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Samenvatting

Het strafrechtelijk stelsel in Nederland is de afgelopen jaren geconfron-
teerd met een duidelijke toename van het aantal Opiumwetdelicten. Het
WODC heeft onderzoek gedaan naar de vervolging en straftoemeting bij deze
delicten. Een eerste analyse wees uit dat er tussen de verschillende arrondis-
sementen aanzienlijke verschillen bestaan in de wijze waarop aangebrachte
Opiumwetzaken worden afgedaan. De sepotpercentages, de percentages van
de vervolgde zaken waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opge-
legd, en de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraf blijken bij een
vergelijking tussen de arrondissementen aanzienlijk te variëren.

Deze constatering is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de
achtergronden van de belissingen inzake vervolging, strafvordering en straf-
toemeting bij Opiumwetdelicten. In het onderzoek zijn 1042 zaken betrokken,
afkomstig uit 6 verschillende arrondissementen. Het gaat in alle gevallen om
zaken die in 1982 in eerste aanleg zijn afgedaan.

Centraal in het onderzoek stond de vraag welke factoren (daad- en dader-
kenmerken) de verschillende justitiële beslissingen beïnvloeden. Meer con-
creet is met het onderzoek beoogd een antwoord te geven op een viertal
vragen, namelijk:
1. Welke factoren beïnvloeden de beslissing van het OM om bij Opiumwet-

delicten tot vervolging over te gaan en in hoeverre kunnen uit deze factoren
de verschillen tussen de arrondissementen verklaard worden?'

2. Welke factoren beïnvloeden de eis voor wat betreft de strafsoort en in hoe-
verre kunnen uit deze factoren de verschillen tussen de arrondissementen
verklaard worden?

3. Welke factoren beïnvloeden de eis voor wat betreft de strafmaat en in hoe-
verre kunnen uit deze factoren de verschillen tussen de arrondissementen
verklaard worden?

4. Welke factoren, anders dan de beschikbare hvb-capaciteit, beïnvloeden de
toepassing van voorlopige hechtenis in de verschillende arrondisse-
menten?

Het onderzoek heeft zowel op softdrugs- als op harddrugszaken betrekking.
Bij beide soorten zaken blijkt dat vooral de daadkenmerken - zoals soort
drugs, hoeveelheid drugs, mate van georganiseerd optreden en aard van de
handel in drugs (bv. im- of export of binnenlandse handel) - van invloed zijn
op de justitiële beslissingen. Daderkenmerken - zoals geslacht, leeftijd, ver-
slaving en recidive - blijken van veel minder betekenis te zijn.

De uitkomsten van het onderzoek zijn afgezet tegen de richtlijnen inzake
het vervolgingsbeleid bij Opiumwetdelicten, zoals die door de vergadering van
procureurs-generaal zijn vastgesteld. De uitkomsten van deze vergelijking zijn
hieronder per soort delict (soft- of harddrugszaken) weergegeven.

Softdrugszaken
In de Opiumwet wordt ten aanzien van softdrugs een onderscheid gemaakt

tussen zaken die een kleine hoeveelheid van ten hoogste 30 gram betreffen en
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zaken waarin het gaat om het aanwezig hebben, vervaardigen of im- en expor-
teren van hoeveelheden softdrugs die niet bestemd zijn voor eigen gebruik. In
het eerste geval (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik) wordt in de richt-
lijnen een transactie of sepot geïndiceerd geacht. In het tweede geval (ver-
vaardigen of bezit voor handelsdoeleinden) wordt vervolging geïndiceerd
geacht. Een minimum strafmaat wordt alleen gegeven waar het overtreding
van art. 3 Opiumwet onder D (im- of export van softdrugs) betreft: in dat geval
is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minimaal een jaar geïndiceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat waar het gaat om de beslissing inzake sepone-
ren of vervolgen, het criterium "geringe hoeveelheid bestemd voor eigen ge-
bruik" van doorslaggevende betekenis is. Zaken waarbij het gaat om 30 gram
softdrugs of minder, worden vrijwel altijd geseponeerd. Opvallend is dat van
de zaken waarbij het gaat om meer dan 30 gram softdrugs, nog altijd 25% ge-
seponeerd wordt. Bij een vergelijking tussen de in het onderzoek betrokken
arrondissementen blijkt dat dit vooral veroorzaakt wordt door twee arrondis-
sementen waarin men geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend ver-
keer. In deze arrondissementen wordt kennelijk een justitieel beleid gevoerd
dat afwijkt van het beleid in de andere arrondissementen. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat dit verschil (mede) samenhangt met de opsporingsmethoden (bv.
hashhonden) die bij grensoverschrijdend verkeer worden gebruikt.

Indien tot vervolging wordt overgegaan, zijn het gewicht van de aangetrof-
fen hoeveelheid drugs en de omstandigheid dat het grensoverschrijdend ver-
keer betreft, de factoren die de eis van het OM - zowel wat strafsoort als
strafmaat betreft - beïnvloeden. Bij zaken waarin het gaat om 1 kilo soft-
drugs of minder, wordt slechts in 23% van de gevallen een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf (ovv) geëist; bij zaken boven een kilogram ligt dit percentage op
94%. In die gevallen waarin het gaat om grensoverschrijdend verkeer, liggen
deze percentages respectievelijk op 40% en 100%.

In die zaken waarin een ovv is geëist, blijkt opnieuw de factor "hoeveelheid
drugs" invloed te hebben op de strafmaat. Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen van langer dan een half jaar worden alleen geëist in zaken waarbij het om
tenminste 1 kilogram softdrugs gaat. Vrijheidsstraffen van 1 jaar of langer
worden de facto alleen geëist in zaken waarbij het gaat om 3 kilogram soft-
drugs of meer. Ook preventieve hechtenis wordt de facto alleen bij deze laatst-
genoemde categorie zaken toegepast.

Afgezet tegen de richtlijnen inzake het vervolgings- en strafvorderingsbe-
leid bij Opiumwetdelicten moet geconcludeerd worden dat het,strafvorde-
ringsbeleid in de praktijk bij softdrugszaken milder is dan in de richtlijnen
wordt voorgesteld. Het duidelijkst komt dit tot uiting in het strafvorderingsbe-
leid in zaken waarbij softdrugs voor handelsdoeleinden worden geïmporteerd
of geëxporteerd. In dit soort zaken zou volgens de richtlijnen een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf van tenminste 1 jaar moeten worden geëist. De praktijk
is dat dit slechts zelden gebeurt.

Harddrugszaken
In de richtlijnen voor vervolging en strafvordering van harddrugsdelicten

wordt een onderscheid gemaakt tussen het aanwezig hebben van een kleine
hoeveelheid harddrugs of het im- en exporteren ervan bestemd voor eigen ge-
bruik en het aanwezig hebben, im- en exporteren of vervaardigen enz. kenne-
lijk bestemd voor handelsdoeleinden. In het eerste geval - het aanwezig heb-
ben of het im- en exporteren van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen
gebruik - is volgens de richtlijnen een voorwaardelijk sepot met bijzondere
voorwaarden of een geheel voorwaardelijke veroordeling geïndiceerd. In de
andere gevallen wordt strafvervolging noodzakelijk geacht; in de meeste ge-
vallen wordt bovendien voorgeschreven dat een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf moet worden geëist met een bepaalde minimumduur (1 jaar voor
handelaren die harddrugs aanwezig hebben, 2 jaar voor handelaren die hard-
drugs produceren, bewerken enz. of voor koeriersdiensten bij im- of export en
3 jaar voor handelaren die harddrugs im- of exporteren).
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In de praktijk blijkt dat de tweedeling "bestemd voor eigen gebruik" versus
"handel" het belangrijkste criterium is bij de beslissing om een zaak te sepo-
neren of te vervolgen. Van alle zaken waarin het gaat om harddrugs voor eigen
gebruik, wordt 45% geseponeerd; bij hoeveelheden harddrugs van 1 gram of
minder wordt 50% geseponeerd. Van de zaken waarbij het gaat om het aan-
wezig hebben, in- of uitvoeren voor handelsdoeleinden en produceren e.d. van
harddrugs voor handelsdoeleinden, wordt slechts 9% geseponeerd. Van de
zaken waarbij het gaat om meer dan. 1 gram harddrugs voor handelsdoel-
einden, wordt slechts 4% geseponeerd.

Van de zaken waarin sprake is van een geringe hoeveelheid bestemd voor
eigen gebruik, wordt - zoals we hiervoor zagen - 50% vervolgd. In de ver-
volgde zaken wordt vervolgens in 60% een voorwaardelijke vrijheidsstraf
en/of boete geëist. In 40% wordt een veelal korte ovv geëist. Van de vervolgde
zaken die betrekking hebben op het aanwezig hebben, in- of uitvoeren of pro-
duceren e.d. van harddrugs bestemd voor handelsdoeleinden, wordt in meer
dan 90% een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist.

Het voorgaande brengt ons tot de conclusie dat de richtlijnen voor vervol-
ging en strafvordering van harddrugsdélicten in de praktijk in het algemeen
worden nageleefd waar het de beslissing over seponeren of vervolgen betreft
en waar het de te vorderen strafsoort betreft.

Ten aanzien van de toepassing van voorlopige hechtenis in harddrugszaken
blijkt uit het onderzoek dat in de gevallen waarin de richtlijnen toepassing
voorschrijven, daartoe in het algemeen ook wordt overgegaan. In de zaken die
blijkens de dossiers handel betreffen, heeft toepassing in ruim 70% van de
gevallen plaats.

Vervolgens is nagegaan in hoeverre ook de in de richtlijnen opgenomen te
vorderen strafminima in de praktijk worden nagevolgd. Uit het onderzoek blijkt
dat bij de strafvordering met grote regelmaat - dat wil zeggen in meer dan de
helft van de zaken - vrijheidsstraffen worden geëist die onder het in de richt-
lijnen voorgeschreven strafminimum liggen. Bij alle categorieën (aanwezig
hebben, produceren e.d. en im- of exporteren) blijkt bovendien dat er een dui-
delijke relatie is tussen de hoeveelheid harddrugs en de gevorderde strafduur.
Bij het aanwezig hebben van harddrugs en bij im- en/of export ligt de grens-
waarde bij ongeveer 10 gram: indien de aangetroffen hoeveelheid de 10 gram
overschrijdt, ligt de gevorderde strafduur relatief vaak (dat wil zeggen: in 80%
van de zaken waarin het aanwezig hebben van harddrugs ten laste is gelegd
en in 50% van de zaken waarin im- of export van harddrugs ten laste is gelegd)
op of boven het in de richtlijnen opgenomen strafminimum. Onder deze grens-
waarde ligt in 17% resp. 0% van de zaken de eis op of boven het strafmini-
mum uit de richtlijnen. Bij het produceren, bewerken e.d. van harddrugs (art. 2
onder B en D) ligt de grenswaarde bij ongeveer 50 gram: daarboven ligt in 83%
van de zaken de eis op of boven het genoemde strafminimum, daaronder
slechts in 19%.

Een tweede in dit onderzoek behandelde vraag is in hoeverre de verschillen
in sepotpercentages, percentages van vervolgde zaken waarin een ovv wordt
opgelegd en in de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraf, zoals die
op basis van CBS-cijfers zijn vastgelegd, verklaard moeten worden uit ver-
schillen in het justitieel beleid dat in de arrondissementen wordt gevoerd of
uit verschillen in het aanbod van zaken. Uit het onderzoek blijkt dat veel van
de geconstateerde verschillen in afdoening teruggevoerd kunnen worden op
verschillen in het zakenaanbod. Verschillen in arrondissementaal beleid kon-
den slechts op een paar punten aangetoond worden. Bij softdrugszaken bleek
dat in de arrondissementen waar men veel geconfronteerd wordt met grens-
overschrijdend'verkeer, veel vaker ook de wat meer omvangrijke zaken (d.w.z.
meer dan 50 gram softdrugs) worden geseponeerd dan in andere arrondisse-
menten.

Bij harddrugszaken bleek het arrondissement Rotterdam er duidelijk uit te
springen. In dit arrondissement werden relatief veel lichte zaken (minder dan
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1 gram bestemd voor eigen gebruik) vervolgd en werd bovendien in relatief
veel lichte zaken een (korte) ovv geëist.



1 Inleiding en verantwoording

1.1 . Achtergronden van het onderzoek

Het strafrechtelijke stelsel in Nederland is de afgelopen jaren geconfron-
teerd met een duidelijke toename van het aantal Opiumwetdelicten. Deze toe-
name komt tot uiting in het aantal zaken dat door het OM en de rechtbanken
wordt afgedaan. In de periode van 1977 tot 1982 steeg het aantal Opiumwet-
zaken dat werd afgedaan, van 3720 tot 7375 per jaar 1), een stijging van bijna
100% in 5 jaar2).

Door de toename van het aantal zaken wordt op de verschillende onder-
delen van het strafrechtelijke stelsel een extra claim gelegd. Gelet op de ernst
van de meeste Opiumwetdelicten en - daardoor - op de straffen die bij ver-
oordeling worden opgelegd, komt deze extra claim vooral tot uiting in de capa-
citeitsbehoefte bij het gevangeniswezen. In de in medio 1985 gepubliceerde
prognoses over de capaciteitsbehoefte van het Nederlandse gevangenis-
wezen wordt voor de periode van 1985 tot en met 1990 een jaarlijkse behoefte-
toename van 340 plaatsen voorspeld. Deze jaarlijkse toename komt voor circa
60% voort uit het sterke accres van de penitentiaire plaatsbehoefte voor
Opiumwetdelinquenten 3).

De sterke toename van het aantal Opiumwetzaken en de consequenties die
daar voor het strafrechtelijk stelsel uit voortvloeien, zijn voor het WODC aan-
leiding geweest een oriënterend onderzoek naar de vervolging en straftoe-
meting bij Opiumwetdelicten in te stellen. In dit oriënterende onderzoek stond
de vraag centraal hoe er door de justitiële autoriteiten op Opiumwetdelicten
gereageerd wordt. Om deze vraag te beantwoorden zijn de gegevens uit de
justitiële statistiek 1982 van het CBS geanalyseerd. In de analyse zijn alle be-
leidssepots en zaken waarin in 1982 een uitspraak in eerste aanleg is gedaan,
betrokken. Een eerste analyse leidde tot de conclusie dat er tussen de arron-
dissementen aanzienlijke verschillen bestaan in beslissingen inzake vervol-
ging en straftoemeting. Deze komen tot uiting in de sepotpercentages, in het
percentage veroordelingen waarbij een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
wordt opgelegd en in de gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf. Het sepotpercentage (alleen beleidssepots) per arrondissement
varieert van 20 tot 83% van alle Opiumwetzaken. Wordt gekeken naar de
zaken waarin tot vervolging wordt overgegaan, dan blijkt dat het percentage
zaken waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd, varieert
van 40 tot 90% en dat de gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf varieert van 3,7 tot 15,8 maanden 4).

Het is mogelijk dat deze verschillen veroorzaakt worden door verschillen in
de ernst van de delicten of in de persoonlijke omstandigheden van de daders.

1) Bron: Criminele Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1977 en 1982.

2) Ter vergelijking: in dezelfde periode steeg het aantal misdrijven volgens het Wetboek van Straf-
recht dat werd afgedaan, van 120.269 tot 171.667, een stijging van 43%.

3) Zie: Structuurplan penitentiaire capaciteit; Ministerie van Justitie, 's-Gravenhage 1985; p. 24 e.v.

4) Zie bijlage 1.2.
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Daarnaast is het echter ook mogelijk dat ze voortvloeien uit verschillen in de
justitiële reactie op overigens soortgelijke delicten.

De rapportage van het WODC over de resultaten van het oriënterend onder-
zoek aan de vergadering van procureurs-generaal was voor deze vergadering
aanleiding een werkgroep in te stellen 5), die tot taak kreeg na te gaan of het
wenselijk en mogelijk zou zijn om op dit terrein landelijke strafvorderingsricht-
lijnen op te stellen. Het WODC is gevraagd ten behoeve van deze werkgroep
nader onderzoek te verrichten naar de beslissingen inzake vervolging, straf-
vordering en straftoemeting bij Opiumwetdelicten. De eerdergenoemde werk-
groep is daarbij opgetreden als begeleidingscommissie.

1.2 Vraagstelling van het onderzoek

Op grond van de in de vorige paragraaf genoemde overwegingen heeft het
WODC een dossieronderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van de ver-
schillen in de vervolging, strafvordering en straftoemeting.

De vraagstelling van het onderzoek luidt:
In hoeverre zijn de arrondissementale verschillen in vervolging, strafvorde-

ring en straftoemeting in eerste aanleg toe te schrijven aan verschillen in de
aard van de gepleegde delicten of in de persoon van de daders en in hoeverre
zijn deze verschillen toe te schrijven aan arrondissementale verschillen in het
justitieel beleid ten aanzien van Opiumwetdelicten.

We hebben deze algemene vraagstelling herleid tot meer specifieke deel-
vragen. De eerste deelvraag heeft betrekking op de beslissing van het Open-
baar Ministerie (OM) om een zaak te seponeren of tot vervolging over te gaan.
Hierbij is de vraag aan de orde of de arrondissementale verschillen in het per-
centage zaken waarin tot vervolging wordt overgegaan, herleid kunnen
worden tot verschillen in daad- en daderkenmerken.

De andere deelvragen hebben betrekking op die zaken waarin tot vervolging
wordt overgegaan. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre verschillen in
daad- en daderkenmerken de verschillen in strafvordering en straftoemeting
tussen de diverse arrondissementen kunnen verklaren. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen eis en vonnis ten aanzien van de strafsoort
(geldboete, voorwaardelijke vrijheidsstraf en onvoorwaardelijke vrijheidsstraf)
en strafmaat (hoogte van de boete of duur van de vrijheidsstraf).

Met het onderzoek is, met andere woorden, beoogd een antwoord te geven
op een drietal vragen, te weten:
1. Welke factoren beïnvloeden de beslissing van het OM om bij Opiumwet-

delicten tot vervolging over te gaan en in hoeverre kunnen uit deze factoren
de verschillen tussen de arrondissementen verklaard worden?

2. Welke factoren beïnvloeden de eis en het vonnis in eerste aanleg voor wat
betreft de strafsoort en in hoeverre kunnen uit deze factoren de verschillen
tussen de arrondissementen verklaard worden?

3. Welke factoren beïnvloeden de eis en het vonnis in eerste aanleg voor wat
betreft de strafmaat en in hoeverre kunnen uit deze factoren de verschillen
tussen de arrondissementen verklaard worden?

Op verzoek van de begeleidingscommissie is aan deze driedelige vraagstel-
ling een vierde deelvraag toegevoegd, namelijk:
4. Welke factoren, anders dan de beschikbare hvb-capaciteit, beïnvloeden de

toepassing van voorlopige hechtenis in de verschillende arrondisse-
menten?

5) Zie voor de samenstelling bijlage 1.1.
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1.3 De onderzoeksopzet

Het onderzoek betreft een dossieronderzoek. Onder het dossier van een
strafzaak verstaan we de verzameling stukken die vanaf het politie-onderzoek
tot de uiteindelijke justitiële beslissing bijeengebracht worden. In een dossier
treft men onder andere aan: de processen-verbaal van het opsporingsonder-
zoek, stukken met betrekking tot het gerechtelijke vooronderzoek, gegevens
over de persoon van de verdachteldader, rapporten van deskundigen (bv. psy-
chiater of reclassering), en processtukken zoals dagvaarding, verslag van de
terechtzitting en vonnis.

In het onderzoek is een groot aantal dossiers geanalyseerd met behulp van
een vooraf opgesteld waarnemingsprotocol. De gegevens die aan de hand van
het protocol zijn vastgelegd, hebben betrekking op:
- de persoon van de verdachteldader (o.a. geslacht, nationaliteit, eventueel

verblijfstitel, woon- of verblijfplaats in Nederland, burgerlijke staat, crimi-
neel verleden, verslaving);

- de aard en omstandigheden van het delict (hard- of softdrugs, eenmaal of
meermalen gepleegd delict, gewicht van aangetroffen drugs, eventueel rol
in een organisatie, aard van de verboden handeling);

- de procesvariabelen (duur van procesonderdelen, is voorlopige hechtenis
toegepast, beslissing van de officier van justitie (OvJ), vonnis van de
rechter, evt. verloop van proces in hoger beroep enz.)

1.4 Steekproeftrekking

De in het onderzoek betrokken zaken zijn door middel van een steekproef-
trekking geselecteerd. De steekproef is getrokken uit zaken die in 1982 zijn ge-
seponeerd of in eerste aanleg door de rechtbank zijn afgedaan.

Bij de voorbereiding van het onderzoek is besloten niet alle arrondissemen-
ten in het onderzoek te betrekken. Het onderzoek is beperkt gebleven tot 6
arrondissementen, te weten Maastricht, Arnhem, Den Haag, Rotterdam,
Amsterdam en Haarlem. De gekozen arrondissementen hebben relatief gezien
in 1982 veel Opiumwetdelicten behandeld. Van alle Opiumwetzaken die in
1982 in eerste aanleg zijn afgedaan of geseponeerd, was ruim 70% uit een van
deze arrondissementen afkomstig. De arrondissementen zijn voorts zo ge-
kozen dat daarin de verschillen die tussen de arrondissementen blijken te
bestaan (zie bijlage 1.2), worden weerspiegeld en de verschillende aspecten
van Opiumwetdelicten (grootsteedse drugproblematiek, grensoverschrijden-
de handel enz.) tot uiting kunnen komen.

Bij aanvang van het onderzoek waren de verschillen tussen arrondissemen-
ten met betrekking tot de sepotpercentages bekend. Daarom was het niet
strikt noodzakelijk een volledig aselecte steekproef te trekken. Een aselecte
steekproeftrekking is in dit geval ook minder wenselijk. Men mag immers aan-
nemen dat daarbij het aantal sepotgevallen relatief groot zou zijn, terwijl de
meeste variatie juist te verwachten is bij die zaken waarin tot vervolging is
overgegaan. Bovendien zou bij een volledig aselecte steekproef het aantal
zaken uit arrondissementen met verhoudingsgewijs weinig Opiumwetdelicten
te klein worden. Om deze redenen is de steekproef gestratificeerd. Besloten is
per arrondissement een steekproef van 150 dossiers te trekken. Van deze 150
zaken zouden er steeds 50 betrekking moeten hebben op een Opiumwetdelict
waarbij tot een sepot is besloten en 100 waarbij tot vervolging is overgegaan.
Voor de arrondissementen met een groot aantal Opiumwetzaken (Amsterdam
en Rotterdam) werden deze aantallen te laag geacht om een representatief
beeld te geven. Voor deze arrondissementen is besloten de aantallen te ver-
dubbelen: 100 geseponeerde Opiumwetzaken per arrondissement en 200
zaken waarin tot vervolging is overgegaan.

Om de vergelijkbaarheid van zaken zo zuiver mogelijk te maken, hebben we
besloten in het onderzoek geen zaken op te nemen waarbij naast Opiumwet-
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delicten ook anderssoortige delicten (bv. vermogensdelicten) ten laste zijn ge-
legd. Waar het de geseponeerde zaken betreft, hebben we ons beperkt tot de
zgn. beleidssepots. Technische sepots - waarbij het vaak zal gaan om be-
wijstechnische problemen - hebben we buiten beschouwing gelaten.

Binnen deze randvoorwaarden zijn vervolgens aselect zaken getrokken.
Daarbij is gebruik gemaakt van een computeruitdraai uit de justitiële sta-
tistiek 1982 van het CBS, waarin weergegeven was: het arrondissement, het
parketnummer, het ten laste gelegde delict en de wijze van afdoening (sepot
of vonnis).

1.5 Het resultaat van de steekproeftrekking

In tabel 1 is het resultaat van de steekproeftrekking weergegeven.

Tabel 1: Omvang van de steekproef per arrondissement

arrondissement afdoening door
OM (sepot) rechtbank

(vonnis)
totaal uitval

Maastricht 47 92 139 11 ( 7%)
Arnhem 43 62 105 - -
Den Haag 38 90 128 22 (14%)
Rotterdam 86 199 285 15 ( 5%)
Amsterdam 84 165 249 51 (17%)
Haarlem 50 86 136 14( 9%)

totaal 348 694 1042

De uitval is steeds door verschillende oorzaken tot stand gekomen. Som-
mige dossiers bleken onvindbaar of waren zeer onvolledig, in een aantal ge-
vallen bleek tijdens het onderzoek dat er toch sprake was van een of meer
andere delicten naast het Opiumwetdelict. Tot slot is een klein aantal zaken
buiten het onderzoek gelaten waarin weliswaar tot vervolging was overge-
gaan, maar waarin door het OM uiteindelijk toch vrijspraak of ontslag van
rechtsvervolging is geëist.

De omvang van de steekproef in het arrondissement Arnhem tenslotte is
verhoudingsgewijs klein. Dit wordt veroorzaakt, doordat het aantal zaken
waarin in 1982 tot vervolging is overgegaan en waarbij geen andere delicten
dan die volgens de Opiumwet een rol speelden, lager was dan 100.

1.6 De analyse

Aan de hand van de aldus verzamelde gegevens is getracht de hiervoor ge-
formuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarbij zijn twee elkaar aan-
vullende analysetechnieken gebruikt. In de eerste plaats zijn twee dimensio-
nale Homalsanalyses uitgevoerd. Een Homalsanalyse is een zg. homogeni-
teitsanalyse. Dat wil zeggen dat met behulp van een computerprogramma ge-
tracht wordt homogene groepen strafzaken te vormen. Onder een homogene
groep wordt hier verstaan een groep strafzaken met overeenkomstige (daad-
en dader)kenmerken. Het resultaat van een Homalsanalyse wordt grafisch
weergegeven, waarbij de afstanden tussen de verschillende punten een indi-
catie is voor de homogeniteit 6).

Daarnaast is gebruik gemaakt van stapsgewijze regressie-analyse?). Met
behulp van deze techniek wordt uit de in het onderzoek opgenomen variabelen

6) Zie voor een uitgebreide uiteenzetting o.a. A. Gifi, Non-linear multivariate analysis, Leiden,1981.
7) Zie N.H. Nie: SPSSX User's guide, hfd. 33, 1983.
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die de beslissingen inzake vervolging enz. zouden kunnen beïnvloeden, een
zodanige selectie gemaakt dat door die combinatie van variabelen een opti-
male statistische verklaring wordt gegeven van de variantie in de afhankelijke
variabelen (i.c. de beslissing om te vervolgen of te seponeren, de beslissing
over de te eisen en op te leggen strafsoort, de beslissing over de te eisen en
op te leggen strafmaat of de beslissing om een verdachte preventief te hech-
ten). Bij deze analysetechniek wordt uit de reeks opgegeven variabelen eerst
die variabele geselecteerd die het sterkste verband houdt met de afhankelijke
variabele, vervolgens wordt de variabele geselecteerd die daarna de meeste
verklaardé waarde toevoegt enz.-De selectie van variabelen wordt op twee
manieren beperkt. In de eerste plaats is in de analyse een statistische signifi-
cantietoets (grenswaarde p=0.05) ingebouwd. Indien de p-waarde >0.05 is de
kans dat een verband tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen toe te
schrijven is aan een toevalsfluctuatie ten gevolge van de steekproeftrekking
zo groot dat daaraan geen inhoudelijke consequenties meer verbonden
mogen worden. Bovendien hebben we die gevallen waarin de toegevoegde ver-
klarende waarde van een variabele kleiner is dan 1 %, buiten beschouwing ge-
laten; de toegevoegde bijdrage van deze variabele is dan zo klein geworden
dat zij ons inziens inhoudelijk zonder betekenis is geworden. Een kantteke-
ning bij de laatste analysetechniek is hier op zijn plaats. Het betreft het oor-
zakelijk verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Als een
onafhankelijke variabele met behulp van deze techniek als eerste wordt ge-
selecteerd, dan vormt dit een aanwijzing dat deze variabele invloed uitoefent
op de afhankelijke, de te verklaren, variabele. Zeker is dit echter geenszins;
het is bv. mogelijk dat de geconstateerde samenhang uiteindelijk veroorzaakt
wordt door een andere variabele. Dit doet zich met name voor bij de samen-
hang tussen de zg. procesvariabelen (toepassing van voorlopige hechtenis,
duur van het strafproces, aanwezigheid voorlichtingsrapportage enz.) ener-
zijds en de beslissingen van de officier van justitie of de rechtbank anderzijds:
naarmate het delict ernstiger is, is bv. de kans op toepassing van preventieve
hechtenis of op de aanwezigheid van een voorlichtingsrapport groter; tege-
lijkertijd echter is de kans dat de officier van justitie de zaak zal seponeren,
kleiner. De samenhang tussen procesvariabelen en de afhankelijke variabele
(sépot of vervolging, enz.) wordt dan dus veroorzaakt door de wederzijdse
samenhang met andere variabelen, namelijk die met betrekking tot de ernst
van het delict. Op grond hiervan hebben we besloten de procesvariabelen in
de verschillende analyses buiten beschouwing te laten. Dat betekent dat in de
analyses vooral de dader- en daadkenmerken als onafhankelijke variabelen
zijn betrokken. De belangrijkst opgenomen daadkenmerken zijn:
a. soort drugs (soft-, harddrugs);
b. hoeveelheid drugs (onderscheiden naar hoeveelheid per soort);
c. aard van de verboden handeling (eigen gebruik, binnenlandse handel en/of

im- en export);
d. mate van organisatie (alleen of met anderen);
e. pleegplaats (grensoverschrijdend, niet grensoverschrijdend).

Als dadenkenmerken zijn opgenomen 8):
f. geslacht (man, vrouw);
g. leeftijd;
h. nationaliteit (Nederlandse, niet-Nederlandse);
i. vaste woonplaats (wel/geen vaste woonplaats);
j. drugsverslaving;

8) Aanvankelijk waren ook nog gegevens over de burgerlijke staat, het opleidingsniveau en de
werksituatie in de analyse betrokken. Het aantal gevallen waarin deze gegevens niet (volledig)
bekend waren, was zo groot en de invloed zo gering dat we deze variabelen in de rapportage ver-
der buiten beschouwing hebben gelaten.
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k. crimineel verleden 9) op het gebied van Opiumwetdelicten 10) (aantal ver-
meldingen in het Algemeen Documentatie (AD)-register en duur van de op-
gelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in de laatste 5 jaar).

1.7 Opzet van de rapportage

In hoofdstuk 2 gaan we eerst in op de aard van de zaken die per arrondisse-
ment in het onderzoek betrokken zijn. Doel hiervan is na te gaan of er tussen
de arrondissementen grote verschillen voorkomen in de ten parkette inge-
schreven zaken.

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden vervolgens de vier deelvragen be-
handeld. In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies in onderling ver-
band bezien.

9) Ook bij deze variabelen was er een aantal zaken waarin hierover geen gegevens bekend zijn (na-
melijk 65 van de 1042). Het betrof hier veelal zaken van buitenlanders. In de verdere analyses
hebben we bij deze variabelen voor gevallen waarin gegevens ontbraken, aangenomen dat er
geen crimineel verleden was, of althans een eventueel crimineel verleden dat bij de besluitvor-
ming geen rol van betekenis heeft gespeeld.

10) Wat betreft het criminele verleden was een groot aantal variabelen opgenomen. Bij een eerste
analyse bleek al snel dat, voorzover er enige samenhang was met het crimineel verleden, die
steeds het grootst was met betrekking tot Opiumwetdelicten in de laatste 5 jaar. In de hier
besproken analyses hebben we ons tot de variabelen die daarop betrekking hadden, beperkt.
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2 Karakteristiek van de zaken per
arrondissement

2.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk is om na te gaan in hoeverre de aard van de zaken
die ten parkette worden ingeschreven, per arrondissement verschilt. Daartoe
zijn de resultaten van de steekproeftrekking per arrondissement onderling ver-
geleken. Vooraf dient echter opgemerkt te worden dat de wijze van steek-
proeftrekking (zie paragraaf 1.4) er debet aan is dat de steekproef niet repre-
sentatief is voor alle zaken die per arrondissement worden ingeschreven. Bij
alle parketten zijn de geseponeerde - en naar men dus mag aannemen de
minder ernstige - zaken ondervertegenwoordigd. Bovendien is de verhouding
tussen geseponeerde en vervolgde zaken constant gehouden (nl. 1:2); ook
daardoor treedt een zekere vertekening op. Meer dan een indicatie voor de
aard van de zaken waar men in de verschillende arrondissementen mee ge-
confronteerd wordt, mag men in het hierna volgende dan ook niet zien.

Bij de vergelijking van de zaken per arrondissement is gebruik gemaakt van
de richtlijnen inzake het vervolgingsbeleid zoals die door de vergadering van
procureurs-generaal zijn vastgesteld. In tabel 2 zijn de richtlijnen schematisch
samengevat. (Voor de overzichtelijkheid hebben we de verschillende soorten
delicten voorlopig in vier categorieën samengevat.)

Tabel 2: Overzicht richtlijnen vervolging en strafvordering Opiumwetdelicten

delictsoort im- of export
harddrugs

(art. 2A
niet voor

eigen
gebruik

produceren,
vervaardigen,

bewerken
enz. van

harddrugs
(art. 2B of 20)

aanwezig
hebben van

harddrugs
(art. 2C)

voor eigen
gebruik

im- of export,
aanwezig heb-
ben harddrugs
(art. 2A of 2C)

voor eigen
gebruik

maximum-
straf

12 jaar
enlof

8 jaar
enlof

4 jaar
en/of

1 jaar
of

f250.000 f 100.000 f 50.000 f500

betrokken-
heid dader

han-
delaar

koe-
rier

han-kl.hand./
delaar gebr.

han- kl.hand.1
delaar gebr.

toepassing voor-
lopige hechtenis

ja ja ja ja ja ja nee

afdoening
en strafeis

a3 jr k2 jr a 2 jr ovv en/
of vv,
geen
duur

ge-
noemd

al jr ovv en/
of vv,
geen
duur

ge-
noemd

voorw.
sepot of

voorw.
vrijheidsstraf

(vv)

im- of export aanwezig heb- overtreding
softdrugs ben, produceren, art.3

(art. 3A) bereiden enz. (softdrugs)
voor eigen van softdrugs voor eigen

gebruik (art. 3B, 3C of gebruik
3D) niet voor

eigen gebruik

4 jaar 2 jaar 1 maand
enlof enlof of

t 50.000 f 10.000 f 500

ja nee nee

kl jr ovv en/of transactie
geldboete of sepot

De eerste categorie betreft strafbare feiten met betrekking tot harddrugs,
anders dan het voorhanden hebben van een geringe hoeveelheid voor eigen
gebruik. Blijkens de nadere richtlijnen vallen hier alle harddrugsdelicten
onder behalve het voorhanden hebben van een geringe hoeveelheid voor eigen
gebruik. Of sprake is van het voorhanden hebben voor eigen gebruik, zal uit de
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omstandigheden van de zaak moeten blijken. Van een geringe hoeveelheid is
volgens de richtlijnen sprake bij 0,5 gram heroïne, of 0,5 gram cocaïne 1). In
veel strafdossiers wordt de hoeveelheid drugs niet zo nauwkeurig aange-
geven. Wei hebben daarom hier het criterium 1 gram of minder heroïne of
cocaïne gehanteerd.

Voor strafbare feiten uit deze categorie wordt een gerichte opsporing voor-
geschreven. De sanctie welke geëist zou moeten worden, hangt - zoals uit
tabel 2 blijkt - af van de nadere omstandigheden.

De tweede categorie strafbare feiten vormt het complement van de eerste,
nl. strafbare feiten met betrekking tot een geringe hoeveelheid harddrugs
(max. 1 gram) bestemd voor eigen gebruik. Bij dit soort feiten is - volgens de
richtlijnen - een voorwaardelijk sepot met bijzondere voorwaarden of even-
tueel een geheel voorwaardelijke veroordeling op zijn plaats.

De derde en vierde categorie betreffen softdrugs. Ook hier wordt het onder-
scheid tussen beide categorieen bepaald met behulp van het criterium: een
geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. De grenswaarde wordt hier bij 30
gram gelegd. Met andere woorden, de derde categorie betreft strafbare feiten
met betrekking tot softdrugs anders dan gebruik ervan en de vierde categorie
betreft strafbare feiten met betrekking tot gebruik van softdrugs (30 gram of
minder). In het eerste geval dient er sprake te zijn van een gerichte opsporing
en zou de straf moeten bestaan uit een vrijheidsstraf. In het tweede geval
wordt geen gerichte opsporing voorgeschreven. Bij de afdoening kan volstaan
worden met een sepot of een transactie. Vermelding verdient nog dat ten aan-
zien van overtreding van artikel 3B, C of D (softdrugs) door zg. huisdealers ver-
wezen wordt naar afspraken in het driehoeksoverleg. In het onderzoek hebben
we geen zaken tegen huisdealers aangetroffen.

In de volgende paragraaf worden de in het onderzoek betrokken zaken per
arrondissement met behulp van deze categorisering getypeerd.

2.2 Indeling overeenkomstig de richtlijnen

Van de 1042 zaken in het onderzoek is er van 73 geen gewicht aan drugs
bekend; bovendien hebben 6 zaken betrekking op bijzondere harddrugs
(amphetamine enz.). Deze 79 zaken zijn buiten beschouwing gebleven.

In tabel 3 zijn de resultaten van de categorisering weergegeven.

Tabel 3: Categorisering van zaken per arrondissement

categorie

harddrugs (<1 gram,
eigen gebruik)

overige harddrugs

softdrugs (<30 gram,
eigen gebruik)

overige softdrugs

totaal

arrondissement
Maastricht Arnhem Den Haag Rotterdam Amsterdam Haarlem totaal

51 9 24 156 58 7 305
(37,5%) ( 9,8%) (21,2%) (57,4%) (26,0%) ( 5,6%) (31,7%)

50 41 59 76 118 19 360
(36,8%) (44,6%) (52,2%) (25,7%) (52,9%) (15,3%) (37,4%)

3 8 2 16 8 5 42
2,2%) ( 8,7%) ( 1,8%) ( 5,9%) (36,0%) (40,0%) ( 4,4%)

32 34 28 30 39 93 256
(23,5%) (37,0%) (24,8%) (11,0%) (17,5%) (75,0%) (26,5%)

136 92 113 272 223 124 963
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Bij een onderlinge vergelijking van de verschillende categorieën vallen twee
arrondissementen op. In de eerste plaats het arrondissement Rotterdam. Het
aantal relatief lichte harddrugszaken (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik)

1) Bijna alle harddrugszaken in het onderzoek hebben betrekking op heroïne of cocaïne.
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is hier in vergelijking met de andere arrondissementen opvallend groot; name-
lijk 57,4% in het arrondissement Rotterdam tegenover 21,6% in de andere
arrondissementen. Daarnaast valt vooral het arrondissement Haarlem op. In
dit arrondissement treft men relatief veel strafbare feiten met betrekking tot
softdrugs niet bestemd voor eigen gebruik aan: nl. 75% tegenover 19,5% in de
overige arrondissementen.

Om een meer gedetailleerd inzicht te verkrijgen is een zg. Homalsanalyse
uitgevoerd. Bij deze analyse is niet alleen gekeken naar daadkenmerken (zo-
als aard drugs, delictskwalificatie, gewicht drugs, eenmalig of meermalen ge-
pleegd delict, bezit voor eigen gebruik of handel, pleegplaats), maar ook naar
daderkenmerken (leeftijd, nationaliteit, opleiding, werk, burgerlijke staat en al
dan niet verslaafd). Uit een eerste analyse bleek dat er zich - voor zover de
gegevens bekend waren - weinig verschillen voordoen waar het de dader-
kenmerken betrof. Alleen de variabelen leeftijd, verslaving en nationaliteitlge-
boorteland zijn niet gelijkmatig verspreid over de arrondissementen. Voorts
bleek - overeenkomstig de conclusie die we hiervoor getrokken hebben -
dat er duidelijk aanwijsbare verschillen zijn tussen de arrondissementen waar
het de verdeling over de daadkenmerken betreft. Op grond van deze vaststel-
ling is opnieuw een Homalsanalyse uitgevoerd, waarin alleen de daadkenmer-
ken en de daderskenmerken leeftijd en nationaliteit 2) zijn opgenomen. In bij-
lage II zijn de resultaten van deze analyses grafisch weergegeven. Ook uit de
Homalsanalyses blijkt dat de in het onderzoek betrokken zaken uit de arron-
dissementen Haarlem en Rotterdam duidelijk afwijken van de zaken in de
andere arrondissementen. In Haarlem gaat het om verhoudingsgewijs veel
softdrugszaken met een hoog gewicht. Het gaat daarbij vooral om im- en ex-
port via Schiphol (zie bijlage 11.1 en 11.3). In de andere arrondissementen zijn de
harddrugszaken dominant.

In het arrondissement Rotterdam zijn verhoudingsgewijs veel relatief
"lichte" zaken afgedaan: harddrugsdelicten met een , kleine hoeveelheid
drugs, voornamelijk bestemd voor eigen gebruik. Tegenover Rotterdam staat
het arrondissement 's-Gravenhage, waar relatief veel zaken betrekking heb-
ben op handel, met een hoeveelheid drugs tot 100 gram, wat vaker gepleegd in
georganiseerd verband. De arrondissementen Maastricht, Arnhem en Amster-
dam bevinden zich tussen deze twee uitersten in. Ook bij harddrugszaken
blijkt dat het relatief kleine aantal harddrugszaken dat in het arrondissement
Haarlem is ingeschreven, van uitzonderlijke aard is. Het gaat in Haarlem vaak
om im- en export van relatief grote hoeveelheden.

Het is overigens op grond van het ons ter beschikking staande onder-
zoeksmateriaal niet mogelijk aan te geven in hoeverre de geconstateerde ver-
schillen voortvloeien uit verschillen in het opsporingsbeleid per arrondisse-
ment of uit verschillen in de aard van de drugscriminaliteit in de arrondisse-
menten. Gelet op de speciale ligging van Haarlem (Schiphol) mag echter aan-
genomen worden dat het afwijkende beeld van de zaken uit dit arrondisse-
ment voortvloeit uit de aard van de criminaliteit.

2) De variabele "verslaving" is buiten beschouwing gelaten. Hierbij deed zich ni. het probleem voor
dat niet altijd duidelijk is of het niet vermelden van iets over de verslaving in het strafdossier be-
tekent dat iemand niet verslaafd is (met andere woorden, er is niets bijzonders te melden) of dat
niet bekend is of iemand verslaafd is.
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3 Seponeren of vervolgen?

De eerste deelvraag luidt: "Welke factoren beïnvloeden de beslissing van het
Openbaar Ministerie om bij Opiumwetdelicten tot vervolging over te gaan en
in hoeverre kunnen uit deze factoren de verschillen tussen arrondissementen
verklaard worden?"

Om deze vraag te beantwoorden zijn verschillende stapsgewijze regressies
uitgevoerd 1).

3.1 Factoren die de beslissing van de OvJ beïnvloeden

3.1.1 Soft- en harddrugszaken

In de eerste plaats is met behulp van de stapsgewijze regressie-analyse na-
gegaan welke van de hierboven genoemde variabelen de grootste samenhang
vertonen met de beslissing van het Openbaar Ministerie om een bepaalde
zaak te seponeren of te vervolgen. De resultaten ervan zijn weergegeven in
tabel 4.

Tabel 4: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Oplumwetdelicten; afhankelijk varia-
bele: beslissing inzake sepot of vervolging (N = 1042)

variabele percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie varlantie

1. aard verboden handeling 12 12
2. soort drugs " 5 17
3. leeftijd 2 19
4. woonplaats 2 21
5. georganiseerd verband 1 22

mogelijke waarden: eigen gebruik - binnenlandse of internationale handel
mogelijke waarden: soft - harddrugs

"' mogelijke waarden: vaste woonplaats - geen vaste woonplaats
"" mogelijke waarden: alleen of in georganiseerd verband opererend

Uit tabel 4 valt af te leiden dat 22% van de variantie met behulp van 5 varia-
belen kan worden verklaard. Van deze vijf variabelen die invloed uitoefenen op
de beslissing van het Openbaar Ministerie, hebben er drie betrekking op de zg.
daadkenmerken en twee op de daderkenmerken. De invloedrijke daadkenmer-
ken zijn: de aard van de verboden handeling, de soort drugs en de mate van
organisatie bij het plegen van het delict. Deze verklaren gezamenlijk 18% van
de variantie. In figuur 1 is de invloed. van de drie daadkenmerken in onderlinge
samenhang weergegeven.

1) Gelet op de wijze van steekproeftrekking (i.c. de constante verhouding sepot - vervolging voor
alle arrondissementen) Is ervan afgezien de onderzoeksresultaten door middel van een Homals-
analyse te visualiseren.
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Figuur 1: Invloed delictsvariabelen op de sepotbeslissing ')

alleen
(100; 73%)

aantal zaken
(1039; 34%)

met anderen
(7; 58%)

handelifabricage
(534; 17%)

alleen
(377; 44%)

softdrugs
(107; 72%

met anderen
(21; 50%)

alleen
(106; 40%)

met anderen
(95; 22%)

alleen
(194; 13%)

met anderen
(139; 4%)

Vermeld Is steeds de totale omvang van de categorie en het percentage zaken dat daarvan is
geseponeerd.

Uit de figuur blijkt duidelijk de verschuiving van seponeren naar vervolgen
naarmate men lager in de tabel kijkt. Van alle zaken waarin het gaat om een
persoon die is aangetroffen in het bezit van softdrugs voor eigen gebruik,
wordt bijna 75% geseponeerd; van alle zaken waarin het gaat om binnen-
landse handel of im- en export 2) van harddrugs in georganiseerd verband,
wordt slechts 4% geseponeerd.

Verreweg de belangrijkste verklarende variabele is de aard van de verboden
handeling. In de analyse hiervoor is daarbij steeds een tweedeling gehan-
teerd: bezit voor eigen gebruik versus handel. In tabel 5 hebben we deze
laatste categorie verder uitgesplitst.

2) Fabricage komt slechts zeer weinig voor (n=4; 0,4%). Deze gevallen zijn hier buiten beschou-
wing gebleven.
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Tabel 5: Aard verboden handeling en soort beslissing

aard handeling

voor eigen gebruik
Im- en export
nationale en lokale handel

totaal

sepot vervolging totaal

255
62
32

(50,5%)
(29,8%)
( 9,9%)

250
146
290

(49,5%)
(70,2%)
(90,1%)

505 (100%)
208 (100%)
322(100%)

349 (33,7%) 686 (66,3%) 1035 (100%)

Uit de tabel blijkt dat het sepotpercentage binnen de categorie handel het
laagst is bij nationale en lokale handel (ongeveer 10%), bij im- en export be-
draagt het sepotpercentage ongeveer 30%. Het hoge percentage sepots bij
grensoverschrijdend drugsverkeer blijkt vooral te worden veroorzaakt door
sepots bij softdrugszaken in de arrondissementen Arnhem en Haarlem. Als
sepotgrond wordt hiervoor vaak "gering feit" of "onvoldoende nationaal be-
lang" genoemd (zie ook paragraaf 3.2).

Ook de variabele mate van organisatie kan verder uitgesplitst worden,
namelijk naar het aantal medeverdachten en de plaats in de organisatie. Het
aantal medeverdachten blijkt geen invloed te hebben op de aard van de door
de officier van justitie genomen beslissing.

De plaats in de organisatie heeft wel invloed op de sepotbeslissing. Het
blijkt dat verhoudingsgewijs weinig zaken tegen "dealers" geseponeerd
worden. Sepots tegen organisatoren, financiers, koeriers en begeleiders komt
vaker voor.

Van de variabelen met betrekking tot de persoon van de verdachte is leeftijd
de belangrijkste. Naarmate een verdachte ouder is, wordt een zaak minder
snel geseponeerd. In zaken waarin geseponeerd wordt, bedraagt de gemiddel-
de leeftijd van de verdachte 24 jaar, in zaken waarin tot vervolging wordt over-
gegaan, bedraagt de gemiddelde leeftijd 28 jaar. Het blijkt echter dat er een
zeker verband is tussen leeftijd en ernst van het delict (met name het gewicht;
zie ook bijlage II). Andere persoonsgebondemvariabelen (zoals nationaliteit,
crimineel verleden en geslacht) hebben geen substantiële invloed op de
beslissing van het OM inzake vervolging of sepot. De conclusie kan dan ook
zijn dat de beslissing inzake seponeren of vervolgen in eerste instantie door
daadkenmerken wordt beïnvloed. Dit wordt nog duidelijker zichtbaar als hard-
en softdrugszaken afzonderlijk worden behandeld (zie paragraaf 3.1.2 en
3.1.3).

Een splitsing in soft- en harddrugszaken heeft als voordeel dat het daad-
kenmerk hoeveelheid drugs - die in de vorige paragraaf buiten beschouwing
is gebleven - aan de analyse kan worden toegevoegd.

3.1.2 Softdrugszaken

De in de vorige subparagraaf beschreven analyse is herhaald voor die zaken
waarbij alleen softdrugs in het geding waren.

Zoals opgemerkt, is de variabele hoeveelheid drugs toegevoegd. Dit crite-
rium speelt in de Opiumwetrichtlijnen een duidelijke rol. Bij zaken waarbij het
gaat om 30 gram of minder, is een sepot of een voorwaardelijke veroordeling
geïndiceerd. Ook in de praktijk blijkt er een duidelijke samenhang te zijn tus-
sen de hoeveelheid drugs en de beslissing inzake vervolgen of seponeren.
Zaken waarin minder dan 30 gram softdrugs in het geding zijn, worden vaak
geseponeerd (zie tabel 6).
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Tabel 6: Gewicht softdrugs en sepotbeslissing

sepot vervolging totaal

30 gr. of minder 88 (95,7%) 4( 4,3%) 92 (100%)
>30 gr. 49 (23,8%) 157 (76,2%) 206 (100%)

totaal 137 (46 %) 161 (54 %) 298 (100%)

X2=129.3; df=1; p <0.000

Er zijn enkele aanwijzingen dat het omslagpunt inde praktijk iets hoger ligt.
Indien de grens niet bij 30 gram, maar bij 50 gram wordt gelegd, vinden we een
even sterk verband tussen de hoeveelheid drugs en de sepotbeslissing. Indien
het omslagpunt per arrondissement wordt bepaald, dan blijkt dat bij sommige
arrondissementen een omslagwaarde van 50 gram de realiteit beter benadert.

Aan de onafhankelijke variabelen is voorlopig echter een dichotome varia-
bele gewicht drugs (klassen "30 gr. of minder" en "> 30 gr.") toegevoegd. Ver-
volgens is de stapsgewijze regressie-analyse opnieuw uitgevoerd.

Tabel 7: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Opiumwetdelicten (softdrugs); af-
hankelijk variabele: beslissing inzake sepot of vervolging (N = 290)

variabele percentage cummulatieve
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie variantie

gewicht softdrugs 45 45
nationaliteit 5 50
leeftijd 1 51

De totale verklaarde variantie binnen deze min of meer homogene groep is
aanzienlijk groter dan bij de stapsgewijze analyse van alle in het onderzoek
betrokken drugszaken (nl. 51 % nu tegenover 22% voor alle zaken).

Kijken we naar de onafhankelijke variabelen, dan blijkt dat 45% van de
variantie in de beslissing inzake het seponeren of vervolgen wordt verklaard
door een daadkenmerk, nl. het gewicht aan softdrugs. De twee andere varia-
belen - 2 daderkenmerken - geven in vergelijking daarmee slechts een mar-
ginalé verbetering van de verklaring.

3.1.3 Harddrugszaken

Voor die zaken waarin harddrugs (eventueel in combinatie met softdrugs) in
het geding waren, is de stapsgewijze regressie eveneens herhaald. Ook hier is
de variabele gewicht toegevoegd. Volgens de Opiumwetrichtlijnen zou het
omslagpunt bij een halve gram heroïne of cocaïne moeten liggen. Zoals in
hoofdstuk 2 al uiteengezet is, hebben wij - gelet op de mate van precisie in
het onderzoeksmateriaal - de grenswaarde bij 1 gram gelegd. Ook nu blijkt
weer dat in sommige arrondissementen de grenswaarde in praktijk hoger
(d.w.z. rondom 3 'gram) ligt.

Tabel 8: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Opiumwetdelicten (harddrugs); onaf-
hankelijke variabele: beslissing inzake sepot of vervolging (N=740)

variabele percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

cumulatief
percentage
verklaarde

variantie

1. aard verboden handeling
2. gewicht harddrugs

16 16

(omslagwaarde: 1 gram) 3 19
3. een- of meermalig delict 2 21
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Bij bestudering van deze tabel vallen twee zaken op. In de eerste plaats is
de totale verklaarde variantje bij harddrugszaken alleen - anders dan mocht
worden aangenomen - nauwelijks hoger dan de verklaarde variantje bij hard-
en softdrugszaken samen. Dit laatste blijkt mede te worden veroorzaakt, door-
dat binnen een arrondissement de beslissing van het OM inzake seponeren of
vervolgen bij harddrugszaken aan de hand van de in ons onderzoek opge-
nomen variabelen nauwelijks kan worden voorspeld 3).

In de tweede plaats valt op dat twee daadkenmerken een duidelijke bijdrage
aan de verklaring leveren, nl. de aard van de verboden handeling en gewicht
drugs. Ook bij harddrugszaken wordt de verklarende waarde dus vergroot door
toevoeging van de variabele gewicht. De invloed is echter niet zo groot als bij
softdrugszaken. De meest verklarende waarde behoudt de variabele aard van
de verboden handeling; het gewicht van de drugs komt op de tweede plaats. In
figuur 2 is de invloed van de twee genoemde daadkenmerken op de sepot-
beslissing weergegeven.

Figuur 2: Invloed van de aard van de verboden handeling en het gewicht van drugs op de sepot-
beslissing*)

harddrugszaken
(669; 29%)

eigen gebruik
(368; 45%)

handellim- of
export (301; 9%)

1 gram of minder (319; 50%)

> 1 gram (49; 12%)

1 gram of minder (141; 15%)

>1 gram (160; 4%)

') Per (sub)categorie is het aantal zaken vermeld en het percentage zaken waarin geseponeerd is.

Bij nadere bestudering van figuur 2 blijkt dat er - overeenkomstig de
Opiumwetrichtlijnen - in feite sprake is van een tweedeling, namelijk "ge-
ringe hoeveelheid voor eigen gebruik" versus "andere harddrugsdelicten".

In tabel 9 hebben we de categorie handel en im- of export verder uit-
gesplitst. Het blijkt dat de sepotgevallen bij deze categorie relatief vaak voor-
komen bij de subcategorieën im- en export (14% sepot) en lokale handel (9%
sepot) en niet bij de nationale handel.

3) Bij harddrugszaken in het arrondissement Rotterdam ligt de voorspelde varlantie lager dan 10%,
bij de andere arrondissementen in het onderzoek ligt de verklaarde varlantie tussen de 37 en de
74% (zie paragraaf 3.3).
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Tabel 9: Aard verboden handeling en sepotbeslissing (harddrugszaken niet voor eigen gebruik, alle
arrondissementen)

aard handeling sepot vervolging

im- en export
nationale handel
lokale handel

totaal

totaal

10 61 72
- 13 13
22 226 247

32 300 332

3.2 Arrondissementale verschillen bij softdrugszaken

In de voorgaande paragrafen hebben we steeds alle zes in het onderzoek
betrokken arrondissementen gezamenlijk genomen. Doel van het onderzoek is
echter ook om vast te stellen in hoeverre de arrondissementale verschillen in
sepotpercentages toe te schrijven zijn aan verschillen in het beleid dat door
het OM gevoerd wordt, of aan verschillen in de aard van de delicten of in de
kenmerken van de verdachten met wie men te maken krijgt. Om daar een ant-
woord op te geven zijn de hiervoor beschreven analyses ook per arrondisse-
ment uitgevoerd.

Indien er tussen arrondissementen geen verschillen zouden bestaan in het
door het OM gevoerde beleid ten aanzien van het seponeren of vervolgen van
softdrugszaken, dan zouden de resultaten van de analyse per arrondissement
niet of nauwelijks af mogen wijken van de analyse van het totaal. Dat wil zeg-
gen dat met behulp van de eerdergenoemde variabelen (aard van de verboden
handeling, leeftijd van de verdachte, grensoverschrijdend delict, crimineel ver-
leden en mate van organisatie) ongeveer hetzelfde percentage van de varian-
tie (ongeveer 51 %) verklaard zou moeten kunnen worden. Zoals uit de in tabel
10 weergegeven resultaten blijkt, is dat niet het geval.

Tabel 10: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse op softdrugszaken. Afhankelijke variabele: beslissing inzake sepot
of vervolging')

totaal Maastricht Arnhem Den Haag Rotterdam Amsterdam Haarlem

gewicht (30 gr.) gewicht (50 gr.) vaste woonpi. gewicht (30 gr.) gewicht (30 gr.) gewicht (50 gr.) gewicht (50 gr.)
(45%) ") (50%) (30%) (80%) (70%) (68%) (25%)

nationaliteit gewicht (50 gr) nationaliteit
(50%) (51%) (30%)

leeftijd leeftijd
(51%) (57%)

aard verboden
handeling (64%)

pleegplaats
(70%)

Achter elke variabele staat het cumulatief percentage van de verklaarde variantie.
Bij de variabele gewicht is de omslagwaarde vermeld.

Het percentage variantie dat met behulp van de afhankelijke variabelen ver-
klaard kan worden, is per arrondissement hoger dan voor het totaal van zaken.
Dat duidt erop dat de homogeniteit in beslissingen per arrondissement groter
is dan voor het totaal. Op deze regel is een duidelijke uitzondering. De ver-
klaarde variantie - en dus de voorspelbaarheid van de beslissing om tot ver-
volging over te gaan of te seponeren - voor het arrondissement Haarlem is
verhoudingsgewijs laag.

Voor alle arrondissementen - met uitzondering van Arnhem - geldt dat de
variabele gewicht drugs de meest invloedrijke is.

Volgens de richtlijnen zou het omslagpunt bij 30 gram moeten liggen. Zoals
ook uit tabel 11 blijkt, geeft een grenswaarde van 50 gram in de arrondisse-
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menten Amsterdam, Haarlem en Maastricht een betere voorspelling. De ver-
schillen zijn echter miniem, zeker gelet op de aantallen zaken die in het ge-
ding zijn. Zoals echter ook uit tabel 11 blijkt, hebben zowel Arnhem als Haar-
lem boven de 50 gramsgrens een relatief hoog sepotpercentage.

Tabel 11: Gewicht drugs en sepotbeslissing per arrondissement

gewicht drugs arrondissement aantal
zaken

aantal
sepots

% sepots

30 gram of Maastricht 8 6 75
minder Arnhem 20 19 95

Den Haag 5 5 100
Rotterdam 33 32 97
Amsterdam 14 14 100
Haarlem 12 12 100

50 gram of Maastricht 10 7 70
minder Arnhem 25 22 88

Den Haag 5 5 100
Rotterdam 34 32 94
Amsterdam 19 17 90
Haarlem 14 14 100

meer dan Maastricht 25 1 4
50 gram Arnhem 17 9 53

Den Haag 25 1 4
Rotterdam 12 2 16
Amsterdam 28 2 7
Haarlem 84 25 30

Het is niet onwaarschijnlijk dat de speciale problematiek van beide arron-
dissementen hierbij een rol speelt: in beide arrondissementen betreft het ver-
houdingsgewijs vaak softdrugs aangetroffen bij het grensverkeer. In beide ge-
vallen wordt bij geseponeerde zaken naast de sepotgrond "gering feit" ook
vaak de sepotgrond "onvoldoende nationaal belang" genoemd. Aangenomen
mag dan ook worden dat ten gevolge van de specifieke zaken waarmee men
geconfronteerd wordt (grensoverschrijdend verkeer), in deze twee arrondisse-
menten een van de andere arrondissementen afwijkend vervolgingsbeleid
wordt gevoerd. Dat dit het geval is, blijkt ook indien de tweedeling in arrondis-
sementen (Haarlem en Arnhem versus overige arrondissementen) als varia-
bele aan de regressie-analyse wordt toegevoegd. Door deze toevoeging wordt
gemeten wat de relatieve invloed van de arrondissementen op de sepotbeslis-
sing is, afgewogen tegen de andere variabelen die - zoals we eerder vaststel-
den - bij de beslissing inzake seponeren of vervolgen een rol speelden.

Tabel 12: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Oplumwetdelicten (softdrugs);
onafhankelijke variabele: beslissing Inzake sepot of vervolging

variabele percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde toegevoegde
variantie verklaarde

varlantie

gewicht drugs (30 gr. grens) 45 45
nationaliteit 5 50
arrondissement (Haarlem + Arnhem - rest) 2 52
leeftijd 1 53

Zoals uit tabel 12 blijkt, neemt de totaal verklaarde variantie toe door toe-
voeging van de variabele arrondissement. Er is met andere woorden een sta-
tistisch significant verschil tussen de arrondissementen Haarlem en Arnhem
enerzijds en de andere in het onderzoek betrokken arrondissementen ander-
zijds.
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3.3 Arrondissementale verschillen bij harddrugszaken.

. De in de voorgaande paragraaf beschreven analyse hebben we herhaald
voor harddrugszaken. De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 13.

Tabel 13: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse op harddrugszaken. Afhankelijke variabele: beslissing inzake sepot
of vervolging ')

totaal Maastricht Arnhem Den Haag Rotterdam Amsterdam Haarlem

aard verboden aard handeling vaste woonpi. aard handeling crimineel aard verboden aard verboden
handeling (16%) (36%) (49%) (31%) verleden (65%) handeling (37%) handeling (60%)

gewicht (1 gr.) vaste woonpi. aard verboden gewicht drugs een of meerm. gewicht drugs
(19%) (46%) handeling (51%) (42%) (3 gram) delict (8%) (56%) (1 gram)

een of meerm. gewicht drugs leeftijd
(23%) (57%) (46%)

') Achter iedere variabele Is het cumulatief percentage van de verklaarde variantie vermeld.

Ook hier valt op dat de verklaarde variantie per arrondissement groter is
dan voor het totaal. Een uitzondering hierop is het arrondissement Rotterdam:
geen van de in de analyse betrokken daad- of dadervariabelen draagt substan-
tieel bij tot de verklaring van de variantie.

Bij harddrugszaken is de invloedrijkste variabele de aard van de verboden
handeling. Deze wordt bij vier van de zes arrondissementen als belangrijkste
variabele geselecteerd. De hoeveelheid verklaarde variantie varieert echter
per arrondissement (namelijk van 31 % in 's-Gravenhage tot 70% in Haarlem).
Na de aard van de verboden handeling is het gewicht aan drugs de meest
voorkomende variabele (nl. bij 3 van de 6 arrondissementen). Bovendien komt
deze variabele bij het totaal van de zaken op de tweede plaats.

Om na te gaan in hoeverre in de verschillende arrondissementen eenzelfde
soort justitieel beleid wordt gevoerd, hebben we de zaken met behulp van
deze variabelen gecategoriseerd en hebben we onderzocht in hoeverre arron-
dissementen overeenkomstig reageren. Voor de overzichtelijkheid hebben we
het aantal categorieën teruggebracht tot twee, nl. zaken waarbij het ging om
een kleine hoeveelheid (1 gram of minder) bestemd voor eigen gebruik en alle
overige zaken (zie tabel 14).

Tabel 14: Gewicht drugs en sepotbeslissing per arrondissement

categorie arrondissement N aantal
sepots

% sepots

kleine hoe- Maastricht 53 35 66
veelheid Arnhem 9 3 33
voor eigen Den Haag 25 20 80
gebruik Rotterdam 161 40 25

Amsterdam 58 52 90
Haarlem 7 6 86

andere zaken Maastricht 45 2 4
Arnhem 41 5 12
Den Haag 58 10 17
Rotterdam 65 7 11
Amsterdam 115 7 6
Haarlem 22 1 4

De meest opvallende verschillen doen zich voor met betrekking tot de cate-
gorie "kleine hoeveelheid voor eigen gebruik". De sepotpercentages in deze
categorie lopen uiteen van 25% (Rotterdam) tot 90% (Amsterdam). Nagegaan
is of deze verschillen statistisch significant zijn. Daartoe zijn de arrondisse-
menten in twee categorieën verdeeld, nl. Arnhem en Rotterdam (met een laag
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sepotpercentage) en de overige arrondissementen (Maastricht, Den Haag,
Amsterdam en Haarlem) met een hoog sepotpercentage. De verschillen tus-
sen deze twee groepen arrondissementen blijken statistisch significant te
zijn, ook als gecontroleerd wordt voor de aard van de behandelde zaken (zie
tabel 15).

Tabel 15: Stapsgewijze regressie-analyse op harddrugszaken: afhankelijke variabele: sepotbe-
slissing

variabele percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie varlantie

aard verboden handeling 16 16
arrondissement (Arnhem,
Rotterdam vs overigen)
gewicht (grens 1 gram)
een- of meermalen gepleegd

3.4 Conclusies bij hoofdstuk 3

6 22
5 27
1 28

In dit hoofdstuk is nagegaan welke daad- en daderkenmerken bepalend zijn
voor de beslissing in een zaak tot vervolging over te gaan of te seponeren.
Gebleken is dat vooral daadkenmerken van belang zijn.

Bij softdrugszaken worden vooral die zaken geseponeerd waarbij een hoe-
veelheid drugs een bepaalde waarde niet overschrijdt. In de Opiumwetrichtlij-
nen wordt hiervoor het gewicht van 30 gram genoemd. Ook in de praktijk blijkt
deze hoeveelheid gehanteerd te worden bij de beslissing inzake seponeren of
vervolgen, zij het dat een zekere afronding naar boven (ongeveer 50 gram) niet
onwaarschijnijk is. Bij vergelijking van de justitiële beslissingen in de ver-
schillende arrondissementen hebben we geconcludeerd dat in alle 6 arrondis-
sementen de hoeveelheid drugs van doorslaggevende betekenis is. Niettemin
is de relatie tussen de hoeveelheid drugs en de justitiële beslissing niet in alle
arrondissementen even sterk. De verschillen tussen de arrondissementen
doen zich vooral voor in de categorie zaken "meer dan 30 gram softdrugs". De
sepotpercentages in deze categorie lopen uiteen van 4% (Maastricht, Den
Haag) tot 30% (Haarlem) of meer (Arnhem). Hierbij speelt, naar men mag aan-
nemen, de ligging van beide arrondissementen een niet onbelangrijke rol.

Daderkenmerken spelen verhoudingsgewijs een marginale rol bij de justi-
tiële beslissing inzake seponeren of vervolgen in softdrugszaken.

Ook bij harddrugszaken zijn vooral daadkenmerken bepalend voor de
beslissing inzake seponeren of vervolgen. Een relatief hoog sepotpercentage
treft men aan bij zaken waarin het gaat om bezit voor eigen gebruik. In zaken
waarin het gaat om handel e.d. wordt veelal vervolgd, zeker indien de hoeveel-
heid drugs de 1 gram overschrijdt. Bij vergelijking van de justitiële beslissin-
gen in de verschillende arrondissementen hebben we vastgesteld dat aard
van de verboden handeling in 5 van de 6 arrondissementen een rol speelt en in
4 van de 6 arrondissementen het meest bepalende kenmerk is. Daarnaast
komt hoeveelheid drugs als enig kenmerk bij 3 van de 6 arrondissementen
voor. Ook nu zien we dat de invloed van deze twee daadkenmerken niet in alle
arrondissementen even groot is. Anders dan bij de softdrugszaken doen de
onderlinge verschillen in vervolgingsbeleid zich vooral voor bij de relatief
lichte categorie: minder dan 1 gram, bestemd voor eigen gebruik. De sepotper-
centages lopen in deze categorie uiteen van ongeveer 25% tot 90%. Een laag
sepotpercentage treft men vooral aan in Rotterdam en Arnhem.
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4 Eis en vonnis: de strafsoort

4.1 Inleiding

De tweede deelvraag luidt: "Welke factoren beïnvloeden de eis en het von-
nis in eerste aanleg voor wat betreft de strafsoort en in hoeverre kunnen uit
deze factoren de verschillen tussen de arrondissementen worden verklaard?"

Zoals we reeds eerder aangaven (zie paragraaf 1.5), zijn in het onderzoek die
zaken waarin door het OM vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging is geëist,
buiten beschouwing gelaten. In de steekproef zijn geen zaken aangetroffen
waarin de verdachte weliswaar schuldig werd verklaard, maar niettemin geen
straf werd opgelegd. Ook zijn geen TBR-vonnissen aangetroffen. De strafsoor-
ten die voorkomen - zowel bij de eis als bij het vonnis - zijn de voorwaarde-
lijke of onvoorwaardelijke geldboetes en de voorwaardelijke of onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen. Ook deze differentiatie in strafsoorten is nog te groot
om op overzichtelijke wijze te kunnen analyseren. Daarom hebben we be-
sloten de hier te behandelen deelvraag te herformuleren. We hebben de straf-
soorten teruggebracht tot twee modaliteiten, namelijk de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf al dan niet in combinatie met andere strafsoorten enerzijds en
alle andere strafsoorten gezamenlijk anderzijds.

De analyses die zijn uitgevoerd, komen in grote lijnen overeen met de analy-
ses die in hoofdstuk 2 beschreven zijn. De onafhankelijke variabelen die daar-
bij een rol hebben gespeeld, zijn dezelfde daad- en daderkenmerken. Daar-
naast zijn Homalsanalyses uitgevoerd om een antwoord te kunnen geven op
de vraag in hoeverre de verschillen tussen de arrondissementen toege-
schreven moeten worden aan, verschillen in soort delicten of aan verschillen
in justitieel beleid.

Bij de beantwoording van de hier te behandelen deelvraag doet zich een
complicatie voor, omdat in de vraagstelling in feite twee afhankelijke variabe-
len genoemd worden, namelijk de eis van de officier van justitie en het vonnis
van de rechtbank. Aangenomen mag worden dat deze twee variabelen niet
onafhankelijk van elkaar zijn. In paragraaf 4.2 gaan we hierop nader in.

4.2 De samenhang tussen eis en vonnis

In de onderzoekspopulatie komen in totaal 677 zaken voor waarin het Open-
baar Ministerie tot vervolging over is gegaan en een straf geëist heeft. In 25
zaken (ofwel 3,5%) heeft de rechtbank geen straf opgelegd: de verdachte werd
vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. Dat wil zeggen dat in 652
zaken zowel een straf is geëist als is opgelegd. In ruim 85% (N = 560) van deze
zaken is de opgelegde strafsoort gelijk aan de geëiste strafsoort. Indien
alleen een onderscheid wordt gemaakt in de twee hiervoor genoemde modali-
teiten, namelijk de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - al dan niet in combina-
tie met andere strafsoorten - enerzijds en alle andere strafsoorten ander-
zijds, dan wordt de samenhang tusseneis en vonnis nog groter. Slechts in 31
van de 652 zaken, ofwel in nog geen 5% wordt een andere modaliteit in het

25



vonnis opgelegd dan door het OM was geëist 1). Het betreft voornamelijk
zaken waarin een ovv is geëist, maar niet is opgelegd (zie tabel 16).

Tabel 16: Strafsoort naar eis en vonnis

eis vonnis
geen ovv ovv totaal

geen ovv 189 (98,4%) 3 ( 1,6%) 192 (100%)
ovv 28( 6,1%) 432 (93,9%) 460 (100%)

totaal 217 435 652

Bij afwijkingen van eis en vonnis voor wat betreft de strafsoort gaat het
voornamelijk om zaken waarin het OM een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
heeft geëist en de rechtbank een andere strafsoort (geldboete of voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf) heeft opgelegd.

De overeenkomst tussen de strafsoort in de eis en die in het vonnis is zo
groot, dat het geen zin heeft de invloed van daad- en daderkenmerken op zo-
wel het vonnis als op de eis te onderzoeken. We hebben daarom besloten ons
te beperken tot de vraag welke factoren de beslissing van de OvJ beïnvloeden.
De verder in dit hoofdstuk te behandelen onderzoeksvraag kan nu als volgt
worden geformuleerd:
Welke daad- en daderkenmerken beïnvloeden de beslissing van de OvJ om
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te eisen en in hoeverre kunnen uit die
kenmerken de arrondissementale verschillen verklaard worden?

4.3 Factoren die de eis van de OvJ beïnvloeden

4.3.1 Soft- en harddrugszaken

Ook hier is als eerste een stapsgewijze regressie-analyse uitgevoerd.

Tabel 17: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Opiumwetdelicten; afhankelijke
variabele: strafsoort (N= 675)

variabele

aard verboden handeling
soft- of harddrugsdelict
grensoverschrijdend verkeer
crimineel verleden
geslacht
mate van organisatie

percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
varlantie varlantie

15 15
7 22
3 25
2 27
2 29
1 30

De zes in de tabel genoemde kenmerken verklaren gezamenlijk in totaal
30% van de variantie in de geëiste strafsoort. De helft daarvan (15%) wordt
verklaard door één variabele, nl. de aard van de verboden handeling. Ook de
kenmerken die als tweede en derde geselecteerd zijn, zijn daadkenmerken, nl.
de soort drugs en grensoverschrijding. Deze drie daadkenmerken verklaren in
totaal 25% van de variantie. In figuur 3 is de invloed van deze drie variabelen
in onderlinge samenhang weergegeven.

1) De afwijking Is niet in alle arrondissementen even groot. In Maastricht bedraagt de procentuele
afwijking 2,3%, in Arnhem 5,1 %, in Den Haag 0%, in Rotterdam 2,6%, in Amsterdam 6,7% en in
Haarlem 10%.
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Figuur 3: Invloed van daadkenmerken op de strafsoort')

softdrugs

harddrugs

eigen gebruik geen grensverkeer
(244; 48%) , (29; 14%)

(215; 53%)

totaal
(675; 71 %)

grensverkeer (0; -)

grensverkeer (0; -)

geen grensverkeer
(215; 53%)

grensverkeer
(64; 95%)

softdrugs
(137; 69%0)

handellim-/export geen grensverkeer
(431; 85%) \ (73; 47%)

grensverkeer
(31; 90%)

harddrugs
(294; 92%)

geen grensverkeer
(263; 92%)

') Vermeld is de totale omvang van een categorieen het percentage zaken waarin een ovv is geëist.

Zoals gezegd is de belangrijkste verklarende variabele de aard van de ver-
boden handeling. In figuur 3 is daarbij uitgegaan van een tweedeling, nl. "be-
zit voor eigen gebruik" en "handellim- en export". In tabel 18 hebben we deze
laatste categorie verder uitgesplitst.

Tabel 18: Aard verboden handeling en strafsoort

aard handeling geen ovv geëist ovv geëist totaal

im- en export
nationale en lokale handel

totaal

X'=5.5;df=1;p<0.05

13( 9,1%) 130(90,1%) 143(100%)
52(19,0%) 233 (81,0%) 285 (100%)

65 (12,8%) 363 (87,2%) 428 (100%)

Uit de tabel blijkt dat bij zaken waarin het gaat om nationale of lokale
handel, relatief vaak een andere straf wordt geëist dan een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf.

4.3.2 Softdrugszaken

Evenals in het vorige hoofdstuk hebben we de analyses herhaald voor meer
homogeen samengestelde categorieën zaken door de softdrugszaken en
harddrugszaken afzonderlijk te analyseren. Bij de softdrugszaken gaat het om
160 zaken, waarvan in 60% een ovv en in 40% alleen een geldboete enlof een
voorwaardelijke vrijheidsstraf is geëist.
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Bij deze deelanalyses is aan de in de vorige paragraaf genoemde variabelen
ook het daadkenmerk hoeveelheid softdrugs toegevoegd. Een eerste analyse
wijst uit dat er een duidelijk verband is tussen het gewicht en de strafsoort.
Het omslagpunt ligt bij ongeveer 1 kilo softdrugs 2). Onder de kilo wordt rela-
tief vaak een andere straf dan een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist,
daarboven volgt vrijwel altijd een ovv (zie tabel 19).

Tabel 19: Samenhang tussen gewicht en strafsoort

hoeveelheid drugs

1000 gram of minder
meer dan 1000 gram

totaal

X2=80; df=1; p <.000

strafsoort totaal
geen ow ovv

59 (77%)

5( 6%)

18
78

(23%)
(94%)

77
83

(100%)
(100%)

64 (40%) 96 (60%) 160 (100%)

Aan de onafhankelijke variabelen is deze tweedeling in gewicht toege-
voegd, vervolgens is een stapsgewijze regressie-analyse uitgevoerd (tabel 20).

Tabel 20: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Opiumwetdelicten (art. II jo. art. 3);
afhankelijke variabele: strafsoort (N = 142)

variabele percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie variantie

gewicht softdrugs 54 54
grensoverschrijding 3 57

Zoals te verwachten was, is de verklaarde variantje binnen deze categorie,
die min of meer homogeen van samenstelling is, hoger dan bij een combinatie
van soft- en harddrugszaken.

Opvallend is dat alleen daadkenmerken een statistisch significante invloed
uitoefenen. Voorts is opvallend de prominente plaats die daarbij ingenomen
wordt door de variabele gewicht softdrugs. Daarnaast heeft verder de omstan-
digheid dat het delict is geconstateerd bij grensoverschrijding, een beschei-
den invloed. In figuur 4 is de invloed van deze variabelen op de geëiste straf-
soort weergegeven.

2) Gelet op het aantal zaken per arrondissement is het niet mogelijk per arrondissement een om-
slagpunt te bepalen.
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Figuur 4: Invloed van daadkenmerken op de geëiste strafsoort')

niet grensoverschrijdend
(72; 22%)

minder dan
1 kg drugs
(77; 23%) .

grensoverschrijdend
(5; 40%)

alle softdrugszaken
(160; 60%)

niet grensoverschrijdend
(25; 80%)

meer dan
1 kg drugs
(83; 94%)

grensoverschrijdend
(58; 100%)

Per subcategorie is steeds vermeld de omvang ervan en het percentage zaken waarin een ovv Is
geëist.

Uit de tabel kan afgeleid worden dat de kans dat een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf geëist zal worden, groot is, indien het om meer dan 1 kilogram soft-
drugs gaat. Indien er bovendien sprake is van grensoverschrijdend verkeer,
dan is het vrijwel zeker dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal worden
geëist.

4.3.3 Harddrugszaken

Ook voor harddrugszaken is de stapsgewijze regressie-analyse herhaald. In
de steekproef bevinden zich in totaal 511 harddrugszaken waarin tot vervol-
ging is overgegaan. In 386 zaken (76%) is daarbij een gevangenisstraf geëist;
in 125 (24%) is een andere strafsoort geëist.

In de analyse is rekening gehouden met het gewicht van de harddrugs. Ook
bij harddrugszaken is er een duidelijk verband tussen de hoeveelheid drugs en
de aard van de geëiste straf, zij het dat het verband niet zo sterk is als bij de
softdrugszaken. Het omslagpunt ligt - zo wijst een eerste analyse uit -
ongeveer bij 1 gram.

Tabel 21: Samenhang tussen gewicht en strafsoort bij harddrugszaken

hoeveelheid harddrugs

1 gram of minder
meer dan 1 gram

totaal

X'=74.4; df=1; p <0.01

strafsoort totaal
geen ovv ow

106 (39%)

8( 4%)

166
186

(61%)
(96%)

272(100%)
194 (100%)

114 (25%) 352 (75%) 468 (100%)

Bij een uitsplitsing naar arrondissement blijkt dat het omslagpunt in alle
arrondissementen bij 1 gram ligt. Alleen in Haarlem ligt het hoger. Op grond
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eigen gebruik
(195; 53%)

van deze resultaten is aan de daad- en daderkenmerken die in de analyse wa-
ren opgenomen, als onafhankelijke variabele gewicht van de drugs toege-
voegd, waarbij alle zaken gescoord zijn op de tweedeling "1 gram of minder"
en "meer dan 1 gram". De resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse
zijn opgenomen in tabel 22.

Tabel 22: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse, bij Opiumwetdelicten (art. 10 Opium-
wet); afhankelijke variabele: strafsoort

variabele percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie variantie

aard handeling 21 21
gewicht harddrugs 7 27
crimineel verleden 6 33
delict meermalen gepleegd 2 35
geslacht 2 36

Opnieuw blijkt dat de daadkenmerken de meeste variantie verklaren. Van de
36% van de variantie in de geëiste strafsoort die door de 5 daad- en daderken-
merken worden verklaard, wordt 30% verklaard door daadkenmerken. Van de
daadkenmerken heeft vooral de aard van de verboden handeling een grote in-
vloed op de geëiste strafsoort. Daarnaast heeft ook de hoeveelheid drugs dui-
delijk invloed. In figuur 5 is de invloed van deze daadkenmerken op de geëiste
strafsoort in onderlinge samenhang weergegeven.

Figuur 5: Invloed van de daadkenmerken op de geëiste strafsoort')

alle harddrugszaken
(464; 76%)

1 gram of minder
(153; 41 %)

meer dan 1 gram
(42; 95%)

1 gram of minder
(116; 89%)

handel e.d.
(267; 92%)

meer dan 1 gram
(151; 96%)

Per (sub)categorie is het aantal zaken dat in die (sub)categorie valt, vermeld. Voorts Is het per-
centage zaken aangegeven waarin een ovv geëist is.

Uit figuur 5 blijkt dat er in feite sprake is van een tweedeling, namelijk zaken
waarin het gaat om een kleine hoeveelheid (1 gram) bestemd voor eigen ge-
bruik en alle andere zaken. Deze tweedeling komt overeen met de Opiumwet-
richtlijnen.
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Uit de figuur blijkt voorts dat in 92% van alle harddrugszaken waarin het
gaat om handel e.d., een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt geëist. Bij een
uitsplitsing van deze categorie in im- en export enerzijds en nationale en/of
lokale handel anderzijds blijkt dat het percentage zaken waarin een ovv wordt
geëist, voor beide subcategorieën niet significant verschillen.

4.4 Arrondissementale verschillen

4.4.1 Softdrugszaken

In de voorgaande paragrafen hebben we de zes arrondissementen ge-
zamenlijk beschouwd. Het gaat echter ook om de vraag in hoeverre arrondis-
sementale verschillen uit verschillen in daad- en daderkenmerken verklaard
kunnen worden. In tabel 23 hebben we de arrondissementale verschillen voor
softdrugszaken weergegeven.

Tabel 23: Strafsoort bij softdrugszaken per arrondissement

arrondissement strafsoort totaal
geen ovv ovv

Maastricht 15 12 27
Arnhem 7 4 11
Den Haag 11 15 26
Rotterdam 6 6 12
Amsterdam 23 8 31
Haarlem 5 54 59

totaal 67 99 166

X2 = 45.2; df = 5; p <0.00

Uit tabel 23 blijkt dat er zich belangrijke verschillen voordoen tussen het
arrondissement Haarlem enerzijds en de andere vijf arrondissementen ander-
zijds. In Haarlem is in vrijwel alle softdrugszaken (92%) een ovv geëist, in de
andere vijf arrondissementen wordt in 42% een ovv geëist. Dit verschil kan -
zoals ook uit tabel 24 blijkt -- worden herleid tot verschillen in de aard van de
behandelde zaken: in Haarlem zijn relatief veel ernstige zaken afgedaan. Ver-
schillen in justitieel beleid konden niet worden vastgesteld.

Tabel 24: Daadkenmerken en strafsoort

omschrijving
daadkenmerken

niet grensoverschr.
<1 kg drugs
> 1 kg drugs
grensoverschr.
> 1 kg drugs

4.4.2 Harddrugszaken

Haarlem overige arrondissementen
aantal aantal % aantal aantal %

ovv's ovv's

6 2 33% 69 17 25%
6 6 100% 19 14 74%

46 46 100% 12 12 100%

In tabel 25 zijn de arrondissementale verschillen in de geëiste strafsoort bij
harddrugszaken in beeld gebracht.
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Tabel 25: Strafsoort bij harddrugszakpn per arrondissement

arrondissement strafsoort totaal
geen ovv ow

Maastricht 22 (35%) 40(65%) 62 (100%)
Arnhem 8 (16%) 41 (84%) 49 (100%)
Den Haag 11 (18%) 49 (82%) 60(100%)
Rotterdam 71 (36%) 113 (64%) 184 (100%)
Amsterdam 8( 6%) 123(94%) 131 (100%)
Haarlem 5(20%) 20 (80%) 25 (100%)

totaal 125(25%) 386(75%) 511 (100%)

X2=51.6; df=5; p <0.01

Om na te gaan of de verschillen tussen de arrondissementen herleid
kunnen worden tot verschillen in daad- en daderkenmerken, is een HOMALS-
analyse 3) uitgevoerd op alle harddrugszaken waarin tot vervolging is over-
gegaan. Uit de analyse blijkt dat de in tabel 25 vastgestelde verschillen tussen
de arrondissementen in ieder geval gedeeltelijk te herleiden zijn tot verschil-
len in de aard van de behandelde zaken. De afwijkende positie van met name
het arrondissement Rotterdam (64% ovv's tegenover 83% in de andere arron-
dissementen) wordt verklaard uit het relatief hoge percentage lichte zaken In
dit arrondissement. Indien we echter de geëiste strafsoort nader bezien in
relatie tot de zaakkenmerken (zie tabel 26) blijkt dat in het arrondissement
Rotterdam niet alleen relatief veel lichte zaken worden vervolgd (zie paragraaf
3.4), maar ook dat in Rotterdam bij lichte zaken relatief vaak een ovv wordt
geëist.

Tabel 26: Daadkenmerken en strafsoort')

arrondissement <1 gr, eigen gebruik
gebruik

overige zaken totaal

Maastricht 17- 3 41- 35 (85%) 58. 38 (65%)
Arnhem 5- 0 36- 35 (97%) 41- 35 (85%)
Den Haag 5- 0 48- 43 (89%) 53- 43 (81%)
Rotterdam 119-57 58- 52 (90%) 177-109 (61%)
Amsterdam 6- 3 106-105 (99%) 112-108 (96%)
Haarlem 1- 0 20- 18 (90%) 21- 18 (85%)

totaal 153-63 (41%) 309-288 (93%) 463-351 (76%)

*) Per cel Is de totale frequentie van het aantal zaken waarin een ovv is geëist en het percentage
zaken waarin een ovv is geëist, vermeld.

4.5 Conclusies bij hoofdstuk 4

In dit hoofdstuk is nagegaan welke daad- en daadkenmerken bepalend zijn
voor de strafsoort die bij Opiumwetdelicten wordt geëist. We hebben daartoe
de strafsoorten in twee klassen verdeeld: de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
enerzijds en de andere strafsoorten (boetes en voorwaardelijke straffen)
anderzijds. Evenals bij de beslissing inzake seponeren bleken ook nu weer
vooral de daadkenmerken van belang te zijn.

Bij softdrugszaken is vooral het gewicht van de drugs van belang. Het om-
slagpunt ligt bij ongeveer 1 kilo softdrugs. Onder deze grenswaarde wordt in
23% van de zaken een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist, daarboven in
94% van de zaken. Daarnaast heeft de omstandigheid dat het delict is ge-
constateerd bij grensoverschrijding, invloed op de geëiste strafsoort. In zaken
waarbij getracht is softdrugs over de grens te brengen, wordt eerder een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf geëist dan in zaken waarbij geen sprake is van

3) Zie bijlage III.

32



grensoverschrijdend verkeer. De hier gevonden criteria zijn niet in de Opium-
wetrichtlijnen terug te vinden. Daarin wordt in alle gevallen van handel in soft-
drugs tenminste een vrijheidsstraf (waarvan eventueel een deel voorwaarde-
lijk) geïndiceerd geacht.

Indien we kijken naar de verschillende in het onderzoek betrokken arrondis-
sementen, dan valt op dat in het arrondissement Haarlem veel vaker een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt geelst dan in de andere arrondisse-
menten. Het blijkt evenwel dat deze verschillen voornamelijk voortvloeien uit
de aard van de zaken die in Haarlem worden afgedaan en niet aan verschillen
in justitieel beleid in de verschillende arrondissementen.

Ook in harddrugszaken zijn het vooral de daadkenmerken die bepalen welke
strafsoort wordt geëist. Met name de aard van de verboden handeling en het
gewicht aan harddrugs zijn van belang. In het algemeen kan gesteld worden
dat men in zaken waarin het gaat om een geringe hoeveelheid harddrugs
bestemd voor eigen gebruik en waarin overgegaan wordt tot vervolging, veelal
volstaat met het eisen van een voorwaardelijke straf of geldbóete. Uitzonde-
ring op deze regel is het arrondissement Rotterdam, waar ook bij deze lichtere
zaken relatief vaak een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist wordt.
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5 Eis en vonnis: de strafmaat

5.1 Inleiding

De derde deelvraag luidt: "welke factoren beïnvloeden de eis en het vonnis
in eerste aanleg voor wat betreft de strafmaat en in hoeverre kunnen uit deze
factoren de verschillen tussen de arrondissementen verklaard worden?"

In dit hoofdstuk gaan we op deze deelvraag in. In het vorige hoofdstuk
zagen we reeds dat verschillende strafsoorten geëist en opgelegd worden. De
meest voorkomende zijn de onvoorwaardelijke geldboete en de onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf.

Op grond van de resultaten weergegeven in vorige paragraaf, kan geconclu-
deerd worden dat boetes vooral worden geëist (en opgelegd) in minder ern-
stige zaken. Vooral bij softdrugszaken waarbij maximaal 1 kilogram softdrugs
is betrokken, of bij harddrugszaken waarin het gaat om een geringe hoeveel-
heid (minder dan 1 gram) bestemd voor eigen gebruik, worden boetes opge-
legd. Dat het om veelal minder ernstige zaken gaat, blijkt ook uit de omvang
van de geëiste boetes: van de 183 zaken waarin een boete is geëist (al dan niet
in combinatie met een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf),
bedroeg de eis in 37% f 250,- of minder, in 75% f 500,- of minder en in 90%
f 1000,- of minder.

In dit hoofdstuk beperken we ons verder tot de zaken waarin een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf in het geding is.

Evenals in hoofdstuk 4 stuiten we ook bij het beantwoorden van deze deel-
vraag op de complicatie dat in de vraagstelling in feite twee onderling verbon-
den te verklaren variabelen worden genoemd, nl. de eis en het vonnis. Ook nu
blijkt weer dat eis en vonnis nauw samenhangen 1): de opgelegde strafduur
wordt kennelijk in hoge mate bepaald door de geëiste straf. In dit hoofdstuk
concentreren we ons verder op de vraag welke daad- en daderkenmerken de
hoogte van de eis van de officier van justitie beïnvloeden. De onderzoeksvraag
voor dit hoofdstuk kan dus als volgt worden geformuleerd: "Welke daad- en
daderkenmerken beïnvloeden de eis van de officier van justitie voor zover het
de hoogte van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf betreft en in hoeverre kun-
nen uit die kenmerken de arrondissementale verschillen verklaard worden?"

In de steekproef bevinden zich 484 zaken waarin een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf is geëist. De geëiste strafduur varieert van 4 dagen tot 8 jaar (zie
ook tabel 27).

1) De samenhang tussen de geëiste en de bij vonnis opgelegde strafduur kan weergegeven worden
in de volgende regressievergelijking: duurvolgens vonnis in dagen = .78 x duur volgens eis +
2,5 (r=.92). Dat wil zeggen dat in die zaken waarin door de OvJ een ovv Is geëist en door de
rechter een ow is opgelegd (N = 437), de opgelegde strafduur grofweg 80% van de geëiste duur
bedraagt.
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Tabel 27: Duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

duur N %

1 maand of minder 109 22,5%
1 tlm 6 maanden 180 37,2%
0,5 t/m 1 jaar 77 15,9%
1 t/m 2 jaar 57 11,8%
2 t/m 3 jaar 39 8,1%

meer dan 3 jaar 22 4,5%

totaal 484 100 %

5.2 Factoren van invloed op de eis

5.2.1 Soft- en harddrugszaken gezamenlijk

Evenals in voorgaande hoofdstukken is in de eerste plaats een stapsge-
wijze regressie-analyse uitgevoerd op de soft- en harddrugszaken gezamen-
lijk. De resultaten daarvan zijn samengevat in tabel 28.

Tabel 28: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Opiumwetdelicten; afhankelijke
variabele: duur van de ovv (n = 484)

variabele

mate van organisatie
soort drugs
drugsverslaving
meermalen gepleegd delict
leeftijd
nationaliteit

percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie variantie

13 13
6 19
6 24
4 28
2 30
2 32

Het valt op dat ook nu weer de daadkenmerken de meeste invloed hebben: 3
van de 6 geselecteerde variabelen hebben betrekking op daadkenmerken;
daarmee kan 23% van de in totaal 32% van de verklaarde variantie verklaard
kan worden. Een van de belangrijke variabelen betreft de soort drugs. Hiervoor
hebben we al eerder gezien dat er duidelijke verschillen zijn in de wijze waarop
softdrugs- en harddrugszaken worden afgedaan. In de volgende subpara-
grafen hebben we deze twee hoofdgroepen afzonderlijk aan een nader onder-
zoek onderworpen. Daarbij is - evenals in voorgaande hoofdstukken - het
gewicht van de onderscheiden soorten drugs als variabele toegevoegd.

5.2.2 Softdrugszaken

Bij softdrugszaken is in 98 gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
geëist. De duur van de geëiste straf loopt uiteen van enkele dagen hechtenis
tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. In 85% van de gevallen gaat het echter
om een eis van een jaar of korter.

Bij een stapsgewijze regressie-analyse blijkt dat alleen het gewicht van de
drugs een statistisch significante bijdrage levert aan de verklaring van de
duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (R2=.50). Ook uit tabel 29 blijkt
de samenhang tussen gewicht softdrugs en strafduur.
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Tabel 29: Gewicht softdrugs en strafduur

gewicht geëiste strafduur
softdrugs <1 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd >1 jr totaal

<1 kg
1-3 kg
>3kg

9( 33%)
6( 23%)

12( 44%)

7( 23%)
3( 16%)

19( 61%)

2( 18%)

-

9( 82%)

-
3( 23%)

10( 77%)

-
-
13(100%)

18 ( 19%)
14 ( 15%)
63( 66%)

totaal 27 (100%) 31 (100%) 11 (100%) 13 (100%) 13 (100%) 95 (100%)

Bij een vergelijking tussen de verschillende arrondissementen blijkt dat in
het arrondissement Haarlem de geëiste strafduur hoger ligt dan in de andere
arrondissementen. Gelet op het geringe aantal zaken en het afwijkende karak-
ter van de zaken uit het arrondissement Haarlem (meer dan 1 kg, grensover-
schrijdend verkeer) kan hieruit echter niet de conclusie worden getrokken dat
in Haarlem op dit punt een afwijkend justitieel beleid wordt gevoerd.

In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat bij de richtlijnen inzake vervol-
ging van Opiumwetdelicten bij softdrugs een onderscheid wordt gemaakt tus-
sen im--en export van softdrugs en overige softdrugsdelicten. In het eerste ge-
val dient er - als het gaat om een hoeveelheid niet bestemd voor eigen ge-
bruik - een ovv van minimaal een jaar geëist te worden, in het tweede geval is
wel een ovv voorgeschreven, maar is de duur ervan niet aan een minimum ge-
bonden. Van de vervolgde zaken vallen er resp. 81 (im- of export) en 78 (soft-
drugshandel in Nederland) in de genoemde categorieën. Van de 81 im- of ex-
portzaken is in 71 gevallen een ovv geëist, slechts in 5 zaken is daarbij een
straf van 1 jaar geëist en in 13 zaken een straf van langer dan een jaar. Van de
78 vervolgde zaken m.b.t. handel in softdrugs in Nederland is in 24 gevallen
een ovv geëist; slechts in 4 gevallen bedroeg de eis een ovv van een half jaar
of langer.

Met andere woorden: bij de softdrugsdelicten worden met grote regelmaat
straffen geëist die liggen onder het in de richtlijnen geïndiceerde minimum.

5.2.3 Harddrugszaken

Ook voor harddrugszaken is met behulp van een stapsgewijze regressie-
analyse nagegaan welke daad- en daadkenmerken de geëiste duur van de ovv
het meest beïnvloeden. In tabel 30 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 30: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij Opiumwetdelicten (art. 10 Opium-
wet); afhankelijke variabele: duur ovv (N = 352)

variabele

gewicht drugs
mate van organisatie
leeftijd
nationaliteit
gebruik harddrugs
eenmalig of meermalen gepleegd

toegevoegd cumulatief
percentage percentage
verklaarde verklaarde

variantie varlantie

19 19
10 29

5 34
4 38
2 40
2 42

Van de 6 variabelen hebben er 3 betrekking op de daadkenmerken en 3 op
daderkenmerken. De invloed van de daderkenmerken is echter relatief gezien
gering. Van de totale verklaarde variantje komt 31% voor rekening van de
daadkenmerken en 11 % voor rekening van de daderkenmerken.

Ook indien de probleemstelling door middel van een HOMALS-analyse
wordt onderzocht, blijkt dat er sprake is van een clustering van de verschillen-
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de daadkenmerken en de daderkenmerken leeftijd en nationaliteit rond de ver-
schillende waarden van de duur van de geëiste onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen (zie bijlage IV).

Op grond van beide analyses kan worden geconcludeerd dat de daadken-
merken, en vooral gewicht en mate van organisatie, invloed hebben. In figuur
6 hebben we de invloed van deze factoren weergegeven 2).

Figuur 6: Invloed daadkenmerken op de geëiste duur van de ovv')

eenmalig
(143; 6%)

alleen opererend meermalen
,(190; 22%) (47; 68%)

gewicht <5 gram' eenmalig
(244; 27%) /(18; 39%)

georganiseerd -'---_meermalen
(54; 52%) (36; 60%)

alle harddrugszaken eenmalig
(351; 42%) (38; 55%)/

alleen meermalen
/(47; 57%) (9; 67%)

gewicht >5 gram eenmalig
(107; 71 %) /(47; 85%)

georganiseerd. meermalen
(60; 85%) (13; 85%)

Per subcategorie is het aantal zaken vermeld en het percentage daarvan waarbij een ow van
meer dan een half jaar is opgelegd.

Zoals uit bovenstaand schema blijkt, heeft het derde genoemde daadken-
merk, een- of meermalen gepleegd delict, vooral invloed bij die zaken waarin
het gaat om 5 gram of minder.

Opnieuw blijkt dat de meest invloedrijke factor de hoeveelheid harddrugs
is. Ook in tabel 31 wordt de samenhang tussen gewicht harddrugs en geëiste
strafduur duidelijk.

Tabel 31: Gewicht harddrugs en ow

gewicht strafduur totaal
harddrugs tlm 6 mnd 6 mnd t/m

1 jaar
1 t/m

2 jaar
2 t/m

3 jaar
meer dan

3 jaar

0 of 1 gr. 117 ( 57%) 25 ( 42%) 9 ( 23%) 8( 30%) 6 ( 27%) 165 ( 47%)
1. 5 gr. 58 ( 28%) 14 ( 24%) 6( 15%) - 1 ( 4%) 79 ( 22%)
6.10 gr. 13 ( 6%) 4( 7%) 1 ( 3%) - - 18 ( 5%)

1150 gr. 6( 3%) 8( 14%) 8( 20%) 4( 15%) 1 4%) 27( 8%)
>S0 gr. 10( 5%) 8( 14%) 15( 39%) 15( 56%) 14( 64%) 62( 18%)

totaal 204 (100%) 59(100%) 39 (100%) 27 (100%) 22 (100%) 351 (100%)

X' = 126.7; df =16; p <0.00

In hoofdstuk 2 van dit rapport zagen we dat voor de verschillende te onder-
scheiden delictsoorten uiteenlopende richtlijnen zijn gegeven over de mini-

2) Op grond van de HOMALS-analyse (zie bijlage IV) hebben we voor het gewicht 5 gram als grens-
waarde aangehouden en voor de duur van de geëiste ow 6 maanden.
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maal te eisen straf. Wij hebben de delictsindeling gereduceerd tot drie cate-
gorieën:
- het aanwezig hebben van harddrugs niet bestemd voor eigen gebruik (art.

2C Opiumwet, minimale strafeis voor handelaren: 1 jaar);
- het produceren, bereiden enz. van harddrugs (art. 2B Opiumwet, minimale

straf: 2 jaar);
- im- of export van harddrugs (art. 2A Opiumwet) niet bestemd voor eigen ge-

bruik (minimale strafeis koeriers 2 jaar; minimale strafeis handelaren 3
jaar).

Uit het onderzoek blijkt dat met grote regelmaat vrijheidsstraffen worden
geëist die onder het in de richtlijnen voorgeschreven strafminimum liggen.
Van de 1148 zaken waarbij het gaat om het aanwezig hebben van harddrugs
(art. 2 onder C Opiumwet) voor handelsdoeleinden en waarin een ovv is geëist,
is in 64% van de zaken een straf van korter dan 1 jaar geëist; van de 99 zaken
waarin het gaat om bereiden enz. van harddrugs (art. 2 onder B, D Opiumwet)
is in 73% een ovv van korter dan 2 jaar geëist en bij zaken met betrekking tot
im- en export van harddrugs (art. 2 onder D, A) is in 56% een ovv van minder
dan 2 jaar geëist. Met andere woorden in meer dan de helft van de zaken
waarin een ovv is geëist, ligt de gevorderde strafduur onder de in de richtlijnen
voorgeschreven minimum eis. Zoals gelet op het voorgaande te verwachten
was, blijkt ook nu weer dat de strafduur die gevorderd wordt, toeneemt als de
hoeveelheid harddrugs toeneemt. Tabel 32 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 32: Strafduur en richtlijnen bij harddrugsdelicten per gewichtscategorie

hoeveelheid
drugs

0 of 1 gr.
2 t/m 10 gr.
11 t/m 50 gr.
meer dan 50 gr.

art. 2 onder C
delict

art. 2 onder B, D art. 2 onder A
aantal % onder aantal % onder aantal % onder
zaken richtl. zaken richtl. zaken richtl.

(1 jr.) (2 jr.) (2 jr.)

50 76% 51 82%
44 99% 18 88% 4 100%
10 20% 12 66%
27 27% 12 17% 23 50%

Op grond van bovenstaande tabel kan de conclusie getrokken worden dat
eerst een bepaalde grenswaarde moet zijn overschreden alvorens de strafvor-
deringsrichtlijnen in de praktijk worden nagevolgd. Bij het aanwezig hebben
van harddrugs niet bestemd voor eigen gebruik ligt de grenswaarde op onge-
veer 10 gram; bij het produceren e.d. van harddrugs ligt de grenswaarde op
ongeveer 50 gram en bij im- of export van harddrugs voor handelsdoeleinden
ligt de grenswaarde bij ongeveer 10 gram.

5.2.4 Harddrugszaken per arrondissement

Om na te gaan of er verschillen in het justitieel beleid van de arrondisse-
menten bestaan, is een HOMALS-analyse uitgevoerd (zie voor grafische weer-
gave bijlage IV). De verschillende posities van de arrondissementen ten op-
zichte van de variabele geëiste strafduur maken duidelijk dat er tussen de
arrondissementen in dit opzicht verschillen bestaan. Ook tabel 33 maakt
duidelijk dat er tussen de arrondissementen duidelijke verschillen bestaan.
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Tabel 33: Strafduur per arrondissement

arrondissement strafduur gemiddelde

N <1 mnd 1-6 mnd 0,5-1 jr >1 jr
strafduur
in dagen

Maastricht 40 12% 35% 33% 20% 297
Arnhem 41 5% 22% 46% 27% 488
's-Gravenhage 49 6% 25% 18% 51% 560
Rotterdam 113 48% 32% 9% 11% 214
Amsterdam 123 13% 50% 7% 29% 336
Haarlem 20 5% 25% 20% 50% 610

totaal 386 21% 35% 17% 27% 360

Uit de eerder genoemde HOMALS-analyse blijkt echter dat de verschillen
tussen de arrondissementen grotendeels samenhangen met verschillen in
daadkenmerken. In het arrondissement Rotterdam komen relatief veel delic-
ten van de eenvoudigste categorie (art. 2C Opiumwet: aanwezig hebben) voor.
Bovendien gaat het daarbij vaak om een geringe hoeveelheid drugs en is het
delict niet in georganiseerd verband gepleegd. In Den Haag daarentegen gaat
het bv. vaker om gekwalificeerde delicten, grotere hoeveelheden drugs (tlm
100 gram) en om delicten die in georganiseerd verband worden gepleegd. Een
regressie-analyse waarin het arrondissement van behandeling (Rotterdam
versus andere arrondissementen) is toegevoegd, wijst in dezelfde richting.
Toevoeging van de variabele "arrondissement" doet de totaal verklaarde
variantie niet toenemen. Met andere woorden: er is geen reden om aan te
nemen dat in het arrondissement Rotterdam ten aanzien van het strafvorde-
ringsbeleid een van de andere arrondissementen afwijkend beleid wordt ge-
voerd waar het de duur van de straffen betreft. In het vorige hoofdstuk con-
cludeerden we echter wel dat in het arrondissement Rotterdam relatief vaak
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt geëist; in de praktijk leidt dit ertoe
dat in dit arrondissement veel korte vrijheidsstraffen worden geëist.

5.3 Conclusies bij hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk is nagegaan welke daad- en daderkenmerken bepalend zijn
voor de strafmaat die bij Opiumwetdelicten wordt geëist. We hebben ons
daarbij beperkt tot de strafmaat bij onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Even-
als bij de beslissingen inzake seponeren of vervolgen en die met betrekking
tot de te eisen strafsoort blijken ook bij de eis ten aanzien van de strafmaat
vooral daadkenmerken een belangrijke invloed te hebben.

Bij softdrugsdelicten wordt de eis vooral bepaald door de hoeveelheid
drugs per zaak. De geëiste strafduur is meestal (dat wil zeggen in 85% van de
zaken waarin een ovv wordt geëist) een jaar of korter. Ook waar het im- of
export van softdrugs betreft, wordt alleen bij een hoeveelheid drugs van meer
dan 3 kilogram een straf geëist boven het in de richtlijnen voorgeschreven
strafminimum. Dit leidt tot de conclusie dat de richtlijnen op dit punt in de
praktijk niet worden gevolgd.

De lengte van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die bij harddrugszaken
wordt opgelegd, is afhankelijk van de hoeveelheid drugs, de mate van organi-
satie en de vraag of het een eenmalig of een meermalen gepleegd delict is. Er
zijn tussen de arrondissementen aanzienlijke verschillen in de gemiddelde
duur van de opgelegde vrijheidsstraf. Deze verschillen hangen samen met de
verschillen in de aard van de zaken. Er is geen reden om aan te nemen dat in
de in het onderzoek betrokken arrondissementen op dit onderdeel aanzien-
lijke verschillen in het strafvorderingsbeleid voorkomen. Wel is geconclu-
deerd dat voor alle typen harddrugsdelicten die in de richtlijnen onder-
scheiden worden, straffen worden geëist die veelal (dat wil zeggen in meer
dan de helft van de gevallen) onder het in de richtlijnen voorgeschreven straf-
minimum liggen.
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6 Toepassing van voorlopige hechtenis

De vierde deelvraag heeft betrekking op de toepassing van voorlopige hech-
tenis in de verschillende arrondissementen. De vraag is welke factoren -
anders dan de beschikbare capaciteit in de huizen van bewaring - de toepas-
sing van voorlopige hechtenis beïnvloeden.

De analyse ten behoeve van de beantwoording van deze deelvraag is in
grote lijnen dezelfde als bij de hiervoor beantwoorde deelvragen. Omdat het
echter aannemelijk is dat de vraag of voorlopige hechtenis is toegepast, mede
zal samenhangen met de wijze waarop de zaak in een later fase zal worden af-
gedaan, hebben we eerst deze samenhang aan een nader onderzoek onder-
worpen.

6.1 Voorlopige hechtenis en vervolging

In 330 zaken in de onderzoekspopulatie is voorlopige hechtenis toegepast.
Het blijkt dat het daarbij vrijwel uitsluitend gaat om zaken waarin het OM in
een latere fase besluit om tot dagvaarding over te gaan (zie tabel 34).

Tabel 34: Voorlopige hechtenis en vervolging

geen voorlopige
hechtenis

wel voorlopige
hechtenis

totaal

geen dagvaarding 340 ( 49,2%) 2( 0,6%) 342 ( 33,8%)
wel dagvaarding 359 ( 50,8°!°) 328 ( 99,4%) 687 ( 66,4%)

totaal 699(100 %) 330(100 %) 1029 (100 %)

X'=235.6; df=1; p <0.000 (in drie gevallen is niet bekend of voorlopige hechtenis is toegepast)

Van de zaken waarin tot vervolging wordt overgegaan, wordt ook slechts in
een gedeelte van de zaken (328 van de 687, ofwel in 47,7%) tot voorlopige
hechtenis overgegaan. Het blijkt dat het daarbij vooral gaat om de ernstiger
zaken waarin later door het OM een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt
geëist (tabel 35).

Tabel 35: Voorlopige hechtenis en strafsoort

geen voorlopige
hechtenis

wel voorlopige
hechtenis

totaal

geen ovv 183 ( 52,4%) 9 ( 2,8%) 192 ( 28,5%)
wel ovv 166 ( 47,6%) 316 ( 97,2%) 482 ( 71,5%)

totaal 349 (100 %) 325 (100 %) 674 (100 %)

X'=202.8; df=1; p <0.000

Bovendien blijkt dat de toepassing van de voorlopige hechtenis sterk corre-
leert met de duur van de geëiste ovv (tabel 36). Aangenomen mag worden dat
bij beide beslissingen dezelfde ernstindicatoren een rol spelen.
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Tabel 36: Voorlopige hechtenis en strafduur

strafduur
geen voorlopige

hechtenis
wel voorlopige

hechtenis
totaal

<3 mnd
3-6 mnd
>6 mnd

135 ( 81,3%)
20 ( 12,0%)
11 ( 6,7%)

71 ( 22,5%)
62 ( 19,7%)

182 ( 57,8%)

206 (
82 (

193 (

42,8%)
17,0%)
40,2%)

totaal 166 (100 %) 315 (100 %) 481 (100 %)

X'=162.3; df=2; p <0.000

Bij een nadere uitsplitsing naar arrondissement blijkt dat er opvallende ver-
schillen optreden in de relatie tussen geëiste strafduur en de toepassing van
voorlopige hechtenis. Met name in de arrondissementen Amsterdam en Haar-
lem wordt bij zaken waarin later een relatief korte ovv wordt geëist, vaak voor-
lopige hechtenis toegepast (zie tabel.37).

Tabel 37: Voorlopige hechtenis, strafduur en arrondissement')

arrondissement <3 mnd 3-6 mnd 6 mnd totaal

Maastricht 35% 88% 100% 71%
Arnhem 20% 62% 90% 78%
Den Haag 16% 57% 88% 72%
Rotterdam 6% 47% 92% 30%
Amsterdam 59% 86% 100% 80%
Haarlem 64% 100% 100% 82%

totaal 34% 75% 95% 65%

*) Per cel is het percentage zaken genoemd waarin voorlopige hechtenis is toegepast.

In het arrondissement Rotterdam wordt relatief weinig voorlopige hechte-
nis toegepast. Dit heeft te maken met het grote aantal relatief lichte zaken in
Rotterdam waarin tot vervolging wordt overgegaan en waarin een korte ovv
wordt geëist (zie ook hoofdstuk 5).

Niettemin is de conclusie gerechtvaardigd dat preventieve hechtenis vooral
wordt toegepast bij zaken waarin in een later stadium een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van enige duur (<3 maanden) is geëist. In de voorgaande hoofd-
stukken hebben we gezien dat beslissingen inzake de strafsoort en.strafduur
vooral samenhangen met de ernst van het gepleegde delict. Het is derhalve te
verwachten dat ook bij de beslissing inzake toepassing van de voorlopige
hechtenis de ernstvariabelen een belangrijke rol zullen spelen. In de hiernavol-
gende paragraaf gaan we daar verder op in. Gelet op de hiervoor gevonden uit-
komsten (zie m.n. tabel 34) beperken we ons daarbij tot de vervolgde zaken.

6.2 Factoren die de beslissing inzake de toepassing van voorlopig hechtenis
beïnvloeden

6.2.1 Softdrugszaken

Van de zaken waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast, heeft 20%
betrekking op softdrugs (N = 63) en 80% op harddrugs (N = 261). Bij softdrugs-
zaken gaat het vooral om zaken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid drugs is
betrokken. Het omslagpunt ligt bij ongeveer 3 kilogram. Van de 63 zaken
waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast, zijn er 56 (dat is 89%) waarbij
het gaat om 3 kilogram softdrugs of meer (zie tabel 38).
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Tabel 38: Voorlopige hechtenis en gewicht softdrugs (alleen vervolgde zaken)

geen voorlopige wel voorlopige
hechtenis hechtenis

totaal

<3 kilogram 89 ( 90,8%) 7( 11,1%) 96 ( 66,9%)
>3 kilogram 9 ( 9,2%) 56 ( 88,9%) 65 ( 39,1%)

totaal 98(100 %) 63(100 %) 161 (100 %)

X® =97.9; df=1; p <0.000

Het gaat daarbij overwegend om zaken in het arrondissement Haarlem,
waarbij getracht is via Schiphol drugs in te voeren.

6.2.2 Harddrugszaken

Ook bij de harddrugszaken is eerst nagegaan bij welk gewicht aan hard-
drugs het omslagpunt ligt. Dit is bij ongeveer 1 gram harddrugs.

Wordt vervolgens een stapsgewijze regressie-analyse uitgevoerd, dan blijkt
dat vooral de variabelen aard van de handeling, gewicht van de drugs, een- of
meermalen gepleegd delict en de mate van organisatie van belang te zijn (zie
tabel 39).

Tabel 39: Stapsgewijze regressie-analyse met toepassing van voorlopige hechtenis als afhanke-
lijke variabele

variabele percentage cumulatief
toegevoegde percentage

verklaarde verklaarde
variantie varlantie

aard handeling 32% 32%
gewicht drugs (1 gram = omslag) 14% 46%
een- of meermalen gepleegd 6% 52%
mate van organisatie 1 % 53%

In figuur 7 is de invloed van deze variabelen op de beslissing om voorlopige
hechtenis toe te passen weergegeven.
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Figuur 7: Invloed van daadkenmerken op de beslissing inzake toepassing van voorlopige hechte-
nis (harddrugs, alleen vervolgde zaken)
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Zoals uit figuur 7 blijkt, wordt voorlopige hechtenis vooral toegepast, indien
er sprake is van een harddrugsdelict waarbij het niet gaat om het bezit van
een kleine hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik.

Indien gekeken wordt naar het aantal harddrugszaken waarin voorlopige
hechtenis wordt toegepast per arrondissement, dan valt op dat in Rotterdam
verhoudingsgewijs in weinig zaken preventief wordt gehecht en dat in Amster-
dam en Haarlem relatief vaak voorlopig hechtenis wordt toegepast (zie tabel 40).

Tabel 40: Voorlopige hechtenis per arrondissement (harddrugszaken, alleen vervolgde zaken)

geen voorlopige
hechtenis

wel voorlopige
hechtenis

totaal

Maastricht 30 (47%) 34(53%) 64 (100%)
Arnhem 16 (32%) 34 (68%) 50 (100%)
Den Haag 25 (32%) 36 (59%) 61 (100%)
Rotterdam 154(82%) 33(18%) 187(100%)
Amsterdam 28(21%) 103 (79%) 131 (100%)
Haarlem 5 (20%) 21 (80%) 26 (100%)

totaal 258 (50%) 261 (50%) 519 (100%)
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Met behulp van een HOMALS-analyse is nagegaan in hoeverre dit moet
worden toegeschreven aan de aard van de zaken. Zoals gelet op de resultaten
in voorgaande hoofdstukken te verwachten was, zijn de verschillen in ieder
geval voor Rotterdam en Haarlem grotendeels terug te voeren op verschillen
in de aard van de zaken. In Rotterdam zijn relatief veel lichte zaken (kleine hoe-
veelheid drugs bestemd voor eigen gebruik) vervolgd. Haarlem wordt - door
de ligging - vooral geconfrontreerd met ernstige delicten: grote hoeveel-
heden harddrugs die via Schiphol worden ingevoerd.

Ook indien per categorie zaken gekeken wordt, blijkt dat er in Amsterdam in
alle categorieën relatief vaak voorlopige hechtenis wordt toegepast en in Rot-
terdam relatief weinig (zie tabel 41).

Tabel 41: Percentage zaken waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast per categorie per arron-
dissement (harddrugs, alleen vervolgde zaken)

categorie

eigen gebruik
<1 gram

eigen gebruik
> 1 gram

handel e.d.
<1 gram
eenmalig

meermalen
gepleegd

handel e.d.
>1 gram

arrondissement aantal zaken % voorlopige
hechtenis

Rotterdam 121 2%
Amsterdam 6 16%
overige 30 0%

Rotterdam 11 36%
Amsterdam 24 79%
overige 7 71%

Rotterdam 23 13%
Amsterdam 15 66%
overige 21 28%

Rotterdam 5 40%
Amsterdam 11 91%
overige 43 83%

Rotterdam 19 36%
Amsterdam 57 91%
overige 75 81%

6.3 Conclusies bij hoofdstuk 6

Volgens de richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake
strafbare feiten van de Opiumwet is toepassing van voorlopige hechtenis aan-
gewezen bij harddrugszaken, tenzij het gaat om kleine hoeveelheden voor
eigen gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat deze richtlijn - binnen zekere
marges - wordt nagevolgd. In zaken waarin het volgens de strafdossiers gaat
om handel, wordt in ruim 70% van de zaken voorlopige hechtenis toegepast.

Tussen de arrondissementen zijn duidelijke verschillen aanwezig in het per-
centage harddrugszaken waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast. Deze
verschillen kunnen deels herleid worden tot verschillen in de ernst van de
zaken waarmee het OM geconfronteerd wordt. Maar ook indien daarvoor ge-
controleerd wordt, blijkt dat er arrondissementale verschillen blijven bestaan.
In het arrondissement Amsterdam wordt relatief vaak voorlopige hechtenis
toegepast, in het arrondissement Rotterdam relatief weinig.

Ten aanzien van softdrugszaken wordt in de eerder genoemde richtlijnen
aangegeven dat voorlopig hechtenis geïndiceerd is als het gaat om het binnen
of buiten het grondgebied brengen van drugs. Uitzondering op deze regel
wordt gemaakt indien het een kleine hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik
betreft. Ook indien het om handelshoeveelheden gaat, maar er geen sprake is
van grensoverschrijding, is voorlopige hechtenis niet geïndiceerd, "tenzij een
van de gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid van art. 67a twee-
de lid WvSV aanwezig is, zoals gevaar voor gezondheid of het belang van het
onderzoek".
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Voor zover het aantal softdrugszaken conclusies toelaat, moet vastgesteld
worden dat de richtlijnen nagevolgd worden in die zin dat vooral in zaken
waarbij sprake is van grensoverschrijding, voorlopige hechtenis wordt toe-
gepast. In de praktijk wordt echter niet in alle gevallen waarin sprake is van
grensoverschrijding, voorlopige hechtenis toegepast. Het blijkt dat er al
sprake moet zijn van een aanzienlijke hoeveelheid softdrugs, namelijk 3 kilo-
gram of meer.
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7 Slotbeschouwing en conclusies

In dit onderzoek hebben we ons vooral beziggehouden met de wijze waarop
Opiumwetdelicten door het Openbaar Ministerie in zes verschillende arrondis-
sementen worden afgedaan. De verschillende behandelde onderzoekvragen
laten zich als volgt samenvatten:
- Wanneer worden zaken geseponeerd of vervolgd?
- Wanneer wordt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist?
- Welke factoren bepalen de eis t.a.v. de duur van de onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraf?
- In welke gevallen wordt voorlopige hechtenis toegepast?

Een eerste en algemene conclusie is dat het handelen van het Openbaar
Ministerie (OM) in zeer sterke mate wordt bepaald door de aard en omstandig-
heden van het delict. De zg. daderkenmerken spelen over het geheel genomen
slechts een beperkte rol. De relevante daadkenmerken zijn de soort drugs
(hard- of softdrugs), de hoeveelheid drugs, de vraag of het drugs voor eigen ge-
bruik of voor handel betreft, de vraag of een verdachte alleen of in georgani-
seerd verband optreedt en de vraag of het een eenmalig of een meermalen ge-
pleegd delict betreft.

Bij delicten met softdrugs is vooral het gewicht een doorslaggevend ge-
geven bij de verschillende justitiele beslissingen die door het OM genomen
moeten worden. Uit het onderzoek blijkt, dat:
a. zaken onder de 30 à 50 gram relatief vaak geseponeerd worden (bij 30 gram

ongeveer 95% sepot, bij 50 gram 90% sepot);
b. zaken onder de 1000 gram - indien tot vervolging wordt overgegaan -

relatief vaak door middel van een geldboete worden afgedaan (1000 gram
of minder: 77%, meer dan 1000 gram 6% geldboete);

c. de duur van de geëiste ovv afhankelijk is van de hoeveelheid softdrugs
(naarmate het gewicht groter wordt, wordt de geëiste straf langer); en dat

d. voorlopige hechtenis vooral wordt toegepast, indien het een zaak betreft
waarbij meer dan 3 kilogram softdrugs in het geding is en waarbij sprake is
van import of export van drugs.

Vergelijken we deze resultaten met de richtlijnen voor het opsporings- en
strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet, dan moeten
we concluderen dat het sepotbeleid van de arrondissementsparketten in
grote lijnen in overeenstemming is met de richtlijnen. In zaken waarin tot ver-
volging wordt overgegaan, blijken de parketten echter genuanceerder op te
treden dan de richtlijnen aangeven. In de richtlijnen wordt namelijk ten aan-
zien van im- of export van softdrugs boven de 30 gram voorlopige hechtenis en
een ovv van minimaal 1 jaar geïndiceerd geacht en bij zaken betreffende natio-
nale handel wordt een vrijheidsstraf (eventueel een deel voorwaardelijk) ge-
wenst geacht.

Verschillen in justitieel optreden in de verschillende arrondissementen -
waarbij de tweedeling Haarlem versus overige arrondissementen in het oog
springt - moeten worden toegeschreven aan verschillen in het soort zaken
waarmee men geconfronteerd wordt.
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Bij delicten met harddrugs is het gewicht ook van belang, zij het dat het ge-
wicht van minder doorslaggevende betekenis is dan bij softdrugs. Uit het
onderzoek blijkt dat zaken met betrekking tot een geringe hoeveelheid hard-
drugs (tot en met 3 gram) bestemd voor eigen gebruik geseponeerd worden (bij
1 gram of minder 50%, bij 3 gram of minder 49%). In de Opiumwetrichtlijnen
wordt bij zaken met betrekking tot een geringe hoeveelheid bestemd voor
eigen gebruik een voorwaardelijk sepot met bijzondere voorwaarden van be-
handeling in een daarvoor geschikte inrichting geïndiceerd geacht; als ge-
ringe hoeveelheid wordt 0,5 gram heroïne of cocaïne genoemd. De onder-
zoeksresultaten wijzen erop dat de gewichtsgrens in de praktijk hoger ligt;
bovendien wijkt de praktijk in zoverre van de gegeven richtlijnen af dat een
voorwaardelijk sepot zelden of nooit voorkomt.

Ten aanzien van het vervolgingsbeleid wordt bij de verschillende harddrugs-
delicten - met uitzondering van bezit van een kleine hoeveelheid bestemd
voor eigen gebruik - steeds aangegeven dat een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf (of een gedeeltelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf) geïndiceerd
is. Ten aanzien van de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden
richtlijnen gegeven over de minimum duur ervan. Deze wordt afhankelijk
gesteld van de delictskwalificatie. De praktijk komt met de richtlijnen overeen
in die zin dat geldboetes vooral worden geëist in zaken waarin het gaat om het
bezit van een kleine hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik. De onderzoeks-
resultaten maken het echter aannemelijk dat de in de richtlijnen genoemde
minimum duur van de straffen hoog is in vergelijking met hetgeen in de prak-
tijk door het OM wordt gevorderd. In meer dan de helft van de zaken waarin
een ovv wordt geëist, ligt de eis onder het in de richtlijnen aangegeven mini-
mum. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de hoogte van de straf in belang-
rijke mate wordt bepaald door het gewicht van de harddrugs en de mate van
organisatie.

Bovenstaande vergelijking tussen de richtlijnen en het in de praktijk gevoer-
de beleid leidt tot de conclusie dat het zowel voor softdrugszaken als voor
harddrugszaken wenselijk en mogelijk is de richtlijnen bv. in de vorm van
indicatielijsten - te nuanceren enlof te verfijnen.

Doel van het onderzoek was tevens om na te gaan of de geconstateerde ver-
schillen in justitiële reacties op Opiumwetdelicten (zie bijlage 1.2) toege-
schreven moeten worden aan verschillen in de aard van de te behandelen
zaken of aan uiteenlopend justitieel beleid in de verschillende arrondissemen-
ten. Als we de resultaten per arrondissement vergelijken, moeten we vaststel-
len dat de verschillende reacties in ieder geval gedeeltelijk voortvloeien uit
verschillen in de te behandelen zaken. Dit springt het meest in het oog indien
we het zaakaanbod in de arrondissementen Haarlem of Rotterdam vergelijken
met die in de andere arrondissementen.

In Haarlem wordt het OM geconfronteerd met ernstige soft- en harddrugs-
zaken. Het betreft daar vaak im- of export van grote hoeveelheden soft- en/of
harddrugs. In het arrondissement Rotterdam wordt het OM daarentegen juist
veel geconfronteerd met "lichte" harddrugszaken: eenmalige delicten waarin
het gaat om een kleine hoeveelheid drugs bestemd voor eigen gebruik. Onder
de daders treft men weinig "georganiseerden" aan. Niettemin kunnen niet
alle verschillen in justitiële reactie aan het verschil in het aanbod van zaken
worden toegeschreven. Het meest opvallend is (opnieuw) het arrondissement
Rotterdam. In dat arrondissement worden verhoudingsgewijs veel "lichte"
zaken bij het parket ingeschreven. In vergelijking met de andere arrondisse-
menten worden van deze lichte zaken bovendien relatief veel zaken vervolgd.
Bovendien wordt bij de vervolging relatief vaak een ovv geëist.

Het arrondissement Amsterdam valt in vergelijking met de andere arrondis-
sementen op, omdat hier verhoudingsgewijs - ook als rekening wordt ge-
houden met de zwaarte van de behandelde zaken - relatief vaak voorlopige
hechtenis wordt toegepast.
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Bijlage 1.1
Werkgroep vooronderzoek vervolgings- en straf toemetingsbeleid
Opiumwetdelicten

Voorzitter:

mr. L.A.R.J. de Beaufort, advocaat-generaal te Amsterdam

Secretaris:

mr. A.B.L. de Jonge, medewerker bij de hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht, Ministerie van Justitie (tot 1 juni 1986);

mr. J.T.K. Bos, medewerker bij de hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht, Ministerie van Justitie (vanaf 1 juni 1986)

Leden:

mr. C.A. van der Burg, officier van justitie te Groningen

dr. J.J.M. van Dijk, hoofd WODC, Ministerie van Justitie

mr. J.A. Hulsenbek, officier van justitie te Zutphen

mr. R.M. Peters, officier van justitie te Breda

drs. J.J.J. Tulkens, raadadviseur penologische vraagstukken,
Ministerie van Justitie

mr. P.J. Wurzer, officier van justitie te Rotterdam
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Bijlage 1.2
Afdoening Opiumwetzaken in 1982. Gegevens ontleend aan de
Justitiële Statistiek van het CBS

Bijlage 1.2: Afdoening Opiumwetzaken in 1982. Gegevens ontleend aan de Justitiële Statistiek van het CBS

arrondissement aantal
Opiumwet-

°/u van lande-
lijk totaal

% van alle
zaken afge-

0/ Opiumw.zaken % v.d. vervolgde gemiddelde duur
door OM af- zaken waarin ovv ovv in maanden

zaken Opiumwetzaken daan in '82 gedaan is opgelegd

Den Bosch 194 3,2 1,1 53,6 81 7,3
Breda 292 4,8 2,3 80,5 88 10,3
Maastricht 411 6,8 3,7 63,3 67 6,8
Roermond 274 4,5 3,6 83,2 57 15,8

Arnhem 362 6,0 2,7 80,7 83 13,3
Zutphen 96 1,6 1,6 50,0 65 5,8
Zwolle 26 0,4 0,4 42,3 40 3,7
Almelo 87 1,4 1,1 32,2 86 6,9

Den Haag 228 3,8 1,4 38,6 86 14,2
Rotterdam 1101 18,2 5,1 39,9 89 5,1
Dordrecht 63 1,0 1,1 20,6 68 9,7
Middelburg 66 1,1 1,6 19,7 72 9,8

Amsterdam 1959 32,4 7,9 73,3 82 8,6
Alkmaar 38 0,6 0,6 31,6 56 4,1

Haarlem 279 4,6 3,4 20,4 86 7,1
Utrecht 232 3,8 1,9 53,9 81 6,0

Leeuwarden 84 1,4 1,2 40,5 52 3,6
Groningen 214 3,5 2,8 71,5 87 15,5
Assen 45 0,7 0,8 60,7 68 4,8
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Bijlage 11.1
HOMALS•analyse: karakteristiek van alle zaken afgedaan per
arrondissement

. delict meermalen gepleegd

• gekwalificeerd
drugsdelict

7100 gram harddrugs

50-100 gram

Amsterdam

Arnhem

*in georganiseerd
verband

• ouder dan 30 jaar

•Nederlands • 26 t/m 30 jaar

Maastric t
00 gram softdrugs

• harddrugs 100-1000 gram softdrugs

kl gram .1 buitenlanders-
harddrugs 22 t/m 25

6-50 gram harddrugs
harddrugs

Den Haa

ar

alleen gepleegd. 1 .eenmalig delict

1 Rotterdam

t/m 21 jaar

'eigen gebruik i

tot 30 gram softdrugs

.softdrugs

. im- en export

1 Haarlem

grensover-
schrijdend

71000 gr.
softdrugs
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Bijlage 11.2
HOMALS•analyse: karakteristiek van harddrugszaken afgedaan per
arrondissement

•meermalig

100 gram harddrugs

o er am

im- of export. eigen
gebruik

. grensverkeer

• aar em
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Bijlage 11.3
HOMALS-analyse: karakteristiek van softdrugszaken afgedaan per
arrondissement

.meermalen gepleegd

Den Haa

. handel

seram

aas ric t
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Bijlage III
HOMALS-analyse: strafsoort

1 t/m 5 gram

• meermalen gepleegd

• handel

5 t/m 50 gram

• Amster

Den Haag Arnhem
• art. 2 onder A,B of D

Maastricht. • in georganiseerd verband
ovv

• niet grensoverschrijdend

/ • alleen gepleegd

1 gram -art. 2 onder C

.eenmalig delict

• Rotterdam

.eigen gebruik

een ovv

51 t/m 100 gram

7100 gram

.im- of export

grensoverschrijdend

Haarlem.
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Bijlage IV
HOMALS-analyse: strafduur harddrugszaken

Haar em

bij grensverkeer.

4k< 30 dagen ovv

V eigen gebruik

o er am

\ • eenmalig delict

\ .art. 2 niet gekwalificeerd

alleen. \
;1 t/m 6 mnd ovv

!g] gram \ . ser am

\.̂niet grensoverschr. 1 t/m 100 gram
t/m 5 gram

6 t/m 50 gram
/ % 1 jaar ovv

/ . in georganiseerd

\ en aa /
\ i. 2 gekwalificeerd

handel.
\\ /^

} t/m 1 jaar ovvV rn em

aascc • • meermalen gepleegd delict

verband

. im- of export

›100 gram
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