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Voorwoord

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, is door het
WODC uitgevoerd op verzoek van de vergadering van procureurs-generaal.
Bedoeling was om op korte termijn inzicht te krijgen in de toepassing van de
transactiebevoegdheid in misdrijfzaken, die met invoering van de Wet Vermo-
genssancties en de wijziging van art. 74 Sr. op 1 mei 1983 is ontstaan. Bij de
uitvoering van het onderzoek hebben snelheid en actualiteit van de rappor-
tage dan ook voorop gestaan; deze mochten echter niet ten koste gaan van
zorgvuldigheid en diepgang. Zo moest besloten worden met de dataverzame-
ling pas te beginnen op een moment dat eventuele 'inwerkeffecten' geen rol
meer konden spelen - dus enige maanden na de invoeringsdatum -, terwijl
de methode van dataverzameling met zich meebracht dat pas na ca. 9 maan-
den voldoende gegevens beschikbaar zouden zijn voor een verantwoorde rap-
portage.

Teneinde toch nog de voor het beleid zo noodzakelijke actualiteit van de
resultaten te bereiken, is in november 1984 - d.w.z. anderhalf jaar na de
datum van invoering - een eerste rapportage uitgebracht aan de vergadering
van procureurs-generaal. Een belangrijk deel van het onderzoek ontbrak nog
in dit tussenrapport: de gesprekken met officieren van justitie in alle deel-
nemende arrondissementen die pas zijn gevoerd aan de hand van de voor-
lopige rapportage. In het voorliggende rapport zijn de bevindingen uit deze
gespreksronde wel opgenomen: op sommige plaatsen hebben ze geleid tot de
correctie van te generaliserende conclusies, op andere maakten ze het juist
mogelijk conclusies toch te trekken. Een uitgebreide weergave van de
gesprekken zal de lezer echter vergeefs zoeken: het lag niet in de bedoeling
om verschillen van opvatting breed uit te meten.

De tijd tussen de eerste, voorlopige, rapportage en deze definitieve is
tevens gebruikt om nog enkele nadere analyses uit te voeren, waarin ook ge-
gevens over de straftoemeting zowel bij een primaire beslissing tot vervolging
als in geval van een niet-geaccepteerd transactie-aanbod zijn betrokken. Het
verlies aan actualiteit dat door de vrij lange periode tussen gegevensverzame-
ling en rapportage is ontstaan, wordt door deze diepgaander analyse voldoen-
de gecompenseerd. Cijfers van recentere datum zijn te vinden in de statis-
tische paragraaf van het Jaarverslag Openbaar Ministerie over 1984; over het
totaal van de in 1983 door een transactie afgedane zaken is door het CBS
gerapporteerd in de Maandstatistiek politie, justitie en brandweer van januari
1984.

Voor de gegevensverzameling was het noodzakelijk een beroep te doen op
de medewerking van 10 parketten. Dit betekende extra werk voor de betrokke-
nen; met name voor de toch al zwaar belaste medewerkers van de sectie regis-
tratie, de parketsecretarissen en de officieren van justitie en parketmedewer-
kers, die ons tijdens onze gespreksronde te woord stonden. Hen, maar ook
alle anderen die aan de totstandkoming van dit rapport hebben bijgedragen,
zeggen wij graag dank.

Een laatste opmerking vooraf betreft de indeling van het rapport. Na dit
voorwoord volgt een (concluderende) samenvatting; in de hoofdstukken daar-



na wordt verslag gedaan van de achtergrond, opzet, uitvoering en - vooral -
de resultaten van het onderzoek.
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1 Samenvatting en discussie

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beknopt samen-
gevat, en vervolgens besproken tegen de achtergrond van een aantal doelstel-
lingen van de invoering van de transactiebevoegdheid in misdrijfzaken, als-
mede enkele ontwikkelingen in en rond het strafrechtelijk bedrijf. Een gede-
tailleerd verslag van het onderzoek is te vinden in de volgende hoofdstukken.

1.1 Samenvatting van de voornaamste uitkomsten

Op 1 mei 1983 verkreeg de officier van justitie de bevoegdheid om in ge-
wone misdrijfzaken (met ten hoogste een strafmaximum van 6 jaar gevange-
nisstraf) een transactie aan te bieden, d.w.z. de verdachte mede te delen bij
voldoening aan een of meer transactievoorwaarden bereid te zijn van verdere
strafvervolging af te zien. Op verzoek van de vergadering van procureurs-gene-
raal bij de Gerechtshoven is door het WODC een onderzoek uitgevoerd naar
de toepassing van deze transactiebevoegdheid. Van dit onderzoek wordt hier
verslag gedaan.

Onderzoekvragen waren:
- in welke gevallen (soort delict, ernst, persoon verdachte) wordt een

transactie-aanbod gedaan;
- hoe vaak worden hieraan (per delictscategorie) voorwaarden verbonden, in

het bijzonder die van schadeloosstelling van de gedupeerde;
- in welke mate worden de transactievoorstellen (inclusief de voorwaarden)

aanvaard;
- welke afdoening krijgen de niet-aanvaarde transactievoorstellen en op

welke termijn gebeurt dit?

Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven zijn gegevens verzameld
over (vrijwel) alle zaken die gedurende de laatste drie maanden van 1983 in 10
arrondissementen ten parkette werden ingeschreven terzake van:
- eenvoudige diefstal (310 Sr) met als subcategorieën:

winkeldiefstal (310 Sr, evt. jo. 321 Sr)
fietsdiefstal
overige eenvoudige diefstal;

- vernieling (350 t/m 352 Sr);
- mishandeling (300 en 301 Sr);
- belediging (261, 262, 266, 267, 268, 270 en 271 Sr);
- rijden onder invloed (art. 26, lid 2, WVW);
- doorrijden na een ongeval (30 lid 1 sub a WVW).

Bij de selectie van de in het onderzoek te betrekken zaken golden voorts
nog als criteria dat het moest gaan om een door een enkele (strafrechtelijk)
volwassen dader gepleegd delict, dat het pv op slechts een soort misdrijf (evt.
meermalen gepleegd) betrekking had, en dat geen kantongerechtscriminali-
teit bij de zaak werd gevoegd (gehouden). Van de geselecteerde zaken zijn ge-
gevens verzameld over het feit, de verdachte en de wijze van afdoening (zie



voor het gebruikte formulier en de invulinstructie bijlage 2). De aldus ver-
zamelde kwantitatieve gegevens hebben de basis gevormd voor een voorlopig
verslag dat in november 1984 aan de vergadering van procureurs-generaal is
uitgebracht; aan de hand ervan zijn vervolgens gesprekken gevoerd met offi-
cieren van justitie en parketmedewerkers in de betrokken arrondissementen.
De resultaten van deze gesprekken, alsmede van de analyse van via het CBS
verkregen gegevens over strafvordering en -toemeting in zaken waarin ver-
volgd werd, zijn in het voorliggende rapport verwerkt.

De mate waarin van de transactiebevoegdheid gebruik wordt gemaakt,
loopt zowel tussen de in het onderzoek betrokken delicten als tussen de mee-
werkende arrondissementen vrij sterk uiteen. Over het geheel genomen be-
droeg het percentage transactie-aanboden ruim 28; hierbij moet echter wor-
den bedacht dat in het onderzoek vooral zaken zijn betrokken die zich in prin-
cipe bij uitstek voor een transactie leenden. Ter vergelijking moge verwezen
worden naar de CBS-jaarcijfers over 19841), waaruit blijkt dat het percentage
geslaagde transacties over alle delicten slechts 8,9 is.

Tussen de arrondissementen lopen de percentages transactie-aanboden
uiteen van 17 tot 33; dit kan niet worden verklaard uit een verschillend delict-
aanbod. Een relatief groot aantal transactie-aanboden gaat niet steeds ge-
paard met een gering percentage vervolgingen: in sommige arrondissementen
is juist het aantal anderssoortige afdoeningen in verhouding (erg) laag.

Voor wat betreft de hoogte van de transactiebedragen zijn, binnen de onder-
scheiden delictscategorieën, tussen de arrondissementen ook forse verschil-
len waarneembaar. In een aantal gevallen is dit zelfs zo, wanneer naar arron-
dissement wordt uitgesplitst (zie bijlage 4); in enkele arrondissementen daar-
entegen is de variatie in transactiebedragen (bij sommige delicten) zeer klein
of zelfs geheel afwezig; bij navraag bleek dan ook dat plaatselijk richtlijnen
werden gehanteerd met vaste tarieven voor verschillende delicttypen.

Dat tussen de delicten grote verschillen in de percentages transactie-aan-
boden bestaan, mag gezien de diversiteit daarvan nauwelijks verwonderlijk
heten. Relatief hoge percentages (» 32) transactie-aanboden worden gevon-
den bij doorrijden na een ongeval, rijden onder invloed en fietsdiefstal (doch in
het laatste geval gaat het om een slechts gering totaal aantal zaken); relatief
lage (« 16) bij vernieling, belediging (weinig zaken) en mishandeling. In abso-
lute aantallen neemt winkeldiefstal, ondanks het vrij geringe percentage
transactie-aanboden van 25, na rijden onder invloed de tweede plaats in.

Verschilt het percentage zaken waarin een transactie-aanbod wordt gedaan
nogal tussen de delicten, dit geldt evenzeer voor de inhoud van die aanboden.
Dat rijden onder invloed er uit zou springen met een relatief hoog gemiddeld
transactiebedrag (f 515,-) was, gezien de richtlijnen (zie bijlage 3), te ver-
wachten. Opvallend is hoogstens dat de richtlijn voor de transactie bij dit de-
lict in alle arrondissementen zo strikt (d.w.z. in 85 tot 98% van de gevallen
geen afwijking of van niet meer dan f 25,- van het geïndiceerde transactiebe-
drag) wordt gevolgd, dit in tegenstelling tot wat in eerder onderzoek ten aan-
zien van de richtlijn voor strafvordering gevonden werd. Een vrij hoog gemid-
deld transactiebedrag komt ook voor bij het andere WVW-delict, doorrijden na
een aanrijding (f 306,-). Lage gemiddelden (van f 192,-tot f 196,-), en
i berhaupt ook de laagste bedragen (f 50,-) komen voor bij winkeldiefstal, be-
lediging en vernieling.

Behalve de transactievoorwaarde 'betaling van een geldsom' wordt ook die
van schadevergoeding wel toegepast, zij het in vrij weinig gevallen (in 31 van
de 1700 transactie-aanboden, dit is minder dan 2%; hierbij moet wel worden
bedacht dat deze voorwaarde natuurlijk alleen gesteld kan worden bij bepaal-
de delicten, en dat bv. bij winkeldiefstal het gestolene vrijwel steeds direkt
weer wordt teruggegeven). Bij het stellen van deze voorwaarde wordt overi-

1) Maandstatistiek politie, justitie en brandweer, CBS, juni 1985.
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gens nogal uiteenlopend tewerk gegaan: hij wordt zowel als enige, als naast
die van betaling van een geldsom gesteld. In het laatste geval is.het in som-
mige arrondissementen zelfs gebruikelijk om het vergoeden van de schade als
voorwaarde te stellen voor het aanbieden van een transactie met als voor-
waarde het betalen van een geldsom.

De bereidheid om op een transactie-aanbod in te gaan is over het geheel ge-
nomen hoog: ruim de helft van degenen die een transactie-aanbod ontvangen
betaalt binnen de gestelde termijn, terwijl nog eens 20% daarna betaalt. Om-
dat een te late betaling vrijwel altijd wordt geaccepteerd - meestal zelfs tot
op de dag voor de zitting - betekent dit dat 76% van de transactie-aanboden
succes heeft. Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat dit percentage
geheel wordt bepaald door de - in het onderzoek meest voorkomende - de-
licten winkeldiefstal, rijden onder invloed en doorrijden na een ongeval. Hier
zou aan ten grondslag kunnen liggen dat dronken rijders graag strafvervol-
ging voorkomen om op die manier niet het risico te lopen het rijbewijs kwijt te
raken, terwijl voor winkeldieven en -dievegges waarschijnlijk vooral het voor-
komen van de schande van het proces een rol speelt. Bij andere delicten zou,
aldus de geraadpleegde officieren, de geringere geneigdheid tot betalen zijn
oorzaak kunnen vinden in het meer conflictueuze karakter ervan.

Wanneer niet op het transactie-aanbod werd ingegaan, volgde vrijwel
steeds dagvaarding. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toonde de officier
zich bereid een zaak alsnog te seponeren, of een nieuwe transactie (al dan
niet voor een lager bedrag) aan te bieden. Wel werd - op verzoek - uitstel
van betaling verleend; betaling in termijnen werd nergens toegestaan 2). Bij de
bepaling van de eis in zaken waarin eerder een transactie-aanbod werd ge-
daan, blijkt vooral de omstandigheid of de verdachte principieel verweer voert
van belang te zijn: dan wordt - in afwijking van de richtlijn - zelden een boe-
te gevorderd die het transactie-aanbod te boven gaat. Laat de verdachte ver-
stek gaan - en dat gebeurt toch nog altijd in ca. de helft van de zaken -, dan
volgt vrijwel steeds verhoging van het oorspronkelijke bedrag.

In het onderzoek is speciale aandacht besteed aan de vraag of de trans-
actiebevoegdheid wellicht ook werd gebruikt in zaken die voordien zouden zijn
geseponeerd. Hiertoe zijn in vijf arrondissementen gegevens verzameld over
de afdoening van vergelijkbare zaken die in de periode oktober-december 1982
werden ingeschreven. Hoewel zich bij de vergelijking van deze gegevens met
.die uit 1983 een aantal. ernstige methodologische en technische problemen
voordeden, kan er toch met enige voorzichtigheid uit worden geconcludeerd
dat zich over de vijf arrondissementen tezamen inderdaad een, (lichte) ver-
schuiving van het beleidssepot naar de transactie heeft voorgedaan.

Tijdens de gesprekken met de officieren is hier uitgebreid op ingegaan, en
daaruit bleek dat er ook wat dit betreft grote verschillen tussen de arrondisse-
menten bestaan. In enkele wordt zeer strikt de regel gehanteerd dat een
dergelijke verschuiving in geen geval mocht voorkomen, in de andere wordt
welbewust het tegengestelde beleid gevoerd. Op redenen die hiervoor zijn
genoemd, zal in par. 1.3 worden ingegaan.

1.2 Criteria en richtlijnen

In de Nederlandse Staatscourant van 28 april 1983 zijn richtlijnen voor het
transactie- en straftoemetingsbeleid van het openbaar ministerie (OM) gepu-
bliceerd (zie bijlage 3). Uit het onderzoek blijkt dat deze in elk geval voor wat
betreft rijden onder invloed vrij strikt gevolgd worden; bij de andere delicten is
dat moeilijker na te gaan, hoewel duidelijk is dat ze wel grosso modo worden

2) In een enkel geval werd de verdachte er op gewezen dat een geldboete wel in termijnen betaald
zou kunnen worden.

3



gehanteerd. In de gesprekken met de officieren is hier verder op ingegaan,
waarbij zowel is gevraagd naar het gebruik van de bestaande richtlijnen (en de
daarbij of overigens gehanteerde criteria) als naar de behoefte aan gedetail-
leerder, of op meer delicten betrekking hebbende landelijke richtlijnen. Op dit
laatste werd vrij algemeen afwijzend gereageerd (met een enkele uitzondering
voor verkeersmisdrijven); slechts in één arrondissement werd deze mogelijk-
heid positief beoordeeld, vooral vanuit de wens duidelijkheid te scheppen
voor de verdachte. Elders werd daarentegen betoogd dat een te duidelijke
voorlichting juist zou uitnodigen 'tot de grens te gaan', of zelfs de lachlust zou
opwekken - gerefereerd werd aan een actie van Veilig Verkeer Nederland
waarbij boetebedragen worden gerelateerd aan aantallen glazen bier. Opmer-
kelijk is wel dat op een aantal parketten vrij gedetailleerde interne richtlijnen
worden gehanteerd; op een (klein) parket worden zelfs alle zaken die volgens
het parketsecretariaat voor een transactie in aanmerking komen door één
enkele officier behandeld. Voor dergelijke interne richtlijnen werd zowel de
bevordering van de eenheid van beleid binnen de arrondissementsgrenzen,
als de mogelijkheid van verregaande delegatie aan het secretariaat als
bestaansgrond genoemd.

De status van de nu geldende landelijke richtlijnen verschilt nogal per par-
ket. Sommige officieren bleken met name van mening dat de daarin met name
genoemde delicten als een min of meer limitatieve opsomming van de voor
een transactie in aanmerking komende feiten moesten worden gezien, ande-
ren beschouwden de richtlijnen vooral als een voorbeeld van de mogelijk-
heden. De richtlijnen worden door sommigen - één officier van justitie noem-
de vooral de jongere collega's - zeer strikt gehanteerd. In het bijzonder ten
aanzien van de richtlijnen bij art. 26 WVW geldt dit in zeer sterke mate. 'Het
verschil in benadering .komt ook tot uitdrukking in de eventuele interne richt-
lijnen: op sommige parketten bestaan deze slechts uit een verfijning of beper-
king van de landelijke, op andere wordt een uitgebreide lijst transigabele
feiten gehanteerd.

De criteria die voor het al dan niet aanbieden van een transactie, en voor het
bepalen van de hoogte daarvan, in de praktijk worden gehanteerd blijken niet
altijd even eenvoudig te kunnen worden geformuleerd. Vrij algemeen is de op-
vatting dat voor afdoening door middel van een transactie alleen relatief niet
ernstige feiten in aanmerking komen: "niet als het een echte rotstreek is". De
ondergrens wordt voor een deel afgebakend door te kijken naar de transactie
bij overtredingen: "Het moet niet zo zijn dat wanneer je bij wijze van spreken
uit een winkel iets van een tientje wegneemt terwijl je je auto fout geparkeerd
hebt, dat dan die diefstal geseponeerd wordt terwijl je voor de parkeerbon
moet betalen". Daarnaast wordt voor de ondergrens rekening gehouden met
het voorheen geldende sepotbeleid. De persoon van de verdachte speelt even-
eens een belangrijke rol. Wanneer iemand in het (recente) verleden al eens ver-
volgd is (of een transactie-aanbod heeft gehad) voor hetzelfde of een vergelijk-
baar delict, zal niet vaak (weer) een transactie worden aangeboden. Dat ge-
beurt wel indien eerder een zaak is geseponeerd; in één arrondissement wordt
zelfs - vooral bij winkeldiefstal - als beleid gehanteerd dat een first offen-
der wordt geseponeerd (met berisping ten parkette), bij een eerste recidive
een (forse) transactie wordt aangeboden en bij voortgaande herhaling altijd
gedagvaard.

Het inkomen van de verdachte wordt nauwelijks als criterium gehanteerd,
omdat het meestal niet bekend is. Wel wordt de verdachte in een aantal arron-
dissementen op zijn of haar - veronderstelde - betalingsbereidheid be-
keken: zo wordt een transactie zelden aangeboden aan een ontkennende ver-
dachte, terwijl ook andere kenmerken waarvan in het verleden de indruk ont-
stond dat ze samenhingen met het al dan niet betalen in de afweging worden
betrokken.

Voor het bepalen van de hoogte van het transactiebedrag wordt vooral afge-
gaan op wat op de zitting aan boete zou worden gevorderd. Vertaald in delicts-
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kenmerken betekent dit dat - zoals dat ook in de richtlijn gebeurt - een rela-
tie wordt gelegd met de ernst van het delict als zodanig (indien van toepas-
sing: uitgedrukt in bloedalcoholgehalte (bag) °of toegebrachte schade). Daar-
naast worden dezelfde criteria gehanteerd als bij de beslissing om al dan niet
te transigeren; zo wordt bv. wel gekeken naar de transactiebedragen bij over-
tredingen. Het inkomen van de verdachte speelt (uiteraard) alleen een rol 3)
wanneer het bekend is, doch dit is zelden het geval: slechts in één arrondisse-
ment is het vermelden van het inkomen in het proces-verbaal regel. Verdach-
ten die in reactie op een transactie-aanbod hun inkomen aanvoeren als grond
van een verzoek om vermindering van het bedrag kunnen veelal op enige cou-
lantie rekenen, behalve in verkeerszaken: "wie zicheen auto veroorlooft, moet
ook deze kosten maar incalculeren".

Tegen de transactiebevoegdheid van het OM is als bezwaar wel ingebracht
dat deze een stap in de richting van een 'daadstrafrecht' zou zijn: mede omdat
de zaak niet meer aan de rechter wordt voorgelegd, kan onvoldoende rekening
worden gehouden met de persoon van de verdachte. Deze zou ook anderszins
onvoldoende zorgvuldig worden behandeld, namelijk in die zin dat hij welis-
waar formeel als gelijke partij tegenover de officier staat die hem het trans-
actie-aanbod doet - aanvaarding kan in die optiek worden gezien als het re-
sultaat van reële wilsovereenstemming -, maar dat hij in de praktijk nauwe-
lijks de keuze heeft tussen ingaan op het aanbod of een hogere boete riskeren
op de zitting.

De bevindingen uit het onderzoek, en dan met name ook de hierboven
besproken criteria, geven aanleiding deze bedenkingen toch als vooral theore-
tisch te bestempelen. In de praktijk immers blijkt van de transactiebevoegd-
heid met vrij grote omzichtigheid gebruik te worden gemaakt. Aan de ontken-
nende verdachte wordt in principe geen transactie aangeboden, en van de be-
voegdheid daartoe wordt overigens alleen in 'kleine' gevallen gebruik ge-
maakt: zaken waarin de norm bij de verdachte wellicht niet zo leeft, maar
waarin hij de sanctie wel aanvaardt. Wenst de verdachte zijn zaak aan de rech-
ter voor te leggen, teneinde zijn specifieke situatie beoordeeld te zien of de
norm ter discussie te stellen, dan zal de officier dat zelden 'belonen' met een
eis die het transactiebedrag te boven gaat; dat laatste gebeurt wel wanneer
de verdachte ter terechtzitting verstek laat gaan. Dat de verdachte zich in een
dwangpositie bevindt is dus ook in de praktijk nauwelijks vol te houden, zij het
dat waarschijnlijk voor veel verdachten het verschil tussen een transactie-
aanbod en een boete niet duidelijk is. Wanneer men zich echter realiseert dat
gemiddeld slechts de helft van de door de rechter opgelegde boetes direct
wordt betaald, is daar toch een aanwijzing in te zien dat bij de in het onder-
zoek betrokken delicten waarbij het transactie-aanbod in 70% of meer van de
gevallen geaccepteerd wordt, de sanctie - in welke vorm deze ook wordt toe-
gepast - veelal zonder morren wordt ondergaan (het lijkt zelfs geen wilde ver-
onderstelling dat sanctionering als een min of meer berekend risico wordt
gezien).

Dat bij weigering van de transactie de zaak vrijwel altijd aan de rechter
wordt voorgelegd, is een zeer belangrijkè factor in de bescherming van de ver-
dachte, en niet alleen van die verdachte die zelf zijn zaak laat voorkomen. De
geïnterviewde officieren lieten zich zonder uitzondering zowel bij de beslis-
sing een transactie aan te bieden als bij de bepaling van de hoogte daarvan
mede leiden door de overweging dat ze de zaak wellicht aan de rechter zouden
moeten voorleggen. Zij zeiden in het algemeen er niet van wakker te zullen lig-
gen wanneer de rechter dan in een enkel geval eens in de strafmaat ver onder
het oorspronkelijk transactiebedrag zou blijven, doch daar op de langere duur
wel degelijk consequenties uit te zullen trekken. Dat dit inderdaad het geval is
kan worden afgeleid uit de historie van de richtlijn voor de strafvordering bij

3) E:n dan nog niet eens altijd: sommige officieren tenderen sterk in de richting van vaste tarieven.
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rijden onder invloed: deze is steeds - naar beneden - bijgesteld om aanslui-
ting te vinden bij het rechterlijk oordeel 4).

Het argument dat nauwelijks rekening kan worden gehouden met de per-
soon van de verdachte gaat wel op, waarbij het echter de vraag is of dit ern-
stige consequenties heeft. Het lijkt er op dat, zodra uit het proces-verbaal of
de justitiële documentatie maar enigszins blijkt dat er met de verdachte iets
bijzonders aan de hand is, hiermee zeker rekening wordt gehouden, namelijk
door hem of haar te dagvaarden. Mocht dit naar het oordeel van de verdachte
ten onrechte niet zijn gebeurd, dan heeft deze het volkomen zelf in de hand of
hij toch wil worden gedagvaard, en dat kost niets extra. Hoogstens zou kun-
nen worden betoogd dat op (de consequentie van) deze mogelijkheid in de
bijsluiter duidelijker zou kunnen worden gewezen. Dat met het inkomen geen
rekening wordt gehouden kan men betreuren, doch hierbij moet wel worden
bedacht dat de wens dit te doen op gespannen voet staat met privacy-overwe-
gingen.

Een laatste punt, waarop de verdachte zich door de transactiemogelijkheid
wel in het nadeel bevindt, is dat hij door het accepteren daarvan niet meer de
kans heeft vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen te worden doordat
het OM technische- of vormfouten maakt. Vanuit de optiek van een zorgvul-
dige rechtspleging moge dit bezwaarlijk zijn, vanuit die van een rechtvaardige
behandeling nauwelijks.

Blijft over de vraag of meer enlof gedetailleerder (landelijke) richtlijnen wel-
licht tot (nog) grotere rechtsgelijkheid kunnen bijdragen. Bij verkeersdelicten,
waar de wetgever veelal vermeden heeft schuld of opzet als voorwaarde voor
de strafwaardigheid op te voeren, kan dit zeker het geval zijn. Het gaat bij deze
delicten immers in feite alleen om een aantal objectieve gegevens, die vrij
eenvoudig en eenduidig in dergelijke richtlijnen zijn vast te leggen. Bij de com-
mune delicten is dit in principe ook wel mogelijk- de in een aantal arrondisse-
menten gehanteerde 'sepotindicatielijstjes' zijn daar het bewijs van. Hier-
tegen bestaan echter vrij veel, naar het ons voorkomt vooral gevoelsmatige,
bezwaren bij de officieren die wij hierover spraken. Dat lokaal toch richtlijnen
bestaan lijkt vooral voort te komen uit de wens de beslissing met betrekking
tot de transactie grotendeels te delegeren aan het parketsecretariaat. De be-
waking van de rechtsgelijkheid vindt daarnaast plaats door geregeld overleg
- vooral over zaken waarin de richtlijn geen volstrekt eenduidige beslissing
indiceert -, waardoor in de praktijk een impliciet stelsel van verfijnde criteria
functioneert. Op lokaal niveau wordt de rechtsgelijkheid op deze wijze dus
evenzeer bevorderd als met landelijke richtlijnen het geval zou zijn; wanneer
nagestreefd wordt tevens de verschillen tussen de arrondissementen weg te
nemen 5), verdienen landelijke richtlijnen toch wel serieuze overweging. Ook
het hiervoor genoemde mechanisme van de rechterlijke toets zal in principe
beter functioneren wanneer niet specifieke beslissingen, maar richtlijnen wor-
den beoordeeld.

1.3 De transactie en de kleine criminaliteit

Door zijn aard - een sanctie die alleen toegepast kan worden bijdelicten
waarvoor slechts een beperkte strafbedreiging geldt - lijkt voor de transactie
vooral een rol weggelegd bij het beleid met betrekking tot bestrijding van de
kleine criminaliteit. Het blijkt ook dat het OM er, op sterk uiteenlopende wij-
zen, met dit doel gebruik van maakt:

4) Zie M.M. Kommer, Straftoemeting bij rijden onder invloed en weigering van de bloedproef, Delikt
en Delinkwent, april 1984, pp. 333-335.

5) Dit hoeft niet perse het geval te zijn. Indien men bv. van mening is dat de mate waarin de rechts-
orde geschokt is (mede) bepalend moet zijn voor de reactie van het strafrechtelijk apparaat, is
differentiatie tussen de grote.steden en meer rurale gebieden zeer wel verdedigbaar.

6



In een aantal arrondissementen wordt de transactie onomwonden toege-
past als een middel om ondanks de te geringe zittingscapaciteit van de
rechtbank meer kleine delicten (met name winkeldiefstal) te bestraffen. Dit
gebeurt ofwel door een transactie aan te bieden in zaken die vroeger in ver-
band met capaciteitsgebrek geseponeerd werden, ofwel door het opspo-
ringsbeleid zodanig aan te passen, dat meer processen-verbaal worden in-
gezonden.
Elders gebruikt men de transactie eveneens in zaken die voordien werden
geseponeerd, doch dan met als overweging dat vervolging (afgezien van de
daaruit volgende strafoplegging) in feite een te zwaar middel was, terwijl
een berisping ten parkette toch weer als een te lichte sanctie werd gezien.
De transactie is in deze optiek een zeer geschikt middel voor een juist ge-
doseerde (eedtoevoeging.
Tenslotte wordt hier en daar ook een 'policing-benadering' aangetroffen.
Deze bestaat er uit dat bij een eerste contact veelal wordt geseponeerd, al
dan niet door de politie (maar dan wel in de persoon van de hulpofficier van
justitie) maar altijd vergezeld van een berisping. Dit blijkt veelal effectief; is
dat niet het geval dan wordt bij een eventueel volgend contact in verband
niet een gelijksoortig feit een transactie-aanbod gedaan en bij voortgaan-
de recidive steeds gedagvaard. In een arrondissement is de transactie inci-
denteel wel toegepast in een soort 'snelrechtprocedurè', waarbij baldadige
voetbalsupporters na een kort verblijf op het politiebureau werden heenge-
zonden met de in de tussentijd gereedgemaakte acceptgirokaart.

Welke van deze modi wordt toegepast, lijkt deels af te hangen van de vraag
of bij de rechtbank voldoende politierechterzittingen kunnen worden 'verkre-
gen'. Vooral de strikte regel 'dagvaarden bij tweede recidive' is alleen te hand-
haven wanneer er voldoende zittingscapaciteit is; wanneer dat niet het geval
is ligt de eerstgenoemde wijze meer voor de hand. Door de toepassing van de
transactiebevoegheid eventueel vrijkomende (zittings)capaciteit wordt overi-
gens niet overal direct weer opgevuld door meer zaken aan te trekken: vooral
in de grotere arrondissementen neemt slechts de achterstand iets af. In som-
mige kleinere arrondissementen heeft het verminderde zaakaanbod ter zitting
geleid tot een geringer aantal politierechterzittingen.

Over een verschuiving van het sepot in de richting van het transactie-aan-
bod, met als doel meer op te treden tegen de kleine criminaliteit, valt zeer ver-
schillend te denken. Enerzijds kan er inhoudelijk nauwelijks bezwaar tegen
beslaan dat oneigenlijke sepots 'omdat de zaak nu echt te oud is' niet meer
hoeven voor te komen, en hetzelfde geldt eigenlijk voor het in de hierboven als
tweede genoemde toepassingswijze vervangen van sepots'gering feit'. Ander-
zijds echter bestaat het gevaar dat door een mogelijk aanzuigende werking
van dit gebruik van de transactiebevoegdheid de doelstelling van werkdruk-
vermindering in het gedrang komt. Indien immers een transactie-aanbod niet
wordt geaccepteerd, dan moet gedagvaard worden: het gevolg is dat men op
de zitting zaken behandelt die daar voorheen niet kwamen. Wanneer dit er, bij-
voorbeeld doordat de rechter in deze zakenstraffen oplegt die (ver) onder het
oorspronkelijk transactiebedrag blijven, toe leidt dat na verloop van tijd de be-
talingsbereidheid vermindert, kan uiteindelijk het zaakaanbod ter zitting zelfs
toenemen. Dit risico is in een aantal arrondissementen reden om strak aan de
vroeger gehanteerde sepotgrenzen vast te houden.

Inmiddels is overigens in de nota 'Samenleving en Criminaliteit' op dit punt
een duidelijke, nieuwe beleidslijn uitgezet (p. 44-45): de beoogde terugdringing
van het aantal onvoorwaardelijke beleidssepots met 50% dient, althans voor
een deel, gerealiseerd te worden via vervanging door transactie-aanboden.
Hierbij moet dan de aantekening geplaatst worden dat het, om problemen te
voorkomen, nodig zal zijn om goed (dat wil in dit geval zeggen. met gebruik-
making van statistische analysetechnieken) de vinger aan de pols te houden.
Met behulp daarvan kunnen zowel de mate waarin van de verschillende afdoe-
ningsmodaliteiten gebruik wordt gemaakt, als de verhouding tussen de ernst

7



van het feit en de hoogtevan het transactiebedrag (wat de benedengrens be-
treft) telkens zodanig worden gekozen dat de transactiemogelijkheid optimaal
wordt benut, d.w.z. op zodanige wijze dat het percentage aanvaarde trans-
actie-aanboden niet te ver daalt.

Hierbij zou dan wellicht een indicatielijstje goede diensten kunnen be-
wijzen. Uitgaande van de nu bestaande situatie zou, naar analogie van het in
een aantal arrondissementen gehanteerde 'sepotindicatielijstje', een indica-
tielijstje voor het transactie- en strafvorderingsbeleid kunnen worden op-
gesteld, dat geregeld aan de empirie wordt getoetst. Acceptatiebereidheid
van de verdachten, alsmede het in de vorige paragraaf geschetste mecha-
nisme van de rechterlijke toetsing, kunnen dan systematisch 6) worden ver-
werkt in de weging van de persoons- en delictskenmerken die in het meren-
deel van de gevallen de beslissing grotendeels bepalen. Het meest voor de
hand liggende delict om op deze wijze aan te pakken is winkeldiefstal: het is
verreweg het omvangrijkste in de categorie kleine criminaliteit (althans in
aantallen bekend geworden verdachten), het is een delict waarvoor lokaal al
op veel plaatsen richtlijnen bestaan, en de acceptatiebereidheid is groot. Of
hierbij toch lokale differentiatie moet worden toegepast, kan nog punt van
overweging zijn (zie noot 4).

Een geheel ander onderwerp, dat echter wel degelijk dient te worden behan-
deld wanneer wordt gesproken over de kleine criminaliteit, is de mate waarin
en de wijze waarop het OM probeert de verhouding tussen slachtoffer en
dader te regelen. De transactie biedt daartoe een mogelijkheid: naast, of in
plaats van, het betalen van een geldsom kan als voorwaarde worden gesteld
vergoeding van de schade. Van deze mogelijkheid wordt maar spaarzaam ge-
bruik gemaakt: in het onderhavige onderzoek althans zijn maar 31 gevallen ge-
vonden. Interessant is echter - zelfs bij dit geringe aantal - de plaats van de
transactie ten opzichte van het voorwaardelijk sepot, waarbij immers ook de
vergoeding van de schade als voorwaarde voor niet-vervolging kan worden
gesteld, en het onvoorwaardelijk sepot 'verhouding geregeld' (bij toepassing
waarvan mag worden aangenomen dat de verdachte op eigen initiatief, of in-
stigatie van de politie, een regeling met het slachtoffer heeft getroffen). Met
gebruikmaking van door het CBS verstrekte gegevens kan worden nagegaan
dat de sepotgrond 'verhouding geregeld' in 6 van de door ons beschouwde ge-
vallen voorwaardelijk werd toegepast, en in 99 onvoorwaardelijk (dat is dus
een verhouding van 1 op 16). In 1982 was deze verhouding (bij de in dit onder-
zoek opgenomen zaken) 1 op 15; dit wijst er op dat de verschuiving van voor-
waardelijk sepot naar transactie - zo daarvan sprake is - gering is.

Waarom dé transactievoorwaarde'schadevergoeding' niet geheel het sepot
onder dezelfde voorwaarde heeft verdrongen, is niet direct duidelijk. Door de
geïnterviewde officieren werd - voorzover zij zelf althans niet deze stap wel
gezet hadden - als voornaamste reden genoemd de mogelijkheid om door
het stellen van een extra voorwaarde (met name geen herhaling binnen een
bepaalde termijn) met het sepot meer grip te houden op de verdachte. Daar-
naast vonden zij vaak ook door de wijze van toepassing - berisping ten par-
kette - het voorwaardelijk sepot een beter middel om in lastige gevallen de.
verhouding tussen slachtoffer en dader te regelen.

Over de door Groenhuijsen en Van Kalmthout opgeworpen vraag of trans-
actie en voorwaardelijk sepot lood om oud ijzer zijn 7), valt op basis van het
onderzoek in elk geval te zeggen dat het OM er zelf zeker niet zo over denkt.
Zelfs in de situatie waarin deze afdoeningswijzen het minst verschillen -
daar waar schadevergoeding als voorwaarde wordt gesteld - blijken er toch

6) Hierbij kan er dan tevens voor worden gewaakt dat ten gevolge van een sterk dalende acceptatie-
bereidheid het transactiebedrag zonder meer steeds verder naar beneden wordt aangepast.

7) Groenhuijsen, M.S. en A.M. van Kalmthout, "Transactie en voorwaardelijk sepot: lood OM oud
ijzer?"
In: Delikt en Delikwent, 1983, nr. 6, pp. 474-487.
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redenen te zijn om de ene boven de andere te verkiezen. Voeg daarbij dat bij
het voorwaardelijk sepot niet de voorwaarde van betaling van een geldsom
mogelijk is (iets waarvan in combinatie met de transactievoorwaarde schade-
vergoeding geregeld gebruik wordt gemaakt), terwijl daarentegen bij het voor-
waardelijk sepot weer in principe heel specifieke voorwaarden kunnen worden
gesteld waarmee op creatieve wijze een (slepend) conflict kan worden opge-
lost, en het wordt duidelijk dat de vraag slechts een theoretische is. Trans-
actie en voorwaardelijk sepot vullen elkaar eerder aan dan dat ze elkaar vol-
ledig overlappen.

Voor het feit dat van geen van beide veelvuldig gebruik wordt gemaakt om
de verhouding tussen slachtoffer en dader te regelen, wordt wel als reden ge-
noemd de hoeveelheid werk die daarmee is gemoeid. Het stellen van de voor-
waarde 'schadevergoeding' impliceert namelijk dat moet worden gecontro-
leerd of aan de voorwaarden is voldaan, en dit betekent het bewaken van ter-
mijnen. In vrijwel alle in het onderzoek betrokken arrondissementen is de
praktijk hierbij dat de verdachte een schriftelijk bewijs dient te overleggen; bij
de transactie waarbij naast of na de schadevergoeding ook nog betaling van
een geldsom als voorwaarde wordt gesteld, moet uiteraard ook worden nage-
gaan Of hieraan is voldaan. Met name voorde sectie registratie van het parket
- die, zoals in de volgende paragraaf wordt uiteengezet, toch al weinig profijt
van de transactiebevoegdheid heeft - betekent dit in de praktijk de grootste
belasting. Waar gezien het vrij grote aantal onvoorwaardelijke sepots'verhou-
ding geregeld' bij het OM wel de bereidheid bestaat oog te hebben voor het
herstel van de verhouding tussen slachtoffer en dader, lijkt het wijs met dit
aspect rekening te houden bij een nieuwe normering van de werkzaamheden
ten parkette. Daar is temeer reden toe nu in de Memorie van Toelichting op de
Justitiebegroting voor 1985 is aangekondigd dat in een nieuwe richtlijn het
toepassen van de voorwaarde 'schadevergoeding' zal worden aanbevolen.

1.4 De transactie en werkdrukvermindering

Eén van de doeleinden die met de invoering van de transactie in misdrijf-
zaken werden beoogd, was een vermindering van de werklast bij de recht-
banken. De mate waarin dit doel inderdaad bereikt wordt, kan aan de hand van
het, verzamelde materiaal globaal worden gekwantificeerd. Uitgaande van de
veronderstelling dat de gang van zaken in de in dit onderzoek betrokken arron-
dissementen voor de onderzochte delicten representatief is voor het landelijk
beeld 8), kan worden becijferd dat jaarlijks alleen al in de hier geselecteerde
delicten ca. 19.000 transactie-aanboden zullen worden gedaan 9). Door hierbij
ook de gegevens uittabel 18 te betrekken, kan worden geschat dat dit leidt tot
ruim 14.000 geaccepteerde aanboden, en bijna 5.000 geweigerde 10). Op een
totaal aantal door'de rechtbanken afgedané gewone strafzaken van ca. 89.000
in 1982 en ca. 82.000 in 1983 11) (toen gedurende ruim een half jaar de trans-
actiebevoegdheid bestond, in welke tijd ca. 8650 zaken door middel van een
transactie werden afgedaan) is dit een zeer aanzienlijke vermindering. Of
daarmee de werkdruk evenredig is verminderd, valt te betwijfelen: gezien het
soort delicten dat in grote hoeveelheden wordt getransigeerd, moet worden

8) Uit staat 2.2 uit het jaarverslag OM 1983 blijkt dat deze veronderstelling niet onredelijk is.

9) Uit de cijfers in de Maandstatistiek politie, justitie en brandweer van januari 1984 (een publicatie
van het CBS) blijkt dat bijdeze delicten ca. 80% van alle transactie-aanboden wordt gedaan. Van
de overige delicten leveren alleen die van de Telefoon- en Telegraafwet en de Vuurwapenwet,
alsmede gekwalificeerde diefstal, nog een substantieel deel van de aangeboden transacties op.
Zie ook bijlage 5.

10) Deze schatting. blijkt inmiddels aan de lage kant te zijn: uit de voorlopige gegevens over 1984
blijkt dat ruim 19.000 van de misdrijfzaken door middel van een geslaagde transactie werden af-
gedaan (Maandstatistiek Politie, Justitie en Brandweer van juni 1985, CBS, pp. 34-35).

11) Jaarverslag OM over 1983, statistische paragraaf, staat 2.1.
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aangenomen dat vooral de eenvoudige, korte zaken van de rol zijn verdwenen.
Deze veronderstelling wordt ondersteund door de waarneming van sommige
geïnterviewde officieren van justitie, die het gevoel hadden dat de zittingen
zwaarder waren geworden. Voorts moet worden opgemerkt dat hier lang niet
in alle arrondissementen een vermindering van het aantal zittingen tegenover
staat: daar is de vrijgekomen capaciteit direkt benut om de bestaande achter-
stand in te lopen c.q. niet verder te laten toenemen.

Ook het al gesignaleerde voornemen om de transactie of de daardoor ge-
creëerde ruimte te gaan gebruiken om meer aan de kleine criminaliteit te doen
geeft reden om niet al te optimistisch te zijn over de werkdrukvermindering
voor de rechtbank. Vooral wanneer dit op de langere termijn samen zou gaan
met of zelfs leiden tot een lager slaagpercentage zou de werkdrukverminde-
ring in zijn tegendeel kunnen omslaan. Een afname van het slaagpercentage
is - juist bij een grootschalig gebruik van de transactie in relatief kleine
zaken = niet denkbeeldig: er werken dan twee mechanismen in die richting.
In de eerste plaats zal het OM zelfs bij een gelijkblijvend hoog slaagpercen-
tage in absolute aantallen meer zaken krijgen waarin alsnog een dagvaarding
moet worden uitgebracht; vooral wanneer het daarbij gaat om zaken die vroe-
ger zouden zijn geseponeerd, of die door de transactieprocedure al 'oud' zijn
geworden, is de verleiding groot ze dan alsnog maar te seponeren, hetgeen
een beloning op - en dus een stimulans tot - niet betalen zou zijn. Nu moet
worden aangenomen dat het OM deze verleiding kan weerstaan, maar dan
treedt het tweede mechanisme in werking: het risico bestaat dat de rechter bij
de echt kleine zaken (die hij vroeger niet eens op de zitting kreeg) geneigd is
de - eventueel ten opzichte van het oorspronkelijk transactiebedrag verhoog-
de - eis te hoog te vinden, en,door er in de straftoemeting onder te blijven
een zelfde beloning te geven. Het feit dat noch OM, noch rechter over een ade-
quaat terugkoppelingsinstrument beschikt om dit soort - sluipende - pro-
cessen tijdig te onderkennen maakt de kans dat ze daadwerkelijk plaatsvin-
den des te groter. Ook om deze reden is het van groot belang om, zoals reeds
gezegd, de vinger aan de pols te houden.

Hoewel een vermindering van de werkdruk bij het OM niet uitdrukkelijk tot
de doelen van de transactiebevoegdheid behoorde, is het alleszins interes-
sant om na te gaan of en hoe deze werkdruk is gewijzigd. Hierbij moet eerst
een onderscheid worden gemaakt tussen de officieren van justitie en de ver-
schillende administratieve diensten; daarna is nog van invloed of de trans-
actie wordt aanvaard of niet.

Voor de officier levert het doen van een transactie-aanbod weinig werk op:
op de meeste parketten wordt de beslissing voorbereid door het parketsécre-
tariaat, en vindt eens per dag of,week overleg plaats over eventuele twijfelge-
vallen. Wordt de transactie vervolgens betaald, dan heeft de officier vrijwel
geen omkijken naar de zaak gehad; in geval niet wordt betaald, en hij besluit
tot dagvaarden, heeft hij er uiteindelijk dan ook nauwelijks meer werk aan
besteed dan wanneer direkt was gedagvaard. Voor de parketsecretaris ligt dit
al iets anders: die krijgt de zaak tweemaal op zijn bureau, waarbij hij hem de
eerste keer moet beoordelen op de vraag of gedagvaard dan wel getransi-
geerd moet worden, en de tweede keer op de inhoud die de dagvaarding' moet
krijgen.

De dienst voor wie de transactie, zelfs wanneer die wordt aanvaard, extra
werk oplevert is de sectie registratie. Hier blijft om te beginnen al de grootste
hoeveelheid tijd die aan een afzonderlijke zaak wordt besteed - nI. die voor
inschrijving, opvragen documentatie etc. (norm = 45 minuten) - gelijk.
Wordt vervolgens een transactie-aanbod uitgebracht in plaats van een dag-
vaarding, dan is weliswaar de hoeveelheid typewerk beduidend minder, doch
hiervoor komen vele administratieve handelingen 12) in de plaats: de beta-

12) Hier worden alleen die handelingen genoemd die bij een gedagvaarde zaak niet behoeven te
worden verricht.
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lingstermijn moet worden bewaakt, betalingen (die overigens bij de griffie van
de rechtbanken binnenkomen) moeten worden geboekt, en door een trans-
actie afgedane zaken moeten als zodanig worden gearchiveerd. Naast deze
extra werkzaamheden van administratieve aard zijn er echter ook de relatief
veel tijd kostende contacten met het publiek naar aanleiding van transactie-
aanboden. Hoewel geen aantallen konden worden genoemd, meldden alle
parketten dat geregeld verdachten schriftelijk of telefonisch reageren op een
hen gedaan transactie-aanbod. De inhoud van deze reacties is grotendeels in
drie categorieën onder te brengen: verzoeken om uitstel of betaling in termij-
nen, verzoeken om vermindering van het bedrag en 'verweren'. Op de eerste
categorie wordt vrijwel overal direct door de administratieve medewerkers (af-
hankelijk van het bedrag) enkele weken uitstel van betaling verleend; betaling
in termijnen wordt nooit toegestaan. Verzoeken om vermindering van het be-
drag en verweren, bv. op grond van medeschuld van de benadeelde worden
vrijwel altijd aan de officier voorgelegd; het komt voor dat deze positief
beslist, in welk geval een nieuw transactie-aanbod wordt gedaan. Hoewel op
een aantal parketten voor de beantwoording van deze reacties gebruik wordt
gemaakt van standaardbrieven (al dan niet via tekstverwerkers) leveren ze
toch vrij veel werk op; voor de telefonische reacties geldt daarbij nog dat ze de
gestage voortgang van het werk onderbreken.

De conclusie ligt dan ook voor de hand dat de transactiebevoegdheid in
misdrijfzaken zeker heeft geleid tot een vermindering van de werkdruk van de
rechter (of, in het ongunstigste geval, een vermindering van de stijging), en in
iets mindere mate tot een verlichting van het werk van de OvJ. De administra-
tieve afdelingen van het parket daarentegen hebben er alleen maanwerk bij
gekregen.
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2 Inleiding

2.1 De Wet Vermogenssancties

Ontstaan, geschiedenis en strekking

De Wet Vermogenssancties (d.d. 31 maart 1983, S153) is in werking getre-
den op 1 mei 1983. De ideologische achtergrond van deze wet vormt het werk
van de Commissie Vermogensstraffen (ingesteld op 9 mei 1966). Haar bevin-
dingen werden gebundeld in twee rapporten: het interimrapport van 1969 en
het eindrapport van 1972. In grote lijnen is het ontwerp van deze commissie
gehandhaafd, hoewel haar voorstellen een andere geest ademden dan de uit-
eindelijke wet. De nadruk lag in die tijd vooral op het terugdringen van de korte
vrijheidsstraf 1) en het voorkomen van de stigmatiserende werking van een
openbaar strafproces. Gedurende het wetgevingsproces heeft de situatie zich
echter gaandeweg enigszins gewijzigd. Het oorspronkelijke motief verloor
weliswaar zijn relevantie niet, doch er kwam een belangrijk argument bij. Door
de sterk toegenomen werklast van het justitiële apparaat kwam de nadruk
steeds meer te liggen op stroomlijning van de afdoening van strafbare feiten.
De (te) grote werklast gaf aanleiding tot ongewenste verschijnselen: men
moest soms beleidsmatig seponeren in zaken die in de ogen van het open-
baar ministerie (OM) voor vervolging in aanmerking kwamen. De capaciteit
zou daarom tegen geringe meerkosten moeten worden vergroot. Aan deze
doelstellingen, zo was de veronderstelling, zou kunnen worden voldaan door
de invoering van de transactie in misdrijfzaken. De transactie bestond reeds
inzake de afdoening van overtredingen in het commune strafrecht en bij mis-
drijven en overtredingen van de Wet Economische Delicten.

Wanneer wordt een transactie aangeboden? De officier van justitie (OvJ)
biedt een transactie aan als hij (of zij) vindt dat "het feit voor verdere sanctio-
nering door de strafrechter vatbaar is, doch de verdachte de bezwaren van een
verdere vervolging bespaard kunnen blijven" (MvA, Eerste Kamer, zitting 1982-
1983, 15012, 31 a, p. 8). Hij heeft daartoe alleen de bevoegdheid - niet de ver-
plichting - in die gevallen waarin het delict. wordt bedreigd met een gevange-
nisstraf van ten hoogste zes jaar; ingeval het delict slechts met een boete be-
dreigd wordt is de OvJ verplicht om een aanbod van de verdachte, strafvervol-
ging te voorkomen door betaling van het maximale boetebedrag, te aanvaar-
den. Dat gesproken wordt van een door de OvJ toe te passen sanctie is niet
strijdig met het beginsel dat hij geen straf mag opleggen (art. 113 Grondwet).
Het gaat hier immers om een 'publiekrechtelijke rechtsfiguur sui generis' (de
hiervóór genoemde MvA, p.8): een tussen OvJ en verdachte overeengekomen
reactie op een strafbare handeling.

De officier kan bij het aanbieden verschillende voorwaarden stellen. Deze
staan limitatief opgesomd in art. 74 lid 2 Sr: betaling van een geldsom aan de
staat (minimaal 5 gulden, maximaal het maximum van de geldboetecategorie
waarbij dit misdrijf is ingedeeld: zie Wet Geldboetecategorieën, d.d. 10 maart

1) Nu is daarvoor, naast de geldboete, de dienstverlening mogelijk, iets wat toen nog onbekend
was in Nederland.
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1984, S. 91 en art. 23 lid 4 Sr), onttrekking aan het verkeer, uitlevering van ver-
beurdverklaarde voorwerpen, ontneming van het wederrechtelijk genoten
voordeel en schadevergoeding.

Door het voldoen aan het transactievoorstel door de verdachte verliest de
OvJ in principe het recht op vervolging. Wel bestaat de mogelijkheid van een
klacht ex 12 Sv e.v. bij het Hof in het ressort van de transigerende officier (bv.
door een benadeelde) wegens het niet-vervolgen van de verdachte 2).

De verdere invulling van de transactiepraktijk geschiedt door de ministerië-
le richtlijnen, die worden vastgesteld in overleg met de procureurs-generaal
bij de Hoven (zie bijlage 3). De bedragen genoemd in deze richtlijnen gelden
als minimum. Afwijken naar boven is zeker toegestaan als de draagkracht van
de verdachte dit toestaat of indien er verzwarende omstandigheden zijn 3).

2.2 Doel van het onderzoek

Direct bij de invoering van de transactiebevoegdheid is door de vergadering
van procureurs-generaal de wens -uitgesproken door middel van een onder-
zoek inzicht te krijgen in de toepassing ervan. Het gevaar werd namelijk aan-
wezig geacht dat een aantal prioriteiten die het OM hanteert bij het aanbren-
gen van misdrijfzaken onder druk zouden komen te staan, bv. als gevolg van
een ongemerkte verlaging van de sepotgrens. Het werd daarom van groot be-
lang geacht op korte termijn een procesevaluatie uit te voeren, betrekking
hebbende op het gebruik van de mogelijkheid bepaalde categorieën misdrij-
ven te transigeren. Hierbij speelde tevens de gedachte mee dat snelle terug-
koppeling van gegevens over de transactiepraktijk naar het OM de mogelijk-
heid zou bieden het beleid bij te sturen - indien dit uit een oogpunt van
rechtsgelijkheid of bedrijfsvoering noodzakelijk zou blijken - voordat er zich
op dit terrein (lokale) beleidstradities ontwikkeld zouden hebben.

De procesevaluatie van het transactiebeleid zou antwoord moeten geven op
de volgende vragen:
a. In welke gevallen (soort delict, ernst, persoon verdachte) wordt een trans-

actie-aanbod gedaan?
b. Hoe vaak worden hieraan (per delictscategorie) voorwaarden verbonden, in

het bijzonder die van schadeloosstelling van de gedupeerde?
c. In welke mate worden de transactievoorstellen (inclusief de voorwaarden)

aanvaard?
d. Welke afdoening krijgen de niet-aanvaarde transactievoorstellen en op

welke termijn gebeurt dit?

2.3 Opzet en uitvoering

Teneinde op de in de vorige paragraaf genoemde vragen een antwoord te
kunnen geven, was het nodig vrij gedetailleerde gegevens te verzamelen over
een steekproef uit de zaken die in principe voor afdoening door middel van
een transactie in aanmerking kwamen. Hiertoe is een registratieformulier ont-
worpen (zie bijlage 2). Op dit formulier, dat in een tiental arrondissementen
tussen 1 oktober en 23 december 1983 op het moment van inschrijving aan het
zaakdossier werd toegevoegd, werden een aantal daad- en daderkenmerken
ingevuld (letsel, schade, bloedalcoholgehalte (bag), recidive etc.), alsmede de

2) Zie echter: D.H. de Jong,' Onsystematische strafwetgeving' in Delikt en Delinkwent 85-8, pp. 713-
715.

3) Verdere informatie is o.a. te vinden in het artikel van P.J. Hustinx in Ars Aequi 33-3, 1984, p. 147-
153, Noyon-Langemeyer, het Wetboek van Strafrecht pp. 515-520 e.v. en W.A.F. Damen, Trans-
actie en capaciteitstekort, Amsterdam, doctoraalscriptie, VU, 1985. In meer kritische zin over de
transactie o.m. M.S. Groenhuijsen en A.M. Kalmthout in Delikt en Delinkwent 83-1, pp. 9-31 en H.
Singer-Dekker, "De Wet vermogenssancties, een mijlpaal?" uit de bundel Bij deze stand van
zaken, bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai, Arnhem, Gouda Quint; 1983, blz. 475-488.
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afdoeningsmodaliteit. Zodra ten. aanzien hiervan door het OM een definitieve
beslissing was genomen (of, ingeval van een transactie-aanbod, de afloop
hiervan bekend was) werd het formulier aan het WODC gezonden, waar ver-
dere verwerking plaatsvond.

Op deze wijze kon, zij het ten koste van een extra belasting van met name
de secties registratie van de parketten, op efficiënte wijze op zo kort moge-
lijke termijn een grote hoeveelheid informatie worden verzameld. Hiermee kan
zowel de transactiepraktijk als de ten gevolge daarvan ontstane verschuiving
in de wijzen van afdoening in beeld worden gebracht. Teneinde de extra werk-
last op een enigszins aanvaardbaar niveau te houden, is daarbij niet gestreefd
naar volledigheid: uit de delictsoorten waarbij in principe een transactie-aan-
bod mogelijk is, is een selectie gemaakt; wel werden op enkele uitzonderingen
na voor alle ingeschreven delicten in de geselecteerde categorieën formulie-
ren ingevuld. Om dezelfde reden werd het aantal in het onderzoek betrokken
arrondissementen beperkt tot 10, en de dataverzamelingsperiode tot 2
maanden. 4)

De keuze van de in het onderzoek te betrekken delicten is tot stand ge-
komen op grond van een tweetal overwegingen. De belangrijkste was dat het
zou moeten gaan om delicten die een voldoende groot deel van het aantal in-
geschreven zaken uitmaken om een verantwoorde kwantitatieve analyse toe
te laten, reden om in elk geval eenvoudige diefstal (met als bijzondere catego-
rieën winkel- en fietsdiefstal), mishandeling, vernieling, rijden onder invloed
en doorrijden na een ongeval op te nemen. Daarnaast speelde de wens om zo-
wel delicten in het onderzoek te betrekken waarvoor gedetailleerde richtlijnen
waren gepubliceerd als waarvoor dat niet het geval was, om welke reden ook
belediging werd opgenomen. Uit praktische overwegingen (met name de om-
vang van het formulier) werden de overtredingen van de Telegraaf- en Tele-
foonwet of de Vuurwapenwet, waarvoor een richtlijn bestaat, niet in het onder-
zoek betrokken.

Bij de keuze van de arrondissementen die om medewerking werd verzocht is
gestreefd naar zo groot mogelijke representativiteit, en wel door uit elk res-
sort zoveel mogelijk een 'groot' en een 'klein' (in aantallen jaarlijks ingeschre-
ven zaken) arrondissement te selecteren. Negen van de tien aldus benaderde
hoofdofficieren waren, zij het met enige bezwaren vanwege de toch al grote
werkdruk, bereid hun medewerking te verlenen; voor één hoofdofficier was het
extra werk dat het onderzoek met zich mee zou brengen reden om dat niet te
doen. In overleg met de procureur-generaal in het betrokken ressort is vervol-
gens een ander parket benaderd en bereid gevonden.

Het onderzoek is door de procureurs-generaal bij de hoofdofficieren geïn-
troduceerd; daarna hebben de onderzoekers een uitgebreider introductie van
het onderzoek en de wijze van gegevensverzameling bij de betrokken parket-
medewerkers verzorgd. Hierbij werd aan de hand van schriftelijke (invul)in-
structies (eveneens opgenomen in bijlage 2) vooral ingegaan op de vraag in
welke gevallen een formulier bij een zaak diende te worden gevoegd, en wat
hierop precies moest worden ingevuld. De organisatie hiervan werd verder
aan de betrokkenen zelf overgelaten.

Als gezegd is het onderzoek beperkt gebleven tot een achttal delictsoorten:
- winkeldiefstal (310 Sr, evt. jo. 321 Sr)
- fietsdiefstal
- eenvoudige diefstal (310 Sr) zonder meer
- vernieling (350 t/m 352 Sr)
- mishandeling (300 en 301 Sr)
- belediging (261, 262, 266, 267, 268, 270 en 271 Sr)

4) In verband met de poststaking in november 1983, waardoor het aantal ingeschreven zaken bedui-
dend achter dreigde te blijven bij de verwachtingen, is deze periode uiteindelijk met drie weken
verlengd.
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- rijden onder invloed (art. 26, lid 2, WVW)
- doorrijden na een ongeval (art. 30, lid 1 sub a, WVW)

De selectie van de zaken waarvoor een formulier ingevuld diende te worden
is echter nog iets verder ingeperkt. Om te beginnen zijn slechts zaken in het
onderzoek betrokken waarin sprake was van één (meerderjarige).verdachte, en

.één soort zaak (d.w.z. dat geen zaken werden geselecteerd waarin in een
proces-verbaal verschillende delicten voorkwamen, doch wel waarin één soort
delict meermalen was gepleegd). De reden voor deze beperking was dat hier-
door de vergelijkbaarheid van de zaken vergroot werd.

Om dezelfde reden werden geen zaken in het onderzoek betrokken waarbij
sprake was van tegelijkertijd gepleegde kantongerechtsovertredingen, die ad
info of ter berechting bij de misdrijfzaak werden gevoegd. Hierdoor zijn met
name vrij veel misdrijven van de WVW buiten de selectie gebleven.

Tenslotte zijn die zaken buiten het onderzoek gebleven waar in de loop van
de tijd - d.w.z. tot het moment waarop een registratieformulier aan het
WODC werd verzonden - een zaak ad info of ter berechting bij werd gevoegd.

Hierbij moet er dan nog op worden gewezen dat het percentage van om
deze twee redenen afgevallen zaken tussen de arrondissementen sterk uiteen-
loopt; het al dan niet bijvoegen van andere misdrijfzaken en kantongerechts-
overtredingen is een per parket wisselende administratieve praktijk.

Worden de verschillen tussen arrondissementen buiten beschouwing ge-
laten, dan mag op basis van controles worden aangenomen dat slechts een
gering deel van de voor het onderzoek in aanmerking komende zaken («10%)
niet in de rapportage betrokken kon worden omdat de formulieren niet ontvan-
gen werden of er ten onrechte geen werd opgemaakt. De resultaten worden
hierdoor wel enigermate beïnvloed. Met name de verdeling over de afdoe-
ningsmodaliteiten, alsmede het percentage geslaagde transacties zal enigs-
zins afwijken van wat gevonden zou zijn indien wel alle zaken beschikbaar
waren geweest: de missende zaken zijn voor een niet evenredig deel die waar-
in een transactie-aanbod werd gedaan dat niet werd geaccepteerd. Daarnaast
zijn er relatief veel zaken tussen waarin een dagvaarding werd uitgebracht, of
die werden gevoegd, en waarvan het dossier niet beschikbaar was om te zien
of daar wellicht een formulier in is achtergebleven, c.q. er ten onrechte geen is
aangemaakt. Zelfs bij zeer extreme aannamen over de aard van de missende
zaken blijven de gevolgen van het werken met deze ietwat vertekende steek-
proef echter beperkt tot een orde van grootte van 1 %.

Om na te kunnen gaan of de zaken waarin nu wordt getransigeerd voor het
bestaan van deze mogelijkheid werden vervolgd of geseponeerd, zijn in een
vijftal arrondissementen ook gegevens verzameld over gelijksoortige zaken
die in dezelfde periode in 1982 werden ingeschreven. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van opgaven door het CBS; de gegevensverzameling geschiedde
door medewerkers van het WODC met behulp van dezelfde formulieren als die
voor de gegevensverzameling over 1983 werden gebruikt.

Van door het CBS verzamelde gegevens is tevens gebruik gemaakt om in-
zicht te krijgen in de strafvordering en -toemeting in zaken waarin - al dan
niet nadat in eerste instantie een transactie-aanbod was gedaan - vervolgd
werd. Dit. was nodig om zo goed mogelijk de plaats van de transactie in het
arsenaal van strafrechtelijke sancties te kunnen bepalen.

In de onderzoekopzet was tenslotte nog voorzien dat op basis van de eerste
resultaten' van het onderzoek een gespreksronde zou plaatsvinden met OvJ's
en parketmedewerkers in de 10 arrondissementen die aan het onderzoek heb-
ben meegewerkt. Het doel hiervan was drieledig. In de eerste plaats waren
deze gesprekken bedoeld om na te gaan of het verkregen beeld enigszins over-
eenkwam met de ervaring van de betrokkenen. In de tweede plaats bestond de
verwachting dat langs deze weg uitsluitsel verkregen kon worden over een
aantal conclusies die op basis van het kwantitatieve materiaal niet met vol-
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doende zekerheid getrokken konden worden. Tenslotte zouden in deze
gesprekken onderwerpen aan de orde kunnen komen - met name een aantal
principiële en 'beleids'-overwegingen - die bij de gehanteerde, op individuele
zaken gerichte, dataverzamelingsmethode buiten beschouwing bleven.

Deze gesprekken zijn, aan de hand van een in november 1984 aan de verga-
dering van procureurs-generaal aangeboden interimrapport, gevoerd in het
begin van 1985. De resultaten ervan komen in dit verslag niet afzonderlijk aan
de orde, doch zijn in de diverse hoofdstukken - en vooral de conclusies in
hoofdstuk 1 - verwerkt.
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3 Beschrijving van het materiaal

In dit hoofdstuk wordt het onderzoekmateriaal globaal beschreven. Van een
aantal voor dit onderzoek belangrijke variabelen worden de frequentieverde-
lingen gegeven; sommige worden iets verder uitgewerkt. Op grond van deze
gegevens wordt in de hierop volgende hoofdstukken een uitgebreider en meer
gedetailleerd verslag gegeven, waarbij ook gelet zal worden op de onderlinge
verbanden tussen de gegevens.

Hier zal gekeken worden naar de verdeling van de diverse delicten, hun ver-
deling naar arrondissement, de manieren van afdoening, zowel naar soort
(sepot, transactie en vervolgen) als naar de termijn waarbinnen deze beslis-
sing tot stand komt. Deze gegevens worden over het totaal en per arrondisse-
ment bekeken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het percentage
geslaagde transacties en aan de betalingstermijn bij deze manier van af-
doening.

In het onderzoek zijn de persoonsvariabelen leeftijd, sexe en inkomen opge-
nomen. Ook deze worden hieronder kort besproken.

3.1 Verdeling naar delicttypen en per arrondissement

a) verdeling over de delicttypen
Zoals uit onderstaande tabel blijkt maakt rijden onder invloed (art. 26 lid 2

WvW) 42% uit van het totaal aantal beschouwde zaken. Dit is niet verwonder-
lijk: in het totaal aantal ter kennis van de politie gekomen zaken heeft dit
delict een aandeel van ongeveer 30%. Verder is het zo dat het een 'heterdaad'-
artikel is, waarbij er altijd een verdachte is. De zaak is meestal geheel rond zo-
dat bijna alle bij de politie binnengekomen zaken doorgestuurd worden naar
het parket. Winkeldiefstal komt met 21 % op een tweede plaats. Hiervoor geldt
hetzelfde als voor de artikel 26-zaken: na betrapping op heterdaad is de zaak
snel rond. Daarnaast valt op dat fietsdiefstal, gelet op de frequentie waarmee
dit delict gepleegd wordt, zo weinig voorkomt in dit onderzoek. Het zeer kleine
ophelderingspercentage is hier waarschijnlijk de oorzaak van. Het geringe
aantal zaken terzake van belediging (als afzonderlijk delict) komt volstrekt
overeen met de landelijke cijfers zoals die jaarlijks door het CBS worden gepu-
bliceerd.

Tabel 1: Percentuele verdeling van het aantal zaken uitgesplitst naar soort delict.

delict

eenvoudige diefstal
winkeldiefstal
fietsdiefstal
mishandeling (300 Sr)
vernieling (350 Sr)
belediging
art. 26 lid 2 WVW
art. 30 lid la WVW

totaal

aantal zaken percentage

506 8,4
1255 20,8

98 1,6
610 10,1
545 9,1

63 1,1
2516 41,8

432 7,2

6025 100
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b) verdeling naar arrondissement
Het aantal zaken waarvoor uit elk van de verschillende arrondissementen

een formulier ontvangen werd wijkt niet sterk af van wat op basis van het aan-
tal in 1982 ingeschreven zaken verwacht mocht worden (zie tabel 2). Wel zijn er
tussen de arrondissementen onderling, indien men het gedeelte van de zaken
die in dit onderzoek vallen vergelijkt met het totaal aantal (ingeschreven)
zaken, relatief grote verschillen aan te wijzen. Dit houdt verband met een ver-
schillende samenstelling van de totale criminaliteit in de diverse arrondisse-
menten. In Assen, Roermond en 's-Hertogenbosch ligt dit percentage hoog,
rond de 7, in Utrecht en Haarlem laag (minder dan 5).

Tabel 2: Aantal in dit onderzoek betrokken zaken vergeleken met het aantal in het hele jaar 1983 in-
geschreven zaken'); in absolute aantallen en procenten.

arrondissement zaken % totaal % (a) als
in ondz. in 1983 % van (b)

(a) (b)

's-Hertogenbosch 1.382 22,9 18.434 18,8 7,5
Roermond 595 9,8 7.957 8,2 7,5
Zutphen 402 6,7 6.674 6,8 6,0
Almelo 507 9,0 8.503 8,7 6,0
's-Gravenhage 1.009 16,7 16.418 16,8 6,1
Dordrecht 326 5,4 5.496 5,6 5,9
Haarlem 411 6,8 8.109 8,3 5,1
Utrecht 589 9,7 12.475 12,8 4,7
Groningen 449 7,4 8.297 8,5 5,4
Assen 379 6,3 5.230 5,3 7,3

totaal 6.049 100 97.573 100 6,2

Exclusief overtredingen, maar inclusief Opiumwet, Vuurwapenwet en misdrijven andere wetten;
voorlopige cijfers (bron: CBS; Maandstatistiek politie, justitie en brandweer 84/5, pp. 44-47).

c) delictscategorie per arrondissement
Ook de verdeling van de diverse delicten is voor elk van de arrondissemen-

ten bekeken. Hierbij zijn opvallende verschillen te constateren. In 's-Hertogen-
bosch heeft bijna 40% van de geregistreerde zaken betrekking op vermogens-
delicten (eenvoudige-, winkel- en fietsdiefstal) terwijl dit in Zutphen maar
18,9% is. Ook Almelo scoort in deze categorie erg laag - het gemiddelde van
de vermogensdelicten over alle arrondissementen ligt op 30,8%. De onder-
linge verschillen tussen winkel- en eenvoudige diefstal kunnen voor een ge-
deelte verklaard worden uit verschillen in kwalificeren; niet altijd wordt een
winkeldiefstal ook als zodanig vermeld. Wat betreft artikel 26 WVW vallen
vooral de arrondissementen Almelo (56,8%) en 's-Hertogenbosch op (30,0%);
over het geheel ligt dit percentage op 42,1. Een verschil in aanvoer van zaken
vanaf de politie, en eventueel het minder voorkomen van dit feit, kan hieraan
ten grondslag liggen. Daarnaast spelen ook beleidsverschillen een rol. Indien
namelijk de vaak tegelijkertijd gepleegde kantongerechtscriminaliteit niet af-
zonderlijk vervolgd werd, maar gevoegd bleef bij de misdrijfzaak, dan viel deze
zaak buiten dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor artikel 30 lid a WVW (doorrij-
den na ongeval zonder de identiteit bekend te maken). Ook hier zijn het 's-Her-
togenbosch, Groningen en Utrecht die laag uitkomen. Vooral bij dit delict
geldt dat het al dan niet apart vervolgen van kantongerechtscriminaliteit grote
invloed heeft op de gegevens. Eenvoudige mishandeling (300 Sr) werd weinig
aangetroffen in Zutphen en Almelo. Uit 's-Hertogenbosch, Roermond, Assen
en Dordrecht werd dit delict vaker gemeld; daar komt men ruim boven het ge-
middelde. Vernieling (350 Sr) geeft voor wat betreft 's-Hertogenbosch en
Assen eenzelfde beeld te zien (beide scoren ook hier hoog). Almelo en
Zutphen nemen hier de laatste plaats in. Dit algemene beeld van overeen-
komst in vernieling en mishandeling geldt niet voor Dordrecht: wat betreft
mishandeling staat dit arrondissement bovenaan maar terzake van vernieling
is Dordrecht het laagst scorende.
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3.2 Afdoening

3.2.1 De beslissing in eerste instantie
De transactie is één van de vele afdoeningsmodaliteiten die de OvJ ten

dienste staan. In de eerste plaats is er natuurlijk de vervolging (al dan niet in
de vorm van voeging ter berechting): het dagvaarden van de verdachte tenein-
de het hem ten laste gelegde misdrijf door de rechter te laten beoordelen en
bestraffen. Daarnaast heeft de officier de mogelijkheid een zaak (al dan niet
onder het stellen van voorwaarden) te seponeren, of ter informatie (ad infor-
mandum) te voegen. Tenslotte kan hij de zaak ook nog - althans voor wat be-
treft zijn parket - afdoen door hem over te dragen aan een ambtgenoot in een
ander arrondissement (meestal dat waarin de verdachte woonachtig is). Over
de wijze waarop sepots en voegingen beoordeeld moeten worden, bestaat
geen eenstemmigheid 1). Moet een sepot op grond van de geringe ernst van
het feit, waarbij de verdachte wel ten parkette is ontboden en door de officier
over het laakbare van zijn of haar daad onderhouden, nu wel of niet als een
vorm van sanctietoepassing gezien worden? En geldt niet voor de voeging ter
berechting dat deze alleen maar een administratieve handeling is, die onverlet
laat dat het feit wel degelijk afzonderlijk wordt berecht? In het huidige onder-
zoek zal ten aanzien van dit laatste punt worden gebroken met een reeds jaren
bestaande traditie, in die zin dat de voeging ter berechting beschouwd zal
worden als vervolging, en niet als anderssoortig afdoen. 2) Onder anderssoor-
tige afdoening zal dan steeds worden verstaan: sepot (conform de indeling die
de "werkgroep rubricering sepotgronden" heeft vastgesteld onderverdeeld in
technische en beleidssepots; zie hiervoor de uitgave 1983 van voornoemde
werkgroep), voeging ad informandum en overdracht aan een ander parket (in
veel gevallen betekent deze laatste modaliteit overigens feitelijk vervolging;
dit is echter niet goed na te gaan). Dit is vooral gedaan om de vergelijking tus-
sen de arrondissementen zuiver te houden: in de met de officieren gevoerde
gesprekken werd er een aantal malen op gewezen dat het al dan niet voegen
ter berechting volgens hen vooral een kwestie van 'administratieve alertheid'
was, en zeker niet van mildheid.

Wordt nu gekeken naar de afdoeningsmodaliteit waartoe de OvJ in eerste
instantie besluit, dan ontstaat het beeld zoals in de volgende tabel is weerge-
geven (van 24 zaken is dit gegeven niet bekend).

Tabel 3: Wijze van afdoening waartoe in eerste instantie werd besloten (in absolute aantallen en
percentages); per arrondissement

soort afdoening/ transactie vervolgen anderssoortig totaal
arrondissement

abs. oha abs. % abs. %

's-Hertogenbosch 425 30,9 408 29,7 543 39,4 1376
Roermond 186 31,4 218 36,8 188 31,8 592
Zutphen 118 29,6 180 45,1 101 25,3 399
Almelo 120 23,7 253 49,9 134 26,4 507
's-Gravenhage 263 26,3 479 47,8 259 25,9 1001
Dordrecht 56 17,2 176 54,2 93 28,6 325
Haarlem 114 27,7 187 45,5 110 26,8 411
Utrecht 169 28,8 271 46,2 147 25,0 587
Groningen 126 28,1 187 41,6 136 30,3 449
Assen 123 32,5 186 49,2 69 18,3 378

totaal 1700 28,2 2545 42,2 1780 29,6 6025

1) Zie hiervoor ook het Jaarverslag openbaar ministerie over 1979, statistische paragraaf.

2) Dit betekent wel dat de tabellen uit dit rapport niet meer vergelijkbaar zijn met die in CBS-publi-
caties, of op CBS-materiaal gebaseerde uitgaven als de statistische paragraaf van het jaar-
verslag openbaar ministerie.
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Het blijkt dan dat - over het geheel genomen - de categorie "vervolgen"
weliswaar groter is dan eik van de andere, doch kleiner dan de helft (42%).
Van de transactiebevoegdheid wordt in ruim 28% van de zaken gebruikge-
maakt; ruim 29% wordt anderssoortig afgedaan. Waar de transactie zonder
meer gezien moet worden als een vorm van sanctietoepassing, en ook de se-
pots "met waarschuwing" als zodanig beschouwd kunnen worden, kan vast-
gesteld worden dat, niettegenstaande het op het eerste gezicht geringe per-
centage vervolgingen, toch in tenminste 70% van de gevallen een strafrechte-
lijke sanctie volgt. Bij nadere beschouwing van de tabel blijken tussen de ar-
rondissementen opmerkelijke verschillen te constateren. Bij de categorie
transacties, waar de meeste arrondissementen ongeveer gelijk scoren, komt
Dordrecht met 17,2% erg laag uit. Een verklaring hiervoor is dat in dit arron-
dissement vrij strenge criteria worden gehanteerd voor het aanbieden van een
transactie. Van uitschieters naar boven is wat de transacties betreft geen
sprake.

Indien men de percentagés vervolgingen onderling vergelijkt valt de grote
spreiding op. Vooral 's-Hertogenbosch (29,7%) en (in mindere) mate Roer-
mond (36,8%) zitten hierbij aan de lage kant. In Dordrecht (54,2%), Assen
(49,2%) en Almelo (49,9%) wordt meer dan gemiddeld vervolgd.

Bij de categorie sepot en andere afdoeningen zijn er eveneens aanzienlijke
onderlinge verschillen. In 's-Hertogenbosch (39,4%) wordt veel op deze manier
afgedaan. In Assen doet men dit relatief veel minder. Daar wordt slechts in
18,3% van alle zaken tot sepot, voeging of anderszins besloten. Aan deze ver-
schillen wordt in hoofdstuk 4 verder aandacht besteed.

Bedacht moet worden dat het hier gaat om de beslissing in eerste instantie,
en niet om de wijze waarop de zaak uiteindelijk wordt afgedaan. Met name in-
dien een transactie-aanbod geweigerd wordt (of daarop niet gereageerd
wordt), moet een tweede beslissing genomen worden. Dit komt in paragraaf
3.3.2 verder ter sprake. Daarnaast is het natuurlijk nog mogelijk dat een zaak
waarin oorspronkelijk tot vervolgen werd besloten, uiteindelijk toch wordt ge-
seponeerd. 3)

3.2.2 Beslissingssnelheid
Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde tijd die nodig is om in een zaak

een beslissing te nemen, valt op dat er grote verschillen zijn tussen de arron-
dissementen. Deze verschillen in beslissingssnelheid worden vooral duidelijk
indien gekeken wordt binnen hoeveel weken in 25, 50, 75 resp. 90% van de
zaken is beslist. Dit is te zien in tabel 4. Zoals blijkt zijn er vanaf het begin aan-
merkelijke verschillen in beslissingstermijn. Zo blijkt men in Almelo maar
1 week nodig te hebben voor het beslissen van het eerste kwart van het totaal;
in 's-Gravenhage heeft men voor datzelfde percentage zeven weken nodig.
Verder blijkt het verschil tussen de opeenvolgende meetpunten steeds groter
te worden. Aannemende dat de overzichtelijke, lichte(re) zaken het eerst
beslist worden is dit. niet verwonderlijk. Toch blijkt dat de verschillen, vooral in
het laatste kwart van de gevallen, groot zijn. In Almelo wordt 90% van de
zaken beslist binnen 6 weken, terwijl de arrondissementen Groningen, Dor-
drecht, Haarlem en 's-Gravenhage daar aanmerkelijk meer tijd voor nodig heb-
ben. Indien men de aanvankelijke verschillen wegwerkt door het verschil te
nemen tussen de 25%- en de 90%-grens dan lopen deze periodes uiteen van 5
weken (Almelo) tot 12 (Groningen, Dordrecht, en 's-Gravenhage); in Haarlem
en 's-Hertogenbosch is dit 11 weken..

Globaal komt het hier gevonden beeld overeen met wat over dit onderwerp
is gemeld in de statistische paragraaf van het Jaarverslag openbaar ministe-
rie 1984.

3) Het omgekeerde is, bv. na aandrang van de benadeelde, eveneens mogelijk (de mogelijkheid van
een procedure ex 12 Sv kan hier een rol in spelen).
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Tabel 4: Aantal weken waarbinnen in 25, 50, 75 resp. 90% van de binnengekomen zaken een beslis-
sing in eerst instantie is genomen; per arrondissement.

25% 1 50% 75% 90%

's Hertogenbosch 3 6 9 14
Roermond 3 4 6 10
Zutphen 3 4 6 9
Almelo 1 2 3 6
's-Gravenhage 7 9 13 19
Dordrecht 4 7 11 16
Haarlem 4 7 10 15
Utrecht 2 2 5 8
Groningen 3 4 7 15
Assen 2 3 6 11

3.3 Het transactie-aanbod en de anderssoortige afdoeningen nader bezien

Bij het doen van een transactie-aanbod kan de OvJ verschillende voorwaar-
den stellen:
- betaling van een geldsom;
- afstand van in beslag genomen voorwerpen;
- uitlevering van voorwerpen die voor verbeurdverklaring in aanmerking

komen;
- tenietdoening wederrechtelijk verkregen voordeel;
- vergoeding veroorzaakte schade.

In het onderstaande wordt ingegaan op de mate waarin deze voorwaarden
worden toegepast, de hoogte van de transactiebedragen en de betalingster-
mijnen. Daarna komt het succespercentage aan de orde, en de vraag wat er
gebeurt indien niet op een transactie-aanbod wordt ingegaan. Tenslotte wor-
den de anderssoortige.afdoeningen nader beschouwd.

3.3.1 De voorwaarden
Van het arsenaal aan voorwaarden waarover de OvJ beschikt, blijkt hij bij

de in dit onderzoek betrokken delicten vrijwel steeds het betalen van een geld-
som te gebruiken, en wel in 1686 van de 1700 gevallen (99,3%). Schadevergoe-
ding wordt in 31 gevallen (1,8%) als voorwaarde gesteld, en afstand van in
beslag genomen voorwerpen in 2. De overige twee voorwaarden komen niet
voor.

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze uitkomst gezien de in het onder-
zóek betrokken delicten niet onbegrijpelijk is. Immers, bij rijden onder invloed
(51,1% van de zaken waarin een transactie-aanbod wordt gedaan) komt in
feite alleen betaling van een geldsom in aanmerking. Daarnaast is het zo dat
met name bij winkeldiefstal (17,7% van idem) het gestolene direct weer in
handen van de gedupeerde overgaat; aangenomen mag worden dat dit ook
voor op heterdaad betrapte gevallen van eenvoudige diefstal geldt. Bij doorrij-
den na een ongeval geldt een andere overweging: zodra de verdachte bekend
is, kan diens verzekeringsmaatschappij aangesproken worden (indien ook
sprake was van onverzekerd rijden, zal de zaak niet in het onderzoek zijn be-
trokken). Tenslotte moet nog gewezen worden op het feit dat, zoals in hoofd-
stuk 3 nog aan de orde komt, bij delicten als mishandeling en vernieling rela-
tief vaak geseponeerd wordt met als grond dat de verhouding met de bena-
deelde is geregeld, of indien het ernstiger gevallen betreft, tot vervolging
wordt besloten.

De hoogte van de bedragen die ter voorkoming van strafvervolging dienen
te worden betaald varieert vrij sterk. In onderstaande tabel is een indeling
naar vier categorieën gemaakt.
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Tabel 5: Hoogte van de transactiebedragen

N %

« f 250 762 45,2
ƒ251 - f 500 563 33,4
f501.1750 356 21,1
u f 750 5 0,3

totaal 1686 100

Zoals te zien is, ligt het zwaartepunt bij de lagere bedragen. Bij bijna 80%
van de transacties ligt het bedrag beneden de f 500,-.

Bij het invoeren van de mogelijkheid tot transigeren in mei 1983 zijn er
ministeriële richtlijnen bekend gemaakt omtrent de termijn waarbinnen het
transactiebedrag betaald diende te zijn. In de normale gevallen zou deze 4
weken bedragen. Bij het nalopen van onderstaande tabel blijkt dat alleen in de
arrondissementen Assen, Roermond en 's-Gravenhage hier streng de hand
aan wordt gehouden. In Groningen, Utrecht en Dordrecht komt 6 weken als be-
talingstermijn het meest voor, terwijl Haarlem zelfs meestal op 8 weken uit-
komt. De termijn van 5 weken die in 's-Hertogenbosch gehanteerd lijkt te wor-
den, is het gevolg van het feit dat men de termijn voor verwerking en bezorging
per post in de betalingstermijn betrekt.

Tabel 6: Percentages zaken waarin een betalingstermijn van 4, 5, 6, 7 of 8 weken wordt gesteld; per
arrondissement

termijn in weken/ 4 5 6 7 8 N
arrondissement % % % % % (100%)

's-Hertogenbosch 1,2 94,0 4,3 - 0,5 415
Roermond 90,6 - 9,4 - - 160
Zutphen 69,1 1,0 27,8 - 2,1 97
Almelo 58,7 1,7 - - 39,7 121
's-Gravenhage 90,6 6,6 2,5 - 0,4 244
Dordrecht 1,9 - 92,6 - 5,6 54
Haarlem 19,0 1,0 3,8 1,9 74,3 105
Utrecht 9,3 23,2 61,6 4,0 2,0 151
Groningen - - 88,8 - 11,2 125
Assen 98,2 1,8 - - - 113

totaal 41,3 28,2 20,5 0,5 9,5 1585

In 115 zaken is de termijn niet bekend.

3.3.2 De reactie op het transactie-aanbod
Voor een geslaagde transactie is een wilsovereenstemming tussen twee

partijen nodig. Niet iedere verdachte echter is bereid op het aanbod van de of-
ficier in te gaan. In onderstaande tabel is aangegeven hoe op de transactie-
aanboden werd gereageerd.

Tabel 7: Reacties op het transactie-aanbod; in procenten.

N %

binnen termijn betaald 922 55,5
na afloop termijn betaald 340 20,5
geweigerd 46 2,8
niet gereageerd 354 21,3

totaal 1662 100,

In 38 gevallen is de reactie niet bekend.

Van de transactievoorstellen is 55,5% geaccepteerd door de verdachte en
betaald binnen de door het OM gestelde termijn. Van de mensen die buiten de
hen gestelde termijn betaald hebben, is deze te late betaling bijna altijd geac-
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cepteerd (99%). Opvallend is dat in slechts 2,8% van alle transacties actief
door de verdachte geweigerd wordt mee te werken (d.w.z. door mondelinge of
schriftelijke mededeling). Veel vaker (21,3%) laat de verdachte niets van zich
horen.

Uitsplitsing naar arrondissement levert een verrassend resultaat op: terwijl
in 6 van de 10 arrondissementen 73 tot 78% van de transacties slaagt (zij het
soms pas na afloop van de gestelde termijn), is dit percentage 93 in Dordrecht
(zie voor tabellen bijlage 3). Een (zeer) selectief beleid ten aanzien van het aan-
bieden van een transactie in dit arrondissement is hier mede de oorzaak van.

Ook tussen de delicten zijn opmerkelijke verschillen te vinden in de mate
waarin transactie-aanboden worden geaccepteerd (zie ook de tabellen in bij-
lage 3). Transactie-aanboden in verband met winkeldiefstal en rijden onder in-
vloed, en in iets mindere mate doorrijden na een ongeval, worden veelvuldig
(in ca. 80% van de gevallen) aanvaard. Bij fietsdiefstal, mishandeling en bele-
diging ligt dit percentage veel lager (50% of minder); hierbij moet wel worden
bedacht dat het ook om veel minder zaken gaat, waardoor de invloed van toe-
valsfactoren groter is.

Een relatie tussen de bereidheid om op het transactie-aanbod in te gaan en
de hoogte van het bedrag is nauwelijks aanwezig. Hoogstens kan worden ge-
signaleerd dat de bereidheid om een transactie-aanbod te accepteren iets toe-
neemt naarmate het om een hoger bedrag gaat; zoals uit de tabellen in bijlage
3 is af te lezen heeft dit echter meer te maken met het feit dat bij rijden onder
invloed relatief hoge transactiebedragen worden gehanteerd, terwijl hier ook
de bereidheid om het aanbod te accepteren zeer groot is.

Wel lijkt het er op dat vrouwelijke verdachten iets meer dan mannen het
transactie-aanbod accepteren (79 tegen 75%); daarbij betalen ze zeker in ster-
kere mate binnen de termijn. Ook met de leeftijd van de verdachten lijkt enige
relatie aanwezig te zijn: de verdachten in de categorie ouder dan 40 jaar zijn in
ruim 80% van de gevallen bereid het transactie-aanbod te aanvaarden, tegen
minder dan 75% in de drie andere leeftijdscategorieën. Overigens is er wel,
sprake van samenhang tussen deze twee feiten: in de hogere leeftijdscatego-
rieën zijn relatief meer vrouwen te vinden. Daarnaast is er ook een samenhang
met het delict: zowel de vrouwen als de oudere verdachten zijn relatief sterk
vertegenwoordigd bij winkeldiefstal en rijden onder invloed.

Indien de verdachte weigert of niet reageert, wordt hij/zij conform de richt-
lijnen meestal gedagvaard (90%). In een klein aantal gevallen doet het OM een
tweede transactie-aanbod (5%). Ook sepot komt voor na weigering of niet-be-
taling. Hierbij zijn de gehanteerde gronden: ten onrechte als verdachte ge-
meld, gering aandeel in het feit, gezondheidstoestand verdachte, verhouding
geregeld, medeschuld.

Van 253 zaken waarin, nadat niet op een transactie-aanbod was ingegaan,
een dagvaarding werd uitgebracht konden via het CBS gegevens verkregen
worden over de verdere afdoening. Zoals te verwachten was, sprak de recht-
bánk vrijwel steeds (97%) een schuldigverklaring uit. In bijna al deze gevallen
werd - conform de eis - een (onvoorwaardelijke) boete opgelegd; een enkele
keer zelfs een gevangenisstraf. De hoogte van de gevorderde zowel als van de
opgelegde boete was over het algemeen vrijwel gelijk aan of hoger dan het
oorspronkelijke transactiebedrag, zoals uit onderstaande tabel blijkt 4).

4) De tabel dient als volgt begrepen te worden: in 24,5% van de gevallen werd een boete gevorderd
die niet meer dan 15% naar beneden of boven van het oorspronkelijke transactie-aanbod af-
week; een dergelijke boete werd in 30,1% van de gevallen opgelegd.
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Tabel 8: Hoogte van de gevorderde respectievelijk opgelegde geldboete (inclusief evt. voorwaarde-
lijk deel) bij vervolging, nadat een transactie-aanbod was geweigerd; in procenten van het
oorspronkelijke transactie-aanbod (N = 249).

hoogte boete in % eis vonnis
van transactie-aanbod % %

geen 1,6 2,4
« 85% 3 6 7 2
85 - « 115%

,
24,5

,
30,1

115 - « 125% 45,4 37,8
o 125% 24,9 22,5

totaal 100 100

Duidelijk is dat de in de richtlijn genoemde verhoging met 20% veel wordt
toegepast; in een kwart van de gevallen is de verhoging zelfs meer dan 25%.
In dit verband is het goed het - opmerkelijke - feit te vermelden dat toch
nog meer dan de helft (52%) van deze zaken bij verstek wordt afgedaan - de
verdachte laat dus echt niets van zich horen, en de rechter vonnist dan
meestal conform de eis. Dit is des te opvallender omdat het verstekpercen-
tage bij de direct vervolgde zaken slechts 23 is.

3.3.3 De anderssoortige afdoeningen
Naast vervolgen en het aanbieden van een transactie staan de officier nog

een aantal andere mogelijkheden ter beschikking om een zaak af te doen. In
de eerste plaats is het natuurlijk mogelijk om te seponeren (al dan niet voor-
waardelijk); daarnaast kan de zaak worden overgedragen aan een collega in
een ander arrondissement (meestal dat waarin de verdachte woonachtig is),
of hij kan ad informandum of ter berechting bij een eerder ingeschreven zaak
tegen dezelfde verdachte worden gevoegd.

Zoals al gebleken is, wordt van deze mogelijkheden veelvuldig gebruik ge-
maakt: in 25 tot 39% van de gevallen (tabel 3). Van 1884 zaken is nader bekend
op welke wijze ze 'anderssoortig' zijn afgedaan. Dit blijkt in 19,6% door voe-
ging (12,7% ad informandum, 6,9% ter berechting), en in 7,1% door over-
dracht. De overige 1380 zaken worden geseponeerd: 425 (22,5%) op tech-
nische gronden (meestal ontbrekend bewijs), zodat 955 beleidssepots reste-
ren. Deze vinden hun grond vooral in het feit ('gering feit'), de persoon van de
verdachte ('recente bestraffing') en de verhouding met de benadeelde ('gere-
geld'). Uitgesplitst naar arrondissement is de verdeling over anderssoortige
afdoeningen als weergegeven in tabel 9.

Tabel 9: Soorten anderssoortige afdoeningen, in percentages van het totaal aantal anderssoortige
afdoeningen per arrondissement.

Arrondissement
soort afdoening

technisch
sepot

beleids-
sepot

over-
dracht

voeging
ad info

N

's-Hertogenbosch 23,7 58,3 10,9 7,0 540
Roermond 27,0 56,2 13,5 3,4 178
Zutphen 32,7 45,5 11,9 9,9 101
Almelo 36,2 55,9 3,2 4,7 127
's-Gravenhage 22,1 52,3 0,8 24,8 258
Dordrecht 13,8 52,9 5,8 27,6 87
Haarlem 25,7 56,0 11,9 6,4 109
Utrecht 14,7 50,7 4,7 30,0 150
Groningen 21,9 54,0 2,2 21,9 137
Assen 30,4 47,8 7,3 14,5 69

Totaal 24,2 54,5 7,6 13,7 1756
(425) (957) (134) (240) (130)

26



In deze tabel is gepercenteerd op de aantallen anderssoortige afdoeningen;
hierdoor is het goed mogelijk de verhouding tussen de verschillende modali-
teiten in deze categorie te bezien. Het is echter minstens even interessant om
te zien in welk deel van het totaal aantal afgedane zaken deze modaliteiten
zijn toegepast. Dit is te vinden in tabel 10, waarin gepercenteerd is op het
totaal aantal zaken waarvan de afdoening bekend is. Tussen de diverse arron-
dissementen blijken aanzienlijke verschillen te bestaan. In Dordrecht en
Utrecht worden weinig zaken beëindigd door een technisch sepot, terwijl deze
afdoeningswijze wel relatief vaak wordt toegepast in 's-Hertogenbosch en
Almelo.

Ten aanzien van het beleidssepot springt vooral 's-Hertogenbosch boven
het gemiddelde uit (22,9 tegenover 15,9%). In het arrondissement Assen wordt
deze mogelijkheid daarentegen relatief weinig toegepast (8,7%). Ten aanzien
van voeging ad info vallen de relatief hoge percentages op van Dordrecht,
Utrecht en 's-Gravenhage. Roermond en Almelo lijken hierin wat terughouden-
der. Opgemerkt dient te worden dat dit geen algemene conclusies zijn over
het sepotbeleid van de betrokken arrondissementen; deze cijfers hebben
slechts betrekking op de hier onderzochte delicten.

Tabel 10: Soorten anderssoortige afdoeningen, in percentages van het totaal aantal zaken per
arrondissement.

Arrondissement technisch
sepot

beleids-
sepot

over-
dracht

voeging
ad info

N

's-Hertogenbosch 9,3 22,9 4,3 2,8 1376
Roermond 8,1 16,9 4,0 1,0 592
Zutphen 8,3 11,5 3,0 2,5 399
Almelo 9,0 14,0 0,8 1,2 507
's-Gravenhage 5,7 13,5 0,2 6,4 1001
Dordrecht 3,7 14,2 1,5 7,4 325
Haarlem 6,8 14,8 3,1 1,7 411
Utrecht 3,8 13,0 1,2 7,7 587
Groningen 6,7 16,5 0,7 6,7 449
Assen 5,6 8,7 1,3 2,6 378

Totaal 7,1 15,9 2,2 4,0 6025

3.4 Persoonskenmerken van de verdachten

Bij dit onderzoek zijn een aantal persoonskenmerken (leeftijd, geslacht en
inkomen) van de verdachte mede in de beschouwing betrokken.

a) leeftijd
Bij de verdeling in leeftijdscategorieën zijn de grenzen zo gelegd dat er

ongeveer even grote groepen ontstaan. In de volgende tabel is de verdeling
over deze categorieën gegeven.

Tabel 11: Leeftijd

leeftijd N %

18-23 jaar 1589 27,3
24-30 jaar 1443 24,8
31-40 jaar 1397 24,0
o 41 jaar 1382 23,8

totaal 5811 100

Van 238 verdachten ontbreekt dit gegeven.

Uit de grenzen van de categorieën kan men afleiden dat de groep onder de
30 jaar, en in nog sterkere mate de groep onder de 23 jaar, oververtegenwoor-
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digd is in dit onderzoek. Dit beeld wijkt echter niet af van wat in het algemeen
bekend is over degenen die met het strafrecht in aanraking komen.

b) geslacht
Bij de verdeling naar geslacht blijkt weer eens dat de mannelijke helft van

de bevolking op strafrechtelijk gebied actiever is, althans wat betreft de hier
onderzochte, bij het parket ingeschreven delicten. Onder de 5809 verdachten
van wie dit gegeven bekend is, waren 4935 mannen (d.i. 85%).

Tabel 12: Percentuele verdeling over de leeftijdscategorieën; naar geslacht.

vrouw man

18-23 jaar 20.4 28.3
24-30 jaar 23.1 24.9
31-40 jaar 24.2 23.9

»'40 jaar 32.3 22.8

totaal 100 100

De verdeling van mannen en vrouwen over de diverse leeftijdsgroepen levert
een aantal opmerkelijke resultaten op. Allereerst een opmerking over de
totalen per geslacht over de diverse leeftijdscategorieën. Bij mannen ligt de
nadruk op de jongste categorie daders (18-23 jr), terwijl bij de vrouwen de
oudste categorie oververtegenwoordigd is. Een splitsing over de diverse delic-
ten maakt de oorzaken van deze verschillen duidelijk. Jonge mannen maken
zich verhoudingsgewijs (zowel ten opzichte van oudere mannen als ten op-
zichte van vrouwen) vaker schuldig aan diefstal, mishandeling en vernieling.
Daartegenover maken de vrouwen in de categorie » 40 jr. zich vaker schuldig
aan winkeldiefstal. 5) Verder is vermeldenswaard dat winkeldiefstal 59,4%
van alle door vrouwen gepleegde delicten uitmaakt. Bij mannen is rijden onder
invloed een uitschieter: het omvat 47,7% van het totaal in dit onderzoek door
mannen gepleegde aantal misdrijven. Voor beide laatstgenoemde delicten
geldt verder dat winkeldiefstal bij mannen relatief weinig voorkomt (14,1%),
overtreding van art. 26 lid 2 WVW door vrouwen (10,4%).

c) inkomen
Deze variabele is opgenomen om de relatie inkomen/hoogte van het trans-

actiebedrag na te kunnen gaan; dit in verband met het in art. 24 Sr ingevoerde
draagkrachtbeginsel, dat wellicht ook doorwerkt in de (transactie)praktijk van
het OM.

. Het inkomen van de verdachte werd (bij de dataverzameling al) opgesplitst
in 5 categorieën: geen, « modaal, modaal, » modaal en onbekend.

Het valt op dat in het merendeel van de gevallen (82,3%) de OvJ bij het bepa-
len van de hoogte van het transactiebedrag geen informatie heeft over het in-
komen van de verdachte. Door het vermelden van het (globale) inkomen van de
verdachte op de informatiestaat zou hieraan veel verbeterd kunnen worden,
en ontstaat de mogelijkheid de hoogte van het transactiebedrag beter in over-
eenstemming te brengen met het inkomen van de verdachte. Door het ontbre-
ken van een zo groot gedeelte van de gegevens is het moeilijk verder iets over
de verdeling te zeggen.

5) Ten aanzien van de andere delicten waren de verschillen tussen mannen en vrouwen in absolute
getallen gezien groot maar was er geen significant verschil In leeftijdsverdeling per delict.

28



4 De delicten afzonderlijk beschouwd

Nadat in het vorige hoofdstuk een globale beschrijving van het materiaal is
gegeven, volgt hier een meer gedetailleerde. Hierbij zullen eerst de acht in het
onderzoek betrokken delicten vergeleken worden voor wat betreft de wijze van
afdoening en de, verdachten. Daarna zal voor de afzonderlijke delicten nage-,
gaan worden in hoeverre en op welke manier deze afdoeningswijze samen-
hangt met de ernst van het delict en de persoonskenmerken van de dader.
Tenslotte zal worden ingegaan op enkele opvallende verschillen die tussen de
arrondissementen werden gesignaleerd.

4.1 De wijzen van afdoening

Uitgesplitst naar de verschillende in het onderzoek betrokken delicten is de
verdeling over de afdoeningsmodaliteiten als weergegeven in tabel 13.

Tabel 13: Afdoeningsmodaliteit naar delict; in percentages per delict.

soort delict vervolgen transactie anderssoortige totaal
afdoening aantal

%

eenvoudige diefstal 36,8 19,0 44,2 506
winkeldiefstal 24,2 24,7 51,1 1255
fietsdiefstal 30,7 32,7 36,7 98
mishandeling 35,6 15,9 48,5 610
belediging 4,8 14,3 80,9 63
vernieling 34,7 12,5 52,8 545
art. 26.2 WVW 58,9 35,4 5,8 2516
art. 30.1a WVW 31,3 45,8. 22,9 432

totaal 42,3 28,2 29,5 6025

In 18 gevallen is niet bekend tot welke wijze van afdoening besloten werd.

De percentages zaken waarin in eerste instantie tot vervolging, het aanbie-
den van een transactie of een anderssoortige afdoening wordt besloten, lopen
tussen de onderscheiden delictsoorten sterk uiteen. Dit is niet verwonderlijk:
zoals uit de bespreking van de afzonderlijke delicten nog zal blijken, vertoont
ook de ernst van de diverse delicten grote verschillen. Zo lag bij een groot deel
van de art. 26-zaken het bag boven de 1,3 promille - zodat volgens de richtlijn
vervolgd zou moeten worden -, terwijl de waarde van het gestolene bij de drie
vormen van diefstal in bijna de helft van de gevallen niet boven de f 50,- uit-
kwam - zaken die volgens de richtlijn slechts bij uitzondering niet transi-
gabel zijn.

Wanneer de anderssoortige afdoeningen nader worden uitgesplitst, ont-
staat het volgende beeld.
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Tabel 14: Uitsplitsing van de anderssoortige afdoeningen naar delict; in percentages per delict.

soort delict technisch beleids- over- voeging
sepot sepot dracht ad info N

%

eenv. diefstal 11,1 23,3 3,0 6,5 506
winkeldiefstal 1,8 32,9 4,4 11,6 1255
fietsdiefstal 11,2 7,1 3,1 15,3 48
mishandeling 15,7 29,6 0,7 1,3 610
belediging 42,9 33,3 - 4,8 63
vernieling 15,4 31,7 1,8 3,9 545
art. 26.2 WVW 2,0 1,2 1,7 0,6 - 2516
art. 30.1a WVW 18,2 3,9 0,9 0,7 432

totaal 7,1 15,8 2,2 4,0 6025

In 24 gevallen is de wijze van afdoening onbekend.

Ook hier blijken de verschillen tussen de delicten aanmerkelijk te zijn. Met
name de verhouding tussen technisch en beleidssepot wisselt sterk, evenals
de mate waarin gevoegd of overgedragen wordt. Maar ook binnen de beleids-
sepots lopen de gronden sterk uiteen: bij de drie diefstalvormen en belediging
is deze meestal gelegen in het feit (gering feit) of de persoon van de verdachte;
bij mishandeling en vernieling wordt relatief veel geseponeerd omdat de ver-
houding met de benadeelde is geregeld (in resp. 64 en 50% van de beleids-
sepots voor deze delicten). Met name dit laatste is interessant, omdat in elk
geval vergoeding van de schade ook een transactievoorwaarde kan zijn.
Helaas is in de meeste gevallen niet na te gaan of het hier voorwaardelijke se-
pots betreft, zodat onduidelijk blijft of de verdachte op eigen initiatief (of op
instigatie van de politie) heeft gehandeld, of dat hier toch de OvJ aan te pas
heeft moeten komen; voorzover de wijze van toepassing wel bekend is, blijkt
het voornamelijk om onvoorwaardelijke sepots te gaan.

Voor wat betreft de transactie-aanboden is het in deze globale beschrijving
alleen interessant om te kijken naar de hoogte van de transactiebedragen, zo-
als weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 15: De hoogte van het transactiebedrag in percentages van het totaal aantal aangeboden
transacties.

bedrag in guldens « 250 251-500 n 500 N
soort delict % % %

eenv. diefstal 80,2 18,8 1,0 96
winkeldiefstal 85,4 14,6 - 309
fietsdiefstal 65,6 34,4 - 32
mishandeling 66,3 33,7 - 98
belediging 77,8 22,2 - 9
vernieling 93,1 6,9 - 58
art. 26.2 WVW 29,8 30,0 40,3 887
art. 30.1a WVW 5,1 93,4 1,5 197

totaal 45,2 33,4 21,4 1686

In 14 gevallen is de hoogte niet bekend.

Bij de commune delicten blijkt de hoogte van het transactiebedrag steeds
overwegend beneden de f 250,- te liggen; alleen bij fietsdiefstal en mishan-
deling komen transactiebedragen, tussen de f 250,- en f 500,- wat vaker
voor. Dit is, gezien de richtlijnen (zie bijlage 2), wat verwacht mocht worden.
Dat geldt ook voor de beide misdrijven van de Wegenverkeerswet: in geval van
art. 26 lid 2 loopt het volgens de richtlijnen aan te bieden transactiebedrag van
f 250,- tot f 750,- (afhankelijk van het bloedalcoholpercentage), ingeval
van art. 30 lid la wordt een transactiebedrag genoemd van f 300,-.

Om de hoogte van' het - gemiddelde - transactiebedrag enigszins in
perspectief te plaatsen, kan het worden vergeleken met het gemiddelde boe-
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tebedrag dat wordt opgelegd in - min of meer vergelijkbare - zaken waarin
direct, dan wel nadat een transactie-aanbod is geweigerd, wordt vervolgd.
Hierbij moet dan worden bedacht dat het bij direct vervolgen in het algemeen
zal gaan om iets ernstiger zaken, en dat bij vervolgen na een geweigerd trans-
actie-aanbod in principe de eis 20% hoger ligt dan het bedrag van de transac-
tie. In onderstaande tabel is één en ander per delict weergegeven.

Tabel 16: Gemiddelde hoogte van de transactiebedragen, en de opgelegde boetes in direct,
respectievelijk na weigering van een transactie-aanbod, vervolgde zaken; per delict.

delict gemiddeld gemiddelde boete-)
transactiebedrag*)

direct na trans.aanb.

eenv. diefstal 210 437 302
winkeldiefstal 196 369 305
fietsdiefstal 265 444 369
mishandeling 258 523 357
belediging 194 200 233
vernieling 192 503 386
art. 26.2 WVW 515 1136 627
art. 30.1a WVW 306 467 476

totaal 390 924 472

Geslaagde transacties
Incl. voorwaardelijk deel; gegevens CBS

Behalve voor belediging - maar daar gaat het om weinig zaken - is het
beeld zeer eensluidend: in zaken die na een transactie-aanbod worden ver-
volgd, valt de boete gemiddeld (fors) hoger uit dan het transactiebedrag dat
werd gehanteerd in aanboden die wel aanvaard werdenin elk geval meer dan
de 20% die volgens de richtlijn bij weigering geïndiceerd is. Dit zou, mede ge-
zien wat hierover in paragraaf 3.3.2 werd opgemerkt, verklaard kunnen worden
door te veronderstellen dat toch de hogere transactie-aanboden minder aan-
vaard worden. Bij de zaken die direct worden vervolgd is het gemiddelde boe-
tebedrag vrijwel steeds nog weer hoger. Dat laatste is natuurlijk niet verwon-
derlijk: het gaat hier in het algemeen om de ernstiger zaken, getuige ook het
feit dat in bijna 10% hiervan een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf
wordt opgelegd. Bij doorrijden na een ongeval is het beeld duidelijk anders:
daar ontlopen de gemiddelde boetebedragen bij vervolging na een niet aan-
vaard transactie-aanbod en bij directe vervolging elkaar nauwelijks; een ver-
klaring hiervoor ligt niet voor de hand.

Vergelijking met de (in de tabel niet gegeven) gemiddelde boetebedragen
die in vergelijkbare, in 1982 ingeschreven, zaken werden opgelegd, bevestigt
het beeld dat de transactie vooral wordt toegepast in zaken waarvoor men
toch al geen hoge boete zou eisen. Dit komt ook overeen met het tijdens de
gesprekken met OvJ's een aantal malen gehoorde standpunt dat de hoogte
van het transactiebedrag beperkt dient te blijven. Zodra een zaak zodanig
ernstig is dat aan een relatief gevoelige sanctie wordt gedacht, dient deze aan
de rechter te worden voorgelegd.

Hiervóór (3.3.2) is al gesproken over de grote verschillen in de mate waarin
het transactie-aanbod wordt geaccepteerd. In tabel 17 is dit per delict weerge-
geven.
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Tabel 17: De aanvaarding van het transactie-aanbod; het aantal geslaagde transacties als percen-
tage van het aantal aanboden per delict.

soort delict % aanvaard aanboden

eenv. diefstal 70,8 96
winkeldiefstal 77,8 309
fietsdiefstal 43,8 32
mishandeling 50,0 98
belediging 44,4 9
vernieling 58,5 65
art. 26.2 WVW 78,8 887
art. 30.1a WVW 76,1 .197

totaal 75,9 1693

Nu gaat het bij de delicten waarbij het slaagpercentage relatief laag (dat is
ca. 50) ligt om vrij weinig gevallen, zodat één of twee geslaagde transacties
extra al een iets ander beeld te zien zouden geven. Wezenlijk anders zou het
daardoor echter niet worden: er zijn duidelijk twee groepen delicten te onder-
scheiden, één met een slaagpercentage van 70 of meer, en één met een slaag-
percentage van 50 of minder. Op het eerste gezicht lijkt nauwelijks een relatie
aanwezig met de hoogte van het transactiebedrag; speculerenderwijs zou als
verklaring wellicht gedacht kunnen worden aan een ander soort daders (met
name bij rijden onder invloed en doorrijden na een aanrijding, en eventueel bij
winkeldiefstal) voor wie het voorkomen van strafvervolging een hogere priori-
teit heeft. Deze indruk bestaat ook bij het merendeel van de OvJ's met wie
werd gesproken. Ook noemden zij het vaak conflictueuze karakter van de
overige delicten.

4.2 Ernst en omstandigheden

4.2.1 Diefstal
Onder de ingeschreven zaken waren er 1866 wegens diefstal: 1259 wegens

winkeldiefstal, 99 wegens fietsdiefstal en 508 wegens eenvoudige diefstal
zonder nadere specificatie. Volgens de richtlijn komen winkeldiefstal en een-
voudige diefstal in aanmerking voor een transactie-aanbod van f 100,- tot
f 500,-, onder meer afhankelijk van de waarde van het gestolene. Bij fiets-
diefstal loopt het tarief van f 300,- tot f 500,-, doch overigens afhankelijk
van de waarde van de fiets. Hoewel de richtlijn dus onderscheid maakt tussen
fietsdiefstal en de twee andere diefstalvormen,zullen wij dat vanwege het ge-
ringe aantal fietsdiefstallen hier alleen doen wanneer daartoe duidelijk aanlei-
ding is.

Van de 1859 diefstalzaken waarvan de afdoeningsbeslissing in eerste in-
stantie bekend is, werden er 520 (28,0%) vervolgd (inclusief voeging ter be-
rechting); in 438 (23,6%) werd een transactie-aanbod gedaan, en 893 werden
anderssoortig afgedaan (waarvan 627 door een sepot, dat is 33,7%). In tabel
18 is de beslissing in eerste instantie afgezet tegen de waarde van het ge-
stolene (deze was in 12% van de gevallen niet bekend); in tabel 19 wordt de ca-
tegorie 'anderssoortige afdoening' nader uitgesplitst.

Uit de combinatie van beide tabellen valt een vrij duidelijk beleid te recon-
strueren.
- Diefstallen beneden de f 50,- worden veelal (in 60% van de gevallen) te

gering geacht om te vervolgen of zelfs maar een transactie aan te bieden.
In toch nog ruim 19% van deze zaken wordt juist wel reden gevonden om te
vervolgen, terwijl in de 11 % waarin de zaak overgedragen of ad informan-
dum gevoegd wordt voor een deel ook sprake is van vervolging. De trans-
actie komt in deze categorie dan pas op de derde plaats.

- In de categorieën tussen de f 50,- en de f 250,- wordt daarentegen veel-
vuldig gebruik gemaakt van de transactiebevoegdheid. Het feit is hier in
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veel geringere mate reden om te seponeren, al komt dat nog geregeld voor.
Tot vervolgen wordt in deze categorie iets minder vaak besloten dan tot
transigeren; worden overdrachten en voegingen hierbij geteld, dan komt de
transactie op de tweede plaats.
Boven de f 250,- wordt duidelijk in eerste instantie aan vervolgen ge-
dacht. Wanneer geseponeerd wordt, is dat slechts zelden in verband met
het feit: hier spelen de persoon van de verdachte (en dan met name de
recente bestraffing), of de technische onvolkomenheid van de zaak de be-
langrijkste rol.

Aan de hand van de overige gegevens valt dit beeld nog iets te verfijnen. In
de eerste plaats blijkt er wel enig verschil tussen de delicten onderling te zijn:
winkeldiefstal wordt minder vaak vervolgd dan eenvoudige diefstal; bij fiets-
diefstal wordt relatief veel van de transactiemogelijkheid gebruik gemaakt..
Ten tweede is er de invloed van speciale recidive: verdachten tegen wie reeds
eerder een vermogensdelict werd ingeschreven, worden in 48% van de geval-
len vervolgd, tegen 20% van de first-offenders. Zij krijgen in slechts 9% van
de gevallen een transactie-aanbod; de first-offenders in 38%. Niet verrassend
is dat bij de recidivisten ook het aantal voegingen en het aantal sepots
wegens recente bestraffing groter is.

Tabel 18: Afdoeningsbeslissing in eerste instantie bij winkeldiefstal, fietsdiefstal en eenvoudige
diefstal zonder meer, tegen de waarde van het gestolene, in procenten van het aantal in
elke waardecategorie.

waarde in gld. vervolgen transactie anderssoortig N

« f 50
f 51 - « f 100
f 101 - « f 250
f 251 - « f 500
f 501 - « f 1000
» f 1000
onbekend

19,1 21,3 59,6 666
26,0 39,7 34,3 335
30,6 31,6 37,9 301
48,2 15,2' 36,6 191
51,1 5,7 43,2 88
56,3 5,3 38,2 55
24,2 13,9 61,9 223

28,4 23,6 48,0 1859

Tabel 19: De anderssoortige afdoeningen bij winkeldiefstal, fietsdiefstal en eenvoudige diefstal
zonder meer, tegen de waarde van het gestolene, in procenten van het aantal in elke
waardecategorie.

waarde in gld.

« f50
f 51 - « f 100
f 101 - « f 250
f 251 - « f 500
f 501 - « f 1000
» f 1000
onbekend

Beleidssepots: overge-
technisch feit ver verhou- overig dragen/ N

sepot' dachte ding gevoegd

2,7 33,3 7,1 3,3 1,5 10,8 666
2,1 11,0 7,2 2,1 3,0 8,7 335
3,0 5,0 10,3 1,0 1,0 17,3 301
6,3 2,1 10,0 0,5 1,0 16,8 191
5,7 4,5 5,7 2,3 2,3 22,7 88

14,5 - 5,5 - - 18,2 55
13,5 11,7 9,4 3,1 0,9 22,9 223

4,8 16,6 8,1 2,3 1,6 14,3 1859

Van 15 zaken is over de anderssoortige afdoening niets nader bekend.

In de richtlijn wordt de hoogte van het transactiebedrag afhankelijk gesteld
van de waarde van het gestolene. Dit blijkt ook in de praktijk zo te gebeuren,
zoals te zien is in tabel 20. Indien de waarde van het gestolene de f 250,- te
boven gaat, wordt in nog maar weinig gevallen (10) een transactie van minder
dan f 250,- aangeboden. Dat het transactiebedrag in dat geval gemiddeld

33



lager is dan dat wat bij een waarde van het gestolene tussen de f 100,- en de
f 250,- wordt aangeboden, is een extra indicatie dat het hier om uitzonderin-
gen gaat.

Tabel 20: Hoogte van het transactiebedrag, tegen de waarde van het gestolene, in procenten van
het aantal zaken in de betrokken waardecategorie waarin een transactie-aanbod werd
gedaan (tussen haakjes het gemiddelde bedrag).

« f 100,- 95 (155) 5 (375) 275 (166)
f 101,- - f 250,- 70 (209) 31 (360) 95 (256)
» f 250,- 27 (195) 73 (417) 37 (354)
onbekend 83 (166) 17 (400) 30 (205)

waarde in gld.
transactiebedrag

f 250,- » f 250,- N

totaal 82,9 (167) 17,2 (386) 437 (204)

De eventuele speciale recidive blijkt geen invloed te hebben op de hoogte
van het transactiebedrag, wel op het aantal zaken waarin een transactie wordt
aangeboden. Als geen sprake is van speciale recidive wordt in 39% van de ge-
vallen een transactie aangeboden, als er wel speciale recidive is in nog
slechts 9% van de gevallen. In die gevallen waarin de waarde van het ge-
stolene meer is dan f 250,- krijgen nog slechts 7 recidivisten een transactie
(met zeer uiteenlopende bedragen) aangeboden - het gemiddelde gedrag
zegt hier weinig meer.

Uit tabel 17 bleek reeds dat het percentage geslaagde transacties bij fiets-
diefstal sterk naar beneden afweek van dat bij de twee andere diefstalvormen.
Voor deze beide andere vormen is nog nagegaan of het al dan niet accepteren
van het aanbod samenhing met de hoogte van het bedrag, of met het tijdsver-
loop tussen het plegen van het delict en het doen van het aanbod. Dit blijkt
niet het geval te zijn, net zo min als er een verband is te constateren met de be-
talingstermijn.

4.2.2 Mishandeling
De 613 in dit onderzoek opgenomen zaken terzake van mishandeling (d.w.z.

het delict als omschreven in art. 300 of 301 Wetboek van Strafrecht) maakten
10,2% uit van het totaal. De meeste van deze mishandelingen blijken ge-
pleegd te zijn door mannen (93%), en ze hebben overwegend gering letsel als
gevolg (66%).

Van de slachtoffers van mannen is 78,5% een man; indien de dader een
vrouw is, is in 29 gevallen (73%) het slachtoffer een vrouw, in 11 een man.
Indien men de relatie tussen slachtoffer en dader beschouwt dan valt een ver-
deling te maken als in onderstaande tabel. Duidelijk is dat in dit onderzoek
slechts weinig zaken betrekking hebben op mishandeling in beperkte kring.

Tabel 21: Relatie slachtoffer en dader; in absolute aantallen en percentages.

relatie % N

partner 7,0 38
familie 2,2 12
bekende 41,4 225
vreemde 49,4 269

totaal 100 544

In 69 gevallen ontbrak dit gegeven.

Speciale recidive ten aanzien van mishandeling blijkt in 15,7% van de zaken
voor te komen. Bij mannen ligt dit op 16,3%, bij vrouwen op 7,7% (recidive-
gegevens zijn onbekend in 115 zaken). De verdeling over de leeftijdscatego-
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rieën is vrij uniform; wel blijkt bij de lichte gevallen van mishandeling een over-
vertegenwoordiging van de oudere daders (leeftijd » 31), terwijl bij de zwaarde-
re gevallen er relatief meer jongeren (« 30) worden aangetroffen.

De verdeling naar beslissing in eerste instantie is als volgt: vervolging
35,6%, transactie 15,9% en anderssoortig 48,5% (N = 610). Deze eerste ver-
deling kan worden verfijnd door te kijken naar de invloed van ernst van het toe-
gebrachte letsel, het geslacht van het slachtoffer, de relatie tot het slacht-
offer en eventuele recidive van de dader.

Tabel 22: De beslissing in eerste instantie tegen de ernst van het toegebrachte letsel, als percen-
tage van het totaal aantal per ernstcategorie.

geen letsel
licht letsel, geen EHBO
licht letsel, 1.x EHBO
meermalen medische hulp
ziekenhuisopname

totaal
(N)

vervolgen transactie anderssoortig N
%

21 20 59 106
31 20 49 267
56 13 31 133
59 8 33 39
62 - 38 13

35,5 16,8 47,7 558
(205) (94) (259)

In 52 gevallen ontbreekt informatie over de aard van het letsel.

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat naarmate het toegebrachte
letsel ernstiger is het percentage sepots en transacties afneemt, terwijl er
meer vervolgd wordt. Toch blijkt ook in ernstiger gevallen van mishandeling
nog ongeveer een derde van de zaken geseponeerd te worden. Hieraan wordt
later meer aandacht besteed. Transactie blijkt niet zo vaak voor te komen bij
mishandeling. Over het geheel genomen ligt het percentage bij mishandeling
(16,8%) tamelijk ver onder het gemiddelde van het gehele onderzoek (28,2%).

Het geslacht van de benadeelde lijkt (op het eerste gezicht) invloed te heb-
ben op de beslissing van de OvJ. Indien het slachtoffer een man is wordt rela-
tief meer besloten tot vervolgen c.q. het aanbieden van een transactie. Voor-
dat hieraan conclusies kunnen worden verbonden dient te worden gelet op
andere factoren die de beslissing (mogelijk kunnen) beïnvloeden. Vandaar dat
hieronder de beslissing in eerste instantie wordt uitgezet tegen de relatie
dader-slachtoffer.

Tabel 23: Beslissing in eerste instantie tegen de relatie tussen slachtoffer en dader; in procenten
van het rijtotaal.

relatie vervolgen transactie anderssoortig N

partner 44 3 53 39
familie 8 8 84 12
bekende 28 19 53 238
vreemde 43 17 40 275

totaal 37,1 15,9 47,0 564

In de tabel is te zien dat transacties vooral aangeboden worden bij mishan-
deling waarbij de benadeelde geen partner of familie van de dader is. Opval-
lend is het grote verschil tussen 'bekende' en 'vreemde'. Indien de relatie 'be-
kende' is, wordt relatief meer geseponeerd. Daarnaast blijkt er tussen deze 2
groepen een aanmerkelijk verschil te bestaan ten aanzien van het al dan niet
vervolgen (bekende 28% tegenover 43% vreemde). Een verschil in ernst van
het toegebrachte letsel blijkt niet aanwezig te zijn tussen deze categorieën;
het is zelfs eerder zo dat de ernst van het toegebrachte letsel tegenover 'be-
kende' iets hoger is.
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Tenslotte is het van belang de beslissing in eerste instantie uit te zetten te-
gen recidive. Bij speciale recidive blijft het percentage sepots ongeveer gelijk
46,3), terwijl er minder vaak een transactie wordt aangeboden 11,0%) en meer
tot vervolging wordt besloten.

Al eerder is opgemerkt dat het percentage anderssoortige afdoeningen op
het totaal bij mishandeling tamelijk hoog is„ reden om er nog enige aandacht
aan te besteden.

Het blijkt dat technisch sepot wat meer wordt toegepast bij lichtere mis-
handelingen, terwijl de sepotgrond 'verhouding' juist meer voorkomt bij de
zwaardere gevallen. Tot de overige beleidssepots (met name 'feit' en 'ver-
dachte') wordt vooral besloten bij lichtere gevallen. Verder is van belang dat
de sepotgrond 'verhouding' binnen de categorie beleidssepots in bijna twee-
derde van de gevallen wordt toegepast. Naast de ernst van het toegebrachte
letsel is eveneens de relatie dader-benadeelde interessant voor de verdeling
over de diverse sepotgronden en overige afdoeningen (voeging, overdracht).
Van alle sepots is ca. 60% een beleidssepot; hieronder is de grond 'verhou-
ding geregeld' de meest gebruikte. Bij de relatie-categorie familie en partner
lijkt het technisch sepot iets meer voor te komen, het gaat hier echter om zo
kleine aantallen dat de percentages niet veel meer zeggen.

De richtlijn voor een transactie bij dit delict is een bedrag tussen de
f 250,- en f 500,-. Lagere bedragen komen echter in alle arrondissementen
voor (zie bijlage 3, tabel IV): bijna tweederde van alle transacties (62 van de 95)
bedraagt f 250,- of minder. Tussen de arrondissementen lopen de maxima
uiteen van f 250,- tot f 500,-. Transactiebedragen boven het maximum van
de richtlijn zijn nergens aangetroffen.

Zoals reeds eerder vermeld wordt bij ernstiger letsel niet vaak een trans-
actie-aanbod gedaan. Indien dit wel gebeurt, is er vaker sprake van een bedrag
tussen de f 250,- en f 500,-. Zolang er echter geen medische behandeling
nodig is, bedraagt het transactie-aanbod in ongeveer 70% van de gevallen
f 250,- of lager. Relateert men de hoogte van het transactie-aanbod aan het
geslacht van de benadeelde dan blijkt mishandeling van vrouwen vaker te lei-
den tot een transactie van f 250,- of minder dan mishandeling van mannen
(76,5 tegen 62,8%). Indien er sprake is van speciale recidive wordt meestal een
hoger transactie-aanbod gedaan. In 6 van de 9 gevallen ligt het bedrag boven
de f 250,-. Is er geen speciale recidive dan wordt slechts in (ruim) 30% van
de transactievoorstellen een bedrag gevraagd van meer dan f 250,-.

4.2.3 Belediging
Ter zake van belediging werden 64 zaken ingeschreven. Volgens de richtlijn

komt het delict in aanmerking voor een transactie-aanbod van f 100,- tot
f 200,-.

Van de 63 zaken waarvan de afdoening in eerste instantie bekend is werden
er 52 (82,5%) anderssoortig afgedaan, d.w.z. door middel van een sepot, over-
dracht dan wel voeging. Slechts in 2 gevallen werd besloten tot vervolging en
in de overige 9 gevallen werd een transactie-aanbod gedaan, waarop in 4 ge-
vallen niet werd gereageerd, waarna in alle gevallen tot vervolging werd beslo-
ten. Het gemiddeld transactiebedrag is f 200,-.

Van de zaken die anderssoortig werden afgedaan, werd ongeveer de helft
(48%) geseponeerd omdat het wettig bewijs ontbrak. De sepotgrond die daar-
naast frequent werd gehanteerd was 'gering feit' (in 21 % van de gevallen).
Voeging kwam in slechts 4 gevallen voor.

In slechts 3 gevallen was sprake van speciale recidive.

4.2.4 Vernieling
Van de ingeschreven zaken betroffen er 547 het delikt vernieling. Volgens

de richtlijn komt vernieling in aanmerking voor een transactie-aanbod van
f 100,- tot f 300,-.

Van de 545 zaken waarvan de afdoening in eerste instantie bekend is wer-
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den er 303 (52,8%) anderssoortig afgedaan, d.w.z. door middel van een sepot,
overdracht of een voeging. In 174 gevallen (34,7%) werd een dagvaarding uit-
gebracht terwijl in slechts 68 gevallen (12,5%) een transactie-aanbod werd ge-
daan. In de volgende tabel is de beslissing in eerste instantie afgezet tegen
het bedrag van de aangerichte schade (dit bedrag was in 29,4% van de geval-
len onbekend); in de daaropvolgende tabel wordt een nadere uitsplitsing van
de anderssoortige afdoening gegeven.

Tabel 24: Afdoeningsbeslissing in eerste instantie bij vernieling tegen het bedrag van de schade in
procenten van het aantal in elke waardecategorie.

schade in guldens

« f 50
f51-«f100
f 101 - « f 250
f 250 - « f 500
f 501 - « f 1000
° f 1001
onbekend

totaal

vervolgen transactie anderssoortig N
% % %

18 24 58 34
27 11 62 56
37 20 43 81
37 15 48 83
34 13 53 76
56 6 38 55
31 8 61 160

34,7 12,5 52,8 545

Tabel 25: De anderssoortige afdoeningen bij vernieling tegen het bedrag van de schade in procen-
ten van het aantal waarin in elke waardecategorie anderssoortig werd afgedaan.

schade in technisch feit verdachte verhou- overig overgedra- N
guldens sepot ding gen/ad info

gevoegd

« f 50 5 25 15 50 5 - 20
f51-«f100 29 12 12 41 - 6 34
f101-« f250 17 11 11 43 3 14 35
f 250 - « f 500 37 7 20 32 - 5 41
f 501 - « f 1000 24 3 16 43 5 8 37

f 1001 48 5 24 10 10 5 21
onbekend 35 15 17 16 2 15 94

totaal 29,8 11,3 16,3 30,1 2,8 9,6 282

Van 6 zaken is over de anderssoortige afdoening niets naders bekend.

Uit de combinatie van de twee voorgaande tabellen valt niet zo eenvoudig
een duidelijk beleid af te leiden. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat de aantallen
aan de kleine kant zijn. Desondanks zijn er wel enkele trends te ontdekken:
het percentage transactie-aanboden loopt terug naarmate het bedrag van de
schade toeneemt, evenals dat van de anderssoortige afdoeningen en het per-
centage vervolgingen neemt toe. Overigens is het percentage anderssoortige
afdoeningen in iedere schadecategorie het grootst. Alleen in de categorie
boven de f 1000,- wordt meer vervolgd dan anderssoortig afgedaan; het per-
centage transacties komt nergens boven de 20. In slechts 4 gevallen wordt
een transactie-aanbod gedaan van boven de f 250,-; het gemiddelde schik-
kingsbedrag is f 191,-. Bij het delict vernieling wordt relatief vaak de schade-
vergoeding als element van de transactie gebruikt. In 8 gevallen bestaat het
transactie-aanbod zelfs uitsluitend uit het vergoeden van de aangerichte
schade, in.12 gevallen was er sprake van zowel het betalen van een geldsom
als het vergoeden van de schade. In 13 van de 20 gevallen waarin schadever-
goeding als voorwaarde was opgelegd lag het bedrag onder de f 250,-. Zoals
eerder vermeld wordt het betalen van een schadevergoeding slechts in zeer
beperkte mate als transactievoorwaarde gehanteerd, nl. in 31 van alle in het
onderzoek betrokken transacties. Als reden hiervoor wordt vooral genoemd de
administratieve rompslomp, maar ook de verwachting dat aan deze voorwaar-
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den in deze fase van de zaak niet meer voldaan zal worden.
Speciale recidive blijkt nauwelijks invloed te hebben op het . percentage

anderssoortige afdoening; bij het ontbreken ervan is dat 30%. In die zaken
waarbij wel sprake is van speciale recidive neemt het percentage transacties
af ten gunste van het percentage dagvaardingen (42%).

4.2.5 Rijden onder invloed
In deze delictscategorie vielen 2525 zaken. Bij verdere behandeling is het

bag als centrale ernstmaat genomen; in 66 gevallen ontbrak dit gegeven op
het formulier; deze gevallen zijn in deze paragraaf buiten beschouwing ge-
bleven. Verder is aandacht besteed aan de invloed van speciale recidive en
andere strafverzwarende omstandigheden (letsel aan derden; roekeloos c.q.
zeer onvoorzichtig rijden).

Zoals in tabel 34 te zien is wordt in 36% van de gevallen een transactieaan-
bod gedaan. Hierbij valt op dat de transactie, geheel volgens de richtlijnen
aan het OM, wbrdt gebruikt om de lichtere overtredingen van art. 26 lid 2 WVW
(bag « 1,30 promille) af te doen. Van deze gevallen, waarin volgens de richtlijn
een transactie mogelijk is, gebeurt dit ook in 72,4% (indien rekening gehou-
den wordt met eventuele strafverzwarende omstandigheden is dit 85,3%). Op-
vallend is dat naarmate het bag dichter bij de grens van 1,3 promille komt te
liggen, de bereidheid van de OvJ om een transactie aan te bieden lager wordt.
Het percentage transactieaanboden neemt af van 79,6% in de categorie 0,51-
0,80 promille tot 67,0% in de categorie 1,01-1,30 promille. Indien men deze cij-
fers zuivert voor strafverzwarende-omstandigheden dan blijkt nog steeds de
transactiebereidheid van de officier af te nemen naarmate het bag stijgt:
90,5% (0,51-0,80 promille) tegen 81,1% (1,00-1,30 promille). Er blijken echter
ook transacties voor te komen bij een bag boven de 1,30 promille. Een gedeel-
te hiervan bestaat uit zaken tegen een (brom)fietser. In die categorie ligt het
maximum van het bag waarbij nog getransigeerd kan worden op 1,80 promille.
Ook na zuivering hiervoor blijkt een klein aantal gevallen over te blijven.

Tabel 26: Beslissing in eerste instantie ingeval van rijden onder invloed, afgezet tegen bag; in pro-
centen van het aantal zaken in de bag-categorie (N=2450).

bag
afdoening vervolgen transactie anderssoortig totaal

--0,50 4,5 4,5 90,9 22
0,51 -0,80 12,1 79,6 8,4 323
0,81 - 1,00 17,3 78,8 3,9 306
1,01 - 1,30 29,0 67,0 4,0 503
1,31 - 1,80 92,6 4,0 3,0 734
1,81 - 2,50 94,2 1,0 4,8 478
"2,51 95,2 2,4 2,4 84

totaal 59,2 35,7 5,1 2450

Van 9 zaken is de afdoening onbekend.

Vervolging neemt bij de lagere promillages (tot 1,00 promille) een beschei-
den plaats in. Minder dan 14,4% wordt hier door middel van dagvaarding
afgedaan. De categorie 1,00-1,30 promille vormt duidelijk een overgangsge-
bied; hier wordt 29,0% vervolgd. Indien het bag boven de 1,30 promille komt
wordt in meer dan 90% van alle zaken vervolgd.

Van het totaal wordt niet meer dan 5,1% anderszins afgedaan. Bij een
nadere beschouwing van deze 165 zaken valt op dat slechts 16,9% hiervan
een beleidssepot oplevert. In 30,8% van de zaken zijn er technische redenen
die tot niet-vervolging leiden. Daarnaast wordt 8,8% ad info gevoegd bij
andere zaken. Tenslotte blijkt ruim 18% van de zaken in de categorie'anders-
soortige afdoeningen' te worden overgedragen naar een ander arrondisse-
ment. Uit het geheel blijkt dat in het overgrote deel van art. 26 zaken tot het
opleggen van een sanctie besloten wordt.
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Tot nog toe is geen onderscheid gemaakt naar vervoermiddel. Willen we
echter de praktijk relateren aan de richtlijnen dan is dat wel noodzakelijk,
zelfs waar de categorie motorvoertuigen 95,2% van het totaal aantal zaken
uitmaakt. Kijken we eerst naar de twee andere categorieën, fietsers en brom-
fietsers, dan blijkt dat hier de richtlijnen vrijwel steeds gevolgd worden: boven
de bag-grens van 1,8 promille wordt aan bromfietsers geen transactie meer
aangeboden, terwijl ook anderssoortige afdoeningen nauwelijks voorkomen
.(slechts 1 van de 26 zaken in deze categorie wordt geseponeerd). Beneden de
grens van 1,8 promille wordt in 53,3% van de gevallen (n=60) een transactie
aangeboden, terwijl in 31,7% van de gevallen besloten wordt tot vervolgen. Bij
de fietsers wordt meestal getransigeerd. Alleen in de hoogste bag-catego-
rieën komt dagvaarden voor, de aantallen zijn hier echter dermate klein dat
hier geen harde conclusies aan mogen worden verbonden. Bij het bepalen van
het transactiebedrag wordt de richtlijn iets minder absoluut gevolgd; met
name bij. bromfietsers valt dit nog wel eens aan de hoge kant uit. Bij de fiet-
sers blijft het transactiebedrag, ongeacht de hoogte van het bag, bijna steeds
onder de f 250,-.

De volgende tabel geeft een goed inzicht in de mate waarin ook voor motor-
voertuigen de richtlijn gevolgd wordt. Voor deze categorie verdachten zijn per
schijf van de richtlijn de cumulatieve percentages transactie-aanboden en
dagvaardingen gegeven (de anderssoortige afdoeningen blijven buiten be-
schouwing).

Tabel 27: Cumulatieve percentages transactie-aanboden en dagvaardingen per schijf van de richt-
lijn; bestuurders van een motorvoertuig, art. 26 lid 2 WVW.

bag vervolgen transactie

» 0,50 0,1 0,1
0,51 - 0,80 2,7 30,5
0,81-1,00 6,2 58,4
1,01 - 1,30 16,0 98,0
1,31 -1,80 64,0 100,0
1,81 - 2,50 94,3 100,0
» 2,50 100,0 100,0

Duidelijk is te zien dat boven de 1,3 promille nauwelijks meer, en boven de
1,8 promille helemaal niet getransigeerd wordt, terwijl maar 16,0% van de
dagvaardingen wordt uitgebracht bij een promillage beneden de 1,3 promille.

Ook voor wat betreft de hoogte van de aangeboden transactie wordt de
richtlijn vrij nauwkeurig gevolgd, zoals blijkt uit de volgende tabel.

Tabel28: Percentuele verdeling van het transactiebedrag, naar hoogte van het bag, in percentages
van het aantal zaken in elke bag-categorie; bestuurders van een motorvoertuig, art. 26 lid
2 WVW.

bedrag transactie u 250 251-500 501.750 » 750 N
bag % % % %

0,51 -0,80 90,0 8,3 1,7 - 241
0,81 - 1,00 1,4 94,1 4,5 - 220
1,01 - 1,30 - 2,2 97,1 0,6 313
1,31 -1,80 - 6,3 81,3 12,5 16

totaal 27,8 29,7 41,9 0,5 790

Bij elke schijf van de richtlijn valt de hoogte van het transactiebedrag in
meer dan 90% van de gevallen in de categorie die op grond van de richtlijn ver-
wacht mocht worden (binnen elke categorie blijken ook de bedragen van
f 200,-, f 500,- en f 750,- het meest voor te komen; hiervan wordt in 30 ge-
vallen meer dan f 25,- naar boven of beneden afgeweken). Wordt rekening
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gehouden met de eventuele aanwezigheid van strafverzwarende omstandig-
heden, dan blijkt 93% van de bestuurders van een motorvoertuig waarvan de
zaak niet is geseponeerd volgens de richtlijnen te zijn behandeld (d.w.z. ver-
volgd bij een bag » 1,30 promille, of bij een lager bag een transactie-aanbod
dat niet meer dan f 25,- afweek van de richtlijn).

Omdat in eerder WODC-onderzoek bij vervolging ter zake van rijden onder
invloed een dergelijke volgzaamheid nooit werd geconstateerd 1), is aan de
hand van het van het CBS verkregen materiaal nog nagegaan welke straffen in
de vervolgde zaken werden gevorderd resp. opgelegd. Het blijkt dan dat de
richtlijn hierop van minder grote invloed is dan op de transactie-aanboden. Dit
is vooral zichtbaar in de bag-categorie boven de 2,5 promille, waar de richtlijn
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf indiceert. Deze wordt echter in
slechts ongeveer de helft van de gevallen gevorderd, en in nog mindere mate
opgelegd 2).

De aanwezigheid van strafverzwarende omstandigheden zou volgens de
richtlijn in principe altijd tot vervolging moeten leiden (en wel omdat dan ont-
zegging van de rijbevoegdheid overwogen dient te worden). Dit blijkt echter
niet altijd te gebeuren, waarbij er dan nog een verschil is tussen die gevallen
waarin sprake is van recidive binnen 5 jaar, en die waarbij letsel is toege-
bracht, of roekeloos of onvoorzichtig is gereden. In de volgende tabel is de in-
vloed van strafverzwarende omstandigheden weergegeven.

Tabel 29: Beslissing in eerste instantie tegen bag, bij de aanwezigheid van strafverzwarende om-
standigheden; in percentages van het aantal zaken per bag-categorie.

speciale recidive letsellroekeloos rijden

bag- vervol- trans- anders N vervol- trans- anders N
categorie gen actie gen actie

%

0,51 - 0,80 71 19 10 31 14 71 14 7
0,81 - 1,00 71 21 8 38 43 57 7

1,00-1,30 91 5 5 64 57 36 7 14
1,30-1,80 93 - 7 101 94 - - 31
1,80-2,50 89 - 11 109 91 - 9 22
» 2,51 96 - 4 26 100 - 9

totaal 87,5 4,6 7,7 369 0,8 15,0 5,0 90

Bij speciale recidive blijkt de bereidheid tot het aanbieden van een trans-
actie, ook bij de lagere promillages, laag te zijn. Over het geheel genomen ligt
de vervolgingsquote er aanmerkelijk hoger dan in die gevallen waarbij er geen
sprake is van strafverzwarende omstandigheden.3) Indien er een andere ver-
zwarende omstandigheid aanwezig is (lichamelijk letsel, roekeloos c.q. zeer
onvoorzichtig rijden) lijkt de transactiebereidheid hoger te zijn. Hierbij dient
echter opgemerkt te worden dat het hier waarschijnlijk de lichte gevallen be-
treft, terwijl dit bij speciale recidive juist niet het geval is. In de ernstige geval-
len van ongeval en roekeloos rijden worden tegelijk vaak andere wetsartikelen
overtreden, zodat, indien deze ernstig genoeg waren om eveneens ten laste te
worden gelegd, deze zaak niet in dit onderzoek werd opgenomen.

De bereidheid om op een transactie-aanbod in te gaan is bij dit delict vrij
groot (78,8%; zie tabel 17). Hierop blijkt de hoogte van het transactiebedrag
geen invloed te hebben, en de hoogte van het bag weinig (dat het percentage

1) Zie bv. C. van der Werff, Eis en vonnis bij rijden onder invloed - 1978, WODC, 1981.

2) Zie ook E. de Steenhuijsen Piters, Straftoemeting bij rijden onder invloed, WODC, 1986.

3) Waar geen sprake is van speciale recidive wordt in 44% van de gevallen een transactie-aanbod
gedaan, en in 52,1% vervolgd (n=1247). Bij de promillages tot 1,3 ligt daarbij de nadruk op de
transacties (85,3%); bij de hogere op vervolgen (94,2%).
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geslaagde transacties bij een bag boven de 1,3 promille lager is dan bij een
bag tot 1,3 promille zegt niet veel: het gaat in de eerste categorie om een laag
absoluut aantal). Wel lijkt er enige relatie met de betalingstermijn van het
transactie-aanbod: indien dit 4 weken of minder is, wordt het aanbod iets min-
der vaak geaccepteerd. Het is overigens zeer wel mogelijk dat dit komt omdat
in de arrondissementen waar deze (vrij korte) termijn wordt gehanteerd ook al
snel na afloop ervan wordt geconcludeerd dat het aanbod niet is aanvaard.

4.2.6 Doorrijden na een ongeval
Dit delict omvat alle gevallen waarin een (motor)voertuig betrokken is bij

een ongeval en de bestuurder zijn/haar identiteit niet (afdoende) heeft kenbaar
gemaakt. Vanwege de ruime delictomschrijving omvat art. 30 lid la WVW
alles tussen de kleinste botsing op een parkeerterrein en het zwaarste onge-
val. Overtreding van art. 30 blijkt op het totaal aantal in dit onderzoek betrok-
ken zaken 7,2% uit te maken (N = 43). Per arrondissement bekeken schommelt
dit percentage nogal. Deze verschillen worden gedeeltelijk veroorzaakt door
een andere administratieve procedure van de diverse parketten: wanneer, zo-
als veel voorkomt, tegelijk gepleegde kantongerechtscriminaliteit gevoegd
blijft bij het misdrijf vervalt de zaak voor dit onderzoek.

Van alle zaken wordt 22,9% anderssoortig afgedaan, in 45,8% vindt een
transactie plaats terwijl in 31,3% van de zaken tot vervolging wordt besloten.
Bij de verdere beschouwingen is een uitsplitsing naar type voertuig weinig zin-
vol, omdat 98,4% van alle zaken betrekking heeft op auto's of tweewielige
motorvoertuigen. Wel van belang voor de beslissing blijken de hoogte van het
schadebedrag en het optreden van strafverzwarende omstandigheden zoals
speciale recidive, lichamelijk letsel en 'roekeloos rijden'. Hierbij moet echter
worden opgemerkt dat met name over de hoogte van de schade en het even-
tuele letsel in slechts eer gering deel van de gevallen gegevens bekend zijn:
het precieze schadebedrag is in slechts 29% van alle zaken bekend.

In de volgende tabel is de invloed aangegeven van het schadebedrag -
voorzover dit bekend is - op de beslissing. Naarmate de schade hoger is,
neemt het percentage vervolgingen toe, terwijl het aantal transacties daalt;
dit is vooral duidelijk bij de schades hoger dan 500 gulden. Indien er sprake is
van speciale recidive wordt in 41% van de gevallen tot vervolging besloten
(tegen 28% gemiddeld). Wanneer sprake is van lichamelijk letsel of roekeloos
rijden wordt relatief nog meer vervolgd. Hier worden 4 van de 5 (80%) resp. 9
van de 16 (55%) zaken vervolgd.

Tabel 30: Beslissing in eerste instantie bij doorrijden na een ongeval (art. 30 lid la WVW) tegen het
schadebedrag; in percentages van het aantal in elke schadecategorie.

vervolgen transacties anderssoortig N
schadebedrag

«f50 100 - - 1
/51-«f100 14 86 - 7
/101 f250 12 59 29 17
/ 251 -« f 500 7 82 11 28
f501-«f1000 23 47 30 30
» f1001 50 36 14 42

totaal 27,2 54,4 18,4 125

Van 309-zaken is het schadebedrag niet bekend.

Zoals reeds vermeld wordt van de mogelijkheid om een transactie aan te
bieden bij dit delict in ruim 45% van alle gevallen gebruik gemaakt, terwijl dit
over alle zaken in het onderzoek 28,2% is. Een mogelijke verklaring ligt in het
feit dat een gedeelte van de zaken betrekking heeft op relatief geringe overtre-
dingen van art. 30 WVW. Vooral bij de zaken waar geen schadebedrag vermeld
was werd vaak opgemerkt dat de schade'gering' was. In de gevallen waarbij
een transactie werd aangeboden lag 94,2% tussen de 250 en 500 gulden. De

1
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richtlijn (f 300,-) wordt kennelijk zeer vaak gevolgd, ook bij zeer uiteenlopen-
de schadebedragen (zie bijlage 3, deel VIII). Noch bedrag van de schade, noch
strafverzwarende omstandigheden bleken een grote invloed te hebben op de
hoogte van de transactiebedragen. Het gemiddelde van alle transacties voor
dit delict ligt op f 306,-. In twee gevallen werd schadevergoeding als voor-
waarde gesteld bij een transactie; hiervan is er één betaald. Andere bijzondere
voorwaarden zijn niet opgelegd.

. Het percentage geslaagde transacties ligt op 78, wat vergeleken met het al-
gemene beeld redelijk hoog is (vgl. tabel 21). Indien men de transactie weiger-
de of er niet werd gereageerd, werd vrijwel steeds tot vervolging besloten. In 2
gevallen werd een tweede transactie-aanbod gedaan en in 4 werd alsnog
geseponeerd.

Van de 101 anderssoortig afgedane zaken eindigden er 78 (dat is 72,5%) in
een technisch sepot; in 16 zaken werd een beleidssepot toegepast. Over-
dracht en voeging ad info komen bij dit delict betrekkelijk weinig voor: 4, resp.
3 gevallen. Het hoge percentage technische sepots (in vergelijking met de
22,5% die over alle delicten samen gevonden werd) hangt waarschijnlijk
samen met de bewijsmoeilijkheden die dit delict voor de OvJ met zich mee-
brengt. De aanwezigheid van één van de onderscheiden 'strafverzwarende om-
standigheden' lijkt van invloed te zijn op de sepotbeslissing.

4.3 Verschillen tussen de arrondissementen

In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de aanmerkelijke verschillen in het trans-
actiebeleid die tussen de arrondissementen werden aangetroffen. Wordt dit
beleid per delict bekeken, dan blijkt dat het beeld vrij consistent is, met name
voor de arrondissementen die over het geheel genomen al een relatief hoog
c.q. laag percentage transactie-aanboden hadden. Zo blijkt het arrondisse-
ment Dordrecht bij vrijwel alle delicten het hoogste (of in elk geval een relatief
zeer hoog) percentage zaken te hebben waarin vervolgd wordt 4), met Utrecht
als tweede.5) In het arrondissement 's-Hertogenbosch wordt daarentegen bij
de meeste delicten relatief weinig vervolgd; dit leidt echter niet tot relatief
hoge percentages transactie-aanboden, doch wel tot veel 'anderssoortige af-
doeningen'. Deze laatste komen in het arrondissement Assen weer bij vrijwel
alle delicten opvallend weinig voor; daar kan bij relatief veel delicten een vrij
hoog transactiepercentage gevonden worden.6)

Voor de twee meest voorkomende delicten, winkeldiefstal en rijden onder
invloed, wordt in de volgende paragraafjes nader ingegaan op de verschillen
tussen de arrondissementen. De overige delicten worden daarna gezamenlijk
behandeld. In bijlage 3 wordt van een en ander nog een beknopt overzicht ge-
geven.

4.3.1 Winkeldiefstal
In de volgende tabel is voor het delict winkeldiefstal de vervolgingsbeslis-

sing in eerste instantie uitgesplitst naar arrondissement.

4) Een gevolg van het strikte beleid om bij een (tweede) recidive geen transactie meer aan te
bieden.

5) Hierbij moet worden bedacht dat uit het arrondissement 's-Gravenhage over 537 zaken de formu-
lieren ontbreken; bekend is dat in ca. 270 daarvan vervolgd is, zodat ook dit arrondissement uit-
eindelijk een hoog vervolgingspercentage te zien geeft.

6) Overigens komen de gevonden verschillen goed overeen met de telkenjare in de statistische
paragraaf van het jaarverslag OM gesignaleerde. verschillen.
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Tabel 31: Vervolgingsbeslissing in eerste instantie in gevallen van winkeldiefstal; per arrondisse-
ment, in percentages van het aantal zaken in deze categorie per arrondissement.

Arrondissement Vervolgen Transactie Anderssoortig N

's-Hertogenbosch 20 34 46 426
Roermond 15 22 64 130
Zutphen 27 36 38 45
Almelo 14 14 72 64
's-Gravenhage 23 16 61 178
Dordrecht 38 10 52 89
Haarlem 23 23 54 65
Utrecht 34 21 46 101
Groningen 29 22 50 111
Assen 48 28 24 46

Totaal 24,2 24,7 51,1 1255

De opmerkelijkste verschillen tussen de arrondissementen zijn te vinden in
het percentage zaken waarin vervolgd wordt: dit ligt in Assen ruim 3 maal zo
hoog als in Roermond; ook Almelo komt hier vrij laag uit. Dordrecht, Utrecht
en Assen geven daarentegen weer een hoog vervolgingspercentage te zien.
Opvallend hoge percentages anderssoortige afdoeningen zijn te vinden in
Almelo en Roermond, terwijl in Assen juist bijzonder weinig zaken in deze
categorie vallen. Van de transactiebevoegdheid wordt in Zutphen en 's-Her-
togenbosch beduidend meer gebruik gemaakt dan in de andere arrondisse-
menten; in Dordrecht, 's-Gravenhage en Almelo juist aanmerkelijk minder.

Deze verschillen kunnen nauwelijks verklaard worden uit een verschillend
delictaanbod. Weliswaar ligt de waarde van het gestolene in de arrondisse-
menten Dordrecht en Assen in een groter deel van de gevallen boven de
f 100,- dan bv. in Almelo of Zutphen, doch dit geldt ook voor de relatief milde
arrondissementen 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage. Wel kan vermeld wor-
den dat er in het arrondissement Almelo een variant van het zg. 'politiesepot'
wordt gehanteerd, waarbij een hulpofficier van justitie (een politiefunctiona-
ris) een (laatste) waarschuwing geeft. De bevoegdheid van deze hulpofficier is
gevormd als mandaatsverhouding zodat op deze manier (onder de voorwaar-
den en controle van het OM) de berisping ten parkette vervangen kan worden
door een berisping op het politiebureau. Deze mogelijkheid vervangt waar-
schijnlijk een deel van de transacties in lichte zaken (enlof first offenders) die
in een aantal andere arrondissementen worden aangeboden in verder gelijk-
bare zaken.

Tabel 32: Modaliteit van de anderssoortige afdoeningen in gevallen van winkeldiefstal; per arron-
dissement, in percentages van het aantal zaken in deze categorie per arrondissement.

arrondissement technisch
sepot

beleids
sepot

over-
dracht

voeging
ad info

N

's-Hertogenbosch 6 67 16 12 191
Roermond 3 79 11 7 82
Zutphen 6 75 - 19 16
Almelo 4 96 - - 46
's-Gravenhage 3 57 - 41 108
Dordrecht - 51 5 44 43
Haarlem 3 71 17 9 35
Utrecht 2 40 4 53 47
Groningen - 58 6 36 55
Assen 8 50 25 17 12

totaal 3,5 65,0 8,7 22,8 635

In tabel 32 is per arrondissement de verdeling over de onderscheiden
`anderssoortige afdoeningen' weergegeven.

Van de 'anders afgedane' zaken wordt in Roermond het overgrote deel ge-

1
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seponeerd wegens 'gering feit' (62%), evenals in 's-Gravenhage (32,4%). In
Almelo is het feit in slechts 40% van de anders afgedane zaken de grond voor
een sepot, maar wordt in 52% de geregelde verhouding met de benadeelde ge-
noemd (zie hierboven, ten aanzien van 'politiesepot').

De hoogte van het transactiebedrag varieert zowel tussen de arrondisse-
menten als tussen de hier besproken delicten. Zo is de gemiddelde hoogte in
geval van winkeldiefstal ca. f 155,- in Zutphen, Almelo, Dordrecht en
Utrecht, terwijl het in Assen, Groningen, 's-Hertogenbosch en Den Haag op
ca. f 200,- ligt. Roermond is de echte uitschieter, met een gemiddeld trans-
actiebedrag van f 252,-. Overigens loopt ook de spreiding van de bedragen
sterk uiteen. Voor fietsdiefstal werd in Utrecht en Groningen een gemiddeld
transactiebedrag van minder dan f 250,- gehanteerd; in Assen, Roermond en
Dordrecht (waar dit delict overigens slechts weinig getransigeerd wordt) liep
het bedrag op tot f 300,- à f 400,-. Bij de niet nader gespecificeerde een-
voudige diefstal bedroeg het transactiebedrag in Haarlem en Utrecht gemid-
deld f 135,-; in Almelo en Dordrecht ca. f 267,- en in Roermond zelfs
f 286,-.

Vermeld is al dat de bereidheid om op het transactie-aanbod in te gaan niet
samenhangt met de hoogte van het bedrag. Wel blijken er duidelijk verschillen
tussen de arrondissementen. In Dordrecht slaagden 3 van de 4 transactie-aan-
boden voor eenvoudige diefstal, in Utrecht 17 van de 20. Roermond (met 3 van
de 7) en Almelo (3 van de 5) komen heel wat lager uit. Bij winkeldiefstal doen
Almelo en Dordrecht het heel wat beter (een slaagpercentage van 89), terwijl
Roermond op 79% uitkomt. Hier is het Groningen dat het laagst scoort (67%).

Transactie-aanboden in geval van fietsdiefstal slagen over de gehele linie in
minder dan de helft van de gevallen.

4.3.2 Rijden onder invloed
Zoals uit tabel 33 blijkt, zijn de verschillen in vervolgingspercentages bij dit

delict niet zo groot als bij winkeldiefstal, maar toch ook niet onbelangrijk. Met
name het arrondissement 's-Hertogenbosch geeft een laag percentage dag-
vaardingen te zien, en daarmee samenhangend een hoog percentage trans-
actie-aanboden. Almelo, Haarlem en vooral Dordrecht daarentegen komen
aan een relatief hoog aantal vervolgingen.

Tabel 33: Vervolgingsbeslissing in eerste instantie bij rijden onder invloed; per arrondissement, in
percentages van het aantal zaken in deze categorie per arrondissement.

arrondissement vervolgen transactie anderssoortig N

's-Hertogenbosch 47,9 44,7 7,4 418
Roermond 54,1 37,0 8,9 235
Zutphen 59,5 29,7 10,8 222
Almelo 64,6 26,4 9,0 288
's-Gravenhage 61,7 36,1 2,3 432
Dordrecht 70,4 26,9 2,8 108
Haarlem 63,4 33,6 2,9 205
Utrecht 56,3 38,9 4,9 247
Groningen 62,7 32,4 4,0 185
Assen 60,8 36,4 2,8 176

totaal 58,9 35,4 5,8 2516

Over het geheel genomen worden slechts weinig zaken anderssoortig afge-
daan; alleen in de arrondissementen 's-Hertogenbosch, Roermond, Zutphen
en Almelo komt dit relatief vaak voor. In Almelo gaat het hierbij vooral om
technische sepots (73% van alle anderssoortige afdoeningen); in Roermond
worden relatief veel zaken overgedragen (61 %). Overigens is het totaal aantal
anderssoortig afgedane zaken zo gering (145) dat een uitsplitsing naar arron-
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dissement niet erg zinvol is; in Dordrecht blijken het er dan bv. maar 3 te zijn;
de 2 overgedragen zaken zouden dit arrondissement daarmee direct de kop-
loper in overdrachten maken.

Ook hier geldt dat de verschillen tussen de arrondissementen niet geheel
uit het delictaanbod verklaard kunnen worden. Van de arrondissementen met
een hoog percentage dagvaardingen geldt alleen voor Haarlem dat hier rela-
tief veel bag's van meer dan 1,3 promille werden geconstateerd (61,4%); daar-
entegen komt 's-Hertogenbosch wel aan een met het vervolgingspercentage
overeenstemmend laag percentage zaken met een dergelijk hoog promillage
(47,1). Hoewel het niet de bedoeling van dit onderzoek was om te evalueren of
de verschillende parketten zich aan de richtlijn houden, is voor de groep
bestuurders van een motorvoertuig wel globaal nagegaan of de beslissing in
eerste instantie enigszins met de richtlijn voor art. 26 lid 2 (zie bijlage 3) over-
eenkwam. Hierbij zijn de anderssoortig afgedane zaken buiten beschouwing
gebleven, evenals die met een bag kleiner dan 0,5 promille. Er werden vijf
mogelijkheden onderscheiden:
- het aanbieden van een transactie waar vervolging geïndiceerd was;
- het aanbieden van een transactie waarbij de te betalen geldsom meer dan

f 25,- onder het in de richtlijn genoemde bedrag lag;
- het aanbieden van een transactie waarbij de geldsom niet meer dan f 25,-

naar boven of beneden afweek van het in de richtlijn genoemde bedrag, of-
wel het vervolgen bij een bag groter dan 1,3 promille;

- het aanbieden van een transactie waarbij de te betalen geldsom meer dan
f 25,- boven het in de richtlijn genoemde bedrag lag;

- het vervolgen waar het aanbieden van een transactie geïndiceerd was.

In tabel 34 is per arrondissement het percentage zaken in elke categorie
weergegeven.

Tabel 34: Volgen van de richtlijn voor strafvervolging van bestuurders van motorvoertuigen bij over-
treding van art. 26 lid 2 WVW; per arrondissement in procenten van het aantal zaken in
deze categorie in elk arrondissement.

arrondissement transactie
i.p.v.

vervolgen

transactie '
lager dan

richtlijn

volgens
richt-

lijn

transactie
hoger dan

richtlijn

vervolgen
i.p.v.

transactie

N

's-Hertogenbosch 9,4 4,7 84,8 1,0 - 191
Roermond 0,6 - 97,1 - 2,3 173
Zutphen 1,6 1,6 96,2 - 0,5 185
Almelo 2,2 0,4 92,9 0,4 4,0 224
's-Gravenhage 3,4 0,3 92,6 0,3 3,4 349
Dordrecht 2,1 - 86,2 3,2 8,5 94
Haarlem - - 97,9 1,1 1,1 187
Utrecht 2,5 - 94,6 0,5 2,5 203
Groningen 5,0 1,3 88,1 1,9 3,8 160
Assen 2,9 - 95,2 1,0 1,0 105

totaal 3,0 0,8 92,8 0,7 2,8 1871

Opmerkelijke afwijkingen van de richtlijn komen voor in 's-Hertogenbosch
- waar vrij veel transacties worden aangeboden in zaken waarin vervolgen
geïndiceerd was - en in Dordrecht en Groningen - waar echter naar boven
wordt afgeweken.

De gemiddelde hoogte van de transactiebedragen is het hoogst in Utrecht
(f 560,-) en Assen (f 550,-), en het laagst in Zutphen (f 467,-). Ook 's-Her-
togenbosch, Almelo en 's-Gravenhage blijven onder de f 500,-. Dat een laag
(gemiddeld) bedrag niet hoeft te betekenen dat een hoog percentage trans-
actie-aanboden slaagt, blijkt wel uit het resultaat van Zutphen, dat met 73%
het slechtst uitkomt. In Dordrecht slaagden alle 29 transacties; in Groningen
en Assen 85 resp. 83%.

45



4.3.3 De overige delicten
Bij de afdoening van de terzake van mishandeling, vernieling en doorrijden

na een ongeval ingeschreven zaken blijken er tussen de arrondissementen
wederom vrij grote verschillen te bestaan. Ook hier geldt weer dat deze
slechts zeer ten dele verklaard kunnen worden uit verschillen in de ernst van
het delict (voor zover hierover gegevens bekend zijn). Alleen bij belediging
blijkt een sterke overeenstemming: deze zaken worden in vrijwel alle gevallen
geseponeerd (48 van de 63) of gevoegd (4). Verschillen tussen de arrondisse-
menten doen zich hoogstens voor in de sepotgrond, maar omdat het hier maar
om een zeer gering aantal zaken gaat (in geen arrondissement meer dan 9) kan
geen zinvolle vergelijking gemaakt worden.

Bij de andere delicten vallen met name de volgende punten op:

ingeval van mishandeling wordt in de arrondissementen Almelo,'s-Graven-
hage, Dordrecht en Utrecht relatief veel vervolgd (meer dan 40% van de
zaken) en in Groningen opvallend weinig (ca. 12%). Daar worden juist veel
transactie-aanboden gedaan (35%). In 's-Hertogenbosch en Haarlem wordt
ca. tweederde van de mishandelingen anderssoortig afgedaan, en wel door
middel van (beleids-)sepots. Daarbij wordt in Haarlem relatief veel de grond
gevonden in het feit, en in 's-Hertogenbosch in de verhouding tussen ver-
dachte en slachtoffer. In zoverre de verhouding tussen slachtoffer en ver-
dachte een rol speelt bij de afdoeningsbeslissing, is dit in de meeste geval-
len in de vorm van de sepotgrond 'beperkte kring'.

De gemiddelde hoogte van de transactiebedragen loopt uiteen van ca.
f 200,('s-Hertogenbosch) tot ca. f 300,- ('s-Gravenhage). Dit heeft geen in-
vloed op het percentage geslaagde transacties, dat in beide arrondisse-
menten ongeveer de helft is. In Almelo, waar maar op 2 van de 5 transactie-
aanboden wordt ingegaan, is de gemiddelde hoogte ca. f 240,-, terwijl
deze in Groningen, met 9 geslaagde transacties op 14 aanboden, ca.
f 260,- is.

terzake van vernieling wordt alleen in het arrondissement Assen (en in iets
mindere mate Roermond) relatief veel van de transactiebevoegdheid ge-
bruik gemaakt; dit lijkt ten koste te gaan van de anderssoortige afdoenin-
gen. Ook in Dordrecht en Utrecht wordt vrij weinig anderssoortig afgedaan,
maar daar wordt weer opvallend veel vervolgd, evenals in 's-Gravenhage.
Relatief veel anderssoortige afdoeningen komen voor in 's-Hertogenbosch
en Groningen, in dit laatste arrondissement is bij dit delict slechts een
transactie-aanbod gedaan.

Opgemerkt moet worden dat plaatselijk sterk uiteenlopende gebruiken
bestaan ten aanzien van het behartigen van de belangen van de benadeel-
de. Aan de in de richtlijn gegeven aanwijzing dat hieraan bijzondere aan-
dacht besteed dient te worden, kan immers op twee manieren tegemoet
worden gekomen: door als transactievoorwaarde te stellen het vergoeden
van de schade, of door het regelen van de verhouding met de benadeelde
als voorwaarde voor een sepot te stellen.7) Nagegaan is in hoeverre hiervan
gebruik werd gemaakt.

Schadevergoeding wordt in 5 arrondissementen een aantal malen als
transactievoorwaarde gesteld: in Assen 5 maal, in Haarlem 4 maal, in
Almelo 1 maal, in Zutphen 2 maal en in 's-Hertogenbosch 7 maal. Daar-
naast wordt in alle arrondissementen, met uizondering van Dordrecht en
Assen, geseponeerd op grond van een geregelde verhouding; een sepot

7) In enkele arrondissementen heeft men zelfs een derde alternatief gevonden: een voorwaardelijk
transactie-aanbod, in die zin dat de officier de verdachte laat weten dat hij bereid is een trans-
actie-aanbod (inhoudende betaling van een op dat moment nog niet genoemde geldsom) te doen,
op voorwaarde dat verdachte eerst de schade vergoedt. Het registratieformulier bood geen
mogelijkheid deze variant afzonderlijk te vermelden.
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'beperkte kring' komt beduidend minder vaak voor (helemaal niet in Almelo,
Dordrecht, Haarlem en Assen).

doorrijden na een ongeval tenslotte levert ook weer een geheel verschillen-
de reactie op in de onderscheiden arrondissementen. Dordrecht is hier
weer koploper met het percentage dagvaardingen (54% op een aantal van
26), gevolgd door Utrecht (17 van de 36) en Almelo (44%) en 's-Gravenhage
(43%). Zutphen (met slechts 4 dagvaardingen op 43 zaken) en 's-Hertogen-
bosch (10%), maar vooral Groningen (waar in slechts 20 ingeschreven
zaken vervolgd werd) geven een geheel ander beeld te zien.

Met Roermond blijken 's-Hertogenbosch en Groningen ook de arrondis-
s9menten met een vrij hoog percentage transactie-aanboden te zijn (ca.
55%; Groningen zelfs 76%). De arrondissementen met een hoog percen-
tage vervolgingen blijken een evenredig laag percentage transactie-aan-
boden te hebben (minder dan 39%); in, Dordrecht wordt slechts in 2 geval-
len anderssoortig afgedaan, waarbij het dan nog om technische sepots
gaat. Deze categorie sepots maakt overigens in bijna alle arrondissemen-
ten het. overgrote deel van alle anderssoortige afdoeningen uit. Zutphen is
met 44% het arrondissement met de meeste anderssoortige afdoeningen.

Bij de hier beschreven verschillen in vervolgingsbeslissing tussen de
arrondissementen moet wel het voorbehoud gemaakt worden dat die wel-
licht toch veroorzaakt worden door een verschillend zaakaanbod. Met
name het feit dat in dit onderzoek alleen 'schone' delicten worden betrok-
ken - d.w.z. zonder tegelijkertijd te laste gelegde andere misdrijven of
kantongerechtscriminaliteit - maakt het delictaanbod sterk afhankelijk
van de plaatselijke administratieve praktijk. Opvallend is bv. dat in een aan-
tal arrondissementen zaken voorkomen waarbij sprake is van zodanig
lichamelijk letsel dat ziekenhuisopname nodig was, terwijl kennelijk toch
niet tevens op grond vangart. 36 WVW werd vervolgd. Daarnaast moet het
niet uitgesloten worden geacht dat deze zaken ten onrechte voor het onder-
zoek zijn geselecteerd.

Het gemiddelde transactiebedrag varieert tussen ca. f 270,- (Dor-
drecht) en ca. f 400,- (Utrecht). In Haarlem bedraagt het zonder uitzonde-
ring f 300,- (in 17 zaken). Op de transactie-aanboden wordt over het alge-
meen in 78% van de zaken ingegaan; in 's-Gravenhage en Groningen ligt
het slaagpercentage echter rond de 60.
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5 Vergelijking met 1982

f

Bij de opzet van het onderzoek is rekening gehouden met de wenselijkheid
om de vervolgingspraktijk na het beschikbaar komen van de transactiebe-
voegdheid te vergelijken met die in het pre-transactietijdperk. Hiertoe zijn in 5
arrondissementen (Roermond, Almelo,'s-Gravenhage, Haarlem en Assen) ge-
lijksoortige gegevens verzameld over de tussen 1 oktober en 23 december
1982 ingeschreven delicten. Bij een vergelijking tussen de gang van zaken in
1983 en die in 1982 die op grond van deze cijfers gemaakt wordt, moeten wel
enkele kanttekeningen geplaatst worden.

In de eerste plaats is er het verschil in de wijze van gegevensverzameling.
De formulieren over de in 1982 ingeschreven zaken zijn door medewerkers
van het WODC zelf aan de hand van de dossiers ingevuld. Dit kan tot ge-
volg hebben gehad dat bij het beoordelen van de vraag of een zaak al dan
niet in het onderzoek thuishoorde, een andere interpretatie aan de selectie-
criteria is gegeven dan door de parketmedewerkers die de in 1983 inge-
schreven zaken selecteerden.') In elk geval is het zo dat uit elk van de 5 be-
trokken arrondissementen minder zaken verkregen zijn die in 1982 werden
ingeschreven, dan in 1983. Het is niet na te gaan of hierdoor wellicht een
vertekening in de verhouding tussen afdoeningsmodaliteiten is ontstaan.
Daarnaast is het nog zo dat van zaken die waren overgedragen aan een
ander arrondissement geen gegevens verzameld zijn, omdat - uiteraard
- de dossiers ontbraken.

- In de tweede plaats zijn, zoals reeds gezegd, niet van alle in 1983 inge-
schreven zaken die volgens opgave van het CBS in het onderzoek horen, de
gegevens verkregen. Zeker is dat dit een- lichte- vertekening in de verdeling
over de afdoeningsmodaliteiten tot gevolg heeft, en een andere dan in het
materiaal over 1982, doch onbekend blijft hoe groot deze vertekening is.

Tenslotte doet zich nog het probleem voor dat om een volledig zuivere ver-
gelijking te kunnen maken alle eigenschappen van de zaak bekend zouden
moeten zijn die van invloed zijn op de beslissing, zoals met name de ernst-
variabelen. Alleen wanneer dat het geval is, kan nagegaan worden of een
eventuele verschuiving in de afdoeningswijzen waarschijnlijk het gevolg is
van een beleidswijziging, of eerder van een gewijzigd zaakaanbod. Helaas
is het zo dat slechts in een deel van de gevallen de gegevens als waarde
van het gestolene c.q. ernst van het letsel bekend waren; daarnaast blijken
de wel bekende gegevens slechts in geringe mate de beslissing te 'verkla-
ren'.

1) Hier komt nog bij dat de WODC-medewerkers gebruik maakten van een door het CBS verstrekte
lijst van parketnummers. De bij het vervaardigen daarvan toegepaste selectie kan een'strengere'
geweest zijn dan die in 1983.
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Deze drie problemen zijn echter niet,zo groot dat ze een methodisch verant-
woorde vergelijking tussen 1982 en 1983 in de, weg staan. Wel is het zo dat
daarbij alleen over de richting van een eventuele verschuiving betrouwbare
uitspraken kunnen worden gedaan, doch dat de omvang ervan minder goed is
vast te stellen.

5.1 Globale vergelijking

Een eerste indruk van de veranderingen die de invoering van de transactie-
bevoegdheid met zich mee heeft gebracht, kan verkregen worden door per de-
lict de verhouding tussen de afdoeningsmodaliteiten in 1982 te vergelijken
met die in 1983. Dit is gebeurd in de volgende tabel.2)

Tabel 35: Afdoeningsbeslissing in eerste instantie in 1982 en 1983; per delict, in percentages van
het aantal zaken per delict.

vervolgen transactie anderssoortige
afdoening

N

82 83 82 83 82 83 82 83

eenvoudige diefstal 45 44 - 19 55 37 149 245
winkeldiefstal- 42 23 - 20 58 57 255 464
fietsdiefstal 54 39 - 32 46 29 28 37
mishandeling 53 39 - 21 47 39 200 266
belediging 20 4 - 14 80 82 15 28
vernieling 50 40 - 17 50 43 182 226
art. 26.2 WVW 97 63 1 34 2 3 1130 1309
art. 30.1a WVW 82 35 1 43 17 22 158 237

totaal 76 46 0 29 . 24 25 2117 2812

Uitgangspunt bij de invoering van de transactiebevoegdheid was dat hier-
van alleen gebruik zou worden gemaakt in zaken die anders vervolgd zouden
worden - vergelijk de zinsnede in punt 3 van de inleiding op de richtlijn: "Uit
een oogpunt van rechtshandhaving kan dagvaarding van de verdachte, die
verkiest niet op het transactie-aanbod in te gaan, in geen geval achterwege
blijven. Hiermee dient de Officier van Justitie, wanneer hij een transactie-aan-
bod overweegt, terdege rekening te houden" (zie bijlage 3).

Wanneer hieraan streng de hand gehouden zou worden, zou dit betekenen
dat het aandeel van de vervolgingen in 1983 ten opzichte van 1982 moet af-
nemen met het percentage transactie-aanboden. Interessant zijn daarom
vooral aanmerkelijke afnamen in de anderssoortige afdoeningen, die er op wij-
zen dat nu ook zaken worden getransigeerd die vroeger niet werden vervolgd.
Dergelijke verschuivingen blijken zich vooral voor te doen bij eenvoudige
diefstal, fietsdiefstal (maar daar is het absolute aantal wel erg klein), mishan-
deling en vernieling.

Omdat de anderssoortige afdoeningen echter een zeer diverse categorie
vormen, kan hieruit niet zonder meer de conclusie getrokken worden dat er
sprake is van een verschuiving van sepot naar transactie-aanbod. Van belang
is daarom de verdeling over de onderscheiden categorieen anderssoortige af-
doeningen, en dan met name de beleidssepots en de voegingen ad informan-
dum en ter berechting. In de volgende tabel is daarom, wederom per delict, het
aandeel van deze drie afdoeningsmodaliteiten in het totaal aantal afdoenin-

2) De getallen voor 1983 wijken hier enigszins af van die in tabel 13; dit komt deels doordat ze ook
voor 1983 berekend zijn over de 5 arrondissementen waarvoor gegevens over 1982 bekend zijn,
deels doordat nu ook bij de in 1983 ingeschreven zaken de door overdracht afgedane zaken bui-
ten beschouwing zijn gebleven. Opvallend zijn de verschillen vooral bij eenvoudige diefstal (een
hoger percentage vervolgingen), winkeldiefstal (een hoger percentage anderssoortige afdoenin-
gen), mishandeling (een hoger percentage transacties) en vernieling (een lager percentage
anderssoortige afdoeningen).
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gen weergegeven voor 1982 en 1983. Wederom zijn hierbij voor 1983 de overge-
dragen zaken buiten beschouwing gebleven.

Tabel 36: Aandeel van de beleidssepots, voegingen ad informandum en ter berechting in het totaal
aantal afdoeningen in 1982 resp. 1983; in procenten van het totaal aantal afdoeningen.

beleidssepot voeging a.i. N
82 83 82 83 82 83

eenvoudige diefstal 36 22 5 6 149 245

winkeldiefstal 46 43 9 12 255 464
fietsdiefstal 25 8 - 11 28 37
mishandeling 35 26 2 1 200 266
belediging 33 25 - - 15 28
vernieling 24 24 5 3 182 226
art. 26.2 WVW 1 0 0 1 1130 1309
art. 30.1a WVW 3 3 1 1 158 237

totaal 14 14 2 3 2117 2812

Uit deze tabel komt in grote lijnen hetzelfde beeld naar voren als uit de
vorige: bij eenvoudige diefstal, fietsdiefstal en mishandeling is een duidelijke
afname van het percentage beleidssepots te zien (de eveneens grote afname
bij belediging blijft vanwege het geringe aantal zaken buiten beschouwing),
hetgeen wijst in de richting van een vervanging van dit soort sepots door
transactie-aanboden. Bij vernieling is dit effect geheel afwezig.

5.2 Per delict

Deze bevindingen geven aanleiding om nader te kijken naar de delicten
waar opmerkelijke verschuivingen voorkomen. Zoals reeds gezegd zouden
deze immers ook verband kunnen houden met een andere verhouding in de
ernst van de delicten. In de volgende paragrafen wordt voor de delicten een-
voudige diefstal (met inbegrip van winkeldiefstal en fietsdiefstal), vernieling
en mishandeling nagegaan in hoeverre dit het geval is. Daarna wordt ook nog
enige aandacht besteed aan de overige delicten.

Bij deze behandeling worden als cijfers over in 1983 ingeschreven zaken
steeds die van de 5 voor de vergelijking geselecteerde arrondissementen ge-
presenteerd, waarbij de overgedragen zaken buiten beschouwing blijven.

5.2.1 Eenvoudige diefstal
Zoals in paragraaf 4.3.1 reeds werd beschreven, hing de afdoeningsbeslis-

sing in 1983 nauw samen met de waarde van het gestolene. Nagegaan moet
daarom worden of het tussen 1982 en 1983 gevonden verschil in afdoenings-
wijze wellicht is terug te voeren op een wijziging in delictaanbod. Hiertoe is in
onderstaande tabel voor beide jaren de beslissing uitgezet tegen de waarde
van het gestolene.

Tabel 37: Afdoening in eerste instantie in 1982 en 1983 bij eenvoudige diefstal (inclusief winkel-
diefstal en fietsdiefstal), tegen de waarde van het gestolene; in procenten van het aantal
in elke waardecategorie.

vervolgen transactie anderssoortig N
82 83 82 83 82 83 82 83

«f 50 19 20 - 13 81 68 138 272
ƒ51 - f 100 58 24 - 38 42 38 79 141
ƒ101 - f250 54 32 - 29 46 39 93 140
f251 - f500 63 44 - 17 37 39 51 92
f501 - f1000 61 48 - 9 39 43 18 44
» f 1000 42 52 - 9 58 39 19 23
onbekend 43 32 - 3 57 65 28 69

totaal 44,2 29,2 - 19,5 55,8 51,3 432 781
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Indien wordt gekeken naar de verdeling over de onderscheiden waardecate-
gorieën dan blijkt die in 1982 niet opvallend te verschillen van die in 1983
(X2 = 7,3 bij df = 6; dit is verre van significant). Hetzelfde geldt voor de even-
tuele aanwezigheid van speciale recidive. De verschillen in afdoeningswijze
moeten dus terug zijn te voeren op andere externe factoren dan deze, of op
een wijziging in het beleid. Uit tabel 37 komt dan het beeld naar voren dat met
name bij diefstallen met een waarde van het gestolene onder de f 50,- en
tussen de f 100,- en f 250,- de anderssoortige afdoeningen voor een niet
onaanzienlijk deel zijn vervangen door transactie-aanboden, zij het dat bij de
categorie tussen de f 100,- en f 250,- ook een afname van de vervolgingen
zichtbaar is. Bij de categorieën boven de f 250,- ligt een dergelijke conclusie
minder voor de hand. Het gaat hier om zulke kleine aantallen, dat uit de ver-
schillen in de vervolgingspercentages weinig meer valt op te maken dan dat
zich geen drastische wijzigingen hebben voorgedaan.

5.2.2 Vernieling
Hoewel reeds geconstateerd werd dat het bedrag van de schade in 1983

geen voldoende verklaring gaf voor de afdoeningsbeslissing, is het toch zinvol
om te zien of er wat dit gegeven betreft opmerkelijke verschillen waren tussen
1982 en 1983. In de volgende tabel is daarom voor beide jaren de verdeling
over het schadebedrag gegeven, evenals die over de wijzen van afdoening.

Tabel 38: Afdoening in eerste instantie in 1982 en 1983 bij vernieling, tegen het schadebedrag; in
procenten van het aantal in elke schadecategorie.

vervolgen transactie anderssoortig N
82 83 82 83 82 83 82 83

« f 50 12 23 - 12 88 65 16 17
f 51 - f 100 39 35 - 17 61 48 23 23
f101 - f250 55 42 - 22 45 36 29 36
ƒ251 - f500 60 44 - 14 40 42 30 43
f501 - f 1000 77 43 - 24 23 33 26 33

/1000 61 63 - 8 39 29 18 34
onbekend 42 37 - 15 58 52 40 48

totaal 45 42 - 16 55 42 182 234

Wederom blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de verdelingen over
de schadecategorieën in 1982 en 1983 (X2 = 3,1 bij df = 6), netzomin ais voor
wat betreft de speciale recidive. De indruk lijkt dan ook gewettigd dat, met
name wanneer de schade minder dan f 250,- bedroeg, in 1983 transacties
werden aangeboden waar voordien op andere wijze werd afgedaan; in deze
categorieën is het percentage anderssoortige afdoeningen in 1983 duidelijk
lager dan in 1982. Het is echter niet duidelijk ten koste van welke wijze van
'anderssoortig afdoen' deze verschuiving plaatsvindt; het lijken in elk geval
niet de beleidssepots te zijn. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het
aantal zaken in elke categorie zeer gering is, zodat een verschuiving van 4 tot
6 procent kan overeenkomen met slechts 1 zaak.

5.2.3 Mishandeling
Bij dit delict is er sprake van een tweeslachtig beeld. Enerzijds lijken de

transacties hier voor een groot deel in de plaats gekomen te zijn van de dag-
vaardingen, anderzijds is toch ook een niet onbeduidende afname van het
aantal (beleids)sepots te zien. Voor deze verschuivingen is geen verklaring te
vinden in een veranderd delictaanbod: geen van de vier ten aanzien van dit
delict verzamelde gegevens (ernst letsel, recidive, geslacht slachtoffer en
relatie slachtoffer/verdachte) vertoont significante verschillen tussen de ver-
delingen in 1982 resp. 1983.

Wanneer de relatie tussen afdoeningsbeslissing en ernst van het letsel
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wordt nagegaan, springen drie verschuivingen in het oog: die in het percenta-
ge vervolgingen, die in het percentage sepots op grond van het feit en die in
het percentage sepots op grond van de verhouding tussen slachtoffer en ver-
dachte (waaronder, als bekend, zowel vallen het sepot `beperkte kring' als het
sepot `verhouding geregeld'). In onderstaande tabel is één en ander weerge-
geven, steeds in percentages van het totaal aantal in elke letselcategorie.

Tabel 39: Vervolgingen, sepots 'feit' en sepots 'verhouding' bij mishandeling, in 1982 en 1983; in
procenten van de totaal-aantallen in 5 letselcategorieën.

geen letsel
licht, geen EHBO
licht, 1 x EHBO
meerm. med. hulp
ziekenhuisopname

totaal

vervolgen 'feit' 'verhouding' N
82 83 82 83 82 83 82 83

30 20 20 5 25 22 20 41
50 31 11 5 21 14 113 130
51 53 7 4 15 11 41 73
74 59 - - 11 18 19 14
80 62 - - 20 21 5 2

50 38 10 5 19 14 198 260

Het is duidelijk dat met name de sepots op grond van het feit een afname
vertonen, en wel bij elke ernstcategorie waarbij ze i berhaupt worden toege-
past. Het percentage vervolgingen is slechts afgenomen bij de twee lichtste
letselcategorieën (de afname bij de zwaarste categorie zegt weinig, omdat het
hier om zeer weinig zaken gaat). Hetzelfde geldt voor de sepots op grond van
de verhouding.

5.2.4 De overige delicten
De drie delicten waarbij op het eerste gezicht de verschuiving naar trans-

actie-aanboden volledig ten koste is gegaan van de vervolgingen zijn beledi-
ging, rijden onder invloed en doorrijden na een ongeval. Hierbij kunnen de vol-
gende kanttekeningen gemaakt worden.

Bij belediging gaat het om een zeer klein aantal zaken. De verschuiving is
echter zo groot, en zo eenduidig, dat de conclusie niet anders kan luiden
dan dat hier de transactie als een waardevol alternatief voor vervolging ge-
zien wordt, en zeker niet als een middel om toch nog een sanctie toe te pas-
sen in zaken die in feite te klein zijn voor afdoening door de rechtbank.

De uitkomst bij rijden onder invloed mag geen verbazing wekken na de
constatering dat hier de richtlijn zeer strikt gevolgd wordt. De verschuiving
in afdoeningsmodaliteit komt volstrekt overeen met wat op grond van de
richtlijn en de bag-verdeling in 1982 voorspeld had kunnen worden - er
blijkt zelfs geen groot verschil in de bag-verdelingen tussen 1982 en 1983.

- Dat ook bij doorrijden na een ongeval geen verschuiving te constateren is
van anderssoortige afdoeningen naar transacties is niet meer dan logisch:
bij dit delict was in 1982 al in een slechts gering percentage van de zaken
sprake van anderssoortige afdoeningen; daarbij ging het vooral om tech-
nische sepots. Het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat dergelijke sepots ver-
vangen zouden worden door transacties.

5.3 Conclusie

In de voorgaande paragrafen is op basis van de cijfers reeds voorzichtig ge-
concludeerd dat er een lichte verschuiving van anderssoortige afdoeningen
(en dan met name sepots) heeft plaatsgevonden. Een poging om met behulp
van verfijnder statistische technieken, i.c. discriminantieanalyse, een bevesti-
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ging van deze indruk te krijgen, is helaas niet geslaagd. In te veel gevallen ble-
ken de mogelijk verklarende variabelen (schade, waarde gestolene, persoons-
kenmerken van de verdachte) te ontbreken; daarnaast bleek ook het - statis-
tisch - verband tussen deze variabelen en het al dan niet vervolgen te gering
om op basis ervan te kunnen besluiten of een in 1983 ingeschreven zaak in
1982 vervolgd zou zijn, of anderssoortig afgedaan. In de gesprekken die wij
met OvJ's voerden werd echter door enkelen - doch zeker niet allen - expli-
ciet bevestigd dat zij transacties aanboden in zaken die zij vroeger gesepo-
neerd zouden hebben. Zij gaven daarvoor de volgende redenen:
- men probeert op deze wijze toch nog iets te doen aan de kleine criminaliteit

(met name winkeldiefstal), waarvoor op de zitting onvoldoende capaciteit
is;

- men ziet in de transactie een gulden middenweg tussen de 'te zwaar'
geachte strafvervolging, en het toch wat oneigenlijk gebruik van het sepot
'gering feit' of 'persoon verdachte';

- men trekt een parallel met de transactie bij overtredingen, en constateert
op grond daarvan dat de grens voor het sepot 'gering feit' te hoog ligt.

In andere arrondissementen daarentegen hanteerde men strikt de regel dat
alleen zaken die vroeger vervolgd zouden zijn voor een transactie in aanmer-
king komen. Er is - of was althans in het voorjaar van 1985 - geen eenstem-
migheid in deze, en dat is mede de reden waarom de vergelijking van de cijfer-
matige gegevens geen eenduidig beeld geeft.

De conclusie lijkt echter gewettigd dat er, over het geheel genomen, zeker
wel een verschuiving heeft plaatsgevonden. In dit verband moet ook gewezen
worden op het in 1985 verschenen beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit'
waarin wordt gesteld dat het aantal beleidssepots met de helft moet worden
teruggedrongen (pp. 44-45). Deze terugdringing dient, aldus vervolgt het
beleidsplan, althans voor een deel gerealiseerd te worden door middel van ver-
vanging door transacties.
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Bijlage 1
Samenstelling van de begeleidingscommissie

Als begeleidingscommissie van dit onderzoek fungeerde de vergadering
van Resac-voorzitters, aangevuld met het hoofd van de Hoofdafdeling Staats-
en Strafrecht en het hoofd WODC. De samenstelling van de commissie is ge-
durende de loop van het onderzoek enkele malen gewijzigd, en was op 1 sep-
tember 1984 als volgt:

Voorzitter:

mr. M.L. de Haas, advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Arnhem

Leden:

mr. B. de Hoogh,
mr. A.G. Korvinus,
mr. W.R. Rosingh,
mr. W.J.B. Zeyl,

dr. J.J.M. van Dijk,

mr. J.J.H. Suyver

advocaat-generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage
advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam
advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden
advocaat-generaal bij het Gerechtshof te
's-Hertogenbosch
Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie
Centrum van het Ministerie van Justitie
Plv. Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
van het Ministerie van Justitie
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Bijlage 2
Het registratieformulier

Hieronder is het voor dit onderzoek gebruikte registratieformulier opge-
nomen. Het werd door medewerkers van de secties registratie van de deel-
nemende parketten bij het dossier van elke zaak gevoegd die voor het onder-
zoek geselecteerd werd. De gegevens werden er op ingevuld zodra ze bekend
werden.

EVALUATIEFORMULIER TRANSACTIEBELEID IIISDRIJVEN

INaM0c011109eo en informatie, NDD7. tel. 070 - 706544)

1. Code arrondissement

2. Parketnummer

3. Datum inschrijving

DELICT

4. Strafbaar feit zoal. in het dossier omschreven

. 0.nvoW190 d10f.ts1 -1.5 5 - strafbare b.ladiging ~6

2 minieidla CStsl - 5 6 - vernieling - -►7

3 fietsdlefstsl - 7 - art. 26.2 NVN -

4 - misnendaling- -►6 e - art. 30.).. Dve -►9

- één of meermalen gepleegd?

1 • eenmem 2 - meermalen

5. (in te vullen indien bij vraag 4 de code 1, 2 of 3 1s ingevuld)

- vaarde van het gestolene (in guldene)

- bedrag van de eventuele schade (in guldens)

- is gedurende de laatste 5 jaar tegen verdachte t..v een vermogens-

delict eerder een zaak aanhangig gemaakt of geseponeerd?

1 - n.en 2 - Ja, .,waal 3 - J., --I..

12

6. (in te vullen indien bij vraag 4 de code 4 of 5 ia ingevuld)

- aard van het letsel (n.v.t. indien bij vraag 4 de ood. 5 le 1ng.0010)

1 - g.en letsel

2 - licht letsel, geen medi.cbe hult, of a®D nodig

3 - licht 1.0.01, eenmaal medi.M. hulp of eseo nodig

4 101..1, meermalen medische hulp nodig

5 - letsel, slekeMUisopname nodig

ia gedurende de laatste 5 jaar tegen verdachte t.a.v. dit delict

eerder een zaak aanhangig gemaakt of geseponeerd?

- neen 2 - Ja, .naaai 3 - Ja, meermalen

geelacht slachtoffer 11 - aan 2 - vrouvl

relatie (van slachtoffer) tot verdachte

- erttgeno(.)t(e( of partner 3 - bekende (bv. buur, vriend)

2 - (overige) familie 4 - vreemde

12

7. (in te-vullen indien bij vraag 4 de code 6 ie ingevuld)

- bedrag van de schade (in guldene)

- Ss gedurende de laatste 5 jaar tegen verdachte t.a.v. dit delict

eerder een zaak aanhangig gemaakt of geseponeerd?

1 - ..en 2 - ja, eenmeel 3 - Ja, meermalen

-_ 12

8. (alleen in te vullen indien bij vraag 4 de code 7 is ingevuld)

- BAG volgens bloedproef (in mg. per ml. bloed)

.9. Soort voertuig

t . auto of mowrffete 2 . bromtiet. 3 - flets

10. (in te vullen indien sprake is v ongeval)

- aard van het toegebrachte letsel (voor codes zie bij vraag 6)

- bedrag van de eventuele schade

u

u

u
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11. (ook in te vullen indien bij vraag 4 de code 8 le ingevuld)

eventuele e trafverzwarend. omstandigheden

0 - uien

1 - recidlw binnen 5 jm[ na veroordeling terzake van art. 26 of 33,.3 of 5 live

2 - lichawlljk letsel ven ..n ander

J - rwkelow of zeer onvoo[zithttq rijden

VERDACHTE

12. Leeftijd verdachte ten tijde ven plegen

13. Geslacht verdachte (l - aan 2 . vrouw)

14. Inkomen verdachte

1 - geen

2 . einder dan indaal

3 . eodael (ca. 1 36.000,- bruto per jearl

BESLISSING

15. Datum beslissing in eerste instantie

16. Beslissing in eerste instantie

1 - sepot -i•23

2 . transactie -a-17

3 - vervolgen formulier inzenden

4 - meer den modaal

5 - onbekend

17. Traneactleaanbod (aaMruieen wat van toepassing is)

O 1 - betaling van een geldsom ten bedrage van 1

0 2 - afstand van in beslag genomen voorwerpen ter waarde van

0 3 -.uitlevering voorwerpen verbeurdverklaring ter waarde van 1

0 4 - tenietdoening wederrechtelijk verkregen voordeel ten bedrage t

0 5 - vergoeding veroorzaakte schade ten bedrage van 1

18. Termijn waarbinnen op transactieaanbod moet zijn ingegaan (in weken)

19. Is op transactieaanbod ingegaan?

1 - ja, binnen de gestelde termijn formulier inzenden

2 - ja, na afloop gestalde termijn - 20

3 - neen, geweigerd -), 20

6 aan, niet gerea9eerd 20

20. Indien niet, of te laat, op transactieaanbod ie ingegaan, wat is dan

In tweede instantie de beslissing geworden?

t - aspot >•23 ] vervolgen
formulier

2 - tweede crenaattieaenbod 21 6 - accapterCé
-^Snzende.

late ree Sa

- datum tweede beslissing

21. Ie op tweede transactieaanbod ingegaan?

(voor codes zie vraag 19, indien 3 of 4 -1_22)

22. Indien niet oo tweede transactieaanbod is ingegaan, wat le dan in derde

instantie de beslissing geworden?

1 - aspot - 23

- datum derde beslissing

3 - vervolgen -)• formulier inzenden

23. Sepotgrond (codering volgens JCS-I formulier)

FORMULIER INZENDEN AAN: NVDC, kor. H607

Postbus 20301

2500 EN s-Gravenhalte

U

u

u

U
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Bijlage 3
Richtlijnen

In de Nederlandse Staatscourant van 28 april 1983 (p. 8-11) werden de richt-
lijnen voor het transactie- en strafvorderingsbeleid van het OM gepubliceerd.
De in het kader van dit onderzoek relevante gedeelten zijn hieronder op-
genomen.

1. TRANSACTIEBELEID MISDRIJVEN

1. Inleiding

1. Op 1 mei 1983 treedt de Wet Vermogenssancties, Stb. 1983, nr. 153, in wer-
king. Artikel 74 (nieuw) van het Wetboek van Strafrecht maakt het thans
mogelijk dat de officier van justitie vóór de aanvang van de terechtzitting
één of meer voorwaarden stelt ter voorkoming van de strafvervolging
wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke om-
schrijving gevangenisstraf van meer dan zes jaar is gesteld. De volgende
voorwaarden kunnen worden gesteld (kort samengevat):
1. betaling van een geldsom aan de Staat;
2. afstand van inbeslaggenomen voorwerpen;
3. uitlevering van voorwerpen, die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;
4. tenietdoen van wederrechtelijk verkregen voordeel;
5. vergoeding van door het strafbare feit veroorzaakte schade.

2. Op 27 april 1983 hebben de procureurs-generaal bij de gerechtshoven be-
leidsuitgangspunten vastgesteld voor de afdoening bij transactie in zaken,
waarin doorgaans met het eisen van een onvoorwaardelijke geldboete op
de terechtzitting werd volstaan. Deze uitgangspunten geven voor een aan-
tal misdrijven bij transactie te stellen voorwaarden aan. Dit betekent uiter-
aard niet dat andere misdrijven niet voor transactie in aanmerking kunnen
komen. Anderzijds betekent het opnemen van de mogelijkheid van trans-
actie voor de genoemde misdrijven niet dat in al deze gevallen het aanbie-
den van transactie is aangewezen. Indien er redenen zijn die voor een be-
handeling ter terechtzitting pleiten (geschonden rechtsorde, belangen van
benadeelde) zal een transactie-aanbod achterwege blijven.

3. De verdachte is niet verplicht op het transactie-aanbod van de Officier van
Justitie in te gaan. Als de verdachte het aanbod niet accepteert, zal hij ter
terechtzitting worden gedagvaard. Uit een oogpunt van rechtshandhaving
kan dagvaarding van de verdachte, die verkiest niet op het transactie-aan-
bod in te gaan, in geen geval achterwege blijven. Hiermee dient de Officier
van Justitie, wanneer hij een transactie-aanbod overweegt terdege reke-
ning te houden. Met de verruiming van de transactiebevoegdheid van het
Openbaar Ministerie is mede beoogd de afdoening van vaak voorkomende
misdrijven te vergemakkelijken. Dit kan zowel aan de verdachte, die eerder
weet waar hij aan toe is, als aan het Openbaar Ministerie (besparing van
werklast) ten goede komen. Ter bevordering van een vlotte afdoening van
zaken is het transactiebedrag ongeveer 20% lager, afgerond op (een veel-
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voud van) f 50,-, gesteld dan het bedrag dat doorgaans ter zitting zal wor-
den geëist. Het verdient aanbeveling bij transactie voor niet opgenomen
misdrijven eenzelfde marge aan te houden, teneinde de verdachte ook in
deze gevallen te bewegen de zaak in een zo vroeg mogelijk stadium te doen
eindigen. Op grond van administratieve bezwaren zal in het algemeen niet
kunnen worden toegestaan de transactie in termijnen te betalen.

4. De Officier van Justitie kan bij de bepaling van de transactievoorwaarden
binnen de door de wet gestelde grenzen een van deze uitgangspunten af-
wijkende beslissing nemen, indien de omstandigheden (bv. recidive) daar-
toe aanleiding geven. Afwijkingen kunnen zowel ten voordele als ten
nadele van de verdachte strekken; zij vloeien voort uit het principe dat het
oordeel over de bijzondere omstandigheden van het geval bij de vaststel-
ling van de transactievoorwaarden tot uitdrukking moet kunnen worden ge-
bracht.
De Hoofdofficier van Justitie bevordert dat binnen zijn parket overleg wordt
gepleegd indien zich gevallen voordoen van een bijzonder karakter, die de
behandelende Officier van Justitie voor het aanbieden van transactie in
aanmerking wil brengen.

5. Bij het aanbieden van transactie verdient de positie van de benadeelde bij-
zondere aandacht. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan als
voorwaarde worden gesteld: schadevergoeding aan de benadeelde.

6. Deze uitganspunten zijn van toepassing op transactievoorstellen voor alle
daarvoor in aanmerking komende misdrijven en gelden in beginsel voor
strafrechtelijk meerderjarigen.

ll. Tarieflijst voor transactie- en strafvorderingsbeleid voor enige commune
misdrijven

omschrijving feit transactie eis ter terechtzitting

eenv. diefstal en f 100 tot f 500 o.m.
winkeldiefstal afhankelijk van de waarde van

fietsdiefstal

mishandeling
gering verzet bij aanhouding
vernieling
niet voldoen aan ambtelijk
bevel
eenvoudige belediging

het gestolene
f 250 tot f 500 doch overigens
afhankelijk van de waarde van de
fiets
f 250 tot f 500
f 200 tot f 450
f 100 tot f 300

f 150 tot f 350
f 100 tot f 200

f150-t600

f300-f600
f300-f600
f 250 - f550
f150-f400

f 200 - 1 450
f150-t250

2. RICHTLIJNEN VOOR HET STRAFVORDERINGSBELEID INZAKE RIJDEN
ONDER INVLOED EN HET WEIGEREN VAN MEDEWERKING AAN ADEM-
TEST OF BLOEDPROEF

A. Algemeen

1. Inleiding
In november 1977 hebben de procureurs-generaal bij de gerechtshoven
richtlijnen vastgesteld voor het strafvorderingsbeleid inzake overtredingen
van de artt. 26, 28, 33 en 33a WVW. Doel daarvan was het bevorderen van
een samenhangend strafvorderingsbeleid van het Openbaar Ministerie, dat
tot een grotere rechtsgelijkheid op het punt van de straftoemeting zou kun-
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nen leiden. Uit onderzoek van o.a. het WODC is gebleken dat sedert de in-
voering van de richtlijnen de verschillen in strafvordering en straftoeme-
ting tussen de verschillende ressorten en arrondissementen inderdaad
kleiner zijn geworden. Daarnaast blijkt dat in het straftoemetingsbeleid
van de rechter in zaken tegen first-offenders de geldboete als hoofdstraf
een steeds grotere plaats is gaan innemen. Toen naar verwachting binnen
afzienbare tijd in de wet de mogelijkheid zou worden opgenomen om ook
voor misdrijven transacties aan te bieden rees de vraag of en zo ja welke
van bovenbedoelde verkeersdelicten in aanmerking zouden kunnen komen
per transactie te worden afgedaan. Naar aanleiding hiervan zijn de thans
geldende richtlijnen en opvattingen omtrent het strafvorderingsbeleid die
zich sedert 1977 hebben ontwikkeld op verzoek van de vergadering van de
procureurs-generaal 'door de Verkeers Commissie Openbaar Ministerie
(VCOM) geëvalueerd. Bezien is in hoeverre die richtlijnen naast de nood-
zakelijke aanpassingen in verband met de invoering van de transactie mis-
drijven, ook anderszins dienden te worden aangepast. De wijzigings-
voorstellen zijn aan de vergadering van procureurs-generaal aangeboden,
welke vergadering onderstaande gewijzigde richtlijnen heeft vastgesteld,
die met ingang van 1 mei 1983 door het OM zullen worden toegepast.

2. Objectief vast te stellen factoren voor de straftoemeting
Zoals reeds bij de toelichting op de vorige richtlijnen is uiteengezet, strek-
ken deze er primair toe de rechtsgelijkheid op het punt van de straftoe-
meting te bevorderen. Daartoe is het gewenst dat enerzijds in vergelijkbare
gevallen door het OM zoveel mogelijke gelijke straffen worden gevorderd
maar dat anderzijds schijnexactheid wordt vermeden. Individualisering in
die gevallen waarin daarvoor aanleiding is, moet mogelijk blijven maar
dient wel zoveel mogelijk vanuit een vast uitgangspunt (de richtlijn) plaats
te vinden.
Een tweede doel van de richtlijnen is het vergroten van de efficiency bij de
afdoening door het Openbaar Ministerie van de delicten die veelvuldig wor-
den gepleegd en waarbij, naar de ervaring leert, een beperkt aantal facto-
ren doorslaggevend is voor de strafvordering. De objectief vast te stellen
factoren die in de richtlijnen de grondslag vormen voor het strafvorderings-
beleid, zijn het bloedalcoholgehalte (BAG) en de (speciale) recidive. Ge-
handhaafd is het zogenaamde schijvensysteem gebaseerd op het BAG, zij
het dat het aantal schijven enigszins is uitgebreid. Zulks hangt samen met
de wenselijkheid om voor de lagere BAG's. uniforme transactiebedragen
vast te stellen. De schijven kunnen vanuit een oogpunt van rechtvaardig-
heid dan niet te groot zijn, mede gelet op het feit dat veelal slechts sum-
miere gegevens omtrent de persoon van de verdachte beschikbaar zullen
zijn. Tevens wordt zo voorkomen, dat de verschillen tussen de straffen per
(opeenvolgende) schijf te groot worden. De tweede factor is de speciale
recidive: de dader is binnen een tijdsverloop van vijf jaren reeds eerder ter-
zake van een soortgelijk delict veroordeeld of heeft ter zake getransigeerd.

3. Transactie
Uitgangspunt is dat in die gevallen, waarin uitsluitend een vermogenssanc-
tie wordt overwogen, een transactie kan en dient te worden aangeboden.
De grens tot waar voor first-offenders bij overtreding van art. 26 lid 2 WVW
een transactie kan worden aangeboden, is bepaald op 1,3 p.m. Boven dat
promillage stijgt, zoals uit onderzoekingen is gebleken, de kans op een
ongeval meer dan evenredig en is toepassing van uitsluitend een vermo-
genssanctie niet aanvaardbaar. Een uitzondering geldt wanneer er sprake
is van recidive. De tweede overtreding van art. 26 WVW kan een zo laag pro-
millage opleveren, dat de naast hoger schijf - die bij recidive in beginsel
in aanmerking komt - uitsluitend voorziet in een geldboete. In een derge-
lijk geval zal de verdachte, die bij herhaling een overtreding van art. 26 lid 2
WVW heeft gepleegd, niettemin dienen te worden gedagvaard en zal een
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(voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegheid overwogen dienen te
worden.
Hetzelfde geldt wanneer een derde lichamelijk letsel heeft opgelopen of
wanneer sprake is van roekeloos of zeer onvoorzichtig rijden (zie hieronder
sub 4). Voorts is - zoals o.a. in de sfeer van de kantongerechtsovertredin-
gen reeds jaren gebruikelijk - de OM-transactie in die zin afgeleid van de
ter zitting te vorderen straf, dat de transactie lager ligt dan de eis ter
zitting.

4. Schijvensysteem/strafverzwarende omstandigheden
Per schijf zijn richtstraffen vastgesteld voor het gemiddelde geval in de
desbetreffende tranche. Richtstraffen die de mogelijkheid bieden van aan-
passing aan de bijzonderheden van het feit en de persoonlijke omstandig-
heden van de dader. Ten aanzien van de geldboeten is bv. per schijf een be-
paald bedrag genoemd dat als uitgangspunt zal dienen voor de verdachte
met een gemiddelde draagkracht.') Is er sprake van een grotere draag-
kracht dan zal een evenredig hogere geldboete dienen te worden gevor-
derd. De bedragen zijn derhalve uitdrukkelijk niet als maxima bedoeld.
Evenzo kunnen bv. de persoonlijke omstandigheden van de verdachte ertoe
aanleiding geven een volgens de richtlijnen geïndiceerde ontzegging van
de rijbevoegdheid geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk te vorderen, waar-
bij de mogelijkheid van compensatie (zie hieronder punt 7) in de overwegin-
gen dient te worden betrokken. De hoogte van de aan te bieden transactie,
respectievelijk de soort en de hoogte van de te vorderen straffen, worden in
de eerste plaats bepaald door de hoogte van het BAG.
Zoals gezegd hangt de kans op ongevallen en dus de mate van gevaarzet-
ting samen met de hoogte van het BAG. Of er zich in concreto een ongeval
zal voordoen met nadelige gevolgen voor derden, is daarentegen van aller-
lei toevallige omstandigheden afhankelijk. Hoewel in het schijvensysteem,
waarbij naarmate het BAG hoger is een hogere straf in aanmerking komt,
de statistisch bepaalde mate van gevaarzetting in beginsel reeds is verdis-
conteerd, lijkt het juist om wanneer derden letsel van enige betekenis
hebben opgelopen zonder dat terzake van art. 36 WVW een vervolging
wordt ingesteld, daarmee als strafverzwarende omstandigheid rekening te
houden. Een dergelijk gevolg is van zodanig maatschappelijk gewicht dat
het bezwaarlijk buiten beschouwing kan blijven. Indien letsel voor derden
is ontstaan zal daarom ook nimmer een transactie dienen te worden aange-
boden. Als strafverzwarende omstandigheden gelden:
1. recidive binnen 5 jaar na veroordeling terzake van art. 26 of art. 33 a lid 3

of 5 WVW;
2. de omstandigheid dat derden letsel van enige betekenis hebben opge-

lopen (zie hierboven);
3. wanneer er sprake is van roekeloos of zeer onvoorzichtig rijden, waar-

door de verkeersveiligheid in concreto in ernstige mate in gevaar is ge-
bracht. In deze gevallen dient te worden uitgegaan van de voor de naast
hogere schijf vastgestelde straffen.

5. Bromfietsers en fietsers
Ten aanzien van bromfietsers geldt een eenvoudiger schijvensysteem, dat
verder op overeenkomstige wijze als voor auto's en motoren dient te wor-
den gehanteerd. Bij recidive en andere strafverzwarende omstandigheden
dient de naast hogere schijf te worden toegepast. Voor overtredingen ge-

1) Zie Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer bij het Wetsontwerp Vermogenssancties
(15 012), blz. 16: 'zoals hierboven uiteengezet zal bij het vorderen van geldboeten in het algemeen
ervan worden uitgegaan dat de draagkracht van de verdachte minimaal is. Indien het openbaar
ministerie een verhoging van de passende geldboete nodig acht, omdat de draagkracht van de
verdachte duidelijk hoger dan de minimale is, zal dat als een bijzondere, voor de straftoemeting
relevante omstandigheid, in de vordering worden aangegeven'.
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pleegd door fietsers, is een algemeen uitgangspunt voor de te vorderen
straf in zaken tegen first-offenders opgenomen.
Ook voor deze categorieën geldt dat, indien uitsluitend een vermogens-
sanctie in aanmerking komt, in beginsel een transactie dient te worden
aangeboden.

8. Richtlijnen voor de strafvervolging van bestuurders van motorvoertuigen
(behalve bromfietsers)

1. Artikel 26 lid 2

schijf BAG OM-transactie

1 0,51 - 0,80 p.m. f 250
II 0,81 - 1,00 p.m. ƒ500
III 1,01-1,30p.m. f750
IV 1,31 - 1,80 p.m. geen

V 1,81 - 2,50 p.m. geen

VI 2,51 en hoger geen

eis ter zitting

f 300
f 600
f 900
f1000
6 maanden OBM
2 wkn. gev. straf voorwaar.
f1500
9 maanden OBM
2 wkn. onvoorwaar. gev.
straf, 1 jaar OBM

2. Artikel 26 lid 2 met strafverzwarende omstandigheid

Indien bij overtreding van art. 26 lid 2 zich de navolgende strafverzwarende
omstandigheden hebben voorgedaan, wordt de te vorderen strafsoort en straf-
maat bepaald volgens de naast hogere schijf. Gaat het om een BAG tussen
0,5 en 1 p.m. (schijven 1 en II) dan dient onder die omstandigheden in beginsel
geen transactie te worden aangeboden en behoort ter zitting het vorderen van
een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid te worden overwogen.
Als strafverzwarende omstandigheden gelden:

a. recidive binnen 5 jaar na veroordeling terzake van art. 26 of 33 a lid 3 of 5
WVW;

b. lichamelijk letsel van een ander, van enige betekenis, voorzover geen
strafvervolging plaatsvindt terzake van art. 36 WVW;

c. roekeloos of zeer onvoorzichtig rijden.

C. Richtlijnen voor de strafvervolging van bromfietsers

schijf BAG OM-transactie eis ter zitting

1 0,51 - 1,00 P.M. f200 f250
II 1,01 - 1,80 p.m. f500 f600
III 1,81 en hoger geen f750

6 maanden OBM

Verder geldt voor:
- art. 33a lid 3 en lid 5 (weigeren bloedproef): schijf III;
-- art. 28 lid 3 (overtreding rijverbod): transactie f 250,-; eis ter zitting

f 300,-;
-- art. 33 lid 4 (weigeren bloedproef): transactie f 75,-; eis ter zitting

f 100,-.
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D. Richtlijnen voor de strafvervolging van fietsers

Overtreding van art. 26 lid 1, lid 2 of 33a lid 3 en lid 5: OM-transactie f 200,-;
eis ter zitting f 250,-.

3. RICHTLIJN VOOR DE VERVOLGING EN STRAFVORDERING INZAKE
OVERTREDINGEN VAN ART. 30 WEGENVERKEERSWET

Paragraaf 1: het door- of wegrijden na een aanrijding
1.1 Het misdrijf van artikel 30 eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet
wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid, welke zowel de ernst van
de gevolgen van de aanrijding, als de motieven om door te rijden betreft. Ten
aanzien van dit delict geldt in het algemeen: hoe ernstiger het gevolg, des te
strafwaardiger is het gedrag van degene die zich daaraan probeerde te ont-
trekken. Voor het strafvorderingsbeleid wordt dit gevolg van de aanrijding -
dat objectief kan worden vastgesteld - dan ook als uitgangspunt genomen.
Wel zullen in de betrekkelijk zelden voorkomende gevallen dat er sprake is van
ernstige gevolgen, die in het geheel niet konden worden verwacht, deze gevol-
gen niet in rekening behoren te worden gebracht.

1.2. De motieven om door of weg te rijden - zoals bv. het onttrekken van
andere strafbare feiten aan opsporing door de politie - zijn velerlei en leiden
in beginsel niet tot het vorderen van een hogere straf. Indien tevens andere
strafbare feiten worden opgespoord, kunnen deze eventueel cumulatief te
laste worden gelegd (zie paragraaf 2). Overigens mag, indien aannemelijk is
dat de dader alcohol had gebruikt, deze omstandigheid volgens vaste
rechtspraak van de Hoge Raad, als strafverzwarende omstandigheid worden
aangemerkt bij de berechting van verkeersdelicten, ook als niet bewezen is
dat die alcoholinvloed zo groot was, dat de betrokkene zijn voertuig niet naar
behoren kon besturen (H.R. 27-11-1973, N.J. 1974, 54). Voor wat betreft de
straftoemeting kunnen op dit punt geen gedetailleerde richtlijnen worden ge-
geven. In de hierboven omschreven situatie zal, ook al valt het gevolg van de
aanrijding onder de hierna omschreven zg. categorie 1, in beginsel geen trans-
actievoorstel aan de verdachte worden gedaan.

1.3. In geval van de zgn. paniekreactie is er geen reden een lagere straf te
vorderen dan hieronder voor de betrokken categorie als uitgangspunt zal wor-
den genoemd. Immers, het is achteraf moeilijk objectief vast te stellen of er in-
derdaad van een paniekreactie sprake is geweest. Bovendien staat de dader,
ook als hij werkelijk is paniek verkeerde, in het algemeen niets in de weg om
zich later (desnoods telefonisch) bij de politie te melden. De wetgever heeft
begrip voor deze situatie getoond door een strafvervolging voor het door- of
wegrijden uit te sluiten, indien de bestuurder zich binnen 24 uur na het onge-
val vrijwillig (dat wil zeggen voordat de politie hem als verdachte heeft aange-
houden of verhoord) heeft gemeld.

Paragraaf 2: Vervolgingsbeleid
Als regel kunnen overtredingen van art. 30 Wegenverkeerswet bij de Politie-
rechter worden aangebracht, omdat zij meestal voor wat betreft het bewijs,
van eenvoudige aard zijn. Als er naast het misdrijf van art. 30 Wegenverkeers-
wet sprake is van een of meer verkeersovertredingen - bv. het rijden zonder
rijbewijs, onverzekerd rijden, ernstige technische gebreken van het voertuig of
ernstige rijfouten, die leiden tot een voorgesteld boetebedrag van tenminste
f 200,- - verdient het aanbeveling deze overtreding(en) naast het misdrijf
van art. 30 Wegenverkeerswet te laste te leggen, zodat de belangrijkste feiten
aan dezelfde rechter worden voorgelegd. In het belang van een doelmatige
rechtspleging en ook in het belang van de verdachte zelf (die anders tweemaal
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zou moeten terechtstaan) dient een gesplitste behandeling door twee rech-
ters te worden vermeden. Heeft de verdachte bezwaar tegen het verlies van
een instantie, dan kan hij zich beroepen op de onbevoegdheid van de Politie-
rechter (art. 349 lid 2 Sv). In dat geval zullen de overtredingen alsnog - afzon-
derlijk - door de kantonrechter worden behandeld. Ook als de verdachte
tevens van andere verkeersmisdrijven wordt verdacht, is een vervolging op
basis van een cumulatieve telastelegging wenselijk.

Paragraaf 3: Indeling van overtredingen' van art. 30.1a Wegenverkeerswet in
categorieën
Voor de beoordeling van de gevolgen van de aanrijding geldt voor het strafvor-
deringsbeleid een onderscheid in drie categorieën:

Categorie 1
Aanrijdingen, waarbij duidelijk sprake is van lichte materiële schade. Deze
categorie geldt eveneens voor de zgn. parkeerschade en schade aan weg-
meubilair.

Categorie 2
Aanrijdingen, waarbij sprake is van aanmerkelijke schade of die licht letsel tot
gevolg hebben gehad (waaronder te begrijpen is letsel dat leidt tot ziekte of
arbeidsongeschiktheid met een duur van minder dan 4 weken).

Categorie 3
Aanrijdingen, waarbij zwaar lichamelijk letsel is ontstaan (waaronder te be-
grijpen is lichamelijk letsel dat leidt tot ziekte of arbeidsongeschiktheid met
een duur van meer dan 4 weken), of het slachtoffer is gedood.

Paragraaf 4: Uitgangspunten voor transactie c.q. eis ter terechtzitting, bij arti-
kel 30.1 a Wegenverkeerswet
Bovenstaande leidt tot de volgende uitgangspunten voor transactie, c.q. eis
ter terechtzitting tegen zg. first-offenders:

Categorie 1
Transactie Openbaar Ministerie: f 300.
Eis ter terechtzitting: f 400.

Categorie 2
Eis ter terechtzitting: een geldboete van f 600, alsmede een doorgaans
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 maanden.

Categorie 3
Zaken uit deze categorie komen betrekkelijk weinig voor en de beoordeling
daarvan is zo afhankelijk van de omstandigheden waaronder het feit zich
heeft voorgedaan, dat daarvoor geen gedetailleerde richtlijnen gegeven kun-
nen worden. Bij deze categorie dient te worden uitgegaan van een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbe-
voegdheid.

Recidiveregeling
In geval van recidive binnen 5 jaar na de vorige veroordeling, dienen de navol-
gende uitgangspunten voor de eis ter terechtzitting te worden gehanteerd:

Categorie 1
Een geldboete van f 600 en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbe-
voegdheid van 3 maanden.
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Categorie 2
Een geldboete van f 1000 en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbe-
voegdheid van 6 maanden.

Categorie 3
Zaken uit deze categorie komen betrekkelijk weinig voor en de beoordeling
daarvan is zo afhankelijk van de omstandigheden waaronder het feit zich
heeft voorgedaan, dat daarvoor geen gedetailleerde richtlijnen gegeven
kunnen worden.

Uit bovenstaande blijkt dat slechts ten opzichte van zg. first offenders in cate-
gorie 1 gebruik zal kunnen worden gemaakt van de bevoegdheid tot transige-
ren. Bovengenoemde geldboeten dienen als uitgangspunt voor de verdachte
met een gemiddelde draagkracht, zoals nader aangeduid in de Memorie van
Antwoord aan de Tweede Kamer bij het Wetsontwerp vermogenssancties
(15012). Is er sprake van een grotere draagkracht, dan zal een evenredig
hogere geldboete dienen te worden gevorderd. De genoemde bedragen zijn
derhalve uitdrukkelijk niet als maxima bedoeld.
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Bijlage 4
De transactiepraktijk in vogelvlucht

In deze bijlage zijn, per in het onderzoek opgenomen delict, de belangrijkste
cijfers vermeld met betrekking tot de transactiepraktijk, uitgesplitst naar
arrondissement. De absolute aantallen hebben hierbij steeds betrekking op
het aantal zaken waarbij tenminste een van de gepresenteerde gegevens be-
kend is.

1. Eenvoudige diefstal

arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

's-Hertogenbosch 10 244 1917 100 220 750 5,0 15 53 ( 8)
Roermond 55 215 360 250 286 400 4,0 7 43 ( 3)
Zutphen 44 73 100 150 190 250 3,4 5 80 ( 4)
Almelo 14 446 1700 75 265 500 4,2 5 60 ( 3)
's-Gravenhage 30 156 600 100 214 400 4,0 16 81 (13)
Dordrecht 60 119 230 150 263 400 6,0 4 75 ( 3)
Haarlem 9 102 300 75 135 200 4,5 4 75 ( 3)
Utrecht 3 91 375 75 137 350 5,8 20 85 (17)
Groningen 50 162 262 100 200 300 ,6,0 5 80 ( 4)
Assen 2 453 4500 100 269 500 4,0 13 77 (10)

Totaal 2 206 4500 75 210 750 4,7 94 72 (68)

Alle bedragen afgerond op hele guldens.
1 = laagste waarde van het gestolene, waarbij een transactie werd aangeboden
2 = idem, gemiddelde waarde
3 = Idem, hoogste waarde
4 = laagste transactiebedrag
5 = gemiddeld transactiebedrag
6 = hoogste transactiebedrag
7 = gemiddelde betalingstermijn in weken
8 = aantal transactie-aanboden
9 = percentage geslaagde transacties (aantal)

11. Winkeldiefstal

arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

's-Hertogenbosch 3 84 460 50 202 500 5,0 139 81 (112)
Roermond 27 106 278 250 251 300 4,3 28 79 ( 22)
Zutphen 3 45 118 100 150 300 5,1 15 87 (13)
Almelo 8 58 140 100 161 250 4,0 9 89 ( 8)
's-Gravenhage 12 104 375 50 204 500 4,2 27 85 ( 23)
Dordrecht 5 72 172 100 161 250 6,0 9 89 ( 8)
Haarlem 20 109 375 100 170 400 5,7 15 67 (10)
Utrecht 5 63 179 100 155 300 6,0 21 86 ( 18)
Groningen 12 95 223 125 193 350 6,1 24 67 ( 16)
Assen 7 119 600 75 210 500 4,0 13 77 (10)

Totaal 3 87 600 50 196 500 5,2 300 80 (240)

Voor betekenis der kolommen zie tabel 1.
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111. Fietsdiefstal

arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

's-Hertogenbosch 50 157 513 150 275 400 5,1 9 56 ( 5)
Roermond 25 308 625 400 400 400 4,0 3 0 ( 0)
Zutphen 150 250 250 - 1 0 ( 0)
Almelo 100 100 100 250 250 250 4,0 2 50 (1)
's-Gravenhage 50 200 400 150 250 400 4,3 5 80 ( 4)
Dordrecht 308 308 308 250 375 500 6,0 2 0 ( 0)
Haarlem 75 200 4,0 1 0 ( 0)
Utrecht - - - 100 175 250 6,0 2 50 (1)
Groningen 75 108 150 150 190 250 6,0 5 60 ( 3)
Assen 300 300 6,0 1 0 ( 0)

Totaal 25 181 625 100 265 500 5,0 31 44 (14)

Voor betekenis der kolommen zie tabel 1.

IV. Mishandeling

arrondissement 1 2 3 4 5 6

's-Hertogenbosch 100 214 300 5,0 11 46 ( 5)
Roermond 100 240 250 4,3 16 44 ( 7)
Zutphen 200 250 300 5,0 6 33 ( 2)
Almelo 150 243 300 4,0 7 29 ( 2)
's-Gravenhage 200 307 500 4,0 22 50 (11)
Dordrecht 150 6,0 1 100 (1)
Haarlem 200 225 250 4,0 2 50 (1)
Utrecht 100 238 300 5,9 8 63 ( 5)
Groningen 150 259 350 6,0 14 64 ( 9)
Assen 100 277 500 4,1 11 55 ( 6)

Totaal 100 258 500 4,5 98 50 (49)

Alle bedragen afgerond op hele guldens.
1 = laagste transactiebedrag
2 = gemiddeld transactiebedrag
3 = hoogste transactiebedrag
4 = gemiddelde betalingstermijn in weken
5 = aantal transactie-aanboden
6 = percentage geslaagde transacties (aantal)

V. Belediging

arrondissement 1 2 3 4 5 6

's-Hertogenbosch 0.
Roermond 200 267 300 4,0 3 33 (1)
Zutphen 0
Almelo 0
's-Gravenhage 0
Dordrecht 0
Haarlem 150 4,0 1 100 (1)
Utrecht 150 167 200 5,3 3 33 (1)
Groningen 200 6,0 1 100 (1)
Assen 0

Totaal 150 194 300 4,7 8 50 (4)

Voor betekenis der kolommen zie tabel IV.
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Vl. Vernieling

arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

's-Hertogenbosch 20 223 700 75 176 300 5,0 18 72 (13)
Roermond 150 706 1900 250 250 250 4,8 12 92 (11)
Zutphen 27 409 800 - - - 5,0 4 75 (3)
Almelo 14 201 700 100 158 200 4,8 6 33 (-2)
's-Gravenhage 191 309 400 150 250 350 4,0 5 20 (1)
Dordrecht - - - 250 6,0 1 100 (1)
Haarlem 228 764 1215 - - - 7,0 4 0 (0)
Utrecht 30 140 250 100 163 300 5,0 4 50 (2)
Groningen 150 6,0 1 0 (0)
Assen 50 226 656 100 150 250 4,0 10 50 (5)

Totaal 20 361 1900 75 192 350 4,9 65 59 (38)

Alle bedragen afgerond op hele guldens.
1 = laagste schadebedrag, waarbij een transactie werd aangeboden
2 = idem, gemiddelde waarde
3 = idem, hoogste waarde
4 = laagste transactiebedrag
5 = gemiddeld transactiebedrag
6 = hoogste transactiebedrag
7 = gemiddelde betalingstermijn in weken
8 = aantal transactie-aanboden
9 = percentage geslaagde transacties (tussen haakjes: aantal)

Vll. Doorrijden na een ongeval

arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

's-Hertogenbosch 120 584 1000 100 312 500 5,5 36 86 (31)
Roermond 125 926 2400 300 300 300 4,2 30 87 (26)
Zutphen 347 1191 2027 200 290 300 4,4 17 71 (12)
Almelo 200 650 1100 200 312 575 4,4 15 87 (13)
's-Gravenhage 65 807 5000 300 310 500 4,0 30 57 (17)
Dordrecht 360 1202 4000 150 270 300 6,2 10 100 (10)
Haarlem 150 926 2500 300 300 300 7,4 17 77 (13)
Utrecht 350 750 1300 300 388 750 5,9 12 75 (9)
Groningen 80 466 1308 200 294 300 6,3 16 63 (10)
Assen 100 294 300 150 285 300 4,0 10 90 (9)

Totaal 65 778 5000 100 306 750 5,1 193 78 (150)

Voor betekenis der kolommen zie tabel Vl.

Vlll. Rijden onder invloed*)

arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

's-Hertogenbosch 0,51 0,98 1,85 100 497 750 5,0 183 88 (161)
Roermond 0,51 1,03 2,54 200 529 840 4,1 86 79 ( 68)
Zutphen 0,51 0,93 1,69 200 468 800 4,3 63 73 ( 46)
Almelo 0,53 0,93. 1,39 150 497 750 6,5 76 86 ( 65)
's-Gravenhage 0,51 0,94 2,08 100 501 750 4,8 156 71 (110)
Dordrecht 0,51 0,92 1,31 250 541 750 6,3 29 100 ( 29)
Haarlem 0,52 1,04 2,58 200 533 1050 7,8 63 73 ( 46)
Utrecht 0,50 0,97 1,57 250 560 750 6,0 92 76 ( 70)
Groningen 0,53 0,95 1,32 200 . 525 1000 6,5 60 85 ( 51)
Assen 0,54 0,97 1,80 200 550 750 4,0 64 83 ( 53)

Totaal 0,50 0,97 2,58 100 515 1050 5,3 872 80 (699)

Alle bedragen afgerond op hele guldens.
1 = laagste bagwaarde, waarbij een transactie werd aangeboden
2 = idem, gemiddelde waarde
3 = idem, hoogste waarde
4 = laagste transactiebedrag
5 = gemiddeld transactiebedrag
6 = hoogste transactiebedrag
7 = gemiddelde betalingstermijn in weken
8 = aantal transactie-aanboden,
9 = percentage geslaagde transacties (tussen haakjes: aantal)

Bedragen boven f 700,- bestaan, althans voor een deel, uit samengestelde bedragen; naast
bedrag voor art. 26 WVW bedrag voor annexe kantongerechtscriminaliteit (zoals overtredingen
van het RVV; andere WVW-delicten). Het gaat in dit geval dus waarschijnlijk om zaken die eigen-
lijk niet in het onderzoek thuishoren.

f
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