Nu: vindt het OM dat nog steeds.
Toen: vond de advocatuur dienstverlening met name geschikt bij agressie te-

gen zaken en/of personen.
Nu: vindt de advocatuur dienstverlening met name geschikt bij agressie

tegen zaken en bij vermogensdelicten.
Toen: vond de reclassering dienstverlening vooral geschikt bij agressie te-

gen zaken.
Nu: vindt zij haar vooral geschikt bij agressie tegen zaken en vermogens-

delicten.
Terwijl agressie tegen zaken in beide attitudemetingen door vele responden-
ten geschikt werd geacht voor dienstverlening, blijken verdachten die een der-
gelijk misdrijf hebben gepleegd in de praktijk relatief vaak te zijn veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zeer veel aanbiedingen tot dienst-
verlening werden gedaan terzake van vermogensdelicten.

Soort projecten
Toen: hadden velen geen uitgesproken voorkeur voor een bepaald soort pro-

jecten.
Nu: gaat veler voorkeur uit naar projecten in de sfeer van natuurbescher-

ming en bosbeheer, en naar projecten in bejaarden- en verzórgingste-
huizen.

Taak van de reclassserinq
Toen: vond 64% van de ondervraagden dat de reclassering een bemiddelen-

de taak zou dienen te vervullen.
Nu: vindt men dat nog steeds
Toen: vond 27% van de ondervraagden dat de reclassering zou moeten zorg-

dragen voor de berichtgeving aan justitie
Nu: is gemiddeld 60% der ondervraagden deze mening toegedaan.
Ontwikkelingen in praktijk en attitudes leiden tot de conclusie dat de reclas-
sering in toenemende mate bereid is, de taken van bemiddeling bij en bericht-
geving over de dienstverlening als de hare op te vatten.
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Eventuele problemen
Toen: vreesde 77% der ondervraagden dat er te weinig werkobjecten te vin-

den zouden zijn.
Nu: is de grootste zorg voor de toekomst dat er te weinig geschikte wer-

kobjecten zullen zijn.
In de praktijk van de onderzoekperiode bleek het in het algemeen mogelijk,
voldoende en geschikte projecten te vinden.

Is de dienstverlening een straf?
Dit vindt 60% der respondenten in de eindevaluatie, en dit vond 62% van de
dienstverleners zelf.

Een extra vraag bij de eindevaluatie betrof het succes van de dienstverle-
ningsexperimenten. Door 90% der ondervraagden worden de experimenten
een redelijk tot groot succes genoemd.
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12 Discussie en slot

12.1 Inleiding
In dit slothoofdstuk zal het voorgaande niet nogmaals worden samengevat.
Dat is reeds gedaan aan het einde van elk der drie voorgaande delen van dit
rapport.
De bedoeling is eerder, op een aantal belangrijke aspecten van de dienstverle-
ning nu eens wat dieper in te gaan. Wij zullen ons daarbij beperken tot aspec-
ten, die in het onderzoek vrij tot zeer uitvoerig aan de orde zijn geweest. Zo zal
bv. niet worden stilgestaan bij problemen rond verzekering en het veiligstellen
van uitkeringen. Noch zullen we ons verdiepen in al te specifiek juridische
aangelegenheden, zoals het "probleem" van art. 63 Sr. en de vraag, of schor-
sing der preventieve hechtenis niet strijdig is met art. 67a Sr. e.d. Per onder-
werp zal een algemeen gedeelte worden geschreven, met een verwijzing naar
eigen onderzoekresultaten. Deze resultaten kunnen ten dele worden opgevat
als een indicator voor de haalbaarheid van in de toekomst te treffen regelin-
gen.
Verder wordt, voorzover dit interessant lijkt, aan meningen uit de Nederlandse
vakliteratuur gerefereerd. Deze werd op beperkte schaal geraadpleegd.')
Aan het slot van iedere paragraaf zal steeds de visie van de onderzoekers wor-
den gegeven.

12.2 Het rechtskarakter van dienstverlening
Van veel alternatieve sancties en alternatieven voor sancties is niet geheel
duidelijk of (en zo ja, in hoeverre) zij een strafkarakter bezitten. Sinds de jaren
'70 zijn in ons land verschillende diversie-achtige experimenten van start ge-
gaan, waarbij getracht werd het accent te verschuiven van straffen naar hel-
pen, van het gepleegde delict naar de achterliggende problemen. Hierbij neig-
den sommigen er aanvankelijk gemakkelijk. toe, iedere gang door het strafpro-
ces te zien als een ware martelgang, die koste wat kost vermeden diende te
worden. De laatste tijd lijkt hiertegenover het besef te groeien dat een min of
meer verplichte gang door de hulpverleningskanalen evenmin als prettig
wordt ervaren en dat, waar een strafrechtelijk ingrijpen toch onvermijdelijk is,
juist een volgens de regels doorlopen van het strafproces een grondrecht is
ter bescherming van de verdachte. Zo kon een klimaat ontstaan waarin het ka-
rakter van een alternatief als dienstverlening geruime tijd dubbelzinnig bleef:
enerzijds vond men het een vorm van hulpverlening, anderzijds meende men
dat de verdachte, gezien de vrijheidsbeperkende elementen, toch ook rechts-
bescherming verdiende. Teneinde aan deze onduidelijkheden een einde te ma-
ken, lijkt het van belang om bij voorbaat vast te stellen of men dienstverlening
nu wil zien als straf, of niet. Deze keuze heeft verstrekkende consequenties zo-
wel voor de plaats die dienstverlening in de wet krijgt, als voor de toekomstige
organisatie.
Volgens onze onderzoekresultaten wordt dienstverlening door de meesten in-
derdaad als straf gezien: 62% van de dienstverleners zelf was deze mening

1) Uitvoeriger zal dit worden gedaan t.b.v. een themanummer over dienstverlening voor Justitiële
Verkenningen (nr. 6, 1984). Ook buitenlandse literatuur zal daarbij worden bestudeerd.
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toegedaan, ruim 70% der rechters, tweederde van de reclassering en ruim
50% van zowel OM als advocatuur.
In de vakliteratuur is men het er inmiddels over eens dat dienstverlening een
straf is. Tigges (1981) noemt het van vitaal belang dat de rechterlijke macht
het vertrouwen heeft en blijft hebben in een zeker strafkarakter van de dienst-
verlening. Van Veen (1983) zegt erover: "De sanctie is zo zwaar dat zij niet zon-
der behoorlijk proces mag worden opgelegd". Ook De Beer en Van Kalmthout
(1982) en Huisman (1983) verdedigen deze opvatting. Op een themadag van de
Algemene Reclasseringsvereniging (ARV) in februari 1984 werd een stelling
geaccepteerd volgens welke het de voorkeur verdient, dienstverlening te be-
schouwen als een straf.
Als onderzoekers zijn wij van mening dat dienstverlening een ingrijpende, vrij-
heidsbeperkende sanctie is die derhalve de karakterisering "straf" verdient. In
het vervolg van dit hoofdstuk zullen wij er dan ook van uitgaan, dat dienstver-
lening een straf is.

12.3 Strafdoelen
Bij alle pogingen, de dienstverlening zo soepel mogelijk doch verantwoord in
te passen in de bestaande strafwetgeving en reeds aanwezige organisatieka-
ders moet niet uit het oog worden verloren, welk doel men eigenlijk met deze
nieuwe straf wil dienen.
Algemeen wordt aangenomen dat dienstverlening een humanere straf is dan
gevangenisstraf, en dat dat alleen al voldoende reden is, alles in het werk te
stellen haar een grote vlucht te doen nemen. De vraag kan echter gesteld wor-
den, in hoeverre zij ook beantwoordt aan de klassieke strafdoelen welke in de
handboeken staan beschreven: vergelding, beveiliging en afschrikking.

Vergelding
Het straffen 'om de straf'. Terwijl in vroeger eeuwen de vergelding nogal eens
het karakter van wraakneming lijkt te hebben gekregen, wordt door moderne
auteurs 2) benadrukt dat het er vooral om moet gaan, een 'verdiende' straf op
te leggen. In die zin opgevat kan aan het dienstverlening zeker een vergelding-
saspect worden toegeschreven. Ook het feit dat men door middel van dienst-
verlening iets goedmaakt tegenover de samenleving, kan gezien worden als
een eigentijdse vorm van vergelding.

Beveiliging
Daar de dienstverlener niet uit de samenleving wordt verwijderd, kan worden
gesteld dat er aan deze nieuwe straf geen enkel beveiligingsaspect kleeft.
Derhalve bestaat er aanleiding, slechts die verdachten met een dienstverle-
ning te straffen waarvan mag worden aangenomen dat zij de veiligheid van de
samenleving niet in gevaar brengen.

Afschrikking/generale en speciale preventie
Aangezien meer dan 62% van de dienstverleners het werk als een straf heeft
ervaren en slechts een enkeling als `vorm van vrijetijdsbesteding' mag veron-
dersteld worden dat ook in de toekomst van dienstverlening een min of meer
preventieve werking zal uitgaan. Thans is nog niet bekend, in welke mate er bij
dienstverleners sprake is (geweest) van recidive. Volgens Engels onderzoek
(Junger-Tas, 1981) was de recidive van Engelse dienstverleners niet ongunsti-
ger dan die van vergelijkbare groepen. Een recidive-studie vanuit het WODC
zal wellicht nog plaats vinden, hoewel het moeilijk zal zijn vast te stellen of
een geringere recidive, als daarvan in Nederland al sprake is, ook inderdaad
het gevolg van de dienstverlening is geweest. Vele andere, vaak moeilijk aan-
wijsbare factoren kunnen hiervoor evenzeer verantwoordelijk zijn.

2) Bv. F.R. Kelley in Criminology, augustus 1977. Deze schrijver spreekt liever van het Justice
model, hij beschouwt dit zelfs als iets anders dan de vergeldingsgedachte.
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12.4 Verhouding tot andere straffen en maatregelen
Wanneer dienstverlening een plaats in de wet krijgt, zal een belangrijke beslis-
sing zijn, welke dat precies wordt ten opzichte van de andere sancties die
daarin reeds beschreven zijn.
Volgens de opdracht van de Minister van Justitie zou dienstverlening uitslui-
tend ter vervanging van de korte, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf mogen die-
nen. Wanneer we de resultaten van onze eindevaluatie hiernaast leggen, ont-
staat een ander beeld: weliswaar vond 40.7% van de respondenten dat dienst-
verlening alleen in de plaats zou moeten komen van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf, maar bijna 45% was van mening dat zij ook in de plaats zou
moeten kunnen komen van een (hoge) geldboete ofwel van een geldboete plus
een andere (bv. voorwaardelijke) straf. De overgrote meerderheid der respon-
denten was van mening dat een combinatie van dienstverlening met een ont-
zegging van de rijbevoegdheid (91.6%) en met een verbeurdverklaring (80.4%)
mogelijk zou moeten zijn.
In de vakliteratuur lopen de meningen uiteen. De Beer en Van Kalmthout
(1982) vinden dat dienstverlening ook in de plaats moet kunnen komen van
een (forse) geldboete, van een voorwaardelijke vrijheidsstraf en van een (lang-
durige) ontzegging der rijbevoegdheid. Van Veen (1984) wil dienstverlening als
hoofdstraf (zie verder 12.5) in de wet zien opgenomen, en wel uitsluitend als
vervanging van de vrijheidsstraf. Op de themadag van de ARV (februari 1984)
werden twee stellingen gelanceerd over dit onderwerp: een was geformuleerd
door Van Kalmthout en kwam overeen met diens hierboven genoemde opvat-
ting, de andere stelling was een voorstel van Huisman en luidde als volgt:
Dienstverlening dient uitsluitend te worden beschouwd en toegepast als alter-
natief voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Om te voorkomen dat dit uit-
gangspunt in de praktijk een fictie wordt, mag zij uitsluitend worden opgelegd
in de fase tussen vonniswijzing en executie. Bij stemming bleek een lichte
voorkeur te bestaan voor de stelling van Huisman.
Naar onze mening is zowel het standpunt van Van Kalmthout als dat van Van
Veen te verdedigen. Dat het fictieve element geëlimineerd wordt door een pro-
cedureel voorschrift, zoals Huisman voorstelt, lijkt ons onwaarschijnlijk.

12.5 Strafmaxima
Wanneer de straf dienstverlening in de plaats komt van een onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf tot een bepaald aantal maanden, ligt het voor de hand
een maximum aantal uren dienstverlening tegenover een maximum aantal we-
ken/maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf te stellen.
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat men de VED-verhouding van 6 maan-
den tegenover 150 uren in het algemeen een scheve vond; de praktijk heeft uit-
gewezen dat men een maximum van 3 maanden tegenover 150 uur geschikter
achtte. Dit vindt ook Van Veen (1984). De Minister van Justitie heeft in augus-
tus 1983 de verhouding teruggebracht naar 3 maanden versus 150 uur.
Bij de eindevaluatie was het argument van de respondenten die 3 maanden
als maximum zagen, dat daarboven de ernst der feiten dermate groot zou wor-
den, dat het de maatschappelijke acceptatie van dienstverlening in gevaar
zou brengen. Toch kunnen wij ons - met een ander deel der respondenten -
voorstellen dat de rechter in een enkel geval toch graag een uitloopmogelijk-
heid zou hebben tot 300 uur/6 maanden.
Indien de dienstverlening een zelfstandige straf zou worden waarvan niet wet-
telijk is voorgeschreven dat zij uitsluitend de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
vervangt, dan zou kinnen worden volstaan met de wettelijke bepaling van een
algemeen maximum betreffende het aantal uren dat een dienstverlening in
beslag mag nemen.

12.6 Modaliteiten
Bij de eindevaluatie bleken de twee meest "populaire" modaliteiten uitstel
van vonniswijzing (met strafomschrijving) en dienstverlening in het kader van
gratie te zijn (zie ook tabel 16 van hoofdstuk 11). Over de eerstgenoemde mo-
daliteit waren alle soorten respondenten (dus zowel OM, ZM, reclassering als
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advocatuur) het eens, wat betreft gratie waren de vertegenwoordigers van
justitie terughoudender dan leden van reclassering en advocatuur.
Veel officieren en advocaten zagen ook iets in dienstverlening als bijzondere
voorwaarde. Op het gebied der OM-modaliteiten bleek het onvoorwaardelijk
sepot na een geslaagde dienstverlening de meest gewilde variant, en wel
voornamelijk bij reclassering en advocatuur. Wellicht doordat deze groepen
het meest "diversion-minded" zijn?
In de literatuur wordt door sommigen gepleit voor afschaffing/niet invoering
van officiersmodaliteiten. Auteurs die dit doen zijn Huisman (1983) en.Van
Veen (1984). Een door Van Kalmthout geformuleerde stelling op de eerder ge-
noemde ARV-dag luidde als volgt: "Dienstverlening bij wijze van transactie
kan alleen dan worden opgelegd wanneer zij aan een rechter ter fiattering is
voorgelegd (...) Verdachte dient door de OvJ afdoende geïnformeerd te wor-
den over aard en zaken van de tegen hem .uitgebrachte beschuldiging en over
de eis die de officier van Justitie voor ogen heeft."
Wat betreft de rechterlijke modaliteiten is er volgens Remmerts de Vries
(1982) niets tegen om, eventueel in afwachting van een wettelijke voorziening,
dienstverlening als bijzondere voorwaarde in het vonnis op te nemen. Als be-
zwaar tegen de modaliteit uitstel van vonniswijzing voert hij aan de vertraging
van de rechtsgang die deze met zich brengt. Huisman (1983) wijst dienstverle-
ning als bijzondere voorwaarde om twee redenen af, nl. ten eerste omdat
dienstverlening volgens hem geen gedragsbeïnvloedend instrument is. (het-
geen een bijzondere voorwaarde behoort te zijn), en ten tweede omdat de
dienstverlening via die weg ook in de plaats zal treden van andere straffen dan
de gevangenisstraf (waarvan hij een tegenstander is). Volgens Van Kalmthout
(Themadag ARV, 1984) moet dienstverlening onder omstandigheden ook als
bijzondere voorwaarde bij de voorwaardelijke veroordeling, 0. of gratie kun-
nen worden opgelegd (zij moet dan wel specifiek op gedragsbeïnvloeding ge-
richt zijn).
Van Veen (1984) pleit voor invoering van dienstverlening als vrijheidsstraf ver-
vangende hoofdstraf, die ook kan worden opgelegd in combinatie met een
partieel voorwaardelijk opgelegde straf. Volgens Van Veen is er aan dienstver-
lening als bijzondere voorwaarde geen behoefte, gezien het punitieve karakter
van de dienstverlening.
Wanneer we ervan uitgaan dat de wetgever dienstverlening opvat als een
straf, dan zal hij in de eerste plaats denken aan een wettelijke regeling van
één of meer rechterlijke modaliteit(en). Alle grondregels van
straf(proces)recht zal hij in acht genomen willen zien en zijn streven zal erop
gericht zijn de dienstverlening zo soepel en eenvoudig mogelijk in te passen in
de systematiek van de bestaande strafwet.
Dienstverlening is binnen deze optiek slechts denkbaar als hoofdstraf of als
bijkomende straf, eventueel met een clausule dat zij moet dienen ter vervan-
ging van (een gedeelte van) één of meer andere in de wet genoemde (primair of
subsidiair op te leggen) straffen. Om te voorkomen dat via een achterdeur
hiermee de dwangarbeid wordt binnengehaald, zou als voorwaarde denkbaar
zijn dat de betrokkene zelf met de op te leggen dienstverlening instemt.
Het mogelijk maken van dienstverlening in het kader van een bijzondere voor-
waarde zou niet direct een logische stap zijn.
Toepassing in het kader van gratie is echter heel goed mogelijk, aangezien het
bij gratie gaat om het omzetten van de ene straf in een andere, op verzoek van
de veroordeelde. De dienstverlening zelf zal echter niet meer als "novum" kun-
nen gelden, wanneer zij eenmaal ais straf in de wet is opgenomen (zie 5.3.2).
Is binnen de optie van dienstverlening als straf een OM-modaliteit voorstel-
baar? Wanneer men bedenkt dat een hoofdstraf als geldboete in feite ook
door de Officier van Justitie kan worden "opgelegd" en wel bij wijze van trans-
actie, kan men zich voorstellen dat met betrekking tot de dienstverlening een
analoge regeling gecreëerd wordt. Dit is een modaliteit die tot nu toe nog
nergens werd toegepast en derhalve ook geen deel kon uitmaken van onze
eindevaluatie. Wat praktisch functioneren betreft, vertoont zij waarschijnlijk
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de meeste overeenkomst met het onvoorwaardelijk sepot, mits de dienstverle-
ning slaagt.
De vraag is of het OM aan bepaalde beperkingen moet worden gebonden (dit
om te voorkomen dat de officier te veel op de stoel van de rechter gaat zitten).
Andere officiersmodaliteiten, zoals dienstverlening gekoppeld aan het (voor-
waardelijk) sepot, lijken minder op hun plaats.
Dienstverlening als straf dient (juridisch) duidelijk onderscheiden te worden
van schadeherstel ten behoeve van het slachtoffer, ook al zal in sommige ge-
vallen dé projectverschaffer tevens slachtoffer van het misdrijf kunnen zijn.
Ten aanzien van alle modaliteiten kan men zich afvragen in hoeverre de te vol-
gen procedure wettelijk of anderszins moet worden vastgelegd. In elk geval
lijkt het in het belang van de verdachte/veroordeelde dat deze van meet af aan
precies weet waar hij aan begint en wat de consequenties zijn van niet-na-
koming (zie verder 12.9). Niet alleen uit juridisch maar ook vanuit psycholo-
gisch oogpunt lijkt zulks wenselijk.

12.7 Leeftijdsgrenzen
Dienstverlening blijkt in het strafrecht voor meerderjarigen vooral aan jeug-
dige meerderjarigen, nl. van 18-20 jaar, te worden opgelegd (zie fig. 2 van
hoofdstuk 3).
Naast de experimenten met dienstverlening voor meerderjarigen zijn in 1983
ook experimenten voor jeugdigen van start gegaan, en wel onder begeleiding
van de Werkgroep Slagter.3) In tal van arrondissementen zijn deze experimen-
ten inmiddels op gang gekomen, en het lijken vooralsnog vooral de minderjari-
gen van 16 jaar en ouder te zijn, aan wie dienstverleningen worden opgelegd.
Wanneer men in aanmerking neemt dat door jeugdigen in de leeftijdscatego-
rie van 16 tot 20 jaar nogal eens delicten in groepsverband gepleegd worden,
ligt het voor de hand zich een wettelijke regeling voor te stellen die voor
minder- en meerderjarigen in grote lijnen dezelfde is. In dit verband ware het
aan te bevelen, de adviezen van de VED en van de werkgroep Slagter aan de
Minister van Justitie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Van oudsher bestaat er een nogal strikte scheiding tussen het strafrecht voor
jeugdigen en dat voor volwassenen. Deze lijkt te zijn voortgekomen uit de
oude gedachte dat er twee soorten mensen zijn, nl. 1) kinderen en 2) volwasse-
nen. Dat de menselijke ontwikkeling een geleidelijk proces is, lijkt men zich
pas in de twintigste eeuw te zijn gaan realiseren. Toch vinden velen ook thans
nog dat jeugdigen naar aanleiding van een vergrijp in de eerste plaats gehol-
pen enlof opgevoed dienen te worden, terwijl ouderen vooral straf zouden ver-
dienen. Voor jongeren is hun "bestwil" belangrijker dan de bescherming van
hun rechtspositie; bij ouderen ligt dat eerder andersom. Het jeugdstrafrecht is
vooral dadergericht, terwijl bij volwassenen een zwaarder accent gelegd
wordt op een (objectief) gelijke behandeling.
Dit alles leidt er gemakkelijk toe, dat men bij jeugdigen eerder dan bij ouderen
geneigd is de dienstverlening een diversie-achtig karakter te geven, met ande-
re woorden men kan vermoeden dat er bij jeugdigen meer volgens officiersmo-
daliteiten zal worden gewerkt. Zal dit een reden zijn, afzonderlijke wettelijke
regelingen voor minder- en meerderjarige dienstverleners aan de minister voor
te stellen? Dat laatste zou niet bepaald aansluiten bij de plannen van de Com-
missie Anneveldt,4) en dat zou te betreuren zijn.

12.8 Rechtsgelijkheid
Extreem gesteld zijn over het begrip rechtsgelijkheid twee opvattingen denk-
baar. De ene gaat ervan uit dat alle mensen voor de wet aan elkaar gelijk zijn
en dat derhalve op hetzelfde vergrijp dezelfde straf dient te volgen ("Gelijke

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

4) Dit is een commissie voor herziening van het strafrecht voor jeugdigen. Zij streeft naar invoering
van een adolescenten-strafrecht, een apart strafrecht voor personen van 16 tot 24 jaar.
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monniken, gelijke kappen"). In de andere opvatting zijn geen twee mensen
voor de wet aan elkaar gelijk en zal de rechter naar aanleiding van hetzelfde
vergrijp bij de ene mens een objectief zwaardere sanctie moeten opleggen
dan bij de andere, om te bewerkstelligen dat de subjectieve strafzwaarte het-
zelfde is; pas dan is er sprake van werkelijke rechtsgelijkheid.
Met betrekking tot de dienstverlening is op verschillende manieren en waar-
schijnlijk vanuit verschillende ideeën over wat rechtsgelijkheid is, getracht
deze toch op de een of andere manier te bevorderen. Bij een viertal onderwer-
pen waarbij in verband met dienstverlening de rechtsgelijkheid in het geding
is, willen we in deze paragraaf stilstaan. Het zijn a) het gebruik van een tarie-
venstelsel voor de vaststelling van het aantal te werken uren, b) de toepas-
sing van een vermenigvuldigingsfactor voor de ,vaststelling van het aantal
uren bij werklozen, c) duur der proeftijden en d) vermelding in de justitiële do-
cumentatie.

ad a) Tarievenstelsel
In de dienstverleningspraktijk bleek de tendens te bestaan, bij het omrekenen
van een bepaald aantal dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in een ge-
schikt aantal uren dienstverlening, een soort tarievenstelsel toe te passen.
Strikte toepassing van zo'n stelsel blijkt te hebben plaatsgevonden in drie ar-
rondissementen, globale toepassing in twee arrondissementen, geen tarie-
venstelsel werd toegepast in de drie overige arrondissementen.
Bij de WODC-eindevaluatie vond ruim de helft der respondenten het gebruik
van tarieven een (zeer) wenselijke zaak en nog eens 16% vond het weliswaar
niet wenselijk, maar toch onvermijdelijk.
In de geraadpleegde literatuur is niet uitgebreid over tarieven geschreven. Vol-
gens een (geaccepteerde) stelling van de ARV-dag zou er inderdaad een bere-
keningsmaatstaf dienen te worden vastgesteld.
Wanneer dienstverlening expliciet moet (blijven) dienen ter vervanging van de
korte, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, ligt ook volgens ons het vaststellen
van zo'n maatstaf voor de hand.

ad b) Werklozensleutel
Wat betreft de "werklozensleutel' werd in het onderzoek geconstateerd, dat
slechts één arrondissement een vaste sleutel hanteert: werklozen krijgen daar
twee maal zoveel uren als werkenden. Verder kent men in geen der acht proe-
farrondissementen een vaste omrekeningsfactor, maar bestaat wel overal de
neiging om werklozen meer uren te laten dienstverlenen. De Beer en Van
Kalmthout (1982) beschrijven dit als voorbeeld van rechtsongelijkheid. Vol-
gens een ARV-stelling mag het niet hebben van een bepaalde werkkring bij de
vaststelling van het aantal uren geen verzwarende factor zijn. Toch is, para-
doxaal genoeg, de toepassing van een werklozensleutel waarschijnlijk juist
het resultaat van een streven naar rechtsgelijkheid.
Naar onze mening is gebruikmaking van een sleutel niet nodig, wanneer de
restrictie gemaakt wordt dat werklozen per week (of per dag) niet meer uren
mogen dienstverlenen dan degenen die wel in het arbeidsproces zijn opgeno-
men.

ad c) Duur der proeftijden
Tijdens de experimentele periode liep de duur van de proeftijden voor dienst-
verleners uiteen. In sommige arrondissementen was deze "normaal", in
andere gestandaardiseerd op 3 of 6 maanden, weer elders legde men een sym-
bolische proeftijd op van bv. een week. Door sommige dienstverleners werd
het als een dubbele bestraffing ervaren, dat er na de dienstverlening nog een
(lange) proeftijd volgde. Wanneer dienstverlening een hoofdstraf wordt, doet
het probleem van de proeftijden zich niet meer voor.

ad d) Vermelding in de justitiële documentatie
Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet overal op gelijke wijze in justitiële
documentatie/strafregister een aantekening over de dienstverlening wordt ge-
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maakt. Wanneer dienstverlening als straf wordt opgevat, dient zij naar onzé
mening ook in het strafregister te worden opgenomen. Het zou nl. niet fair zijn
tegenover anderzins gestraften, de dienstverleners in dit opzicht positief te
discrimineren.

12.9 Rechtszekerheid
In 12.6 werd reeds gewezen op het juridisch en psychologisch belang van dui-
delijkheid voor de verdachte.
Uit het WODC-onderzoek kwam naar voren, dat de justitiële autoriteiten vrij-
wel overal de voorkeur gaven aan een zo volledig mogelijk uitgewerkt (= dui-
delijk) voorstel. Wanneer echter de tijd drong, was men nogal eens geneigd
met minder genoegen te nemen, en de verdere invulling over te laten aan coër-
dinator,en/of reclassering. Juist in enkele arrondissementen waar de dienst-
verlening veel werd toegepast en derhalve tot de routine was gaan behoren,
nam de rechtbank met steeds minder uitwerking genoegen, bv. met alleen een
vaststelling van het aantal uren.
.Met betrekking tot de voorspelbaarheid c.q. duidelijkheid van de justitiële
reactie willen we erop wijzen dat bij de rechterlijke modaliteiten "dienstverle-
ning als bijzondere voorwaarde" en "dienstverlening in het kader van gratie"
tevoren vastligt wat er gebeurt bij (niet)-naleving. Bij het uitstel van vonniswij-
zing is dat echter anders. In de experimentele periode waren er slechts twee
arrondissementen waar tevoren werd vastgelegd wat voor straf er zou volgen
bij niet-nakoming van de gemaakte afspraken.
Van de officiersmodaliteiten is ongetwijfeld "onvoorwaardelijk sepot na een
geslaagde dienstverlening" de modaliteit die aan de betrokkene de grootste
duidelijkheid verschaft. Deze modaliteit werd in de experimentele periode van
alle OM-modaliteiten het meest toegepast. Het minst duidelijk is de OM-
modaliteit "uitstel van beslissing tot verder vervolgen". Deze werd gedurende
de proefperiode in slechts één arrondissement relatief veel gebruikt.
Wanneer we in de eindevaluatie nagaan, aan welke modaliteiten men de
grootste voorkeur geeft, dan zijn dit juist die modaliteiten waarbij het duide-
lijkst vastligt wat er na een (al dan niet geslaagde) uitvoering van het werk zal
gebeuren.
In de geraadpleegde literatuur kwamen wij weinig tegen over de hier bespro-
ken materie. Volgens Van Kalmthout (stelling ARV-dag, 1984) zouden omvang
en aantal uren van de dienstverlening dienen te worden bepaald door de be-
treffende justitiële autoriteit.
De enige methode om de rechtszekerheid voor de verdachte/veroordeelde van
het begin af aan veilig te stellen, lijkt een zorgvuldige uitwerking en schrifte-
lijke vastlegging van afspraken met betrekking tot de dienstverlening, inclu-
sief die betreffende de justitiële reactie welke hem te wachten staat na al dan
niet succesvolle afloop.
Gezien de ervaringen in de proefarrondissementen is het met het oog op de
praktische haalbaarheid wellicht niet zinvol, van al te veel aspecten te verlan-
gen dat zij tevoren worden vastgelegd. Toch zouden wij ervoor willen pleiten,
per dienstverlening op zoveel mogelijk punten reeds tevoren schriftelijke af-
spraken te (laten) maken. Om praktische redenen en ter bevordering van een
snelle rechtsgang zou de aanwijzing van een concrete projectplaats eventueel
kunnen worden overgelaten aan de dienstverleningscoërdinator/reclassering,
hoewel dat weer als nadeel oplevert dat bij de bepaling van het aantal uren
geen rekening kan worden gehouden met de zwaarte van het werk.
Hoewel het bij voorbaat vaststellen van de straf(eis) de rechtszekerheid voor
de verdachte sterk bevordert, kleeft er anderzijds ook een nadeel aan een der-
gelijk vereiste. Het bezwaar schuilt hierin, dat de rechter na een voortijdig af-
breken van de dienstverlening vervolgens geen rekening meer kan houden met
het reeds volbrachte gedeelte van het werk. Wanneer echter in de toekomst
een partiële tenuitvoerlegging van de subsidiaire straf mogelijk wordt, zal dit
probleem zich niet voordoen.
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12.10 Rol van de reclassering bij de organisatie der dienstverlening
Gedurende de experimentele periode heeft de reclassering een belangrijke rol
gespeeld bij de dienstverlening. Nieuwe taken die zij (naast de meer traditio-
nele) op zich genomen heeft waren onder meer het voorbereiden en begelei-
den van dienstverleningen, het werven en beheren van adressenbestanden
van projectplaatsen, het uitoefenen van controle en het verzorgen van de be-
richtgeving aan justitie over verloop en afloop van het werk. Al deze werk-
zaamheden werden uitgevoerd door medewerkers van rijks- en particuliere re-
classering, zij het dat de onderlinge taakverdeling per arrondissement nogal
verschilde (zie tabel 6 van hoofdstuk 4).
Bij de reclassering bestonden er aanvankelijk nogal grote bezwaren tegen het
uitoefenen van controlerende en berichtgevende taken. Uit onze eindevaluatie
bleek echter, dat de reclassering in toenemende mate bereid is, ook de taken
van bemiddeling bij en berichtgeving over de dienstverlening als de hare op te
vatten. Terwijl bij de eerste attitudemeting (1981) gemiddeld 29% der onder-
vraagden van mening was dat de reclassering voor de berichtgeving zou moe-
ten zorgen, was dit bij de eindevaluatie gemiddeld 60%. Bij een stemming op
de ARV-dag bleek de meerderheid der aanwezigen te vinden dat de reclasse-
ring (ook) de zorg dient te aanvaarden voor rapportage aan justitie en bereid
moet zijn (onder bepaalde voorwaarden) zelf te rapporteren.
De Beer en Van Kalmthout (1982) zijn van mening dat de reclassering ook zon-
der de controle en berichtgeving reeds een indrukwekkend takenpakket heeft
met betrekking tot de dienstverlening, omvangrijker en arbeidsintensiever
zelfs dan oorspronkelijk de bedoeling der VED was. Zij vinden het zeer de
vraag of de reclassering bij een eventuele wettelijke regeling op langere ter-
mijn de controlefunctie wel als een deel van de haar wettelijk opgedragen
taak zal willen accepteren. Gegeven de bovenstaande onderzoekresultaten en
bevindingen op de ARV-dag ziet het ernaar uit dat de reclassering deze functie
wel zal aanvaarden. Niettemin blijven sommige reclasseringsmedewerkers
niet gelukkig met de taken van controle en berichtgeving. Zij vinden dat het
controleren van de uitvoering der dienstverlening behoort tot de strafexecutie,
en daarom een taak voor het OM is. Hiertegen kunnen onzes inziens twee ar-
gumenten worden ingebracht. In de eerste plaats doet zich bij dienstverlening
de bijzonderheid voor, dat een beroep op de samenleving wordt gedaan om er-
aan mee te werken en dat zij zich afspeelt binnen de maatschappelijke con-
text. Als personen en instanties zo' welwillend zijn projectplaatsen ter be-
schikking te stellen, dienen zij daarbij zo min mogelijk overlast te ondervinden
(zie ook 12.11). Daarom zou niet ook nog eens van hen verlangd mogen worden
dat zij zorg dragen voor de berichtgeving aan het OM. Het is daarom terecht,
wanneer hier de reclassering optreedt als bemiddelende instantie. In de twee-
de plaats houdt de berichtgeving aan het OM niet in dat de reclassering zelf
ook straffen executeert. Zij verschaft slechts informatie op grond waarvan het
OM zich een oordeel kan vormen over de vraag, of de dienstverlening naar be-
horen is vervuld.

Hoewel de taakverdeling binnen de reclassering per arrondissement verschil-
de, was overal als centrale figuur aanwezig de dienstverleningscoordinator.
Inmiddels blijkt deze figuur zich in de praktijk vrijwel onmisbaar te hebben ge-
maakt; bij de eindevaluatie bleek minder dan 10% der ondervraagden voor de
toekomst geen behoefte aan zo iemand te hebben.
Het zou ons inderdaad wenselijk lijken, per arrondissement (minstens) een
centrale figuur binnen de reclassering aan te stellen voor de coordinatie van
de vele genoemde taken; iemand die bovendien verantwoordelijk gesteld zou
kunnen worden voor de berichtgeving aan het OM. Dit OM zou dan bv. belast
kunnen worden met het houden van algemeen toezicht op de uitvoering. Ook
om andere redenen zal aan een coordinator in de toekomst grote behoefte blij-
ven bestaan. Er moet nl. een spilfiguur zijn die een goed totaaloverzicht heeft,
willen organisatie en efficiency op het peil blijven waarop zij zich thans bevin-
den. Bovendien is de aanwezigheid van zo'n figuur van essentieel belang voor
het onderhouden van blijvend goede contacten met de projectplaatsen (zie
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verder 12.11). Het argument dat er voor coordinatoren geen geld zou zijn, lijkt
ons te kunnen worden weerlegd door het feit dat met de invoering van dienst-
verlening het aantal korte gevangenisstraffen met 10 tot 20% kan worden te-
ruggedrongen. Bovendien zou in de kleinere arrondissementen kunnen wor-
den volstaan met een coordinator voor meerder- en minderjarigen.

12.11 De projectplaatsen
In de toekomst zal het voortbestaan van de dienstverlening grotendeels af-
hangen van de bereidheid vanuit de samenleving, projectplaatsen beschik-
baar te (blijven) stellen. De vraag is: hoe kunnen de (potentiële) projectver-
schaffers op de lange termijn dermate gunstig gestemd worden, dat zij zelfs
na teleurstellende ervaringen bereid blijven, opnieuw aan een dienstverlener
een kans te geven? Een middel dat hiertoe open staat, lijkt te zijn dat tegeno-
ver deze instellingen zodanig wordt opgetreden dat zij van de dienstverlenin-
gen zo min mogelijk overlast ondervinden. Het is daarom niet wenselijk, de
projectverschaffers (tenzij zij te kennen geven daartoe van harte bereid te zijn)
op te zadelen met een rapportageplicht aan het OM. In ons onderzoek bleek
dat ruim de helft der ondervraagde contactpersonen (mensen die binnen de in-
stellingen zorgden voor de praktische begeleiding van dienstverleners) het
geen wenselijke zaak vond, te moeten optreden als rapporteur aan justitie.
Verder moet volgens ons vermeden worden, dat de projectplaatsen steeds
door verschillende personen met verschillende functies worden benaderd.
Liever moeten zij steeds benaderd worden door en zich kunnen wenden tot
een vertrouwde en ervaren figuur, bv. de dienstverleningsco6rdinator.
Uit het onderzoek bleek, dat er tot nu toe voldoende en geschikte projectplaat-
sen te vinden waren en dat slechts ad hoc pogingen werden ondernomen, de
adressenbestanden uit te breiden. Toch was bij de eindevaluatie de grootste
zorg voor de toekomst, dat er te weinig geschikte projecten gevonden zullen
worden..Niet alleen in het gevangeniswezen, ook bij de dienstverlening dreigt
er dus een 'capaciteitsprobleem'. Een actief werven vanuit de projectenban-
ken is daarom aan te raden, o.a. door (meer) aansluiting te zoeken bij vrijwilli-
gerscentrales e.d.

12.12 Slot
Tot slot keren wij nog eens terug naar ons onderzoekplan van april 1981. Alle
daarin genoemde vragen zijn in de loop der afgelopen drie jaar in het WODC-
onderzoek aan de orde geweest. De vrees voor 'klassejustitie' is ongegrond
gebleken. Voor een aanzuigende werking zijn geen aanwijzingen gevonden.
Alle betrokken partijen, inclusief de dienstverleners zelf, hebben zich overwe-
gend in gunstige zin over dienstverlening uitgesproken.

Dienstverlening biedt de mogelijkheid, conflicten tussen burgers op te lossen
zonder één van de betrokken partijen uit de samenleving weg te halen. Moge-
lijk vormt het succes van de dienstverlening een aanzet tot verder experimen-
teren, ook met nieuwe vormen van "anders afdoen", voor de realisering waar-
van met name de reclassering zich de laatste tijd sterk maakt. We denken aan
schadevergoedingsregelingen, slachtofferhulp, leerprojecten (ook voor vol-
wassenen) etc.
Voorlopig echter is het wachten op de opname van dienstverlening in de straf-
wet. Gehoopt mag worden dat een overgangsregeling op het punt van de orga-
nisatie met spoed getroffen wordt en binnen afzienbare tijd gevolgd door de
definitieve wettelijke regeling. Op die manier zal de introductie van dienstver-
lening een definitieve stap voorwaarts in de ontwikkeling van het Nederlandse
strafrecht kunnen betekenen.
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Bijlage 5

Overzicht van de modaliteiten van en de basisvoorwaarden en selectie-criteria
voor experimenten met dienstverlening

Hoofdstuk 1:
De verschillende modaliteiten van dienstverlening.
Hierbij moet worden vooropgesteld dat de voorbereidingsgroep de scherpe
scheiding tussen dienstverleningsmodellen, zoals deze is weergegeven in het
rapport "Dienstverlening", om praktische redenen heeft verlaten. De, hierna
genoemde modaliteiten lopen in elkaar over waardoor een soort glijdende
schaal,-oplopend in zwaarte, is ontstaan.
De voorbereidingsgroep geeft de voorkeur aan toepassing van dienstverlening
in een zo vroeg mogelijk stadium.

Dienstverlening is mogelijk in het kader van:

a. het onvoorwaardelijk sepot;

b. het uitstel van de beslissing tot al dan niet vervolgen.
De officier van justitie seponeert nadat de dienstverlening in zijn geheel is
verricht of eventueel nadat een gedeelte met succes'is verricht:

c. het voorwaardelijke sepot;

d: het uitstel van vonniswijzing. -
De verdachte komt tijdens het onderzoek ter terechtzitting hetzij voor de .
eerste keer, hetzij na een weigering door het openbaar ministerie van een
eerder aanbod tot dienstverlening, met een voorstel tot dienstverlening. De
zaak is dan feitelijk reeds volledig behandeld.

Ten aanzien van de modaliteiten a t/m c wordt opgemerkt dat hierbij ook ge-
dacht moet worden aan verdachten, die zich in voorlopige hechtenis bevin-
den.

Tenslotte zou de dienstverlening ook in het kader van een bijzondere voor-
waarde bij een voorwaardelijke veroordeling kunnen worden toegepast.
Dè toepassing hiervan wordt door de voorbereidingsgroep evenwel minder ge-
wenst geacht, omdat bij toepassing ervan het gevaar groot is dat de dienstver-
lening als "forced labour" wordt geinterpreteerd.

Hoofdstuk 2:
De basisvoorwaarden voor dienstverlening.

a. Dienstverlening is alleen mogelijk bij bekennende verdachten.

b. Dienstverlening is alleen mogelijk bij een voorgenomen onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf. Bij respectievelijk het openbaar ministerie en de rechter
moet het voornemen bestaan een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf respec-
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tievelijk te eisen en op te leggen. Hoewel deze gevallen buiten de opdracht
van de voorbereidingsgroep vallen, wil zij wijzen op de mogelijkheid dat
zich in de praktijk gevallen voordoen waarin een veroordeelde, naar aanlei-
ding van een vordering tot tenuitvoerlegging van de hem opgelegde voor-
waardelijke straf, alsnog een aanbod tot dienstverlening doet. De voorbe-
reidingsgroep is van mening dat deze gevallen niet a priori van de mogelijk-
heden tot dienstverlening moeten worden uitgesloten.

c. Het aanbod tot dienstverlening is afkomstig van de verdachte. Veelal zal
hier contact tussen verdachte en reclassering enlof advocaat aan vooraf
zijn gegaan. De invulling van zijn/haar voorstel zal meestal in overleg met
de reclassering en/of advocaat geschieden. Hiermee wordt tot uitdrukking
gebracht dat het aanbod tot dienstverlening niet afkomstig dient te zijn van
het openbaar ministerie of de zittende magistratuur.
Naar de mening van de voorbereidingsgroep wordt door het stellen.van
deze voorwaarde vermeden, dat het aanbod tot dienstverlening door de ver-
dachte niet geheel uit vrije wil wordt gedaan. De voorbereidingsgroep acht
het - met name in de experimenteerperiode - niet ondenkbaar, dat in een
concreet geval waarin, naar de mening van het openbaar ministerie dienst-
verlening overwogen zou kunnen worden, maar de verdachte geen aanbod
daartoe doet, het openbaar ministerie hierover contact opneemt met de re-
classering.

d. De justitiële autoriteiten zijn niet verplicht om verdachtes aanbod tot
dienstverlening te accepteren.
Een andere opstelling zou naar de mening van de voorbereidingsgroep een
aantasting betekenen van de beleidsvrijheid die het openbaar ministerie en
de zittende magistratuur krachtens de wet bezitten.

e. De schriftelijke vastlegging van de beslissing op het dienstverleningsaan-
bod. Het is noodzakelijk dat de beslissing van de justitiële autoriteiten op
het dienstverleningsaanbod schriftelijk wordt vastgelegd. De reden voor
deze eis is enerzijds de rechtszekerheid voor de verdachte en anderzijds
een goede dossiervorming. Bij dit laatste ware te denken aan de mogelijk-
heid van een klacht ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering. In het geval
van acceptatie van het aanbod zullen behalve de acceptatie ook de inhoud
en eventuele voorwaarden van de overeenkomst die daarmee wordt geslo-
ten op schrift moeten worden gesteld.
Bij de voorwaarden moet met name worden gedacht aan de wijze waarop
de betrokken justitiële autoriteit van het verloop en de afloop van de dienst-
verlening op de hoogte wordt gehouden (zie in dit verband, f). In het geval
van afwijzing van het aanbod zal deze afwijzing dienen te worden gemoti-
veerd, eventueel met de verwijzing naar de relevante selectie-criteria..

f. De rol van de reclassering bij de dienstverlening
Zoals reeds onder c) werd gezegd, zal in de meeste gevallen de reclasse-
ring bij de dienstverlening worden betrokken. Voor een goede opzet van de
dienstverlening is een intensieve betrokkenheid van de reclassering nood-
zakelijk met betrekking tot

1. het tezamen met de verdachte zoeken naar een adequaat project en het
formuleren van een aanbod;

2. het bieden van hulp en steun aan de dienstverlener bij het volbrengen
van de dienstverlening;

3. bij eventuele problemen met betrekking tot de dienstverlening met de
dienstverlener zoeken naar oplossingen en indien deze niet worden ge-
vonden, ten spoedigste contact opnemen met de betrokken justitiële
autoriteit.

Ten aanzien van de rapportage tussentijds enlof na afloop van de dienstverle-
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ning is het uitgangspunt dat dienstverlening in beginsel een overeenkomst is
tussen de verdachte en de betrokken justitiële autoriteit en dat zodoende de
verdachte conform de afspraken, vastgelegd in de overeenkomst, gehouden is
van het verloop van de dienstverening verslag te doen aan de betrokken justi-
tiële autoriteit.
De wijze waarop aan deze afspraken vorm wordt gegeven en de betrokkenheid
van de reclassering daarbij zullen afhankelijk zijn van de concrete situatie.

Hoofdstuk 3:
De selectie-criteria voor dienstverlening

a. De maximale duur van de voorgenomen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
De voorbereidingsgroep denkt hierbij aan een maximum-straf van 6 maan-
den.

b. De aard van het delict.
De voorbereidingsgroep is van mening dat het (in ieder geval tijdens de
experimenteer-periode) niet wenselijk is, bij voorbaat enig delict uit te slui-
ten voor dienstverlening. In een concreet geval zal de aard van het delict, in
combinatie met de omstandigheden waaronder het is gepleegd en de per-
soon van de dader, van belang kunnen zijn bij de beslissing inzake het
accepteren van het aanbod tot dienstverlening.

c. De beleving van de dienstverlening door de samenleving c.q. het slacht-
offer. Dienstverlening is een maatschappelijke conflictoplossing in een
concrete delictsituatie. De experimenteer-periode zal tevens moeten wor-
den gebruikt om de samenleving vertrouwd te maken met dienstverlening
.als alternatief voor een vrijheidsstraf.
In ieder concreet geval dient aandacht te worden geschonken aan de
reactie van de samenleving. Bij het accepteren van het aanbod tot dienst-
verlening dienen de justitiële autoriteiten zich bewust te zijn van het in de
samenleving groeiend verlangen naar meer aandacht voor de slachtoffers
van de delicten.

De voorbereidingsgroep wil met het bovenstaande niet zeggen dat de me-
ning van het slachtoffer doorslaggevend is voor de acceptatie van het aan-
bod tot' dienstverlening. Wel dient rekening te worden gehouden met de
mogelijkheid van beklag ex. art. 12 Wetboek van Strafvordering.

De voorbereidingsgroep hecht eraan in dit verband vast te stellen, dat de
dienstverlening niet aan vergoeding van materiële schade aan het slachtof-
fer in de weg staat. Vergoeding van deze schade kan eventueel wel een on-
derdeel van de dienstverlening vormen.

d. De leeftijd van de verdachte.

1. In de visie van de voorbereidingsgroep speelt de leeftijd van de verdach-
te een beperkte rol. Dienstverlening is mogelijk voor alle strafrechtelijk
meerderjarigen.
Ten aanzien van strafrechtelijk minderjarigen merkt zij het volgende op.
Hoewel zij onderkent dat dienstverlening ook voor minderjarigen nuttig
kan zijn, zullen de experimenten in het algemeen niet open staan voor
minderjarigen. Een uitzondering wordt gemaakt voor die minderjarigen
voor art. 77c Wetboek van Strafrecht op wordt toegepast. De reden voor
deze beperking is, dat in het kinderstrafrecht in het algemeen zeer wei-
nig onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden opgelegd.
Bovendien is momenteel een breder opgezette wijziging van het kin-
derstrafrecht in studie.

2. De justitiële antecedenten van de verdachte.
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Het feit dat een verdachte justitiële antecedenten heeft, maakt hem niet
per definitie ongeschikt voor dienstverlening. De voorbereidingsgroep
wil er op wijzen dat het feit dat een verdachte justitiële antecedenten
heeft, onder omstandigheden juist een indicatie kan zijn voor het
toestaan van dienstverlening, omdat het toepassen van de "conventio-
nele" sancties i.c. weinig resultaat heeft afgeworpen.

3. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte.
De persoonlijke omstandigheden van een verdachte kunnen eventueel
een belemmering zijn voor dienstverlening. Getracht moet worden deze
belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. Zo zullen werkeloze ver-
dachten voor het verrichten van dienstverlening toestemming nodig
hebben van de uitkerende instantie, teneinde te voorkomen dat hun uit-
kering door de dienstverlening in gevaar komt. Ook ten aanzien van ver-
dachten die een vaste ,werkkring hebben, kunnen problemen ontstaan
doordat de op hen van toepassing zijnde CAO-bepalingen hen het ver-
richten van bepaalde' nevenactiviteiten verbieden, op grond van bv. een
non-concurrentiebeding. -

Hoewel de voorbereidingsgroep de mogelijke problemen bij verdachten-
druggebruikers onderkent, wil zij deze categorie verdachten niet uitslui-
ten voor dienstverlening. Zoals reeds, in het arrondissement Alkmaar, is
gebleken kan ook een druggebruiker een dienstverlening volbrengen.

Tenslotte.wil de voorbereidingsgroep in dit-verband ook wijzen op de bij-
zondere positie waarin vrouwelijke verdachten verkeren, doordat er bin-
nen de penitentiaire inrichtingen voor deze categorie veroordeelden
nauwelijks mogelijkheden tot differentiatie bestaan. Enerzijds kan
dienstverlening voor hen een oplossing zijn, maar anderzijds bestaat
ook het gevaar dat juist ten aanzien van deze verdachten de dienstverle-
ning als extra en niet als alternatieve sanctie wordt gebruikt.

e. Ten aanzien van de dienstverlening.

1. De aard van de dienstverleningsprojecten.
De voorbereidingsgroep meent zich in de omschrijving van de dienstver-
leningsprojecten te moeten beperken tot twee algemene criteria. Ten
eerste mogen de'projecten niet van zodanige aard zijn dat daardoor een
inbreuk wordt gemaakt op de godsdienstige en staatkundige vrijheid
van de verdachte.

Ten tweede dienen de projecten maatschappelijk nuttig te zijn. Bij dit
laatste ware te denken aan projecten in de sector van de volksgezond-
heid, het milieu en projecten van educatieve en recreatieve aard. De na-
dere invulling zal veelal afhankelijk zijn van de locale en regionale situa-
tie en zal in de arrondissementen moeten worden ingevuld.

3. De aard van het werk.
Het in het kader van de dienstverlening verrichtte werk wordt niet be-
taald. Alleen die werkzaamheden mogen worden verricht, die in de gege-
ven situatie, in de regel, niet door een betaalde kracht zouden worden
gedaan. De werkzaamheden mogen bovendien door de dienstverlener
niet in feite bedrijfsmatig worden verricht. Het te verrichten werk moet
door de dienstverleners als zinvol worden ervaren, daarnaast dient
hem/haar de algemeen maatschappelijke betekenis van zijn/haar ver-
richtingen duidelijk te zijn. De voorbereidingsgroep acht het - zo moge-
lijk en indien verantwoord - wenselijk, dat tussen het te verrichten
werk en het gelaedeerde (algemeen) belang een relatie wordt gelegd.

3. De omvang en duur van de dienstverlening.
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Het eerste uitgangspunt is dat de dienstverlening in de vrije tijd, dat wil
zeggen naast een normale werktaak moet kunnen worden verricht. Het
tweede uitgangspunt is, dat de dienstverlening binnen een periode van
zes maanden moet worden verricht. Op grond van deze gegevens is de
voorbereidingsgroep tot de conclusie gekomen dat het aantal uren
dienstverlening de 150 biet mag overschrijden, omdat het anders tot een
.onredelijke belasting van de dienstverlener leidt. De dienstverlening zal
echter, wil deze zinvol zijn Goor zowel de dienstverlener als de samenle-
ving, maar ook voor het dienstverleningsproject, van een zekere duur,

,tenminste 30 uren moeten zijn. De-voorbereidingsgroep is zich evenwel
bewust, dat het openbaar ministerie en de zittende magistratuur vrij-
staat met minder uren dienstverlening genoegen. te nemen, maar zou
een dergelijke beslissing met het oog op de rechtszekerheid voor de
dienstverlener sterk willen ontraden.

4. De identiteit .van de dienstverlener bij het dienstverleningsproject.
Naar de mening van de voorbereidingsgroep is het niet wenselijk indien
alle mensen waarmee de dienstverlener tijdens zijn werk in aanraking
komt, op de hoogte zijn van zijn achtergronden en/of de reden waarom
hij het betreffende werk verricht. Zij stelt daarom een overeenkomstige
regeling als bij de zg. penitentiaire open inrichtingen voor, nl. dat bij het
project slechts een (contact) persoon van de dienstverlening op de
hoogte is.

5. De reistijden naar het dienstverleningsproject.
Het zal in de praktijk voorkomen dat het dienstverleningsproject niet in
de woon- of verblijfplaats van de dienstverlener ligt. Het komt de voorbe-
reidingsgroep niet juist voor indien de eventuele reistijd een onderdeel
van de dienstverlening vormt. Het aanbod tot dienstverlening is immers
van de dienstverlener zelf afkomstig, zodat hij eventuele reistijden moet
accepteren, of anders een ander aanbod moet doen.

6. De kosten verbonden aan het reizen naar het dienstverleningsproject.
`Op basis van dezelfde redenering als onder e.5 wordt het niet juist
geacht indien deze kosten van overheidswege aan de dienstverlener
worden vergoed. In geval van geringe draagkracht van de dienstverlener
verdient het aanbeveling de reiskosten zo beperkt mogelijk te houden.
(Indien het dienstverleningsproject zelf bereid is aan de dienstverlener
zijn reiskosten te vergoeden, zoals dit ook wel gebeurt bij het vrijwilli-
gerswerk bestaat daartegen geen bezwaar. Dit zou dan gebeuren bij
wijze van gunst, de dienstverlener heeft er geen recht op).

7. De verzekeringsaspecten van de dienstverlening.
Bij iedere dienstverlening zal moeten worden nagegaan of, en zo ja op
welke wijze de dienstverlener. tijdens de dienstverlening is verzekerd
tegen ziekte en/of ongeval tijdens/ten gevolge van de dienstverlening.
Tevens moet worden nagegaan of de eventuele wettelijke aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit handelingen van de dienstverlener door een verze-
kering is gedekt. Mocht zulks niet het geval zijn, dan zal hier van over-
heidswege in voorzien worden.
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Bijlage 6

Dienstverlening na 1 mei 1982

1. Inleiding

Nadat in deelrapport 1 verslag was gedaan van de totstandkoming en uitvoe-
ring van 453 dienstverleningen in de acht proefarrondissementen (in de perio-
de februari 1981-mei 1982) werd het WODC benaderd door de Voorbereidings-
commissie Experimenten Dienstverlening met het verzoek de totstandkoming
en uitvoering van de dienstverlening na 1 mei 1982 summier te registreren. In
samenwerking met de Voorbereidingscommissie Experimenten Dienstverle-
ning (in haar hoedanigheid van Begeleidingscommissie) is hiervoor een for-
mulier ontwikkeld. De registratie zou zich niet moeten beperken tot de acht
proefarrondissementen, maar zou alle dienstverleningen in Nederland moe-
ten omvatten.')
De dienstverleningsco^rdinatoren in de acht proefarrondissementen en de se-
cretarissen van de reclasseringsraden in de niet-proefarrondissementen is ge-
vraagd om de formulieren in te vullen en na afloop van de dienstverlening aan
het WODC toe te sturen. De verzameling van de gegevens heeft plaatsgevon-
den van 1 mei 1982 tot 1 november 1983.
In totaal zijn er 1709 ingevulde formulieren terug ontvangen. Per arrondis-
sement zijn de aantallen als volgt verdeeld, Alkmaar 75, Almelo 168, Amster-
dam 1, Arnhem 65,Assen 294, Breda 228, Dordrecht'60,'s-Gravenhage 54, Gro-
ningen 232, Haarlem 135,'s-Hertogenbosch 14, Leeuwarden 33, Maastricht 43,
Middelburg 2, Roermond 11, Rotterdam 89, Utrecht 94, Zutphen 58 en
Zwolle 53.
Wanneer dit aantal wordt vergeleken met de meldingen van dienstverleningen
bij de VvRI (naar aanleiding van de verzekering), dan blijkt dat er in dezelfde
periode bij de VvRI plus minus 1940 dienstverleningen zijn aangemeld.
Voornamelijk de aantallen in dè arrondissementen Amsterdam, Breda, 's-Her-
togenbosch, Roermond en Zutphen wijken in negatieve zin af van de meldin-
gen bij de VvRI.
In deze bijlage wordt ingegaan op een aantal persoons- en delictgegevens, ge-
gevens over modaliteiten, de aard der werkzaamheden, het aantal uren, de
functie van de berichtgever en wat voor straf opgelegd zou zijn indien de mo-
gelijkheid van dienstverlening er niet zou zijn geweest. Er wordt onderschei-
den naar proefarrondissementen en niet-proefarrondissementen en waar mo-
gelijk wordt voor de proefarrondissementen ingegaan op ontwikkelingen c.q.
afwijkingen in vergelijking met de resultaten van de eigenlijke onderzoek-
periode. .

1) Ook in de andere arrondissementen hebben de experimenten dienstverlening* destijds een aan-
vang genomen.
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2. Persoons- en delictgegevens van dienstverleners

Leeftijd en geslacht
De helft van deze dienstverleners is jonger dan 25 jaar (als peildatum is febru-
ari 1983 genomen). De meest voorkomende leeftijdscategorie is die tussen de
21 en 24 jaar (24.3%). De leeftijdsopbouw van deze groep dienstverleners wijkt
niet in sterke mate af van de groep dienstverleners waarover in deelrapport 1 is
gerapporteerd. -
De leeftijdsopbouw van deze dienstverleners wijkt wel enigszins af van die der
kortgestraften. Volgens de voorlopige jaarcijfers van 1982 van het CBS, is
41.2% van de gedetineerden met een vrijheidsstraf tot 6 maanden, jonger dan
25 jaar. Dienstverleners zijn dus gemiddeld jonger dan niet-dienstverlenende
kortgestraften.
Wanneer er vergeleken wordt tussen de proefarrondissementen en de niet-
proefarrondissementen blijkt dat in de niet-proefarrondissementen relatief
vaker dienstverleningen tot stand komen met personen beneden de 25 jaar.
Wat het geslacht van deze dienstverleners betreft: 94.5% behoort tot het
mannelijke- en 4.5% behoort tot het vrouwelijk geslacht. (Van 1% is het
geslacht onbekend gebleven). Deze verhouding wijkt niet significant af van
die bij de dienstverleners uit de onderzoekperiode, noch van de voorlopige
jaarcijfers van 1982 van het CBS, betreffende de kortgestraften.

Werksituatie
Tweederdè van deze dienstverleners was tijdens de uitvoering van de dienst-
verlening zonder baan. In deelrapport 1 is gesteld dat in de arrondissementen
Groningen en Alkmaar dienstverleners resp. negatief en positief afwijken van
de gemiddelde verhouding tussen werkloos zijn en werk hebben. Bij deze
groep dienstverleners is hiervan geen sprake meer. Er zijn geen significante
verschillen tussen de arrondissementen gevonden.

De aard van het misdrijf
Uit deelrapport 1 en hoofdstuk 3 van dit rapport blijkt dat de helft van de delic-
ten, die dienstverleners hebben gepleegd vermogensdelicten zijn en een kwart
verkeersdelicten. Bij deze dienstverleners valt (gemiddeld) hetzelfde te
constateren. Er valt echter een verschil waar te nemen tussen de proef- en de
niet-proefarrondissementen.`In de proefarrondissmenten ligt het aandeel van_
de vermogensdelicten lager (42.5%) en het aandeel van de verkeersdelicten
hoger (31 %) in vergelijking met de niét-proefarrondissementen. Hier ligt het
aantal' vermogensdelicten hoger (56%) en het aantal verkeersdelicten lager
(15%). Voornamelijk in de arrondissementen Zwolle, Haarlem en Arnhem lij-
ken plegers van -een vermogensdelict een goede kans te hebben om een
dienstverlening te verrichten. Plegers van een verkeersdelict hebben voorna-
melijk in de arrondissementen Groningen, Assen en Alkmaar een goede kans
om een dienstverlening uit te voeren.
Wat betreft agressieve delicten (in totaal 13% van de delicten) lijken plegers
hiervan voornamelijk in de arrondissementen Utrecht, Maastricht en Alkmaar
een goede kans te maken op het ondergaan van een dienstverlening in plaats
van een korte vrijheidsstraf. -
Wat betreft het soort vermogensdelict valt op dat er sinds mei 1982 sprake is
van een verschuiving. In vergelijking met de resultaten uit deelrapport 1 is het
aandeel van de diefstal in vereniging en/of braak iets afgenomen (van 66.4%
naar 57% en de fraudedelicten, inclusief valsheid in geschrift, toegenomen
van 9.8%.naar 15.5%). Voor de agressieve delicten ziet het er naar uit dat het
aandeel van de openlijke geweldpleging is toegenomen ten koste van de ove-
rige agressieve delicten.
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3. De totstandkoming van afsprakenitoezeggingen en de dienstverlening
zelf , .

Met wie is er tot dienstverlening besloten
In 81 % van het aantal dienstverleningen is er een aanbod tot dienstverlening
.aan de rechter voorgelegd. Hiervan is in 7% van de gevallen de Officier van
Justitie belast met de verdere afhandeling en concretisering van de afspraken
en in 3.4% is het aanbod tot dienstverlening door het Gerechtshof geaccep-
teerd. In 14% van de dienstverleningen is de rechter er niet aan te pas geko-
men, maar is er een dienstverleningsafspraak met de Officier van Justitie ge-
maakt: In 5% van de gevallen heeft het aanbod tot dienstverlening betrekking
gehad op een gratieverzoek.
Uit de onderzoekgegevens komt naar voren dat in de arrondissementen Dor-
drecht, Den Haag, Leeuwarden en Rotterdam alleen het rechterlijk model
wordt toegepast. In de arrondissementen Almelo, Assen, Groningen en Zwolle
wordt voornamelijk het rechterlijk model gehanteerd. In Den Bosch, Haarlem
en Maastricht wordt veelal (ni. gemiddeld 57%) met de Officier van Justitie
besloten tot een dienstverlening. In vergelijking met de eerdere resultaten is
er een verdere verschuiving in voorkeur waar te nemen in de richting van de
rechterlijke modaliteiten.

Aard der dienstverleningswerkzaamheden
Ook bij deze dienstverleners heeft meer dan 40% van de werkzaamheden
bestaan uit onderhouds-, reparatie- en schilderwerk. .
In vergelijking met de eerdere resultaten zijn de werkzaamheden ten behoeve
van het jeugden jongerenwerk wat toegenomen en de combinatie van werk-
zaamheden c.q. klussen wat afgenomen.
Wanneer de aard der werkzaamheden in verband wordt gebracht met per-
soons- en delictgevens blijkt dat bij alle leeftijdsgroepen onderhouds-, repara-
tie- en schilderwerk het meest voorkomt. Meer dan de helft van de vrouwen
heeft huishoudelijk werk verricht. Wat betreft het verband tussen de aard van
het misdrijf en de aard van de werkzaamheden is gebleken dat er geen directe
relatie heeft bestaan tussen de aard van het misdrijf en de.aard van de werk-
zaamheden.
Wanneer er een: vergelijking gemaakt wordt tussen de proef- en niet-proef-
arrondissementen valt op dat in de proefarrondissementen relatief vaker
onderhouds-, reparatie- en schilderwerkzaamheden zijn vericht en in de niet-
proefarrondissementen relatief vaker huishoudelijk werk. (Dit verschil is signi-
ficant).

Aantal uren dienstverlening
In 16.6% van het totaal aantal dienstverleningen, zijn de.richtlijnen van de
Voorbereidingscommissie Experimenten Dienstverlening overschreden. In
.11 % van de dienstverleningen zijn er meer uren opgelegd dan het maximum
van 150 uren, in 5.6% is er minder dan 30 uur dienstverlening opgelegd.
Voornamelijk in de arrondissementen Almelo en Assen is de overschrijding
van de 150 uur dienstverlening relatief vaak voorgekomen.
In de arrondissementen Groningen en Assen zijn relatief vaak minder dan 30
uur dienstverlenings-werkzaamheden verricht.

Werktijden
Het blijkt dat na 1 mei 1982 28.1% van de dienstverleningen een fulitime-
bezigheid voor de betrokkene is geweest, ruim eenderde heeft parttime ge-
werkt en bijna een kwart heeft de werkzaamheden 's-avonds of in het week-
einde verricht. De overigen hebben de werkzaamheden in_overleg met de pro-
jectverschaffer verricht (variabele werktijden). In de proefarrondissementen
zijn relatief vaker fulltime dienstverlenings-werkzaamheden verricht en min-
der vaak in het weekéinde dan in de niet-proefarrondissementen.
Ook bij deze dienstverleners blijkt bijna een kwart zowel fulltime dienstver-
leend te hebben als geen baan te hebben. Tweederde van de dienstverleners
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die in het weekeinde dienstverlenings-werkzaamheden hebben verricht, zijn
wel in het arbeidsproces opgenomen.

Functie berichtgever aan justitie autoriteiten
In driekwart van het aantal dienstverleningen is de coordinator of de reclasse-
ringsmaatschappelijk werk(st)er de berichtgever geweest aan de justitiële
autoriteiten. Voornamelijk in de arrondissementen Assen, Groningen, Dor-
drecht en Rotterdam heeft de coordinator, deze taak op zich genomen. In de
arrondissementen Alkmaar, Almelo, Arnhem, Breda, Den Bosch, Maastricht,
Roermond, Utrecht en Zwolle is veelal de reclasseringsmaatschappelijk
werk(st)er de berichtgever aan de justitiële autoriteiten geweest. In Haarlem is
voornamelijk dè dienstverlener zelf, al dan niet in samenwerking met de re-
classering of de projectverlener, de berichtgever aan het Openbaar Ministerie
geweest.
In Zutphen is in de helft van het aantal dienstverleningen de dienstverlener
zelf (al dan niet in combinatie met de reclassering of de projectverlener) als
berichtgever opgetreden.
In vergelijking met de eerste onderzoekperiode en de stand van zaken in de zo-
mer van 1983 (zie hoofdstuk 4 van het eindrapport) zijn in de proefarrondisse-
menten geen opmerkelijke verschuivingen te constateren wat betreft de be-
richtgeving aan de justitiële autoriteiten.

, 4. Justitiële beslissing bij afwezigheid van dienstverlening
Aan de invullers van het vragenformulier is gevraagd of, zij konden aangeven
wat de justitiële beslissing zou zijn geweest bij afwezigheid van de mogelijk-
heid van dienstverlening. Voor zo ver dat bekend is geworden (n = 1097) zou
het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf in 3.3% minder dan 14 dagen,
in 38.6% tussen de 14 dagen en 1 maand, in 34.8% tussen de 1 maand en 3
maanden, in 20.2% tussen de 3 en 6 maanden en in 3.1 % meer dan 6 maanden
hebben bedragen. Met andere woorden, bijna een kwart van alle dienstverle-
ningen is volgens deze opgave in de plaats gekomen van het onvoorwaardelijk
deel van de straf van langer dan 3 maanden (sinds augustus 1983 de geadvi-
seerde bovengrens).
Wanneer de justitiële beslissing bij afwezigheid van de mogelijkheid van
dienstverlening in verband wordt gebracht met het aantal uren dienstverle-
ning dat is opgelegd valt er in zekere mate een correlatie (0.6) tussen beiden te
vinden. Met andere woorden ook bij deze groep dienstverleners is een soort
omrekeningstabel gebruikt waarbij x-uren dienstverlening goed is voor y-
dagen zitten.

5. Samenvatting
Op verzoek van de Voorbereidingscommissie Experimenten Dienstverlening
heeft het WODC de totstandkoming en uitvoering van de dienstverleningen in
alle arrondissementen vanaf 1 mei 1982 summier geregistreerd.
Wat betreft de persoons- en delictgegevens van dienstverleners blijkt dat in
de niet-proefarrondissementen er relatief vaker dienstverlening tot stand
komt met personen beneden de 25 jaar en dat het aandeel van de vermogens-
delicten hoger ligt dan in de proefarrondissementen.
In de niet-proefarrondissementen worden relatief vaker huishoudelijke werk-
zaamheden verricht en minder vaak onderhouds-, reparatie- en schilderwerk-
zaamheden dan in de acht proefarrondissementen.
Voor wat de werktijden betreft, blijkt dat in de niet-proefarrondissementen re-
latief vaker werkzaamheden in het kader van de dienstverlening 's-avonds of
in het weekeinde worden verricht.

In de proefarrondissementen hebben zich in het algemeen geen opmerkelijke
verschuivingen voorgedaan in vergelijking met de eerdere onderzoekperiode.

Wanneer de dienstverleningen na 1 mei 1982 worden vergeleken met de eer-
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dere onderzoekperiode is er een verdere verschuiving in voorkeur in de rich-
ting van de rechterlijke modaliteiten waar te nemen.
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