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Voorwoord

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is sinds vele
jaren betrokken bij onderzoek naar slachtoffers van misdrijven. Het
gaat meestal om slachtofferstudies waarin slachtoffers benaderd worden.
In het onderhavige onderzoek, dat werd uitgevoerd ten behoeve van de
Commissie Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, is
via een dossierstudie onderzocht in hoeverre slachtoffers van misdrijven
thans enige vorm van schadevergoeding ontvangen voor de door hun ge-
leden schade en letsel. Tevens werd onderzocht hoe door de invoering
van de schadevergoedingsstraf en een uitbreiding van de mogelijkheid
zich civielrechtelijk te voegen in het strafproces het slachtoffer in veel
meer gevallen dan tot nu toe, een schadevergoeding van de dader zou
kunnen krijgen.

Velen hebben meegewerkt aan het totstandkomen van dit onderzoek.
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de griffiers, de archivaris-
sen en de archiefmedewerkers van de griffies van de arrondissements-
rechtbanken in Alkmaar, Breda, Groningen, Den Bosch, Rotterdam en
Zutphen voor hun bereidheid de vele dossiers, in korte tijd, voor ons
uit de archieven te lichten.

Ook de codeurs hebben een belangrijke bijdrage tot het welslagen van
het onderzoek geleverd, waarvoor onze dank. Monique Overwater en
Rob Vane willen wij dankzeggen voor hun administratieve ondersteuning.

Binnen het WODC is het onderzoek begeleid door dr. J.J.M. van Dijk
en Gert Jan Veerman. Hun kritische opmerkingen, mede ten aanzien van
de rapportage, zijn ons tot grote steun geweest bij de realisering van
dit rapport.
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1 Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de commissie "Wettelijke
voorzieningen slachtoffers in het strafproces". De opdracht van de
commissie was om met voorstellen te komen met betrekking tot een
verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Eén
van de belangrijkste voorstellen van de commissie is de invoering van
een wet op de schadevergoedingsstraf en de verruiming van de moge-
lijkheden tot civiele voeging in het strafproces.

1.1 De onderzoeksvragen

Er zijn drie globale onderzoeksvragen, de commissie had twee onder-
zoeksvragen geformuleerd, de onderzoekers hebben. hier één vraag aan
toegevoegd. De vraag van de onderzoekers luidt:
1. Wat zijn de kenmerken van slachtoffers die bij misdrijven betrokken

zijn waarvoor en ten behoeve waarvan wellicht een schadevergoe-
dingsstraf kan worden opgelegd in de toekomst?
Hoe groot is de schade die slachtoffers van misdrijven hebben als
gevolg van het misdrijf. Hoe vaak is er letsel?

De vragen van de commissie luiden:
2. Hoe vaak vinden op dit moment al schaderegelingen plaats binnen

het strafrecht? Kan iets gezegd worden over de kenmerken van de
zaken waarbij deze schaderegelingen tot stand komen?
Er 'zijn op dit moment twee manieren voor de slachtoffers ;van mis-
drijven om hun schade vergoed te krijgen. Allereerst is er de civiele
voeging. Hierbij kan het slachtoffer een vordering indienen bij de
rechtbank van ten hoogste f 1.500. Ten tweede kan de rechter een
geheel of _ gedeeltelijke schadevergoeding opleggen als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Een voordeel van
deze procedure is dat aan de schadevergoeding geen maximum is
verbonden.

3. Wat zullen de kosten zijn van de invoering van de voorstellen van
de commissie?
Hierbij denkt de commissie vooral aan drie soorten kosten. Allereerst
kunnen er kosten ontstaan door de verminderde opbrengsten aan
boetes als gevolg van de (waarschijnlijke) omzetting van boetes (ten
behoeve van de overheid) in schadevergoedingen ten behoeve van het
slachtoffer. Ten tweede kunnen er kosten ontstaan door de stijging
van de werklast van verschillende onderdelen van het justitiële ap-
paraat. Ten derde kunnen er kosten ontstaan door de uitbreiding van
de executieproblematiek.
Een suggestie van de commissie is dat onderzocht wordt wat de
ervaringen in Engeland zijn, waar sinds 1972 de mogelijkheden tot
het opleggen van een schadevergoedingsstraf aanzienlijk zijn uitge-
breid. De. vragen kunnen wellicht aan de hand van gegevens over de
ontwikkelingen in Engeland (mede) beantwoord worden.
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1.2 De onderzoeksopzet

Om deze vragen te beantwoorden is een dossierstudie uitgevoerd. Er is
een aselecte steekproef getrokken uit zaken die in 1985 door zes arron-
dissementsrechtbanken (Rotterdam, Den Bosch,' Breda, Groningen,
Alkmaar en Zutphen) zijn afgedaan. In aanmerking voor de steekproef
kwamen alle schuldigverklaringen (met of zonder straf) met uitzondering
van de verkeersmisdrijven en de zaken waarin hoger beroep 'is aangete-
kend. Verkeersmisdrijven zijn uitgesloten, omdat ervaring in Engeland
leert dat bij deze zaken haast nooit een schadevergoeding wordt opge-
legd. Zaken waarin hoger beroep is aangetekend, zijn uitgesloten van-
wege praktische redenen (moeilijk te traceren dossiers). Om voldoende
zaken in het onderzoek te kunnen betrekken waarin een schadevergoe-
ding als bijzondere voorwaarde is opgelegd, zijn 200 extra zaken gese-
lecteerd waarin deze voorwaarde was opgelegd.

Er zijn uiteindelijk 1772 dossiers gecodeerd die afkomstig zijn uit een
representatieve steekproef en 182 zaken waarin schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde was opgelegd. De meeste resultaten hebben be-
trekking op de representatieve steekproef. Er is alleen informatie over
de bewezen verklaarde misdrijven gecodeerd.

1.3 Belangrijkste resultaten van het onderzoek

Meestal worden de daders slechts voor één misdrijf veroordeeld (twee-
derde van de zaken). In 20% van de zaken worden ook (meer) zaken ad
informandum gevoegd. De meeste zaken uit de (representatieve) steek-
proef betreffen vermogensmisdrijven (tweederde van alle zaken). Verder
komen voor: misdrijven tegen het leven (11%), misdrijven tegen -de
openbare orde (8%) en ruwheidsmisdrijven (7%).

1.3.1 Wat zijnde kenmerken van de slachtoffers, hoe vaak hebben zij letsel
opgelopen, wat is de schade?

Niet alle misdrijven veroorzaken slachtoffers: in 87% van de zaken was
een slachtoffer betrokken, in de rest van de gevallen (13%) was dit niet
het geval. Gemiddeld zijn er 1,6 slachtoffers bij een zaak betrokken (in
zaken waar een slachtoffer aanwezig was).

Type slachtoffers
Er is onderscheid gemaakt naar verschillende typen slachtoffers. Aller-
eerst kunnen slachtoffers verdeeld worden in natuurlijke personen ver-
sus bedrijven/instellingen. Onder de slachtoffers bevinden zich 43%
bedrijven en instellingen en 57% natuurlijke personen (42% mannen en
15% vrouwen). Onder de bedrijven/instellingén werd het grootste ge-
deelte gevormd door commerciële instellingen, winkels en bedrijven
(73%). Overheidsinstellingen (17%) vormen een geringer deel van de
slachtoffers. Verder bevinden zich in deze categorie slachtoffers o.m.
scholen, vrijwilligersorganisaties, bejaardenoorden ziekenhuizen enz.

Schade en letsel
De gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer zijn in drie "schade"-
categorieën ingedeeld: materiële schade, psychische schade en licha-
melijk letsel. Bij één derde van de natuurlijke personen die bij een
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misdrijf' betrokken zijn, is er letsel of is er sprake van een sexueel
misdrijf. Van de slachtoffers met letsel heeft de helft geen medische
behandeling nodig. Bij een vijfde is er sprake van vrij ernstig letsel en
zijn meer bezoeken aan een arts of een ziekenhuisopname nodig. 5% van
alle natuurlijke personen moet zijn werk onderbreken. Er is aangenomen
dat in het algemeen de meeste kosten die ontstaan als gevolg van let-
sel, door ziekenfondsen/particuliere ziekteverzekeraars worden vergoed;
deze kosten zijn derhalve niet bij het schadebedrag opgenomen. Bij 2%
is (vermoedelijk vrij ernstig) psychisch letsel geconstateerd. Over de
kosten ten gevolge van de psychische schade kon op basis van de dos-
siers niets worden gezegd.

In een kwart van de (bewezen verklaarde) misdrijven is geen mate-
riële schade geconstateerd; in 44% is de schade f 1.500 of minder, bij
30% van de zaken, is een schadebedrag van meer dan f 1.500 vastge-
steld. De totale schade, geschat voor alle zaken die door de arrondis-
sementsréchtbanken werden behandeld (schuldigverklaringen met uitzon-
dering van de verkeersmisdrijven en de- zaken waarin hoger beroep is
aangetekend), bedraagt f 256 miljoen. Na eventuele teruggave van goe-
deren blijkt dat.de restschade f 116 miljoen bedraagt.

Vergoeding van de materiële schade vóór de terechtzitting (naast het
terugkrijgen van gestolen goederen)
Er zijn drie mogelijkheden voor het slachtoffer om de materiële schade
vóór de terechtzitting vergoed te krijgen.

Informele schaderegelingen tussen dader en `slachtoffer vóór de te-
rechtzitting komen veel voor bij steunfraudezaken (ni. 57%; slechts 3,6%
van de zaken betreffen steunfraude). In andere gevallen zijn informele
schaderegelingen betrekkelijk zeldzaam (3%). Bij elkaar is in 7% van de
zaken (waar een slachtoffer bekend was) een schaderegeling tussen
dader en slachtoffer tot stand gekomen. De onderzoeksgegevens wijzen
-uit dat wat geldt voor schaderegelingen die als straf zijn opgelegd door
de. rechter, ook opgaat voor de informele regelingen. In beide gevallen
komen schaderegelingen met name tot stand bij agressie tegen zaken en
vermogensmisdrijven en gaat het' om hetzelfde type daders (met een
-relatief hoog inkomen).

Verzekeringen (voor de materiële schade) blijken een relatief
bescheiden rol te spelen bij het vergoeden van de schade. De helft van
de slachtoffers blijkt onverzekerd te zijn en slechts de helft van de
verzekerde slachtoffers krijgt alle schade vergoed van de verzekering.
Bovendien blijkt dat bij grote schadebedragen minder vaak alle schade
wordt vergoed dan bij lage schadebedragen.

Het schadefonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven: in de steek-
proef kwamen geen zaken _ voor waarbij een uitkering van dit schade-
fonds werd ontvangen.

Naar schatting houdt minimaal 52% en maximaal 70% van de slachtoffers
schade over aan hèt misdrijf. De rest krijgt de totale schade vergoed
vóór de terechtzitting: 34% van alle slachtoffers krijgt de goederen
terug, naar schatting 7% krijgt een vergoeding (van de totale schade)
van de verzekering en nog eens 7% treft een informele schaderegeling
met de dader.



.1.3.2 Hoe vaak wordt een schadevergoeding geregeld via het strafrecht

Schadevergoeding via het strafrecht vindt betrekkelijk weinig plaats: in
totaal wordt bij 6% van alle zaken een schadevergoeding voor minstens
één van de slachtoffers tot stand gebracht. In Engeland is het percen-
tage opgelegde schadevergoedingen meer dan driemaal zo hoog: 19% voor
alle misdrijven. In één derde van -deze gevallen wordt een schadever-
goeding als bijzondere voorwaarde .bij een voorwaardelijke veroordeling
opgelegd, in de helft van de gevallen heeft het slachtoffer zich gevoegd
en is de vordering toegewezen; in bijna een vijfde van de zaken worden
de twee regelingen in combinatie opgelegd. De bedoeling hiervan is dat
de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde als een "stok achter de
deur" dient, voor het geval dat de veroordeelde het bedrag dat via de
civiele vordering is opgelegd, niet wil betalen.

Uit de dossiers blijkt dat er bij slachtoffers behoefte bestaat aan
schadevergoeding. De wens om zich te voegen wordt door 14% van de
slachtoffers uitgesproken. In één derde van de gevallen is er inderdaad
een civiele vordering toegewezen, in 5% van de gevallen moet de dader
een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde betalen, in 16% wordt,
voor de terechtzitting, een informele regeling tussen. dader en slacht-
offer bereikt. In iets minder dan de helft (45%) van de gevallen wordt
op geen enkele wijze aan deze wens tegemoet gekomen.

Tussen de twee manieren waarop schadevergoeding kan worden opge-
legd (als bijzondere voorwaarde of door middel van de civiele voeging),
zijn veel overeenkomsten.

Beide soort vergoedingen worden relatief vaak opgelegd bij ruwheid-
misdrijven (28%) en bij misdrijven tegen de openbare orde (14%). Ook in
Engeland wordt bij dit soort misdrijven relatief vaak een compensation
order opgelegd. Het aantal compensation orders voor sommige, misdrijven
ligt op een aanzienlijk hoger niveau dan' in ons land: agressie tegen
zaken (=ruwheidsmisdrijven) 90%, inbraak 66%, fraude/oplichting 63% en
diefstal 58%.

Bij de zaken waarin een schadevergoeding wordt opgelegd, is er altijd
sprake van (rest)schade. Een vergoeding voor slachtoffers die uitsluitend
letsel hebben, komt niet (of nauwelijks) voor; ook de ervaring in
Engeland leert dat het opleggen van schadevergoedingen bij geweldsmis-
drijven relatief weinig voorkomt.

Het betalen van een schadevergoeding wordt vaak gecombineerd met
een voorwaardelijke straf, maar ook met een onvoorwaardelijke boete.
Geldstraffen (en dit geldt voor boetes'en schadevergoedingen) worden
meestal niet opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf. Ook in
Engeland is dit het geval. Wanneer een veroordeelde uit de maatschappij
wordt gehaald, zoals- dat bij een gevangenisstraf gebeurt, blijkt dit
nauwelijks te combineren met het betalen van ' een schadevergoeding.
Ook is,gebleken dat bij hoge schadebedragen eerder een gevangenisstraf
dan een boete wordt opgelegd en dat in deze zaken eveneens het aantal
opgelegde schadevergoedingen afneemt. Voor de slachtoffers betekent
dit dat, vooral indien zij veel schade' lijden,' de kans dat de veroor-
deelde een gevangenisstraf krijgt opgelegd, toeneemt, waardoor het
moeilijker wordt om een schadevergoeding te ontvangen.

Het opleggen van een schadevergoeding blijkt niet te worden bemoei-
lijkt door de.aanwezigheid van mededaders en/of meer slachtoffers,
zoals wel wordt gevreesd.

Bij het opleggen van schadevergoedingen binnen het strafrecht lijkt
het beleid van politie en 'justitie een rol te spelen. Het totaal aantal
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schaderegelingen (formeel en informeel) verschilt naar gelang het arron-
dissement van 11% tot 23%. Deze verschillen en het feit dat men in
sommige arrondissementen een voorkeur lijkt te'hebben voor de ene of
de andere vorm van schadevergoeding, geven aan dat voor slachtoffers
de kans op een schaderegeling in het ene arrondissement gunstiger ligt
dan in het andere.

1.3.3 Wat zijn 'de kosten van de uitvoering van de voorstellen van de com-
missie?

Kosten door verlies aan inkomsten van boetes
De meest realistische verwachting is dat het aantal opgelegde schade-
vergoedingen in Nederland zich ontwikkelt zoals in Engeland en Wales
(nl. naar schatting 19% schadevergoedingen). In dat geval zijn er twee
mogelijkheden. Er vindt een volledige omzetting van boetes in schade-
vergoedingen plaats. Het verlies aan inkomsten kan dan worden geschat
op f 2 miljoen. Indien, zoals in Engeland het geval is, bij een deel van
de zaken naast een schadevergoeding eveneens een boete wordt opge-
legd, kan het verlies aan inkomsten van de overheid geschat worden op
ongeveer f 1 miljoen.

Uit Engelse statistieken blijkt dat sinds enkele jaren (vanaf 1979) het
percentage opgelegde boetes aan het dalen is. Maar uit de statistieken
blijkt eveneens dat het aantal. compensation orders sinds 1976 (het jaar
van de invoering van de wet) vrijwel constant is gebleven. Het lijkt dus
onwaarschijnlijk dat er een relatie bestaat tussen de daling van de
boetes enerzijds en de. invoering van de wet op de compensation, orders
anderzijds. Bovendien hebben in het Engelse strafrecht verschillende
andere veranderingen plaatsgevonden die de daling van de boetes kun-
nen verklaren (zie Bottoms, 1987).

Dit' zou kunnen betekenen dat de overheid weinig of geen verlies aan
inkomsten zal lijden. Er is echter geen informatie beschikbaar over de
ontwikkeling van de omvang van de boetes in Engeland.

Verwachtingen met betrekking tot wanbetaling
Uit het.onderzoek blijkt dat ongeveer driekwart van de veroordeelden
die een schadevergoeding krijgen opgelegd (als bijzondere voorwaarde of
d.m.v. de civiele voeging), de vergoeding betaalt. Dit komt overeen met
de gegevens over de betaling van de schadevergoedingsstraf in
Engeland. Uit een ander Nederlands onderzoek naar schadevergoeding
als bijzondere voorwaarde (Cozijn, ter perse) komt een hoger aantal
wanbetalers naar voren (41%).

Op basis van de literatuur (zie o.m. Softley; 1977; Moxon, 1985) is
gebleken dat wanbetalers van geldstraffen relatief vaak de volgende
kenmerken bezitten: zij hebben vaak eerdere contacten met justitie
gehad; zij hebben een laag inkomen (of zijn werkloos); zij zijn woon-
achtig in de grote steden; zij hebben geen vaste woonplaats. Tenslotte
gaat het relatief vaak om jonge mannen. Uit het onderzoek blijkt dat
de kenmerken van degenen die door de Nederlandse rechtbanken zijn
veroordeeld, veel gelijkenis vertoont met de kenmerken van wanbetalers.
Het gaat overwegend om ongehuwde jonge mannen. De overgrote meer-
derheid (driekwart) is al eens eerder met justitie. in aanraking geweest.
Meer dan de helft is werkloos en de meesten hebben een zeer gering
inkomen. Een betrekkelijk gering deel van de veroordeelden is verslaafd
aan drugs (8%). Dit wijst erop dat het doen betalen van een schadever-



goeding ook in Nederland problemen zou kunnen opleveren. Het beta-
lingspercentage van 75% in Engeland is overigens. niet onaanvaardbaar
laag.

De werklast van het justitiële apparaat
Volgens de schattingen die zijn gemaakt, zou de invoering van de voor-
stellen van de commissie Terwee minimaal 7 en maximaal 26 mensjaren
kosten-. Om verschillende redenen is de maximumgrens van de schatting
nogal onwaarschijnlijk. Ook dient te worden vermeld dat ten behoeve
van de uitvoering van dit nieuwe beleid de parketten sinds 1 januari
1987 er al één administratieve kracht bij hebben gekregen. Het lijkt
daarom reëel om de extra werklast op 0,5 à 1 mensjaar per arrondisse-
ment te schatten. Het extra werk zal vermoedelijk vooral terechtkomen
bij de, administratie van de parketten en de' (parket)politie, die te ma-
ken krijgen met de executie van de straf, indien de veroordeelden de
schadevergoeding niet uit zichzelf betalen.

1.4 ' Aandachtspunten voor het beleid

Indien de voorstellen van de commissie aangenomen worden, verdienen
de volgende punten de aandacht.

1.4.1 De reactie op wanbetaling

Uit de literatuur over het betalen, van boetes is gebleken dat dadenken-
merken slechts gedeeltelijk het betalingsgedrag van de veroordeelde
voorspellen (zie o.m. Moxon, 1985; Casale en Hilisman, 1986). Andere
factoren die met de organisatie en met het beleid van het justitiële
apparaat te maken hebben, zijn eveneens van groot belang. Hiermee kan
het "succespercentage" (aantal geïnde boetes) in een gunstige of ongun-
stige richting worden beïnvloed. De volgende aspecten blijken van be-
lang.
- De omvang van de geldstraf zal moeten worden afgestemd op de

inkomsten van de dader. De meeste veroordeelden verdienen zeer
weinig en voor sommigen zal alleen een symbolisch bedrag van f 50
of f 100 betaalbaar zijn. De rechter dient daarom over voldoende
informatie te beschikken over de financiële middelen van de ver-
dachte.

- Een snelle en liefst persoonlijke reactie moet volgen-zodra duidelijk
is dat (nog) niet is betaald.

- Belangrijk is de kwaliteit en de organisatie van de verantwoordelijke
instanties. De werklast op zich van diegenen die belast zijn met de
inning, blijkt ongerelatéerd te zijn aan het succespercentage.
Advies aan de veroordeelde bij het beheren van het inkomen. Veel
wanbetalers blijken hier zelf niet goed toe in staat.

- Beslaglegging op goederen (en voornamelijk het starten van de proce-
dure) blijkt succesvol te. zijn om wanbetalers er alsnog'toe te bren-
gen te betalen. Voor het slachtoffer is deze aanpak te verkiezen
boven de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. Ook vanuit
het kostenaspect is deze methode voordeliger: voor de overheid is de
gevangenisstraf immers de duurste oplossing. In de praktijk blijkt
overigens dat het meestal niet nodig is om daadwerkelijk tot beslag-
legging over te gaan.
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- Een begin maken met de tenuitvoerlegging van de vervangende hech-
tenis. Ook hier blijkt dat slechts zelden tot daadwerkelijke opsluiting
van de veroordeelde hoeft te worden overgegaan. Experimenten wijzen
ook op een gunstig uitstralingseffect van prikacties op andere veroor-
deelden.

1.4.2 Het belang van beleidsrichtlijnen

Het lijkt van belang' dat heet beleid haar doelstellingen en de manier
waarop zij deze denkt te realiseren, zo concreet mogelijk doorgeeft
door middel van bijvoorbeeld beleidrichtlijnen. Argumenten die pleiten
voor beleidsrichtlijnen, kunnen als volgt worden samengevat.

Uit dit onderzoek en uit de literatuur (zie o.m. Shapland e.a., 1985)
blijkt dat dader- en misdrijfkenmerken slechts in geringe mate voor-
spellen welke veroordeelden een schadevergoeding opgelegd zullen krij-
gen en welke niet. In de huidige situatie hebben meingen van indivi-
duele magistraten of beleidsvoorkeuren, die per arrondissement verschil-
len, een duidelijke invloed op het al dan niet opleggen van schadever-
goedingen. Richtlijnen kunnen ertoe bijdragen dat verschillen in straf-
toemeting zoveel mogelijk gereduceerd worden. Beleidsrichtlijnen zouden
zich ook kunnen richten op het 'opleggen van schadevergoeding bij
geweldsmisdrijven. Schadevergoedingen worden in Nederland en Engeland
slechts zelden voor geweldsmisdrijven tegen personen opgelegd. Het is
voor rechters kennelijk moeilijk om de geleden pijn en het letsel van
het slachtoffer te vertalen in een bedrag. Om deze reden zijn er in
Engeland "guidelines" ontwikkeld (zie o.m. Vennard, 1979). Deze helpen
de rechter om de omvang van de schadevergoeding te bepalen wanneer
er letsel/pijn is veroorzaakt. Uit onderzoek bleek dat het gebruik van
de richtlijnen het opleggen van compensation orders bij geweld tegen
personen deed toenemen.

Een argument voor het ontwikkelen van beleidsrichtlijnen m.b.t. ge-
weldsmisdrijven voor Nederland is dat de afwezigheid ervan ten nadele
zou werken van natuurlijke personen. Zij zijn de enigen die met letsel
te maken hebben. Bovendien vormen slachtoffers van geweld in sociaal
opzicht de meest kwetsbare groep slachtoffers.

1.4.3 Schadevergoeding en andere straffen

Een schadevergoeding wordt vaak gecombineerd met andere opgelegde
straffen. Een schadevergoeding (en in het algemeen: een geldstraf)
wordt echter (bijna) nooit gecombineerd met een gevangenisstraf. Vooral'
bij hoge schadebedragen wordt vaak een gevangenisstraf opgelegd.
Slachtoffers die veel schade oplopen, hebben daarom een kleinere kans
op schadevergoeding. Er zou aan gedacht kunnen worden om, indien de
rechtbank dit (gezien de ernst van, het misdrijf) mogelijk acht, een
korte gevangenisstraf (minder dan zes maanden) te vervangen door de
schadevergoedingsstraf. Een dergelijke substitutie zou in het belang van
slachtoffers kunnen zijn. Het zou ook in het verlengde liggen van de
bedoeling van de Wet Vermogenssancties. Een van de doelstellingen van
deze wet was het terugdringen van de korte vrijheidsstraf. Met de
invoering van de wet is het mogelijk geworden voor de rechter om in
alle gevallen een geldboete op te leggen (zie o.m..Fokkens, 1983). In-
dien een boete mogelijk is, zou in plaats daarvan ook een schadever-
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goeding kunnen worden opgelegd, indien er een slachtoffer met schade
is.

Aan de vervanging van de korte gevangenisstraf door een schadever-
goeding zitten, los van het kostenaspect, een aantal voordelen. Uit
onderzoek blijkt dat slachtoffers prijs stellen op een schadevergoeding.
Slachtoffers die een schadevergoeding hebben ontvangen, zijn duidelijk
vaker tevreden over een aantal aspecten van het justitiële systeem
(Shapland e.a., 1985; Cozijn, ter perse). Ook blijkt dat. daders die tot
het betalen van een schadevergoeding zijn veroordeeld (of tot een boete
of dienstverlening), niet vaker recidiveren (en,volgens sommige onder-
zoeken zelfs minder) dan daders die tot vrijheidsstraffen zijn veroor-
deeld (Moxon, 1985; Schneider, 1986). Waarschijnlijk heeft. een dergelijk
beleid ook de'steun van het Nederlandse publiek (Van Dijk, .1985). Er is
vastgesteld dat er in het algemeen steun is bij de publieke opinie voor
de gedachte van een schadevergoedingsstraf, ook in geval van wat
zwaardere misdrijven en ter vervanging van vrijheidsstraffen (zie o.m.
Galaway, 1984).

11.4.4 Gevolgen voor het justitiële apparaat

De invoering van een schadevergoedingsstraf heeft gevolgen voor de
organisatie en het functioneren van het justitiële apparaat. Een belang-
rijk aspect is het vergaren van informatie over de schade en het letsel
dat het slachtoffer heeft geleden. De commissie stelt voor dat slachtof-
fers schadeformulieren invullen. Ervaringen met dergelijke formulieren,
in Nederland en in het buitenland, zijn gunstig. Een ander aspect is dat
door het justitiële apparaat actief informatie moet worden gegeven aan
de slachtoffers. De praktijk leert (zie o.m. Shapland, 1985; Cozijn, ter'
perse) dat het nogal eens voorkomt dat slachtoffers' gebrekkig geïnfor-
meerd worden.

1.4.5 Het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding

In 40% van de zaken bedraagt de restschade f 500 of minder. In deze
gevallen lijkt het niet onrealistisch om te streven naar, een volledige
vergoeding. van de schade door de veroordeelde. Vooral natuurlijke
personen, die in het algemeen weinig schade lijden, kunnen waarschijn-
lijk relatief vaak alle schade vergoed krijgen van de dader. In 20% van
de gevallen schommelt de restschade tussen f 500 en f 1.500 en in. 40°0
van de gevallen bedraagt de restschade f 1.500 of meer. In deze zaken
zal het moeilijker zijn, gezien de beperkte financiële draagkracht van
de meeste daders, om de vergoeding van de totale restschade te eisen.
In Engeland is de omvang van een compensation order dan ook meestal
geringer dan de veroorzaakte schade (Softley, 1977;,Shapland e.a., 1985).

Shapland (Shapland e.a., 1985) heeft ervoor gepleit dat wordt afgezien
van de doelstelling dat de veroordeelde in alle gevallen de gehele scha-
de vergoedt. Dit dient te worden beschouwd als een onrealistische ver-
wachting en deze kan daarom maar beter verlaten worden. Het gevaar
bestaat dat slachtoffers geen enkele vergoeding krijgen, omdat de dader
onvoldoende draagkracht heeft. Daarom kan er beter naar gestreefd
worden alle daders tenminste een deel van de schade te laten vergoe-
den. Slachtoffers blijken hieraan ook de voorkeur te geven (Shapland
e.a., 1985; zie ook Cozijn, ter perse). Op die manier erkent het justi-
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tiële systeem hun bestaan als slachtoffer en wordt de dader verplicht
iets tegenover de aangerichte schade, het letsel en de immateriële scha-
de te stellen. Op deze wijze hoeft ook de inkomenspositie van de dader
geen beletsel te zijn voor het opleggen van een schadevergoeding.
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2 De vraagstelling en opzet van het onderzoek

2.1 Inleiding

Sinds enkele jaren is er - ook internationaal gezien - grote belangstel-
ling voor de positie van het slachtoffer in het strafproces. Inmiddels
zijn vele publikaties over dit onderwerp verschenen en vele initiatieven
genomen. In Nederland is het accent onder meer komen te liggen op de
in ons land relatief zwakke positie van het slachtoffer van misdrijven
binnen het strafproces (zie o.m. Smale, 1977; Van Dijk, 1983; Steinmetz
e.a., 1987; Van Andel e.a., 1987; Wesselius, 1986). Van Dijk (1983) stelt
verschillende maatregelen voor om op alle niveaus van het justitiële
apparaat (politie, openbaar ministerie, rechtbank) de mogelijkheden tot
schadevergoeding aan het slachtoffer te verbeteren. Hij pleit eveneens
voor de invoering van een schadevergoedingsstraf volgens het Engelse
model van de "compensation orders".

Inmiddels hebben twee werkgroepen zich gebogen over verschillende
aspecten van de positie van het slachtoffer in het strafproces en richt-
lijnen opgesteld voor het begeleiden van het slachtoffer door het justi-
tiële systeem (de werkgroep aangifte sexuele geweldsmisdrijven en de
werkgoep justitieel beleid en slachtoffer; meestal naar hun voorziters
werkgroep De Beaufort en werkgroep Vaillant genoemd). De werkgroep
De Beaufort heeft zich over de positie van slachtoffers van sexuele
misdrijven gebogen. De werkgroep Vaillant heeft aanbevolen dat, in het
kader van het "slachtofferbeleid", het regelen van de schade één van de
doelstellingen van het beleid van politie en justitie moet worden.

In dit kader kan de instelling van de commissie "Wettelijke voorzie-
ningen slachtoffers in het strafproces" gezien worden als een logisch
vervolg op de ingeslagen weg. De commissie kreeg als opdracht een
studie te verrichten naar de mogelijkheden van een versoepeling van de
regeling van de voeging als beledigde partij en naar de invoering van
de schadevergoedingsstraf. Op dit moment zijn er in ons land binnen
het strafrecht twee mogelijkheden voor het slachtoffer om een schade-
vergoeding te krijgen: allereerst is er de civiele voeging, ten tweede is
er de mogelijkheid een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij
een voorwaardelijke veroordeling op te leggen. Aan deze twee methoden
zijn nadelen verbonden. Bij de civiele voeging dient het slachtoffer het
initiatief te nemen tot het indienen van een vordering. Deze vordering
kan ten hoogste f 1.500 bedragen. De methode van de schadevergoeding
als bijzondere voorwaarde is lang niet altijd bruikbaar (Van Bemmelen,
1986).

De commissie, onder voorzitterschap van mevrouw mr. C.A.
Terwee-van Hilten, stelt voor de mogelijkheden tot civiele voeging
aanzienlijk uit te breiden. Zo wordt o.m. voorgesteld de grens van
f 1.500 op te heffen. De schadevergoedingsstraf houdt in dat de rechter
op vordering van de officier van justitie aan de dader rechtstreeks als
straf kan opleggen het betalen van een schadevergoeding aan het
slachtoffer voor de door hem toegebrachte schade. Het onderscheid met
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de bestaande mogelijkheid van schadevergoeding die de strafrechter
heeft, is dat dit nu slechts als bijzondere voorwaarde kan bij een voor-
waardelijke veroordeling. De commissie (in het vervolg genoemd naar
haar voorzitter) had reeds tevoren een aantal beperkingen geformuleerd
ten aanzien van de schade en het soort zaken dat naar haar mening
voor een schadevergoedingsstraf in aanmerking zou kunnen komen.
Voorzover van belang voor het onderzoek worden de uitgangspunten van
de commissie hieronder weergegeven. Verder verwijzen we naar het
rapport van de commissie.

- De veroordeelde moet civielrechtelijk aansprakelijk zijn voor de scha-
de;

- de omvang van de schade moet volgens de criteria van het civiele
recht worden beoordeeld;

- de schadevergoedingsstraf kan slechts worden opgelegd wanneer het
gaat om "clear cases", d.w.z. dat de hoogte van de schadevergoeding
aangetoond moet kunnen worden met behulp van de gegevens die uit
het strafrechtelijk onderzoek naar voren komen;

- de kring van personen ten behoeve van wie een schadevergoedings-
straf wordt opgelegd, mag niet groter zijn dan de kring van de voe-
gingsgerechtigden (dit zijn de personen die zich civielrechtelijk in het
strafproces mogen voegen);

- de schadevergoedingsstraf wordt aan een maximum gebonden; bij
vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding zal rekening
worden gehouden met de draagkracht van de dader;

- de schadevergoedingsstraf kan worden opgelegd bij misdrijven en
overtredingen;

- een schadevergoedingsstraf is niet mogelijk bij ad inforandum ge-
voegde zaken of wanneer de schade reeds op een andere wijze is
vergoed;

- de schadevergoedingsstraf moet. een bijkomende straf zijn; bij een
keuze tussen een vordering tot een geldboete of een schadevergoe-
dingsstraf zal de officier van justitie prioriteit moeten toekennen aan
de vordering tot schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer;

- de schadevergoedingsstraf moet deel uitmaken van het vonnis; alleen
de veroordeelde kan ertegen in beroep gaan, het slachtoffer niet. Het
openbaar ministerie (OM) wordt belast met de tenuitvoerlegging van
de schadevergoedingsstraf.

2.2 De vraagstelling van het onderzoek

In september 1986 verzocht de commissie "Wettelijke voorzieningen
slachtoffers in het strafproces" het WODC een onderzoek te doen naar
de (financiële) consequenties voor de Nederlandse overheid van de in-
troductie van de schadevergoedingsstraf in het strafrecht. De commissie
formuleerde de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de financiële gevolgen van de voorstellen van de commissie

voor de staat?
2. Hoe vaak, in welke gevallen en voor welke bedragen wordt er van

de voegingsprocedure gebruik gemaakt?
Op basis van de vraagstelling van de commissie zijn de volgende onder-
zoeksvragen geformuleerd.
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Vraag 1: Wat zijn de financiële gevolgen van de voorstellen van de
commissie?
Hierbij denkt de commissie vooral aan drie soorten kosten. Allereerst
kunnen er kosten ontstaan door de verminderde opbrengsten aan boetes
als gevolg van de (waarschijnlijke) omzetting van boetes (ten behoeve
van de overheid) in schadevergoedingen ten behoeve van het slachtof-
fer. Om te weten welk gedeelte van deze inkomsten weg zullen vallen,
zijn verschillende zaken van belang. Allereerst moet bekend zijn welke
zaken er, eventueel, voor een schadevergoedingsstraf in aanmerking
komen. Criteria voor zaken die voor een schadevergoeding in aanmer-
king zouden kunnen komen, worden in ieder geval geacht te zijn:
- zaken met een bekende dader en één of meer aanwijsbare slachtof-

fers;
- zaken waarbij er materiële schade is (veroorzaakt door braak, vernie-

ling of verlies), letselschade, of ideële schade;
- zaken waarbij de dader civielrechtelijk aansprakelijk is voor de scha-

de en waarbij de schade op geen enkele andere wijze is vergoed.
Ten tweede moet bekeken worden bij welke zaken de rechter boetes
oplegt en hoe vaak dit gebeurt bij zaken die voor schadevergoeding in
aanmerking komen. Op deze manier kan worden geschat wat het verlies
aan inkomsten zou kunnen zijn.

Een ander aspect van de kosten bij de invoering van de voorstellen
van de commissie Terwee is de stijging in de werklast van de verschil-
lende onderdelen van het justitiële apparaat.

Ten derde kunnen er kosten ontstaan door de uitbreiding van de exe-
cutieproblematiek. Hiervoor is onderzocht wat de sociaal-economische
achtergronden van de daders zijn; ziet het er, gezien deze achtergron-
den, naar uit dat zij een schadevergoedingsstraf zouden (kunnen) beta-
len. Wat zijn de ervaringen met het betalen van boetes op dit moment
en van de schadevergoedingen die opgelegd worden?

Een suggestie van de commissie is dat onderzocht wordt wat de erva-
ringen in Engeland zijn, waar sinds 1972 de mogelijkheden tot het op-
leggen van een schadevergoedingsstraf aanzienlijk zijn uitgebreid. De
vragen kunnen wellicht aan de hand van gegevens over de ontwikkelin-
gen in Engeland (mede) beantwoord worden (hoofdstuk 9).

Vraag 2: Hoe vaak, in welke gevallen en voor welke bedragen wordt er
van de voegingsprocedure en de schadevergoeding als bijzondere voor-
waarde gebruik gemaakt?
Er zijn nauwelijks empirische gegevens over de civiele voeging noch
over schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij een voorwaarde-
lijke veroordeling in Nederland. Er is weinig bekend over de mate
waarin van deze procedures gebruikt wordt gemaakt, door welke daders,
bij welke slachtoffers en voor welke misdrijven. Het is de bedoeling
hierover door middel van dit onderzoek meer inzicht te verschaffen.
Bovendien is het mogelijk uit deze gegevens informatie te verschaffen
voor de toekomstige toepassing van de schadevergoedingsstraf. Door na
te gaan of de daders, de delicten en/of slachtoffers van de zaken waar-
in geen schadevergoeding wordt opgelegd, afwijken van de daders, de
delicten en/of slachtoffers aan wie wel eens schadevergoeding is opge-
legd, zouden eventueel indicaties gevonden kunnen worden in welke
gevallen de strafrechter nu reeds de schadevergoeding een "geëigende"
afdoening vindt en in welke gevallen niet (hoofdstuk 7).
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Naast deze vragen van de commisie hebben de onderzoekers enkele
additionele vragen geformuleerd:
Vraag 3: Wat zijn de kenmerken van slachtoffers die bij misdrijven
betrokken zijn en ten behoeve van wie wellicht een schadevergoedings-
straf kan worden opgelegd in de toekomst; tot welke straf worden zij
veroordeeld?
- Wat zijn de kenmerken van de slachtoffers? Wie zijn de slachtoffers

van de misdrijven aan wie eventueel een schadevergoeding uitbetaald
moet worden? Hoe vaak betreft het bedrijven/instellingen, hoe vaak is
er letsel?

- Wat is de schade die veroorzaakt wordt? Om welke schadebedragen
gaat het; wordt, buiten het vonnis om, al op enigerwijze de schade
vergoed die slachtoffers lijden?

- Tot welke straf worden de daders nu veroordeeld? Met welke andere
straffen komen schadevergoedingen voor; welke relatie is er tussen de
straf (inclusief de opgelegde schadevergoeding), de omvang van de
schade en het veroorzaken van letsel?

2.2.1 Opzet van het onderzoek: een dossierstudie (populatie en steekproeven)

Teneinde zicht te krijgen op wat de introductie van de schadevergoe-
dingsstraf zou betekenen aan inkomstenderving voor de staat (omdat
een gedeelte van de boete eventueel omgezet zou kunnen worden in een
schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer), werd ervoor geopteerd
een dossieronderzoek te houden, waarbij een steekproef getrokken zou
worden uit het geheel van gevallen waarin, in een bepaald jaar, de
rechter tegen een verdachte een schuldigverklaring uitspreekt. Dit bete-
kent dat er in de steekproef ook zaken zitten waarbij er geen aanwijs-
baar slachtoffer is of waarbij er geen aanwijsbare schade (of aanwijs-
baar letsel) is.

Niet alle 19 arrondissementen zijn bij het onderzoek betrokken. Er is
gekozen voor zes arrondissementen, waarbij gestreefd is naar een zo
groot mogelijke representativiteit door uit elk ressort minstens één
arrondissement te trekken en zoveel mogelijk rekening te houden met
de grootte van de arrondissementen (in aantallen door de gewone rech-
ter onherroepelijk afgedane zaken - schuldigverklaringen - in 1984) en
wel zo dat twee grotere, twee middelgrote en twee kleine arrondis-
sementen in de steekproef zaten.

Zoals reeds enigszins aangegeven, bestond de populatie voor de zes
geselecteerde arrondissementen uit alle zaken in eerste aanleg (schul-
digverklaringen met of zonder straf), in 1985 afgedaan door de gewone
strafrechter (meervoudige kamer, politierechter en kinderrechter) inzake
misdrijven. Dit zijn dus alle afdoeningen waarin theoretisch een wijzi-
ging kan komen na de introductie van de schadevergoedingsstraf.

Dit impliceert dat in het onderzoek geen overtredingen zijn betrokken
noch zaken waarin de rechter de verdachte niet schuldig bevindt (uit-
spraak: ontslag van rechtsvervolging en vrijspraak). Er zijn voorts enige.
nadere beperkingen aangebracht: zaken waarin hoger beroep is aangete-
kend zijn uitgesloten om de praktische reden dat de dossiers van deze
zaken moeilijk te achterhalen zijn. Verkeersmisdrijven zijn uitgesloten,
omdat de ervaring in Engeland leert dat in deze zaken bijna nooit een
schadevergoeding wordt opgelegd (minder dan 50 gevallen per jaar). In
Nederland zijn bovendien al voorzieningen voor slachtoffers van ver-
keersmisdrijven (het Waarborgfonds Motorverkeer; zie ook Cozijn,
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1985)1.
Het bleek niet mogelijk de zaken waarin thans een schadevergoeding

voor het slachtoffer wordt opgelegd via een civiele vordering (art. 332
e.v. Sv), "op voorhand" te traceren, omdat civiele voegingen nergens
(apart) geregistreerd worden, noch op de parketten of rechtbanken,
noch bij het CBS. Hierdoor was het niet mogelijk deze groep als aparte
vergelijkingsgroep op te nemen. De eigenschappen van deze groep zou-
den dus achteraf moeten blijken uit de geselecteerde zaken (zie verder).

Uit deze populatie zijn twee steekproeven getrokken:
a. een representatieve steekproef van 1.800 zaken, getrokken uit het

totaal van alle schuldigverklaringen door de rechter, met of zonder
oplegging van straf (jaar van schuldigverklaring 1985);

b. een steekproef van 200 zaken uit de zaken, waarbij een schadever-
goeding als bijzondere voorwaarde (art. 14c Sr) werd opgelegd (jaar
van afdoening 1985).

Deze tweede steekproef wordt gebruikt om voldoende zaken te hebben
om de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde te kunnen bestude-
ren.

De steekproeven zijn getrokken uit de zaken die bij het CBS bekend
waren. Omwille van de leesbaarheid is een aantal tabellen in de bijlagen
opgenomen en een aantal wordt in de hoofdstukken gepresenteerd. Zie
bijlage I voor nadere informatie over de steekproef. Gemakshalve wor-
den in dit rapport zaken, daders en schuldigverklaringen aan elkaar
gelijk gesteld. Er kunnen echter per zaak verschillende daders (schul-
digverklaringen) betrokken zijn. Bij het berekenen van de schade is
hiermee rekening gehouden.

2.2.2 De dataverzameling

De gegevens werden verzameld door een bestudering van de dossiers, in
februari en maart 1987 door codeurs bij de archieven van de diverse
rechtbanken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van gestructureerde vra-
genlijsten 2.

De verzamelde gegevens hebben betrekking op dader, delict, schade,
letsel, slachtoffer(s) en afdoening. Voor de keuze van de te verzamelen
gegevens is gebruik gemaakt van de onderzoeksgegevens van soortgelijk
onderzoek in Engeland en Wales (zie hoofdstuk 9).
Uitgangspunt bij het verzamelen van de gegevens was het vonnis. Een
zaak omvat dus het delict of de delicten van een dader die in het von-
nis bewezen verklaard wordt of worden en waarvoor de veroordeelde
een straf krijgt opgelegd. Vandaar dat één zaak meer delicten kan
omvatten.

Praktische gang van zaken bij het coderen
Omdat het vonnis als uitgangspunt diende, is duidelijk dat de uiteinde-
lijke afdoening van de zaak in alle gevallen bekend was. Toch deden
zich hierbij nog onduidelijkheden voor. Ingeval meer dan één delict
gepleegd was en/of bepaalde delicten meermalen gepleegd waren, was
soms onduidelijk om hoeveel delicten het precies ging. Als op het von-
nis "meermalen gepleegd" voorkwam, werd dit ook zo gecodeerd.

Ten aanzien van de ad informandum gevoegde zaken was het aantal
niet altijd precies te achterhalen. Niet alle arrondissementen geven op
dezelfde manier aan of een zaak "ad info" is gevoegd of niet.
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Uit een aantal vonnissen was soms moeilijk te achterhalen of ingeval er
een schadevergoeding was opgelegd, dit via een bijzondere voorwaarde
was gebeurd, via civiele voeging of via beide. De formulering van de
civiele voeging op de vonnissen verschilt per arrondissement.

De dadergegevens konden over het algemeen gemakkelijk uit de dos-
siers gehaald worden, zij het dat bijvoorbeeld gegevens over de sociaal-
economische status (SES) moeilijker te achterhalen waren en vaak ook
helemaal niet.

Aangezien gegevens over bv. gezinsinkomen van de dader voor dit
onderzoek heel belangrijk waren, is geprobeerd - daar waar mogelijk -
toch de dader in bepaalde inkomenscategorieën in te delen.

Gegevens over de schade en het letsel konden vrij gemakkelijk en
meestal vrij nauwkeurig uit de dossiers gehaald worden. Waar nodig is
gebruik gemaakt van richtbedragen die van tevoren waren meegegeven
aan de codeurs. Deze richtbedragen zijn alleen gebruikt, indien het
dossier geen informatie over de werkelijke schade inhield (zie bijlage I).

Ingeval van letsel is er geen schadebedrag ingevuld, althans indien er
alleen sprake was van lichamelijk letsel. Volstaan is met het vermelden
van de aard van het letsel, aangezien de schade meestal moeilijk te
schatten was en bovendien door een ziektekostenverzekering gedragen
wordt.

Per zaak (vonnis) is informatie gecodeerd over maximaal 2 delicten en
per delict over maximaal 2 slachtoffers. Indien meer dan één delict
bewezen verklaard werd, werd als eerste delict het delict met de
zwaarste maximale strafbaarstelling gecodeerd. Per delict kon gedetail-
leerde informatie verzameld worden over maximaal 2 slachtoffers. Uit de
dossiers kwam duidelijk naar voren dat de informatie over het slachtof-
fer waarover de justitiële autoriteiten beschikken, zeer summier is. De
aard van het slachtoffer (naam) is meestal bekend, maar verdere infor-
matie ontbreekt. Gepoogd is erachter te komen of het slachtoffer voor
de geleden schade of verlies verzekerd was en of de verzekering iets
terugbetaald heeft. Ook hierover ontbraken vaak de gegevens in de
dossiers. Voor letselschade is dit niet gecodeerd, omdat ervan werd
uitgegaan dat het slachtoffer hiervoor verzekerd was.

Er is geopteerd voor een vrij ruim slachtofferbegrip; "slachtoffer is
degene die schade geleden heeft ten gevolge van het delict". Wèl zijn
als slachtoffer uitgesloten gebleven bijvoorbeeld verzekeringsmaatschap-
pijen in hun hoedanigheid van uitkerende instantie voor een door een
ander geleden schade.

2.3 Indeling van, het rapport

Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 3 wordt de verwachting
ten aanzien van het (niet) betalen van de schadevergoedingsstraf be-
sproken. Twee aspecten zijn hiervoor van belang: de kenmerken van de
daders en factoren die met het justitiële systeem te maken hebben. In
hoofdstuk 4 worden de kenmerken van de slachtoffers besproken en in
hoofdstuk 5 worden de gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer
beschreven (omvang van de schade, psychische schade en letsel). Ver-
volgens wordt onderzocht tot welke straf de daders zijn veroordeeld en
wat, bij invoering van de voorstellen van de commissie Terwee, het
verlies voor de overheid aan inkomsten uit boetes zou kunnen zijn
(hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van het voorkomen van .
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de civiele vordering en de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde
bij een voorwaardelijke veroordeling. In hoofdstuk 8 wordt aandacht be-
steed aan het probleem van de toename van de werklast voor het justi-
tiële aparaat als gevolg van de eventuele invoering van de voorstellen
van de commissie. Er zijn gesprekken gevoerd met enkele officieren van
justitie en rechters over de tijd die een civiele voeging en een schade-
vergoeding als bijzondere voorwaarde (bij een voorwaardelijke veroorde-
ling) hen op dit moment kost en er is een schatting gemaakt van de
toename van de werklast (bij de invoering van de voorstellen van de
commisie). In hoofdstuk 9 worden enkele aspecten van de "compensation
orders" (schadevergoedingsstraf) in Engeland en Wales beschreven. Er
wordt ook onderzocht of het aantal boetes, als gevolg van de invoering
van de wet op de "compensation orders", is afgenomen. Tenslotte wor-
den (in hoofdstuk 10) enkele gegevens uit de Nederlandse en buiten-
landse literatuur gepresenteerd die van belang kunnen zijn bij de dis-
cussie over de invoering van een schadevergoedingsstraf. Aan de orde
komen: gegevens over recidivisme, de houding van het publiek, wensen
van slachtoffers, consequenties voor het justitieel systeem en het bepa-
len van de hoogte van de schadevergoeding.
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Noten bij hoofdstuk 2

1. Aanvankelijk was de bedoeling van de commissie om overtredingen
niet te betrekken in haar voorstellen. Om die reden zijn overtre-
dingen niet meegenomen in het onderzoek. Vermoedelijk zal de afwe-
zigheid van overtredingen geen grote vertekening hebben op de
resultaten van het onderzoek.'In principe is iedereen verzekerd voor
schade die hij bij een ander veroorzaakt en anders rest er voor
slachtoffers de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen bij het
Waarborgfonds Motorverkeer.

2. Een kopie van de vragenlijst kan bij het WODC opgevraagd worden.
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3 Wanbetaling en persoonskenmerken van de daders

3.1 Inleiding

Zoals later (in hoofdstuk .9) zal blijken, kunnen er problemen ontstaan
bij het innen van de schadevergoedingsstraf. Niet alle veroordeelden
betalen de schadevergoeding.

In dit hoofdstuk worden de volgende punten behandeld. Allereerst
wordt ingegaan op gegevens uit de literatuur over de kenmerken van
daders die gerelateerd zijn aan het al dan niet betalen van schadever-
goedingen/boetes (paragraaf 3.2). Over het niet betalen van boetes zijn
meer gegevens bekend dan over het niet betalen van een schadevergoe-
ding. Omdat het niet betalen van een schadevergoeding vermoedelijk
door dezelfde factoren beïnvloed wordt als het niet betalen van een
boete, kunnen hier wellicht conclusies aan verbonden worden over de
toekomstige problemen met de inning van de schadevergoedingsstraf.

In paragraaf 3.3 wordt een aantal persoonskenmerken van de daders
beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde:
- leeftijd en geslacht van de daders (3.3.1);
- burgerlijke staat en woonsituatie (3.3.2);
- etniciteit (3.3.3);
- sociaal-economische status (3.3.4).
Verder wordt nagegaan of de dader verslaafd is en/of onder invloed was
van alcohol of drugs op het moment van het plegen van het misdrijf
(3.3.5) en of de dader reeds eerder in contact is gekomen met de justi-
tiële autoriteiten (3.3.6). Het is de bedoeling om uitspraken te doen
over mogelijke betalingsproblemen bij de eventuele invoering van een
schadevergoedingsstraf.

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op twee andere belangrijke factoren
die het al dan niet betalen van een boete beïnvloeden en die waar-
schijnlijk ook een rol zullen spelen bij de betaling van een schadever-
goeding. Het gaat om de omvang van de boete en om de wijze waarop
de boete wordt geïnd.

Korte omschrijving van de misdrijven in de steekproef
In bijlage II.1 wordt de aard van de misdrijven in de steekproef uitvoe-
riger beschrijven. Hier wordt volstaan met een kort overzicht. Ter
herinnering: het gaat om alle schuldigverklaringen (in 1985) met uitzon-
dering van de verkeersmisdrijven en zaken waarin hoger beroep werd
aangetekend.

Bij tweederde van de veroordeelden is één misdrijf bewezen
verklaarde. In 20% van de gevallen zijn er zaken ad informandum ge-
voegd. Het totaal aantal bewezen verklaarde misdrijven (voor 1.772
daders) is 2.614; het aantal ad informandum gevoegde zaken is 1.050.

Vermogensmisdrijven komen het meest voor (tweederde van alle za-
ken: eenvoudige diefstal 13%; gekwalificeerde diefstal 33%; overige ver-
mogensdelicten 16%). Verder komen voor: misdrijven tegen het leven
(11%), misdrijven tegen de openbare orde (8%) en ruwheidmisdrijven

19



(7%). Sexuele misdrijven vormen slechts 1% van de zaken. In 11% van de
gevallen zijn de misdrijven onder "overige wetten" gecategoriseerd. Het
gaat hierbij meestal om illegaal zenden, verboden wapenbezit en het in
bezit hebben en verhandelen van verdovende middelen. De meeste mis-
drijven worden alleen gepleegd (52%) of met één mededader (26%).
Slecht in 5% van de zaken waren er 4 of meer mededaders. Indien de
veroordeelde niet alleen heeft gehandeld, kan zijn aandeel in het mis-
drijf variëren. In 20% van de gevallen had hij een leidende rol, in 68%
was het aandeel van alle daders even groot, in 12% had de veroordeelde
duidelijk een gering aandeel bij de totstandkoming van het delict.

Er zijn verschillen gevonden naar gelang het type misdrijf en het
arrondissement. Misdrijven tegen de openbare orde en gekwalificeerde
diefstallen worden meestal met anderen gepleegd.

Arrondissementen blijken met een verschillend "aanbod" van zaken te
maken-te hebben. Zij verschillen met betrekking tot het type delict, het
aantal bewezen verklaarde misdrijven, het aantal mededaders en de
verantwoordelijkheid van de dader bij de totstandkoming van het mis-
drijf.

3.2 Het niet betalen van schadevergoedingen/boetes en daderkenmerken

Percentages wanbetalers
- Het niet betalen van een schadevergoeding. Uit de gegevens over

Engeland en Wales kwam naar voren dat ongeveer een kwart van de
veroordeelden de compensation orders niet betaalt. In de Verenigde
Staten werden hogere percentages gevonden (zie ook , hoofdstuk 9).
Uit een Nederlands onderzoek onder slachtoffers (Cozijn, ter perse)
blijkt dat 41% van degene die veroordeeld zijn tot het betalen van
een schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde), meteen betaalt, 18%
betaalt in termijnen. 41% van de slachtoffers heeft na twee jaar nog
niets ontvangen. Van de groep slachtoffers waaraan wel is betaald,
heeft tweederde het totale bedrag van de schadevergoeding ontvangen.

- Het niet betalen van een boete. In de meeste Westerse landen behoort
de boete tot een van de meest toegepaste straffen (zie ook hoofdstuk
9 voor Engeland en Wales; Gillepsie, 1980). Er zijn dan ook verschil-
lende studies over het niet betalen van boetes en de kenmerken van
veroordeelden die de boete niet betalen.

Softley (1978) vond ongeveer evenveel wanbetalers onder veroordeelden
die een boete moesten betalen, als onder diegenen die een schadever-
goeding moesten betalen: na 18 maanden heeft 23% van de veroordeel-
den zijn boete nog niet betaald. Andere cijfers over Engeland en Wales
zijn minder gunstig: 34% van de veroordeelden betaalt meteen, 30%
betaalt nadat de rechtbank enige actie heeft ondernomen, 36% betaalt
niet (Casale en Hillsman, 1986). In Australië slaagt men er veel beter in
boetes te innen. Volgens een omvangrijk Australisch onderzoek blijkt
dat 74% van de daders vrijwel meteen betaald. Nadat enige actie is
ondernomen, betaalt 17% alsnog. 2% van de veroordeelden belandt alsnog
in de gevangenis, 7% van de veroordeelden verdwijnt echter zonder enig
spoor achter te laten (Challinger, 1985).

Er blijken niet veel gegevens bekend te zijn over de Nederlandse
situatie. Volgens berekeningen van het Ministerie van Justitie wordt bij
de grote parketten 50% van de boetes betaald, bij de kleine parketten
is dit 70%. In totaal zou 60% van de boetes worden betaald, 27% van de
wanbetalers belandt in het zg. opsporingsregister en 13% wordt als
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'oninbaar" beschouwd. Van de veroordeelden die in het opsporingsre-
gister worden opgenomen, betaalt een groot deel alsnog. Cozijn (1987)
deed in Nederland onderzoek naar wanbetalers wiens de zaak in het
opsporingsregister belandde. Uit zijn gegevens blijkt dat, van alle
rechtbankzaken, 78% van de daders alsnog betaalt en dat in 15% van de
gevallen vervangende hechtenis wordt toegepast.

Kenmerken van wanbetalers
Uit Engels onderzoek (zie hoofdstuk 9) blijkt dat onder bepaalde typen
daders naar verhouding veel veroordeelden de schadevergoeding niet
betaalden. De volgende kenmerken (van de dader) houden verband met
het niet betalen van een schadevergoeding:
- het hebben van eerdere contacten met justitie;
- het hebben van een laag inkomen/werkloos zijn;
- jong zijn;
- woonachtig zijn in de grote steden; en
- geen vaste woonplaats hebben.
Uit de literatuur blijkt dat de kenmerken van wanbetalers van schade-
vergoedingen voor een groot deel overeenkomen met de kenmerken van
wanbetalers van boetes.

Goede betalers van boetes zijn: veroordeelden zonder eerdere con-
tacten met justitie, vrouwen, diegenen met een vaste baan, studenten en
gepensioneerden. Slechte betalers zijn recidivisten, mannen en degenen
zonder vast werk (Casale en Hillsman, 1986). In Nederland blijkt even-
eens dat het betalingsgedrag van mannen, jongeren en inwoners van de
grote steden slechter is dan dat van vrouwen, ouderen en inwoners van
kleinere gemeenten (Cozijn, 1987). Niet al deze kenmerken hebben een
sterke relatie tot wanbetaling.

De belangrijkste voorspeller van wanbetaling is recidivisme (r=0,31,
p<0,001; Softley, 1978). Op de tweede plaats komt leeftijd: jonge daders
betalen slechter dan oudere daders. Tenslotte bleken slechte sociale
bindingen ("poor social lies") en een laag inkomen van belang te zijn
(Softley, 1973; Casale en Hillsman, 1986).

In de volgende paragraaf zal bekeken worden in hoeverre daders die
door de arrondissementsrechtbank schuldig verklaard worden (en voldoen
aan de criteria van het onderzoek), kenmerken vertonen die geasso-
cieerd kunnen worden met wanbetaling.

3.3 Persoonskenmerken van de daders2

3.3.1 Geslacht en leeftijd van de daders

De overgrote meerderheid van de daders (88%) is van het mannelijk
geslacht; slechts 12% is een vrouw (N=1.772).

De veroordeelden zijn over het algemeen jong: 47% is jonger dan 25
jaar, slechts 7% is ouder dan 45 jaar. De gemiddelde leeftijd van de
mannelijke daders is 27,6 jaar; die van de vrouwelijke daders is 31,1
jaar3. In vergelijking met cijfers van de Nederlandse bevolking (CBS,
1984), blijkt dat zowel mannelijke als vrouwelijke daders aanzienlijk
jonger zijn dan een doorsnee van de bevolking (zie bijlage 11.2, tabel
15).

Uit de analyses blijkt dat de gemiddelde leeftijd afhankelijk is van de
combinatie van de variabelen misdrijf en geslacht. De resultaten kunnen
als volgt worden samengevat. Bij de vermogensmisdrijven en bij misdrij-
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ven tegen de openbare orde zijn vrouwen gemiddeld ouder dan de man-
nen, bij de andere type misdrijven zijn de leeftijden van de mannelijke
en vrouwelijke daders meestal gelijk (zie bijlage 11.2, tabellen 13, 14 en
15).

3.3.2 Burgerlijke staat en woonsituatie

Ruim de helft (58%) van de daders is "ongehuwd en niet-samenwonend"
(zie bijlage 11.2, tabel 16). Dit hoge percentage is te verklaren door de
relatief lage leeftijd van de daders (47% van de daders is jonger dan 25
jaar). 29% van de daders is gehuwd/samenwonend (21% gehuwd, 9%
samenwonend) en 13% is gescheiden. Het grootste deel van de daders
woont in gezinsverband (59%); 32% heeft "een eigen gezin" en 27%
woont bij "zijn ouders". 31% van de daders woont alleen. Verder woont
een klein deel van de daders in een woongemeenschap (1,5%), in een
tehuis (1,5%) of bij andere familie (1,5). 3,6% heeft geen vaste woon-
plaats4. Net. zoals bij de burgerlijke staat hangt ook de woonsituatie
samen met de leeftijd van de dader (zie bijlage 11.2, tabellen 16 en
17)6.

3.3.3 Etnische achtergrond

Bijna viervijfde (79%) van de daders is van Nederlandse afkomst, een
vijfde (19%) behoort tot een etnische minderheid. De grootste groepen
hieronder zijn de Surinamers (8%), Turken (3%), Marokkanen (3%) en
Antillianen (2%) (bijlage 11.2, tabel 18 en 19)8.

3.3.4 Sociaal-economische status van de daders

De sociaal-economische status van de dader wordt beschreven aan de
hand van de hoofdactiviteit van de dader; het inkomen en de bron van
inkomsten worden beschreven aan de hand van de sociale laag waarin
hij is ingedeeld (zie bijlage 11.2).

Activiteiten van de daders
Er zijn opvallend veel werklozen onder de veroordeelden: 55% van de
mannen en 31% van de vrouwen is werkloos. Volgens een CBS-onderzoek
is dit voor de Nederlandse bevolking (boven de 18 jaar) 6% bij de man-
nen en 2% bij de vrouwen (CBS, 1984).

Er is een samenhang tussen de activiteiten van de dader en het type
misdrijf (bijlage 11.2, tabel 20 en 22). Werklozen plegen iets meer ver-
mogensmisdrijven dan gemiddeld (56%; gemiddeld 52%). Vooral de wer-
kenden onderscheiden zich van de andere groepen: wanneer zij terecht
staan, is dit relatief vaak voor agressieve misdrijven (37%; gemiddeld is
dit 25%) en minder vaak voor vermogensmisdrijven (55%; gemiddeld is
dit 67%).

Inkomen?
Het inkomen van de veroordeelden is voor zover bekend over het alge-
meen laag. Het gemiddeld netto-(gezins)inkomen is f 1.245 per maand.
13% van de veroordeelden verdient een netto-(gezins)inkomen van
f 1.000 per maand, 65% verdient tussen de f 1.000 en f 1.499 per
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maand. Slecht 15% verdient meer dan J 2.000 (bijlage 11.2, tabel 21).
Vooral plegers van vermogensmisdrijven hebben een relatief laag inko-
men in vergelijking met de andere veroordeelden8 (zie ook bijlage 11.2,
tabel 22).

Sociale laag9,1o
De meeste daders (61%) vindt men in laagste sociale lagen (lagere em-
ployés, geschoolde en ongeschoolde arbeid). In de hoogste laag vindt
men 2% van de daders (zie ook bijlage 11.2, tabel 30). Er is geen ver-
band tussen de sociale laag en het type delict (X2=28,9; df=28; p<0,42).

3.3.5 Verslaving/onder invloed van drugs en alcohol

Er is nagegaan of de daders verslaafd waren aan alcohol en/of drugs of
onder invloed waren op het moment van het plegen van het delict. Het
feit dat een slachtoffer met een verslaafde dader te maken heeft, zal
vermoedelijk de kans op een schadevergoeding sterk doen afnemen
vanwege de geringe inkomsten van de meeste druggebruikers (in het
bijzonder diegenen die - bij gebrek aan voldoende legale inkomsten - in
hun onderhoud moeten voorzien door middel van illegale activiteiten; zie
ook Leuw, 1987).

Bijna driekwart (73%) van de daders is niet onder invloed van alco-
hol/drugs en is niet verslaafd (zie ook bijlage 11.2, tabel 23)11. Ruim
één kwart van de daders is in aanraking geweest met alcohol of drugs
(27%). Zonder rekening te houden met combinaties, blijkt dat 19% van
de veroordeelden onder invloed was van alcohol op het moment van het
misdrijf. Bij 13% van de veroordeelden is druggebruik en/of verslaving
vastgesteld. 8% van de daders is verslaafd, 3% gebruikt incidenteel
harddrugs en 2% is gebruiker van softdrugs12. Een aantal veroordeelden
is zowel verslaafd aan en/of gebruiker van drugs en gebruikt en/of is
verslaafd aan alcohol (zie ook bijlage 11.2, tabel 23).

Er is een sterke relatie tussen de variabelen onder invloed van/ver-
slaafd aan drugs en het type delict (zie bijlage 11.2, tabel 24). Van alle
agressieve misdrijven tegen zaken en van de misdrijven tegen personen,
wordt tussen de 40% en 50% gepleegd door daders die onder invloed zijn
van alcohol. Bij andere typen misdrijven is dit minder dan 11%. Ver-
slaafden en veroordeelden die incidentele gebruikers zijn van drugs,
plegen naar verhouding meer vermogensmisdrijven.

Het aantal verslaafde daders lijkt betrekkelijk gering gezien sommige
cijfers uit eerder onderzoek. Volgens Leuw (1987) is één derde van de
populatie in huizen van bewaring verslaafd aan drugs. Nuijten (1980)
vindt eveneens cijfers die een zeer grote bijdrage van druggebruikers
aan de criminaliteit aangeven. Het aantal misdrijven waarbij "drugge-
bruik meegespeeld kan hebben", schommelt tussen 53% en 96% afhanke-
lijk van het type misdrijf (inbraak 63%, diefstal 83%, winkeldiefstal 96%
en overige misdrijven 53%). Deze cijfers zijn echter niet representatief:
het gaat om zaken die bij een Utrechts inbraakproject betrokken waren
(Nuijten-Edelbroek, 1980).

Een verklaring voor het relatief lage aantal verslaafden in onderhavig
onderzoek is dat veel verslaafden wel door de politie worden opgepakt
maar dat het nooit tot een veroordeling komt (Leuw, 1987). Een van de
oorzaken is waarschijnlijk dat verslaafden vaak een betrekkelijk gering
feit plegen en ook vanwege het cellentekort op de politiebureaus en in
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huizen van bewaring, zo constateert Leuw met betrekking tot de
Amsterdamse situatie. De kans dat een slachtoffer met een verslaafde
dader te maken heeft, is afhankelijk van het type misdrijf en van het
arrondissement.

Onder de slachtoffers van vermogensmisdrijven is de kans op een aan
drugs verslaafde dader groter dan bij andere typen misdrijven (zie ook
hierboven). Bij eenvoudige diefstallen heeft 16% van de slachtoffers met
een verslaafde te maken. Bij gekwalificeerde diefstal en bij de overige
vermogensmisdrijven is dit 12% en bij de overige misdrijven gaat het
om 7% van de slachtoffers.

3.3.6 Recidive van daders10,1s,14

Er is onderzocht of (en in welke mate) de schuldigverklaarden al eerder
in contact met justitie waren geweest tijdens de 10 jaar voorafgaand
aan het misdrijf (bijlage 11.2, tabel 25). Recidivisme is een van de be-
langrijkste voorspellers van wanbetaling. Het gaat om het aantal eerdere
veroordelingen en om de eerdere afdoeningen door de. officier van jus-
titie (OvJ).

Van de daders heeft 42% geen eerdere veroordelingen gehad en bij
36% is nooit (althans, de laatste 10 jaar) eerder een zaak door de offi-
cier van de justitie afgedaan. Sommeert men de contacten, dan blijkt
dat slechts één kwart van de daders geen recidivist is (d.w.z. geen
eerdere veroordelingen heeft of geen eerdere afdoeningen door de OvJ);
driekwart van de daders heeft eerder contacten gehad (gemiddeld 2,6
maal). Hiervan heeft 14% slechts één eerder contact gehad, 22% heeft 2
à 3 contacten gehad en 39% had 4 contacten of meer.

Er is geen verband tussen de mate van recidive en de aard van de
gepleegde misdrijven (X2=48,7; df=42; p<0,30).

3.3.7 Kenmerken van daders naar arrondissement

Er zijn geen verschillen in leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar
gelang het arrondissement (leeftijd X2=29,8, df=25; p<0,24; burgerlijke
staat X2=15,3; df=15; p<0,43; geslacht X2=4,75; df=5; p<0,45).

Arrondissementen verschillen wel op de volgende variabelen: woonsitu-
atie, etnische achtergrond, SES, voornaamste activiteiten, gezinsinko-
men, aantal alcoholgebruikers en verslaafden en mate van recidive. Alle
tabellen zijn opgenomen in bijlage 11.2 (tabellen 26 t/m 32).

3.3.8 Verwachtingen ten aanzien van de betaling van de schadevergoedings-
straf

Samengevat kunnen de veroordeelden als volgt gekenmerkt worden. Het
gaat overwegend om ongehuwde jonge mannen. Globaal woont een kwart
bij zijn ouders, een derde woont alleen en een derde heeft een eigen
gezin. Meer dan de helft is werkloos en de meesten hebben een laag
inkomen. Ongeveer een vijfde van de daders behoort tot een etnische
minderheid; 8% is drugsverslaafd, driekwart is al eens eerder met jus-
titie in aanraking geweest.

Misschien ten overvloede worden nogmaals de factoren genoemd die



zoals uit eerder onderzoek is gebleken, samenhangen met wanbetaling
(van de schadevergoedingsstraf en van boetes). Deze kenmerken worden
vergeleken met de hierboven geschetste karakterisering van de veroor-
deelden.
- De belangrijkste voorspeller van wanbetaling is recidivisme: het heb-

ben van eerdere contacten met justitie. Uit de gegevens kwam naar
voren dat de overgrote meerderheid van de veroordeelden recidivist
is.

- Jongeren en mannen betalen eveneens minder vaak dan vrouwen en
ouderen: De meerderheid van de daders blijkt een jonge man te zijn.

- Het hebben van een laag inkomen en werkloos zijn houdt verband met
wanbetaling. Meer dan de helft van de daders is werkloos en het
gemiddelde inkomen is laag.

- Twee andere kenmerken van wanbetaling zijn: woonachtig zijn in de
grote steden en geen vaste woonplaats hebben. Uit de literatuur blijkt
dat de meeste criminaliteit in de grote steden voorkomt (zie o.m. Van
Dijk en Steinmetz, 1979). Volgens de onderzoeksgegevens blijkt dat
slechts een klein percentage daders (ni. 4%) geen vaste woonplaats
heeft.

Dit alles overziend lijkt de kans groot dat het betalen van een schade-
vergoeding in veel gevallen met problemen gepaard zal gaan.

3.4 Andere factoren die de betaling van boetes beïnvloeden

Uit de literatuur komt naar voren dat daderkenmerken niet de enige
factoren zijn die het al dan niet betalen van een boete beïnvloeden.
Twee belangrijke aspecten, naast daderkenmerken, zijn mede bepalend
voor de betalingsproblemen van vele veroordeelden. Het gaat om de
omvang van de boete en om de inningsprocedure die door de verant-
woordelijke instantie wordt gevolgd.

3.4.1 De omvang van de boete

De meeste veroordeelden hebben een gering inkomen. 87% van de ver-
oordeelden die hun boete wel betaalden, moet op bepaalde uitgaven
bezuinigen om deze te kunnen betalen; 39% onder hen moet op etens-
waren en/of geld voor de huishouding besparen. (Softley, 1978).

Uit Nederlands (Cozijn, 1987) en buitenlands onderzoek blijkt dat
grote bedragen moeilijker geïnd worden dan kleinere bedragen. In Enge-
land en Wales wordt 15% van de boetes onder £ 25 niet geïnd, bij boe-
tes van meer dan £ 100 stijgt dit percentage tot 55% (Softley, 1978).

Waar het in feite om gaat, is de afstemming tussen de financiële
mogelijkheden van de veroordeelden en de omvang van de boete. Casale
en Hillsman (1986) spreken over een "mismatch" (gebrek aan afstem-
ming) tussen de boete en het inkomen van de dader. Wanneer een boete
in vergelijking met het inkomen van de dader te hoog is, kan een aan-
tal veroordeelden het bedrag niet betalen. Moxon (1985) schat dat één
derde van de wanbetalers over onvoldoende middelen beschikt om aan
zijn verplichtingen te voldoen. Een deel hiervan komt dan ook in de
gevangenis terecht (zie ook Moxon, 1985; Challinger, 1985).

Geconcludeerd kan worden dat voor sommige veroordeelden de boete
te hoog is in verhouding tot hun inkomen en dat dit de reden is voor
het slechte betalingsgedrag.
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Als oplossing voor dit probleem is door verschillende auteurs gepleit
voor het systeem van de "day-Eines" (Moxon, 1985; Casale en Hilisman,
1986; Gillepsie, 1980). Hierbij wordt door de rechter de omvang van de
boete bepaalt door allereerst de boete in een bepaald aantal "dagen" uit
te drukken, afhankelijk van de ernst en het type misdrijf. Daarna wordt
dit aantal dagen vermenigvuldigd met x aantal guldens, afhankelijk van
het inkomen van de veroordeelde, waarmee het uiteindelijke boetebedrag
wordt verkregen. Hierdoor kan de "mismatch" (het gebrek aan afstem-
ming) tussen het inkomen van de veroordeelde en de omvang van de
boete vermeden worden. In geval van niet-betaling wordt het aantal
opgelegde dagen eventueel omgezet in een gevangenisstraf.

Een gerelateerd probleem is dat een aantal wanbetalers misschien wel
de financiële mogelijkheden heeft om te betalen, maar dat zij hun in-
komsten slecht beheren. Dit wordt door verschillende onderzoekers
bevestigd. Daarom wordt voorgesteld een aantal veroordeelden hulp te
bieden bij het beheer van hun inkomen (Moxon, 1985; Casale en
Hillsman, 1986). Ook in Nederlands onderzoek komt naar voren dat het
niet betalen van boetes ook verband houdt met "slordig" betalingsgedrag
in het algemeen (Cozijn, 1987).

3.4.2 De gevolgde inningsprocedure

De instanties die de boetes behoren te innen (in Engeland en Wales zijn
dit de rechtbanken), blijken nogal te verschillen in het percentage
boetes dat zij innen. Zo blijkt het aantal meteen geïnde boetes tussen
een aantal rechtbanken te schommelen tussen 40% en 27% en het aantal
niet geïnde, boetes tussen 23% en 46% (Moxon, 1985; Casale en Hillsman,
1986). Hieruit mag worden geconcludeerd dat het "succespercentage" bij
het innen van boetes ook verband houdt met de gebruikte methodes die
door de verantwoordelijke instantie worden gebruikt.

Technieken om de inning van boetes te verbeteren
Het voert te ver om hier uitgebreid in te gaan op inningsprocedures en
hun voor- en nadelen. Hiervoor wordt verwezen naar Moxon (1985) en
Casale en Hillsman (1986). Er wordt volstaan met een opsomming van
enkele belangrijke punten. Of deze technieken in alle gevallen in
Nederland gebruikt kunnen worden, zou nadere bestudering behoeven.
1. De organisatie en kwaliteit van de staf

Verschillen in werkbelasting blijken geen verklaring te zijn voor
verschillen in percentages geïnde boetes. Belangrijk is "de kwaliteit
en de organisatie van de staf" (Moxon, 1985).

2. Snelle reactie
Het betalen van een boete wordt bevorderd wanneer een snelle reac-
tie volgt van de justitiële autoriteiten, nadat is vastgesteld dat er
niet wordt betaald. Een persoonlijke reactie is te verkiezen boven
een schriftelijke. Meer succes hebben ook de plannen waarbij de
boete op korte termijn (eventueel in termijnen) moet worden betaald.
Naarmate de tijd verstrijkt wordt het innen van de boete moeilijker.

3. Advies bij het beheren van het inkomen
Zoals hiervoor is vermeld (paragraaf 3.4.1) is een aantal wanbetalers
slecht in staat om hun inkomen te beheren. In Engeland zijn goede
ervaringen opgedaan met "money supervision orders". Hierbij wordt
meestal door een reclasseringsambtenaar ("probation officer") een
plan opgesteld voor de betaling van de boete, zodat men niet hoeft
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over te gaan tot de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis.
Dit wordt vaak toegepast bij jonge veroordeelden en anderen die
moeite hebben met het beheer van hun budget.

4. Het beslagleggen op goederen
Het beste is een geleidelijke toename van de druk op wanbetalers.
Als eenvoudige middelen niet helpen, zou eerst geprobeerd moeten
worden beslag te leggen op de goederen van de veroordeelde in
plaats van meteen aan de tenuitvoerlegging van de vervangende
hechtenis te beginnen.
Uit de praktijk blijkt dat het beslagleggen op goederen ook een zeer
.efficiënt middel is om wanbetalers tot betaling te brengen (Moxon,
1986; Casale en Hillsman, 1986). Vaak is een inspectie van het huis
van de veroordeelde (en om goederen aan te wijzen) al voldoende.
Net als bij de vervangende hechtenis werkt de methode meestal door
een begin te maken met de uitvoering en dan blijkt dat er meestal
snel betaald wordt. "It would seem that people find the threat of
the permanent loss of their belongings far more persuasive than a
temporary threat of their liberty", aldus Moxon (1985).
In Zweden, waar dit systeem al geruime tijd wordt toegepast, waren
er in 1979 slechts 17 wanbetalers in de gevangenis terechtgekomen.
Uiteindelijk blijkt dat in een zeer klein aantal gevallen inderdaad
goederen worden verkocht: slechts bij 1% van de zaken was dit het
geval (Moxon, 1985).
Het ligt het voor de hand dat wanneer iemand wordt veroordeeld tot
een geldboete, de kans zo klein mogelijk wordt gehouden dat hij
toch in de gevangenis belandt. Om deze reden ligt het voor de hand
om deze methode te prefereren boven de executie van de vervan-
gende hechtenis. Bovendien is dit waarschijnlijk ook een goedkoper
middel voor justitie: een gevangenisstraf is de duurste van alle
straffen.

5. Een begin maken met de uitvoering van de vervangende hechtenis
Zowel uit Nederlands (Steenhuis, 1976; Cozijn, 1987) als uit buiten-
lands onderzoek (Moxon, 1985) blijkt dat de wetenschap bij daders
(op het moment dat zij een overtreding/misdrijf begaan of indien zij
veroordeeld zijn tot het betalen van een boete) dat vervangende
hechtenis mogelijk is, niet veel invloed heeft op hun gedrag. In
Engeland en Wales hebben beperkingen in de mogelijkheid om ver-
vangende hechtenis op te leggen geen invloed gehad op het percen-
tages geïnde boetes (Moxon, 1985).
Niet de dreiging, maar een begin maken met de tenuitvoerlegging
van de vervangende hechtenis helpt de meeste wanbetalers over de
brug (Moxon, 1985; Casale en Hillsman, 1986; Cozijn, 1987). Plotse-
ling wordt toch betaald en het blijkt dan ook niet' nodig te zijn om
daadwerkelijk tot de uitvoering van de vervangende hechtenis over
te gaan.

In dit kader kan de prikactie van de Amsterdamse parketpolitie in het
voorjaar van 1981 vermeld worden, waarvan verslag wordt gedaan in het
rapport van de commissie "Tenuitvoerlegging van geldboeten" (commissie
Van Gend, 1983). De actie begon om vier uur 's ochtends. Er deden
vijftien parketwachters aan mee (verdeeld over vijf teams). In enkele
uren tijd zijn tweehonderd adressen bezocht, sommige waar meer boete-
vonnissen moesten worden geïnd. Meestal werd "aan de deur betaald".
Om 7 uur waren 37 personen gearresteerd. Hieronder bevonden zich
twee personen tegen wie een onvoorwaardelijke veroordeling tot een
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gevangenisstraf liep. Van de 35 gearresteerden betaalden er nog 33 hun
boete na aankomst in het Paleis van Justitie. Uiteindelijk zijn dus vier
personen naar een penitentiaire inrichting overgebracht. Wanneer geen
rekening wordt gehouden met de twee arrestanten die tot een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf waren veroordeeld, betekent dit dat voor
200 wanbetalers 2 cellen nodig zijn.

jIn diezelfde maand werden nog twee prikacties uitgevoerd, waarbij
per keer 500 adressen werden bezocht. Ook werd in de pers aandacht
besteed aan de acties. Het gevolg was dat in de daarop volgende weken
het betalen van boetes veel vlotter verliep; veel meer mensen betaalden,
zowel "spontaan" aan de kassier van de parketpolitie als aan de deur.
Geconcludeerd wordt door de commissie Van Gend dat het betalen van
boetes in Amsterdam nog steeds vlot verloopt (het rapport van de com-
missie verscheen in 1983).

Samenvattend: een zeer klein deel (2%) van de wanbetalers belandt in
de gevangenis wanneer een begin wordt gemaakt met de executie. Bo-
vendien vindt er een "uitstralingseffect" plaats naar andere veroordeel-
den waardoor veel meer mensen betalen dan voorheen. .

3.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is gepoogd aan te geven wat de verwachting zou kun-
nen zijn ten aanzien van de betaling van een schadevergoeding.
Op basis van de literatuur is, gebleken dat kenmerken van wanbetalers
de volgende zijn: het hebben van eerdere contacten met justitie, het
hebben van een laag inkomen (of werkloos zijn), jong zijn, een man
zijn, woonachtig zijn in de grote steden en geen vaste woonplaats
hebben.

Kenmerken van veroordeelden wijzen erop dat de betaling van een
schadevergoeding niet gemakkelijk zal verlopen. De veroordeelden kun-
nen als volgt gekenmerkt worden. Het gaat overwegend om ongehuwde
jonge mannen. Globaal woont een kwart bij zijn ouders, een derde
woont alleen en een derde heeft een eigen gezin. Meer dan de helft is
werkloos en de meesten hebben een zeer gering inkomen. Ongeveer een
vijfdevan de daders behoort tot een etnische minderheid; 8% is een
drugverslaafde, driekwart is al eens eerder met justitie in aanraking
geweest.

Indien, na de introductie van een schadevergoedingsstraf, het totaal
aantal veroordelingen tot een geldstraf (een boete of een schadevergoe-
ding) toeneemt (wat een realistische aanname is, zie ook hoofdstuk 8),
zal het totaal aantal zaken met inningsproblemen vermoedelijk ook
toenemen. Dit hoeft niet te betekenen dat het aantal zaken waar niet
betaald wordt, verhoudingsgewijs ook stijgt.

Enkele kanttekeningen kunnen hierbij geplaatst worden.
- Het is een feit dat, ondanks deze tamelijk ongunstige samenstelling

van de daderpopulatie (wat betreft de betaling van boetes/schadever-
goeding), op dit moment (in Nederland en vele andere Westerse lan-
den) een groot aantal veroordeelden (in Nederland: 58%) een boete
opgelegd krijgt (zie ook hoofdstuk 7). Enerzijds zou men zou kunnen
beargumenteren dat, waar nu de betaling van een boete wordt ver-
langd, in de toekomst ook wel een schadevergoeding kan worden
opgelegd (indien een slachtoffer.bekend is). Anderzijds blijkt dat het
innen van de boetes op dit moment niet zonder problemen verloopt.
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In paragraaf 3.2 bleek dat 22% a 40% van de boete niet geïnd wordt.
Bijna een vijfde van de veroordeelden behoort tot een etnische min-
derheid. Uit de buitenlandse literatuur komt naar voren dat etnische
minderheden minder vaak een schadevergoedingsstraf opgelegd krijgen
(en in Nederland: minder vaak een alternatieve sanctie) (paragraaf
3.2). Vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid zou dit punt enige aan-
dacht verdienen.
De ervaring met schadevergoeding leert dat deze vaak niet wordt
opgelegd bij geweld tegen personen, maar wel bij vermogensmisdrijven
(en agressie tegen zaken). In hoofdstuk 9 wordt gepleit voor beleids-
richtlijnen om de rechter te helpen bij het opleggen van schadever-
goedingen bij agressieve misdrijven. Nu blijkt bovendien dat daders
van agressieve misdrijven vermoedelijk wat beter in staat zijn om een
schadevergoeding te betalen (paragraaf 3.3.4).
Daderkenmerken zijn niet gelijk voor alle arrondissementen. Op basis
van de onderzoeksgegevens blijkt dat sommige arrondissementen met
een wat "moeilijker" categorie daders te maken hebben.
Uit de literatuur is gebleken dat daderkenmerken slechts gedeeltelijk
het betalingsgedrag van de boetes voorspellen. Andere factoren die
met de organisatie en met het beleid van het justitiële apparaat te
maken hebben, zijn eveneens van groot belang. Hiermee kan het "suc-
cespercentage" (aantal geïnde boetes) in een gunstige of ongunstige
richting worden beïnvloed.

De volgende aspecten blijken van belang te zijn.
- Een discrepantie tussen de inkomsten van de dader en de omvang van

de geldstraf moet zoveel mogelijk vermeden worden. De meeste ver-
oordeelden verdienen zeer weinig en voor een gedeelte onder hen is
de omvang van het te betalen bedrag te groot. In dit verband kan
worden gepleit voor een 'Way-fine"-systeem.

- Een snelle en liefst persoonlijke reactie moet volgen zodra duidelijk
is dat (nog) niet is betaald.

- Belangrijk is de kwaliteit en de organisatie van de staf. De werklast
blijkt ongerelateerd te zijn aan het succespercentage.

- Advies bij het beheren van het inkomen. Veel wanbetalers blijken
hier zelf niet goed toe in staat.

- De beslaglegging op goederen (en voornamelijk het starten van de
procedure) blijkt succesvol te zijn om wanbetalers er alsnog toe te
brengen te betalen.

- Een begin maken met de tenuitvoerlegging van de vervangende hech-
tenis. Experimenten wijzen ook op een gunstig uitstralingseffect van
dergelijke prikacties op andere veroordeelden.

Geconcludeerd kan worden dat gezien de kenmerken van de meeste
veroordeelden enige problemen bij het betalen van een schadevergoeding
kunnen worden verwacht. Wanbetaling is echter niet alleen afhankelijk
van daderkenmerken. Ook het justitiële apparaat zelf heeft een eigen
verantwoordelijkheid. Het blijkt in de praktijk mogelijk te zijn, voor de
verantwoordelijke instanties, om het innen van boetes (of in de toe-
komst eventueel schadevergoedingen) te verbeteren en het "succesper-
centage" te vergroten.
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Noten bij hoofdstuk 3

1. Indien gegevens in dit hoofdstuk worden gesplitst naar aard van het
misdrijf, wordt de dader getypeerd naar het door hem gepleegde
delict dat het zwaarst strafbaar is gesteld. Dit betekent dat indien
iemand een delict heeft gepleegd, hij naar dat delict wordt gety-
peerd; indien iemand meer delicten heeft gepleegd, wordt hij naar
dat delict getypeerd waarop de zwaarste straf staat.

2. In verband met het interpreteren van de gegevens kan het volgende
worden opgemerkt. In dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken
(t/m 8), moeten percentages met een zekere voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd. Wanneer bijvoorbeeld gevonden wordt dat werken-
den vaker agressieve misdrijven plegen dan andere groepen (bij-
voorbeeld werklozen), dan kan dit gegeven niet zonder meer geïn-
terpreteerd worden als: "werkenden in Nederland plegen meer ge-
weldsmisdrijven". Het gaat in dit onderzoek om verhoudingen binnen
een groep daders, niet om percenteringen op de bevolking als ge-
heel (bv. op 100 werkenden plegen er 10 een agressief misdrijf).
Wanneer in de daderpopulatie onder werkenden meer agressieve
misdrijven voorkomen, dan kan dit een gevolg zijn van het feit dat
werkenden in Nederland relatief minder vermogensmisdrijven plegen
dan werklozen. Hierdoor kan de bovengenoemde relatie ook ont-
staan.

3. Het betreft de leeftijd van de daders ten tijde van het vonnis.

4. N=1511; aantal ontbrekende waarden is 43.

5. Vanwege onduidelijkheid bij de codeurs of een "gehuwde/samenwo-
nende" als "zelfstandig" of als "eigen gezin" gecodeerd diende te
worden, heeft achteraf een hercodering plaatsgevonden. Alle gehuw-
den/samenwonenden die in de categorie "zelfstandig" waren ge-
plaatst, zijn gehercodeerd tot de categorie "eigen gezin". Doordat
nu gehuwden die inderdaad zelfstandig wonen, ook in de categorie
"eigen gezin" zijn geplaatst, is deze categorie waarschijnlijk licht
overschat. Er wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen
gehuwden/samenwonenden met en zonder kinderen. Beide groepen
zijn in de categorie "eigen gezin" geplaatst.
Net zoals bij de burgerlijke staat hangt ook de woonsituatie samen
met de leeftijd van de dader. Burgerlijke staat en woonsituatie zijn
net als leeftijd gerelateerd aan het type misdrijf.

6. Er is een samenhang tussen type misdrijf en het al dan niet beho-
ren tot een etnische minderheid, maar de gevonden verschillen zijn
niet groot. Daders die behoren tot een etnische minderheid, plegen
relatief iets meer vermogensdelicten dan Nederlanders (65% tegen
60% bij Nederlanders). Bij de agressieve delicten is de verhouding
bijna gelijk: Nederlanders 21%, allochtonen 19% (X2=15,7; df=6;
p<0,02). De verschillen tussen Nederlanders en etnische minderheden
verdwijnen echter wanneer gecontroleerd wordt op sociale laag.

7. Het inkomen van de dader staat voor het netto-inkomen van de
dader per maand. Getracht is "het gezinsinkomen" van de dader vast
te stellen (zeker van belang bij, minderjarige daders die geen eigen
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inkomen bezitten); de dossiers boden hierover echter weinig infor-
matie. Tevens is geprobeerd - indien het dossier hierover informatie
bevatte - bijzondere vaste lasten, zoals "alimentatie" en "afbetalin-
gen", direct te verrekenen. In het algemeen echter leverde de dos-
siers hierover weinig informatie op. Wel dient te worden opgemerkt
dat in 30% van de gevallen informatie over het gezinsinkomen vol-
ledig ontbrak.

8. Daders van de eenvoudige en gekwalificeerde diefstallen en van de
ruwheidsmisdrijven hebben een relatief laag gezinsinkomen (tussen
de f 1.100 en f 1.200), bij de andere type misdrijven ligt het ge-
zinsinkomen rond de f 1.300, behalve bij de "overige misdrijven"
waar het gezinsinkomen naar verhouding hoog is (f 1.400; F=5,0;
df=7; p<0,0001).

9. SES is als volgt gecodeerd:
laag 1: hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, directeur

grote onderneming, leraren M.O., hoge ambtenaren.
laag 2: hoofdzakelijk hoge employé's, directeuren van kleine onder-

nemingen, hoofdambtenaren, grote landbouwers en tuinders,
middelbare technici.

laag 3: hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe midden-
stand, ambtenaren in middenpositie, middelgrote landbou-
wers en tuinders, middelbare technici.

laag 4: hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, geschool-
de arbeiders, kleine landbouwers en tuinders, kantoorbe-
dienden, lage employé's, lage ambtenaren.

laag 5: hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere beambten.
laag 6: hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders.

10. Het feit dat er geen samenhang wordt gevonden tussen de mate van
recidivisme en SES enerzijds en type misdrijf anderzijds, kan wor-
den veroorzaakt door de vrij homogene samenstelling van de groep
veroordeelden.

11. Daders bij wie uit de dossiers niet duidelijk bleek dat ze verslaafd
waren, zijn in de categorie "niet verslaafd" geplaatst. Daders bij
wie uit de dossiers niet duidelijk bleek dat ze onder invloed een
misdrijf hadden gepleegd, zijn in de categorie "niet onder invloed"
ingedeeld.

12. N=1719; aantal ontbrekende waarden is 53.

13. Bron van recidivegegevens (vroegere veroordelingen door de rechter
en/of vroegere afdoening door de officier van justitie) is de Justi-
tiële Documentatie, gehecht aan de "Verificatie- en Informatiestaat".
De afdoeningen die op deze staat vermeld waren, zijn meegenomen,
dus ook eventuele afdoeningen door de kantonrechter.

14. Zowel bij de "eerdere veroordelingen" als bij de "eerdere afdoenin-
gen door de officier van justitie" zijn contacten die langer dan 10
jaar geleden plaatsvonden, niet meegerekend. In dat geval werd de
categorie "geen" ingevuld.
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4 Kenmerken van de slachtoffers

In dit hoofdstuk worden de slachtoffers beschreven die eventueel een
beroep zouden kunnen doen op een schadevergoedingsstraf en over wie
informatie beschikbaar was in de dossiers. Allereerst zal gekeken wor-
den of er slachtoffers betrokken zijn bij de zaak en zo ja hoeveel
(paragraaf 4.1). Daarna zullen enkele socio-demografische kenmerken
worden besproken (paragraaf 4.2). Er is informatie verzameld over het
type slachtoffer (natuurlijke personen versus bedrijven/instellingen)
(paragraaf 4.2.1), de leeftijd (4.2.2), etnische achtergrond (4.2.3), de
sociaal-economische status (SES) en het inkomen (4.2.4), de relatie
tussen de dader en het slachtoffer (4.2.5) en over de vraag of er sprake
is van uitlokking (4.2.6).

4.1 Aantal en aard van de slachtoffers

Delicten met of zonder slachtoffer
Niet alle misdrijven veroorzaken slachtoffers. Bij 13% van de misdrijven
waarover informatie is verzameld, is er geen slachtoffer en bij 87% is
er wel een slachtoffer aanwezig. Ook wanneer uit het dossier blijkt dat
een slachtoffer bij het misdrijf betrokken is, is informatie over dat
slachtoffer niet altijd beschikbaar. Bij 1% van alle zaken is het duide-
lijk, op basis van het dossier, dat er (minstens) een slachtoffer is ge-
weest, maar zijn er verder geen gegevens aanwezig. Bij 0,5% van de
misdrijven zijn er zowel "bekende" als "onbekende" slachtoffers. Ten-
slotte is er een kleine minderheid van delicten die zeer veel slachtof-
fers teweeg brengt: 1% van de daders heeft meer dan 5 slachtoffers
gemaakt. In één geval waren er zelfs 62 slachtoffers (vernieling van
auto's).

Of er wel of geen slachtoffers zijn, hangt sterk af van het type
misdrijf. Bij de meeste typen delicten zijn er bij 94% tot 99% van de
zaken slachtoffers bekend. Er zijn twee uitzonderingen waar minder
vaak slachtoffers bij betrokken zijn. Bij misdrijven tegen de openbare
orde en het gezag is er in één derde (32%) van de gevallen geen
slachtoffer; bij de categorie "overige wetten" (Telegraaf- en Telefoon-
wet, Vuurwapenwet, Opiumwet e.a.) is bijna nooit een slachtoffer be-
trokken (bij slecht 8% van' de zaken is er wel en bij 92% is geen
slachtoffer aanwezig; zie ook bijlage III, tabellen 1 en 2).

Aantal en aard van de slachtoffers
In totaal zijn er 2.455 slachtoffers genoteerd (van 1.772 daders). Wan-
neer de zaken zonder slachtoffers niet worden meegerekend, zijn er 1,6
slachtoffers per zaak. Slachtoffers kunnen worden ingedeeld naar be-
drijven/instellingen versus natuurlijke personen. Natuurlijke personen
vormen 57% van de slachtoffers. In 43% van de gevallen gaat het om
bedrijven/instellingen. Zonder rekening te houden met de bedrijven/in-
stellingen vormen de mannen 75% en de vrouwen 25% van de slachtof-
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ferpopulatie.
Opmerkelijk is het grote aantal instellingen/bedrijven dat slachtoffer

is van criminaliteit (zie ook bijlage III, tabel 3). De (Nederlandse en
buitenlandse) slachtofferstudies registreren alleen slachtofferervaringen
van natuurlijke personen. Indien de hierboven genoemde verhoudingen
tussen natuurlijke personen en bedrijven/instellingen ook gelden voor de
niet-geregistreerde criminaliteit, dan zou dit betekenen dat het aantal
misdrijven dat op basis van de slachtofferstudies wordt berekend, onge-
veer 40% hoger zou moeten liggen. Ook uit buitenlands onderzoek komt
naar voren dat een groot deel van de slachtoffers van criminaliteit
instellingen en bedrijven zijn. Schneider en Schneider (1980) vonden dat
43% van de slachtoffers bedrijven/instellingen zijn, andere onderzoekers
vonden 40% (Galaway e.a., 1980).

4.2 Socio-demografische kenmerken van de slachtoffers

Op basis van de zogenaamde slachtofferstudies is inmiddels zeer veel
informatie beschikbaar over de socio-demografische kenmerken van
slachtoffers-van misdrijvenl. Uit Nederlands en buitenlands onderzoek
blijkt dat slachtofferschap niet gelijk verdeeld is over de bevolking.
Bepaalde groepen hebben een aanzienlijk grotere kans om slachtoffer
van misdrijven te worden (zie. o.m. Skogan, 1976 en 1981; Hindelang,
Gottfredson en Garofalo, 1978; Fiselier, 1978; Van Dijk en Steinmetz,
1979; CBS, 1986). Over het algemeen zijn de belangrijkste voorspellers
van slachtofferschap in volgorde van belangrijkheid: leeftijd, geslacht,
burgerlijke status, inkomen en etnische groep. De grootste risico's lo-
pen: jonge mannen (16-19 jaar), diegenen met een relatief laag familie-
inkomen, alleenstaanden en etnische minderheden.

4.2.1 Type slachtoffer

Er is een grote verscheidenheid in het type slachtoffer. 37% van de
slachtoffers is een man, 14% is een vrouw (deze cijfers wijken af van
de in paragraaf 4.1 vermelde percentages, omdat niet over alle slachtof-
fers alle informatie is gecodeerd). De rest (48%) betreft een lange reeks
bedrijven, instellingen en organisaties. De grootste groepen hieruit zijn
(N=1.017): warenhuizen (28%) en commerciële instellingen (26%)2, winke-
liers/éénmansbedrijven (18%), Gemeentelijke Sociale Dienst (bij zg.
"steunfraude"; 6%), scholen (5%), vrijwilligersorganisaties (4%), over-
heidsinstellingen (4%) en de gemeente (zonder de GSD: 4%). Andere
instellingen vormen elk 1% of minder van de slachtoffers (wanneer
alleen de bedrijven/instellingen in beschouwing worden genomen). Te-
zamen vormt het bedrijfsleven (commerciële instellingen, de winkeliers,
en de warenhuizen) grosso modo 35% van het totaal aantal slachtoffers
en de overheid (Gemeentelijke Sociale Dienst, overheidsinstelling, ge-
meente, gemeentepolitie, Nederlandse staat, PTT) 8% van de slachtof-
fers. Tabel 4 van de bijlage III geeft een volledig overzicht.

Niet alle typen slachtoffers krijgen te maken met dezelfde delicten.
Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de verschillen tussen bedrij-
ven/instellingen en natuurlijke personen wat betreft de misdrijven
waarvan zij slachtoffer worden, is tabel 1 geconstrueerd. Hierbij zijn de
misdrijven in slechts drie categorieën ingedeeld: agressie tegen perso-
nen, agressie tegen zaken en vermogensdelicten. Alle typen slachtoffers
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worden geconfronteerd met vermogensdelicten (bedrijven/instellingen
iets meer dan natuurlijke personen). Agressie tegen personen is in bijna
alle gevallen (92%) tegen natuurlijke personen gericht. In 8% van de
zaken zijn er ambtenaren of mensen die in het kader van de hun be-
roepsuitoefening slachtoffer van een geweldsmisdrijf worden. De reden
hiervoor. is dat in de categorie "agressie tegen personen" ook openlijke
geweldpleging is opgenomen. Hierbij gaat het meestal om een combinatie
van geweld tegen personen en tegen zaken. Een voorbeeld hiervan is
een caféruzie waarbij de inboedel wordt vernield en waarbij de café-
eigenaar (of iemand anders) letsel oploopt (tabel 1). Als de rijpercenta-
ges bekeken worden dan blijkt ook dat natuurlijke personen toch nog in
meerderheid te lijden hebben onder vermogensmisdrijven en ruwheids-
misdrijven (samen 63%) en in 37% van de zaken het slachtoffer van
geweld worden.

Tabel 1: Natuurlijke personen vs. bedrijven/instellingen naar type misdrijf

(rij-percentage)

agressie tg. agressie tg. vermogens- totaal

personen * zaken delicten

0=433) (N=170) (N=1476) (N=2079)

natuurlijke personen 37
bedrijven/instellingen 3

7 56 100
88 1009

.Ontbrekende waarden: 573; X2=358,3; df=2; p<0,0001

*) Agressie tegen personen is samengesteld uit de volgende categorieën: mis-

drijven tegen de openbare orde en het gezag, misdrijven tegen het leven

en sexuele misdrijven; de categorie "overige misdrijven" is hier uitge-

sloten van de berekeningen.

4.2.2 Leeftijd

Zoals ook uit de slachtofferstudies blijkt, zijn slachtoffers relatief jong:
58% is jonger dan 34 jaar. Van de slachtoffers bevindt 50% zich in de
leeftijdsklasse 18-34 jaar, voor de Nederlandse bevolking is dit slechts
37% (CBS, 1984). Er zijn ook verschillen in leeftijd naar type misdrijf.
Jongeren worden relatief vaak slachtoffer van geweld tegen personen.
Ouderen hebben voornamelijk te maken met vermogensmisdrijven. Ruw-
heidsmisdrijven zijn nagenoeg gelijk verdeeld over alle leeftijdscatego-
rieën (zie ook bijlage III, tabel 5)3.

4.2.3 Etnische achtergrond

Het grootste deel van de slachtoffers (90,9%) is van Nederlandse af-
komst. Verder zijn er onder meer: Surinamers (2,3%), Antillianen (0,4%),
Turken (1,5%), West-Europeanen of Noord-Amerikanen (1,6%), Marokka-
nen (1,1%), andere Zuid-Europeanen/Noord-Afrikanen (2,2%).

Er zijn in Nederland 5,9% buitenlanders en allochtonen (Muus, 1986).
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Dit zou betekenen dat de kans op slachtofferschap onder deze groep
iets groter is dan onder Nederlanders. De etnische groep van het
slachtoffer is niet gerelateerd aan het type misdrijf (zie ook bijlage III,
tabel 6)s.

4.2.4 Sociaal-economische achtergrond

De sociaal-economische status (SES) van het slachtoffer hangt samen
met het type misdrijf (zie ook bijlage III, tabel 7)4. Uit de analyses
blijkt dat slachtoffers met een hogere SES relatief vaker slachtoffer
worden van vermogensdelicten en van agressie tegen zaken. Slachtoffers
met een lage SES daarentegen hebben naar verhouding wat vaker te
maken met geweldsmisdrijven3.

Er is ook informatie aanwezig over de bron van inkomsten van het
slachtoffer. De meerderheid van de slachtoffers heeft als voornaamste
bron van inkomsten zijn loon/salaris (65%); 3% heeft een bijstandsuitke-
ring (RWW), 6% is gepensioneerd en 1% heeft een ander uitkering
(onder meer: WWV, WAO). Er zijn enkele categorieën slachtoffers die
geen eigen bron van inkomsten hebben; 20% scholieren/studenten en 11%
huisvrouwen. Volgens het CBS (1984) zijn in de gehele Nederlandse
bevolking 30% huisvrouwen, 6% scholieren/studenten, 4% werkzoeken-
den, 11% gepensioneerden en 43% werkenden. Onder de slachtoffers van
misdrijven zijn dus relatief veel werkenden en scholieren/studenten en
naar verhouding weinig gepensioneerden en huisvrouwen. Het aantal
werklozen onder de slachtoffers van misdrijven (RWW + WWV=3%) wijkt
nauwelijks af van het cijfer voor heel Nederland (zie ook bijlage III,
tabel 8)6.

4.2.5 Relatie slachtoffer-dader

Bij 81% van de slachtoffers was er geen sprake van een relatie tussen
de dader en het slachtoffer en bij 19% van de slachtoffers was die
relatie er wel (tabel 2).

In de meeste gevallen waarin een relatie aanwezig is, zijn de dader
en het slachtoffer kennissen of bekenden van elkaar (9%) of is de be-
nadeelde de uitkerende instantie (4%; bv. in geval van "steunfraude"). In
3% is iemand het slachtoffer geworden van een misdrijf gepleegd door
een eigen familielid.

Uit de literatuur blijkt dat vooral bij geweldsmisdrijven relatief vaak
een relatie bestaat tussen de slachtoffer en de dader (zie o.m. Skogan,
1981 en noot 1). Ook in de onderzoeksgegevens wordt een sterke relatie
gevonden tussen het type misdrijf en de aard van de relatie met de
dader. Bij geweld tegen personen is de dader relatief vaak een familie-
lid (10%, gemiddeld 3%), een kennis/buurman (24%, gemiddeld 9%), bij
4% van de slachtoffers bestaat er een andere relatie (gemiddeld 2%). Bij
agressie tegen zaken bestaat er ook relatief vaak een relatie met de
dader. De dader is eveneens iets vaker dan gemiddeld een familielid (6%
van de slachtoffers, gemiddeld 3%), een kennis. of een bekende (16%,
gemiddeld 9%) of is er een andere relatie (6%, gemiddeld 2%). Bij ver-
mogensdelicten is er zelden een relatie tussen de dader en het slacht-
offer (88%, gemiddeld is dit 81%). Wanneer er een relatie is, dan gaat
het eerder om een zakelijke relatie. 6% van de slachtoffers had een
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dergelijke relatie met de dader (bv. werknemer/werkgever, of uitke-
ringsgerechtigde/uitkerende instantie), gemiddeld is dit 4% (tabel 2; zie
ook bijlage III, tabel 9 voor een volledig overzicht)6.

Tabel 2: Relatie slachtoffer-dader naar type misdrijf, in % *

agressie tg. agressie tg. vermogens- totaal

personen * zaken delicten

0=429) (N=165) (N=1467) (N=2061)

*)

geen relatie 62 69 88 81

(ex-)(schoon)familie 10 6 1 3

kennissen/buren 24 16 4 9

werkgever/-nemer/uit-

kerende instantie 1 3 6 4

anders 4 6 1 2

ontbrekende waarden: 591; X2=319,3; df=8; p<0,0001
De categorie "agressie tegen personen' is samengesteld uit de volgende

categorieën: misdrijven tegen openbare orde, en gezag, misdrijven tegen

het leven en sexueLe misdrijven; de categorie "overige misdrijven" is

hier uitgesloten van de berekeningen. De categorie "familie" is samenge-

steld uit: echtgenoot, partner (N=10); schoonfamilie (N=9); kind, ouder

(N=6); broer/zus (N=4); overige familie (N=8); ex-echtgenoot, ex-partner

0=18); ex-schoonfamilie (N=5). "Kennissen" is samengesteld uit: vrienden

(N=7); kennissen, bekenden 0=151); buren (N=32). De categorie "anders"

bestaat uit anders (N=36), huurder/verhuurder 0=10) en "relatie aanwezig

maar onbekend welke" (N=2).

4.2.6 Uitlokking

Het is uiteraard zeer moeilijk vast te stellen of er sprake is geweest
van uitlokking op enigerlei wijze of om uit te maken of er nalatigheid
is geweest van de kant van het slachtoffer. Toch is geprobeerd infor-
matie hierover te coderen. Uit deze gegevens blijkt dat 5% van de
slachtoffers nalatig is geweest en dat 3% de dader heeft geprovoceerd.

Bij agressie tegen personen komt provocatie relatief vaak voor (11%
van de slachtoffers tegenover 4% bij agressie tegen zaken en 0,2% bij
vermogensmisdrijven). Andere onderzoekers vinden meer gevallen van
provocatie door het slachtoffer (33% volgens Diimig en Van Dijk, 1975).
Wellicht zijn de onderzoeksgroepen niet vergelijkbaar of geven de dos-
siers een onvolledig beeld van de interacties tussen slachtoffer en da-
der.

Nalatigheid komt voornamelijk voor bij vermogensmisdrijven: 6%, bij
andere misdrijven is dit minder dan 1%.
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4.2.7 Arrondissement

Tenslotte is er ook gekeken naar de samenhang van de slachtofferken-
merken met de variabele arrondissement. Er is geen relatie gevonden
tussen de variabelen leeftijd, SES, bron van inkomsten en de variabele
arrondissement7'8.

4.3 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn de slachtoffers beschreven die betrokken zijn bij
de zaken die door de arrondissementsrechtbanken worden behandeld
(schuldigverklaringen met uitzondering van de verkeersmisdrijven en
zaken waarin hoger beroep is aangetekend).

Er is eerst vastgesteld dat niet bij alle zaken een slachtoffer betrok-
ken is. Bij 13% van de zaken is dit niet het geval. Indien er wel een
slachtoffer aanwezig is, gaat het in de meeste zaken (90%) om slechts
één slachtoffer.

Onder de slachtoffers bevinden zich 43% bedrijven en instellingen,
42% mannen en 14% vrouwen. Onder de bedrijven/instellingen (48% van
alle slachtoffers waarover informatie is geregistreerd) werd het grootste
gedeelte gevormd door commerciële instellingen, winkels en bedrijven
(35%); overheidsinstellingen (8%) vormen een geringer deel van de
slachtoffers.

Enkele socio-demografische kenmerken van de slachtoffers (uitsluitend
de natuurlijke personen) zijn beschreven. Hieruit blijkt dat daders en
slachtoffers in verscheidene opzichten van elkaar verschillen. Globaal
zijn de daders op de volgende punten te onderscheiden van de slachtof-
fers.
- Onder de daders bevinden zich meer mannen dan onder de slachtof-

fers.
- Daders zijn vooral te vinden in de leeftijdscategorie 18-34 jaar, ter-

wijl de leeftijdsverdeling van de slachtoffers veel vlakker is: er zijn
meer jongeren en meer ouderen bij in vergelijking met de "daderver-
deling".

- Slachtoffers van criminaliteit hebben gemiddeld een hogere SES dan
de daders.

- Slachtoffers hebben vaker een salaris als bron van inkomsten, zijn
minder vaak werkloos, zijn vaker student/scholier en de groep "geen
inkomen" is kleiner. Het verschil wat betreft het aantal huisvrouwen
in beide verdelingen is niet zo groot; er zijn iets meer huisvrouwen
onder de slachtoffers van criminaliteit.

- Onder de daders van misdrijven vindt men iets meer allochtonen dan
onder de slachtoffers.

Arrondissementen verschillen onderling enigszins van elkaar ten aanzien
van de slachtoffers die betrokken zijn bij de zaken die zij behandelen,
maar deze verschillen zijn niet groot.

In dit hoofdstuk zijn twee aspecten van het misdrijf besproken die het
opleggen van een schadevergoeding blijken te bemoeilijken, nl. het
bestaan van een relatie tussen dader en slachtoffer en het feit dat het
slachtoffer (gedeeltelijk) medeverantwoordelijk kan worden geacht voor
het totstandkomen van het misdrijf. Vooral bij geweld tegen personen
komen deze twee zaken relatief wat meer voor.

Het feit dat het slachtoffer de dader heeft geprovoceerd, komt
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slechts in 3% van de zaken voor. Voor zover het plaatsvindt gaat het in
viervijfde van de gevallen om geweld tegen personen.

Ook bij geweldsmisdrijven komt het naar verhouding wat vaker voor
dat er een (niet zakelijke) relatie bestaat tussen dader en slachtoffer.
In 34% van deze zaken gaat het om (ex-)familierelaties of om vrien-
den/buren.

In hoofdstuk 3 werd al gepleit voor richtlijnen die de rechter kunnen
helpen bij het opleggen van een schadevergoeding bij geweldsmisdrijven.
Op basis van deze gegevens mag worden verwacht dat bij globaal een-
derde van de geweldsmisdrijven de rechter wellicht een terughoudend
beleid zal voeren met betrekking tot het opleggen van een schadever-
goeding, onafhankelijk van het gebruik van richtlijnen met betrekking
tot geweldsmisdrijven. Belangrijk is het feit dat de meest kwetsbare
groep slachtoffers (met een relatief lage SES) naar verhouding vaak het
slachtoffer van geweldsmisdrijven wordt. Zonder richtlijnen bestaat de
kans dat vooral deze groep slachtoffers in de kou blijft staan en waar-
schijnlijk relatief vaak geen schadevergoeding zal krijgen.
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Noten bij hoofdstuk 4.

1. In Nederland beschikt men over de tweejaarlijkse slachtofferenquête
van het WODC/CBS (1986). Verder is er onderzoek naar slachtof-
ferschap verricht door onder meer Smale (1977), Fiselier (1978), Van
Dijk en Steinmetz (1979), Bruinsma (1987).

2. Winkeliers zijn soms als commerciële instelling gecodeerd; codeurs
wisten niet altijd welke bedrijven als "winkels" gerangschikt moesten
worden.

3. In deze analyse zijn de bedrijven/instellingen uitgesloten. Bij de
analyses over de relatie naar type misdrijf zijn eveneens de 5
slachtoffers van de "overige misdrijven" uitgesloten.

4. Het was niet mogelijk om de SES van de slachtoffers te vergelijken
met die van de Nederlandse bevolking, omdat het CBS een andere
indeling hanteert dan die in dit onderzoek is gebruikt.

5. Deze vergelijking moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpre-
teerd, omdat er nogal veel slachtoffers waren over wie in dit op-
zicht geen informatie beschikbaar was. Het is namelijk niet bekend
of, met betrekking tot dit punt, slachtoffers over wie wel gegevens
waren gevonden, afwijken van de groep slachtoffers waarover geen
gegevens zijn gevonden.

6. Om de categorieën van de variabele misdrijf beperkt te houden is
het geringe aantal slachtoffers van de "overige misdrijven" niet in
de analyse betrokken. Het betreft hier 21 slachtoffers. Bij 8 van hen
was er geen relatie met de dader, bij 11 van hen was het slachtoffer
de uitkerende instantie en in 2 gevallen waren dader en slachtoffer,
kennissen/bekenden van elkaar.
Van de 21 slachtoffers heeft er één de dader geprovoceerd. Bij de
andere 20 was geen sprake van nalatigheid of provocatie.

7. Leeftijd en arrondissement (X2=16,2; df=25; p=0,91); SES van het
slachtoffer en het arrondissement (X2=27,6; df=25; p=0,33); bron van
inkomsten en arrondissement (X2=30,1; df=25; p=0,22).
De variabelen "aantal slachtoffers", "type slachtoffers", "etnische
groep", "relatie dader-slachtoffer" en "provocatie/nalatigheid" zijn
wel gerelateerd aan het arrondissement. De verschillen zijn meestal
niet zo groot. Enkele opvallende verschillen zijn: in Alkmaar is het
gemiddeld aantal slachtoffers iets groter dan in andere arrondisse-
menten; de meeste leden van etnische minderheden zijn te vinden in
het arrondissement Rotterdam; in Rotterdam bevinden zich relatief
veel winkels/grootwarenhuizen onder de slachtoffers.

8. Het aantal slachtoffers en arrondissement. In Alkmaar is het aantal
slachtoffers iets groter dan gemiddeld: 24% van de misdrijven ver-
oorzaakt meer dan twee slachtoffers; gemiddeld is dit 10% (X2=55,4;
df=10; p<0,0001).
Type slachtoffer en arrondissement. In Rotterdam behoren winkeliers
en warenhuizen iets vaker tot de slachtoffers (respectievelijk 12% en
17%, gemiddeld is dit 9% en 14%). In Den Bosch behoren relatief veel
vrouwen tot de slachtoffers (19%, gemiddeld 15%). In Breda zijn er
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wat meer mannen en overheidsinstellingen (respectievelijk 45% en
10%, gemiddeld 38% en 8%). In Alkmaar zijn er naar verhouding veel
mannen (43%, gemiddeld 38%). Tenslotte zijn er in Groningen en
Zutphen onder de slachtoffers iets meer scholen/vrijwilligersorgani-
saties (respectievelijk 8% en 7%, gemiddeld is dit 5%). Deze verschil-
len zijn niet er groot maar, wel statistisch significant (X2=66,2;
df=30; p=0,0002).
Etnische groep en arrondissement. Zuid-Europeanen (65% van de
Zuideuropese slachtoffers) en Surinamers/Antillianen (79% van de
Surinaamse slachtoffers) zijn vooral aanwezig in Rotterdam; Turkse
slachtoffers komen relatief meer voor in Zutphen (31% van de
Turkse slachtoffers; X2=66,3; df=20; p<0,0001). Deze spreiding komt
overeen met de verdeling van de buitenlandse/allochtone daders en
komt waarschijnlijk tot stand doordat buitenlanders/allochtonen niet
gelijk verspreid zijn over Nederland.
Relatie tot de dader en arrondissement. In Den Bosch komen wat
vaker slachtoffers van familieleden voor (4%, gemiddeld is dit 3%, in
Breda zijn er wat meer uitkerende instellingen (7%, gemiddeld is dit
4%) en in Zutphen zijn er wat meer kennissen/bekenden onder de
slachtoffers (14%, gemiddeld 9%; X2=34,0; df=20; p=0,03).
Nalatigheid/provocatie en arrondissement. Vooral in Alkmaar komen
"nalatigheid" (8%, gemiddeld 5%) en "provocatie" iets vaker voor (6%,
gemiddeld 3%; X2=22,4; df=10; p=0,01).
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5 Schade en letsel

In dit hoofdstuk worden de gevolgen van het misdrijf voor het
slachtoffer bekeken met betrekking tot de geleden schade en het opge-
lopen letsel.

Allereerst wordt onderzocht hoe groot de totale schade is van de
bewezen verklaarde misdrijven (paragraaf 5.1). Er wordt een schatting
gemaakt van de totale schade voor de 19 arrondissementen (5.1.1 en
5.1.2). De geleden schade wordt gerelateerd aan het type misdrijf (5.1.3)
en het inkomen van de dader (5.1.4). Daarna wordt de schade van de
afzonderlijke type slachtoffers beschreven (paragraaf 5.2). Ook zal
worden onderzocht of slachtoffers hun schade vergoed krijgen buiten
het vonnis om (5.2.3). Tenslotte wordt gekeken hoeveel slachtoffers
letsel hebben opgelopen en worden enkele gevolgen hiervan beschreven
(paragraaf 5.3).

5.1 Beschrijving van de totale schade

Het gaat in deze paragraaf om de totale schade die het gevolg is van
alle (per zaak) bewezen verklaarde misdrijven. Op verschillende manie-
ren is gepoogd om in kaart te brengen hoe groot deze schade was (zie
hoofdstuk 2). Aan de codeurs is gevraagd om zo exact mogelijk op te
schrijven wat de schade was. Bij 11% van de zaken bleek dit niet mo-
gelijk te zijn en is een schatting gemaakt.

5.1.1 Omvang van de schade

Niet alle misdrijven veroorzaken schade: bij 26% van de zaken is er in
het geheel geen materiële schade (tabel 3). Bij 44% van de zaken blijft
de schade onder de f 1.500 en bij 30% is de schade groter dan f 1.500.
In de meeste gevallen ligt de schade tussen de f 101 en de f 500. Bij
een meerderheid van de zaken is het schadebedrag dus relatief gering.
Maar zeer grote schadebedragen komen ook voor: bij 9% van de zaken
gaat het om f 10.000 of meer.

De schadebedragen zijn relatief hoog. Volgens de slachtofferstudies
(een veel ruimere groep slachtoffers) is in 24% van de gevallen de
schade hoger dan f 500 (zonder rekening te houden met zaken waarbij
geen schade is geleden), bij rechtbankzaken is dit 59% (wanneer alleen
zaken met schade worden meegeteld; zie enquête Slachtoffers van Mis-
drijven, 1986). Cozijn (ter perse) vindt dat in 8% van de zaken waarin
de rechter een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde heeft opge-
legd, de schade f 5.000 bedraagt. In dit onderzoek is dat 24% (eveneens
wordt alleen rekening gehouden met zaken waarbij schade is aange-
richt).
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Tabel 3: Totale schade, in % (N=1730) *

geen schade 26

1-50 6

51-100 5

101-500 19

501-1.000 10

1.000-5.000 16

5.000-10.000 9

10.000 en meer 9

geen schade 26

1-1.500 44
1.500 en meer 30

Ontbrekende waarden: 42
*) Bij 11% van de zaken (N=1772) is een schatting gemaakt van het schadebe-

drag, omdat precieze gegevens ontbraken.

5.1.2 Schatting van de omvang van de totale schade voor de 19 arrondisse-
menten

In figuur 1 wordt de geschatte omvang van de schade gepresenteerd
voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Pogingen om een
misdrijf te plegen, verschillen niet wat betreft de schade die wordt
aangericht, daarom is er, bij de berekeningen geen rekening gehouden
met het feit of het om een poging ging ofwel om een voltooid mis-
drijft. (In bijlage IV wordt meer uitleg gegeven over de, wijze waarop
de berekeningen zijn uitgevoerd).

De resultaten (in figuur 1 uiteengezet) worden hier bondig besproken.
Volgens onze berekeningen gaat het in totaal om 45.000 zaken2. Uit de
figuur blijkt dat er in 74% van de zaken schade is, waarbij er eveneens
een slachtoffer is3. De gemiddelde schade van deze zaken wordt ge-
raamd op f 7.7004 (afgerond naar honderdtallen); de mediaan is f 820
(d.w.z. dat 50% van de zaken mindere schade heeft dan f 820 en 50%
een hogere schade)5. Het totale schadebedrag wordt geraamd op f 256
miljoen. Rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen, betekent
dit dat de kans dat de totale schade ligt tussen de 193 en de 318 mil-
joen, 95% is6.

De verwachting was dat er een relatie zou zijn tussen het aantal
slachtoffers per zaak en de omvang van de schade. Dit blijkt inderdaad
zo te zijn. Wanneer bij een zaak vijf of meer slachtoffers betrokken
zijn, is de kans op een schadebedrag van meer dan f 1.500 81% (dit is
in totaal 31%; r=0,45; N=1.730; p<0,0001).
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Figuur 1: Schatting van de totale schade, gemiddelde schade en mediaan voor de 19 arrondissementen

(in guldens)

TOTAAL AANTAL ZAKEN

aantal zaken=45.000 (100%)

is er schade?

geen schade (26%) wel schade (74%)

r
1 1

-1 1
geen slachtoffer wel slachtoffer wel slachtoffer geen slachtoffer
aanwezig (12%). aanwezig (14%) aanwezig (74%) aanwezig (0,06%)

schade=f 255,9 miljoen schade

(+62,7) **

gem.=f 7.700; med.=f 820 gem. f 750

is er sprake van (o.m.) diefstal?

aantal zaken=33.000 (100%)

nee (22%) ja (78%)

schade:

f 39,3 miljoen ***

(± 16 miljoen **)

gem.= f 5.500; med.=f 500

**)

schade=f 170,9 miljoen (+ 47,8) **

gem.=f 6.500; med.=f 820

schade na teruggave van goederen:

f 77 miljoen ==> 45% van de schade ***

(± 17 miljoen **)

gem.= f 2.900; med.=f 158

afgerond

95% betrouwbaarheidsintervallen: de omvang van de schade zal naar alle waarschijnlijkheid (95%

kans) binnen de vermelde marges liggen.

Vanwege een aantal ontbrekende waarden tellen de bedragen die samen 255,9 miljoen zouden moeten

vormen (nl. 39,3+170,9), slechts op tot 210,2 miljoen. De ontbrekende waarden hebben gemiddeld

een totale schade van f 23.000. Vooral bij deze zeer hoge schadebedragen was het voor codeurs

moeilijk om te weten te komen wat er precies gebeurd was en of goederen teruggingen naar de

eigenaar. Wanneer deze informatie wel aanwezig zou zijn geweest, zou de restschade waarschijn-

lijk groter zijn geweest.
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De restschade na teruggave van de goederen
Bij een derde van de zaken met schade blijft geen restschade over: alle
ontvreemde goederen zijn terug bij hun oorspronkelijke eigenaar
(N=1.172; zie ook bijlage IV, figuur 1). Indien er schade overblijft na
eventuele teruggave van goederen, bedraagt de restschade in 40% van de
gevallen minder dan f 500, in 20% tussen f 500 en f 1.500 en in 40%
van de zaken hoger dan f 1.500. De restschade voor alle bewezen ver-
klaarde delicten wordt geschat op f 116.3 miljoen (namelijk: 77 miljoen
+ 39,3 miljoen). De kans is 95% dat de restschade tussen f 83 en f 149
miljoen ligt.

Ad informandum gevoegde zaken
Indien er rekening zou worden gehouden met de ad informandum ge-
voegde zaken en men zou ervan uitgaan dat deze zaken gemiddeld even-
veel schade veroorzaken als de bewezen verklaarde misdrijven, dan
komt de restschade 40% hoger te liggen en wordt deze 170 miljoen8.

De omvang van de schade kan gerelateerd zijn aan een aantal factoren.
In de volgende paragrafen wordt de relatie onderzocht tussen de gemid-
delde schadebedragen, het type misdrijf en het inkomen van de dader6.

5.1.3 Schade naar type misdrijf

Zoals hierboven werd vermeld, is er gemiddeld bij 74% van de zaken
inderdaad schade. Er zijn echter grote verschillen naar type misdrijf.
Bij de vermogens- en ruwheidsmisdrijven is er bijna altijd schade (96%
of meer). Bij agressie tegen personen en bij de overige misdrijven is dit
minder vaak het geval (40% of minder; zie ook bijlage IV, tabel 2).

Wanneer er schade is lopen de schadebedragen eveneens sterk uiteen
(bijlage IV, tabel 3). Eenvoudige diefstallen, geweld tegen personen en
ruwheidsmisdrijven leveren relatief lage schadebedragen op (minder dan
een vijfde van de zaken met een schade van meer dan f 1.500 schade).
Vermogensmisdrijven (met uitzondering van de eenvoudige diefstallen)
en misdrijven tegen openbare orde en gezag veroorzaken in 40% à 60%
van de zaken meer dan f 1.500 schade (zie ook bijlage IV, tabel 3).
Samenvattend kan gesteld worden dat vermogensmisdrijven meestal
schade veroorzaken en dat die schade tamelijk omvangrijk is; bij agres-
sie tegen personen is er minder vaak schade en is de schade geringer.

5.1.4 Schade en inkomen

Uit hoofdstuk 4 bleek al dat het gezinsinkomen van de dader in het
algemeen laag was (78% onder de f 1500 per maand). Er is geen relatie
gevonden tussen de hoogte van het inkomen en de bron van inkomsten
enerzijds en de totale schade of de "restschade" anderzijds. Daders met
een laag inkomen veroorzaken evenveel schade als daders met een hoger
inkomen.
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5.2 Schade naar slachtoffertype

Als schade is gedefinieerd: die kosten die het slachtoffer zelf diende te
dragen; niet alleen kosten als gevolg van diefstal, vernieling of braak,
maar ook materiële kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van een ge-
weldsmisdrijf, zoals een kroon laten plaatsen of taxikosten om een arts
te bezoeken (alleen meegerekend indien genoteerd in de dossiers). Kos-
ten -van behandelingen door de arts of ligdagen in het ziekenhuis zijn
niet meegerekend omdat ervan uit is gegaan dat deze kosten in het al-
gemeen door de verzekering/ziekenfonds werden vergoed.

5.2.1 Omvang van de schade

In hoofdstuk 4 is er een relatie gevonden tussen het type delict en de
aard van het slachtoffer (zie paragraaf 4.2.1). Ook is gebleken dat niet
alle misdrijven evenveel schade veroorzaken (paragraaf 5.1.3). Doordat
verschillende soorten slachtoffers met verschillende type misdrijven te
maken hebben, zullen zij niet allemaal evenveel schade lijden.

Gemiddeld lijdt 82% (N=2.100) van de slachtoffers schade, 16% lijdt
geen schade en over 2% ontbreken de gegevens. Er zijn verschillen naar
gelang de aard van het slachtoffer. Vooral bij natuurlijke personen is
er relatief vaak geen schade (30% van de natuurlijke personen heeft
schade; zie ook bijlage IV, tabel 4), in tegenstelling tot bedrijven/in-
stellingen die per definitie altijd uitsluitend met schade te maken heb-
ben9.

Wanneer er schade is, verschilt de omvang eveneens sterk naar gelang
het soort slachtoffer (tabel 4). De resultaten kunnen als volgt samen-
gevat worden.

De meeste overheidsinstellingen hebben veel schade. De Gemeentelijke
Sociale Dienst (GSD) en de Nederlandse Spoorwegen (NS) lijden bijna
altijd meer dan f 1.500 schade (GSD 90%; NS: in elk van de vier geval-
len betrof de schade meer dan f 1.500 schade). Andere overheidsinstel-
lingen hebben in de helft van de gevallen meer dan f 1.500 schade.

Commerciële bedrijven (53% met schade > f 1.500) hebben meestal ook
veel schade wanneer zij slachtoffer worden van een misdrijf. Grootwa-
renhuizen (10%) worden daarentegen slechts zelden geconfronteerd met
een hoge schade.

Tenslotte worden natuurlijke personen relatief zelden het slachtoffer
van misdrijven waarbij de schade meer dan f 1.500 bedraagt.
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Tabel 4: Aantal slachtoffers (met schade) bij wie de schade meer dan f 1.500

bedraagt, gemiddelde schade en standaardafwijking

schade boven

f 1.500 **

schade ge-

middeld ***

standaard-

afwijking

(X) (f)

man 27 2.657 8.683 524

vrouw 19 2.220 9.434 201

groot warenhuis 10 1.378 7.191 282

commercieel bedrijf 53 15.171 52.647 246

winkelier/éérmansbedrijf 37 5.212 15.384 177

Gemeentel. Sociale Dienst 90 12.605 18.400 57

scholen 31 9.520 33.546 51

vrijwilligersorganisatie 26 1.056 1.251 42

overheidsinstelling 50 11.632 21.684 32

gemeente 31 6.210 13.392 36
(gemeentelijk) transportbedrijf (2) 1.827 2.529 7

gemeentepolitie (1) 537 445 10

PTT (2) 2.154 2.230 6
NS (4) 7.013 4.139 4

anders 50 6.001 11.559 28

31% f 5.257, 23.409 1.703

+ 1.134 ****

Ontbrekende waarden: 598

*) Absolute aantallen worden tussen haakjes geplaatst.

**) X2=245,5; df=14; p<0,0001

***) F=5,4; df=14; p<0,0001

****) 95% betrouwbaarheidsintervaL

5.2.2 Het terugkrijgen van goederen en/of geld

Zoals in paragraaf 5.1 al bleek, kan er een onderscheid gemaakt worden
tussen de totale schade en de restschade die overblijft na eventuele te-
ruggave van goederen en/of geld. De vraag of het slachtoffer wel of
niet goederen terugkrijgt, is natuurlijk alleen relevant wanneer er (on-
der meer) sprake was van diefstal. Wanneer er schade aanwezig is (bij
1756 slachtoffers), komt dit in 80% van de gevallen onder meer tot
stand doordat er goederen zijn ontvreemd (nl. bij 1.405 slachtoffers).
Een meerderheid (52%) van de slachtoffers die goederen kwijt raken,
krijgt al zijn ontvreemde bezittingen terug; 17% krijgt een gedeelte
terug en 31% krijgt niets terug.

Het al dan niet terug krijgen van goederen hangt samen met het
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soort slachtoffer (en natuurlijk ook met het type delict, zoals hierboven
is vermeld; tabel 5). Men krijgt betrekkelijk vaak niets terug, in 20%
tot 50% van de gevallen krijgt men alles terug. Natuurlijke personen
krijgen in 40% van de gevallen alle gestolen goederen terug. Opvallend
is dat grootwarenhuizen (die al een betrekkelijk geringe schade lijden)
in 88% van de gevallen alles terug krijgen. Het gaat dan meestal om
winkeldiefstal waarbij de dader op heterdaad betrapt is.

Tabel 5: Teruggave van goederen aan slachtoffers van (o.m.) diefstal *

zijn goederen terugge- ja ja nee totaal

geven aan slachtoffer helemaal gedeeltelijk 1

man 41 20 39 372
vrouw 40 20 40 146

grootwarenhuis 88 5 8 272
commercieel bedrijf 48 20 33 200
winkelier/éénmansbedrijf 53 20 27 134

Gemeentel. Sociale Dienst 26 33 41 39
scholen 31 22 47 32
vrijwilligersorganisatie 22 35 43 37

overheidsinstelling 31 13 56 16
gemeente 42 21 37 19
(gemeentel.) transportbedrijf (1) - (3) 4

gemeentepolitie (1) - - 1

PTT (2) (2) 4
NS - (1) 1

anders 39 6 56 18

52 17 31 1.295

Ontbrekende waarden: 110

*) Absolute aantallen worden tussen haakjes geplaatst (X2=222,4; df=28;

P<0,0001)

Samenvattend: de meerderheid van de slachtoffers krijgt dus meteen alle
goederen terug en een klein deel krijgt een gedeelte terug. Dit betekent
echter niet dat deze slachtoffers geen andere schade meer overhouden.
Bijvoorbeeld de door vernieling of braak veroorzaakte schade blijft
bestaan.

Bij relatief hoge schadebedragen (meer dan f 5.000) is de kans groot
slechts een deel terug te krijgen (deel terug 49%, alles terug 25%, niets
terug 25%; X2=252,8; df=10; p<0,0001)10

Er zijn ook andere mogelijkheden voor slachtoffers om hun schade
vergoed te krijgen: dader en slachtoffer kunnen een regeling treffen
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vóór de terechtzitting plaatsvindt, soms vergoedt de verzekering het
slachtoffer, en er bestaat in Nederland een "Schadefonds voor Slachtof-
fers van Geweldsmisdrijven". Dit fonds keert een uitkering uit voor
letsel bij zware geweldsmisdrijven (wanneer dergelijke kosten nog niet
door andere instellingen zijn vergoed). Nagegaan wordt of dergelijke
gevallen zich hebben voorgedaan.

5.2.3 Vergoeding van het slachtoffer (buiten het vonnis om)

Regelingen tussen slachtoffer en dader
Het is mogelijk dat, buiten het vonnis om, slachtoffers en daders een
schaderegeling treffen. Het gaat hier alleen om regelingen die vóór de
terechtzitting tot stand kwamen en niet om bv.,een civiele vordering of
een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde. 86 (van de 1772) da-
ders hadden een terugbetalingsregeling getroffen met het slachtoffer.
Gemiddeld is dit dus 5,6% van de zaken waarbij een slachtoffer aanwe-
zig was.

Het treffen van een regeling komt buitengewoon vaak voor wanneer
sprake is van "steunfraude". Er zijn in totaal 67 gevallen van steunfrau-
de bekend. Bij 35 ervan blijkt dat er een regeling getroffen tussen de
dader en de GSD: dit is 57% van het aantal steunfraudes. Bij de andere
misdrijven wordt gemiddeld in slechts 3% van de gevallen een regeling
getroffen. Het vermoeden bestaat dat het treffen van een regeling sa-
menhangt met een aantal andere factoren. Omdat deze factoren ook
samenhangen met het feit of het al dan niet om steunfraude gaat, zul-
len de analyses apart worden uitgevoerd voor de twee categorieën za-
ken: voor zaken waarbij het om steunfraude gaat en voor andere zaken.

Voor beide typen misdrijven blijkt dat het treffen van informele re-
gelingen niet gerelateerd is aan de omvang van de schade, het aantal
slachtoffers" en de aanwezigheid van letsel (p<0,20). Er is eveneens
geen relatie voor beide categorieën zaken met de hoogte van het ge-
zinsinkomen (p<0,20).

Bij andere zaken dan steunfraudes zijn de bron van inkomsten en het
type misdrijf wel gerelateerd aan het treffen van een informele regelin-
gen'2. Bron van inkomsten: daders met een relatief betere inkomens-
positie zitten zijn eerder geneigd zijn tot het regelen van de schade
.dan andere daders13. Type misdrijf: regelingen komen het meest voor
bij ruwheidsmisdrijven (9%), bij misdrijven tegen het leven en personen
en bij de categorie overige vermogensmisdrijven (beide 5%). Opvallend is
dat misdrijven waarbij rechters vaak een schadevergoeding opleggen (nl.
de vermogensmisdrijven en agressie tegen zaken, zie ook hoofdstuk 9),
zich blijkbaar ook goed lenen tot het treffen van informele regelin-
gen14

Verzekering
Er is onderzocht of de slachtoffers voor de ontstane schade verzekerd
waren en indien dit het geval was, of de verzekering de schade heeft
vergoed'6. Bij 33% (701 zaken) waren de gegevens hierover niet van
toepassing omdat er geen (rest)schade was16. Informatie over de verze-
kering was helaas onvolledig: bij 53% van de slachtoffers was onbekend
of er een verzekering was afgesloten. De gegevens dienen daarom met
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Over 272 slachtoffers met restschade is informatie gevonden in de
dossiers. Van deze groep blijkt ongeveer de helft verzekerd te zijn
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(49%) en de andere helft niet (51%). Over de slachtoffers die verzekerd
zijn, ontbreekt in 43% van de gevallen informatie over het feit of de
verzekeringsmaatschappij al dan niet schade/verlies heeft vergoed aan
de verzekerde. Van 77 slachtoffers die verzekerd zijn, is bekend dat
53% de schade helemaal vergoed heeft gekregen, 29% heeft een gedeelte
teruggekregen en bij 18% van de slachtoffers heeft de verzekering niets
van het verlies vergoed.

Uit Amerikaans onderzoek komt naar voren dat gemiddeld 7% van de
slachtoffers hun schade van de verzekering vergoed krijgen (1% bij
schadebedragen van minder dan $ 24, 33% bij meer dan $ 1000 schade;
Amerikaanse slachtofferstudie, Harland, 1978). Gegevens uit Nederlands
onderzoek bevestigen dit beeld (zie o.m. Smale, 1977; Mulder, 1988). Uit
de Nederlandse slachtofferenquête (over 1980) blijkt dat voor bepaalde
typen misdrijven de meeste slachtoffers wel verzekerd zijn (autodiefstal
78%; inbraak 72%). Toch blijkt ook (eveneens volgens de slachtofferen-
quête over 1986, zie ook Mulder, 1988) dat de meeste slachtoffers (het
betreft alleen natuurlijke personen) gemiddeld in 17% van de gevallen
alle schade vergoed krijgen en in 13% een deel terugkrijgen. 70% van de
slachtoffers blijft dus met de volledige schade zitten (zie ook bijlage
IV, tabel 1). Indien slachtoffers iets terugkrijgen, blijkt wel dat de
vergoeding in het algemeen van de verzekering afkomstig is en niet van
andere bronnen (bv. de dader). De kans om de schade vergoedt te krij-
gen, stijgt bij grote schadebedragen (de oorzaak hiervan is vermoedelijk
dat er vaak een eigen risico is en men bij lage schadebedragen dus
niets terugkrijgt (Mulder, 1988).

Gegevens uit de literatuur bevestigen dus wat wordt gevonden in
onderhavig onderzoek. De verzekering (voor materiële schade) speelt
voor de totale groep slachtoffers (en dus niet alleen de slachtoffers van
inbraak of autodiefstal) een bescheiden rol. Slachtoffers zijn vaak niet
verzekerd voor de schade die zij lijden en bovendien vergoedt de ver-
zekering de schade niet altijd.

Verzekering en type slachtoffer. In het algemeen bleek dat de helft
van de slachtoffers verzekerd was: natuurlijke personen en bedrijven
hebben in ongeveer de helft van de gevallen een verzekering afgesloten
(natuurlijke personen: 67 van de 117; commerciële instellingen: 23 van
de 43). Een uitzondering vormen de overheidsinstellingen; deze zijn in
38 van de 40 gevallen niet verzekerd voor het misdrijf waarvan zij
slachtoffer zijn geworden.

Type slachtoffer en uitbetaling. Natuurlijke personen en commerciële
instellingen krijgen naar verhouding ongeveer even vaak de geleden
schade vergoed (zij verschillen dus niet van de gemiddelden)17.

Uitbetaling en schade-omvang. In tegenstelling tot de bevindingen van
Mulder (1988) blijkt het niet zo te zijn dat de verzekering vaker ver-
goed naarmate de schade groter is. Eerder het tegendeel blijkt het
geval te zijn. Slachtoffers met minder dan f 5.000 schade zijn voor 65%
onverzekerd (106 van de 164). Onder de verzekerden heeft bijna twee-
derde alle schade vergoed gekregen. Onder de slachtoffers met vrij veel
schade (meer dan f 5.000) is meer dan de helft onverzekerd (29 van de
48). Van de 19 die wel verzekerd waren heeft een derde de schade
geheel vergoed gekregen van de verzekering (6/19). Bij hoge schadebe-
dragen neemt de kans op een gedeeltelijke vergoeding door de verzeke-
ring toe18.
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Uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven
Zoals verder ook nog zal blijken, heeft 17% van de slachtoffers (ook)
letsel opgelopen als gevolg van het misdrijf. Uit de dossiers kon niet
worden opgemaakt dat een van de slachtoffers een uitkering uit het
schadefonds heeft ontvangen.

In totaal houdt (naar schatting) iets meer dan de helft (52%) van de
slachtoffers schade over aan het misdrijf. De rest krijgt de totale scha-
de vergoed vóór de terechtzitting: 34% van alle slachtoffers krijgt alle
goederen terug, naar schatting 7% krijgt een vergoeding (van de totale
schade) van de verzekering en nog eens 7% treft een informele regeling
met de dader.

5.2.4 Wat is er gestolen?

Van 1405 slachtoffers zijn goederen gestolen of is geld ontvreemd. Er
werden voornamelijk electrische apparaten gestolen (22%), geld (20%),
kleding 19%) of huishoudelijke goederen (17%). Verder is er een grote
variëteit in de aard van de goederen die bij slachtoffers gestolen wor-
den (zie ook bijlage IV, tabel 5).

5.3 Letsel

In 17% van het totaal aantal misdrijven (N=1.772) was er sprake van
letsel. Het betreft 376 slachtoffers19. Letsel komt vanzelfsprekend het
meeste voor bij de misdrijven die ook onder de naam "geweld tegen
personen" zijn gegroepeerd: misdrijven tegen het leven en personen
(86% van de zaken veroorzaken letsel), misdrijven tegen de openbare
orde en het gezag (62%) en sexuele misdrijven (50%). Bij de overige
vermogensmisdrijven wordt in 10% van de zaken ook letsel veroorzaakt
(zie ook bijlage IV, tabel 6).

Er blijken in totaal 1103 natuurlijke personen betrokken (53%) te zijn
bij de misdrijven waarover informatie aanwezig is in het onderzoek.
Van deze 53% heeft 16% letsel opgelopen, 1% is slachtoffer van een
sexueel misdrijf en 35% blijft (lichamelijk) ongeschonden (figuur 2;
N=2.090).
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Figuur 2: Slachtoffers met letsel, in %

el.-rechteper,oon (47.5%)

Bij een meerderheid van de slachtoffers is de aard van het letsel be-
trekkelijk gering: zij voelen pijn (21%), er is letsel maar een behande-
ling is niet vereist (28%) of zij kunnen volstaan met een eenmalige
behandeling bij de EHBO/arts (27%). 22% is er slechter aan toe: meer
behandelingen zijn nodig (13%) of ziekenhuisopname is noodzakelijk
(9%). Tenslotte zijn 2 slachtoffers levensgevaarlijk gewond, en zijn 3
slachtoffers overleden aan de gevolgen van hun verwondingen (figuur 3;
hierin zijn de categorieën "levensgevaarlijk gewond" en "overleden" bij
elkaar opgeteld; zie ook bijlage IV, tabel 7; N=348).

Figuur 3: Aard van het letsel, in X

levenegevcorlijk gewond (1.459)
opname i.kenh.i. (9.5%) __„r
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Indien er sprake was van een ziekenhuisopname, verbleven de meeste
slachtoffers (22 van de 28) een week of korter in het ziekenhuis, 6
moesten langer blijven, van wie 3 langer dan twee weken (over 5
slachtoffers ontbrak informatie). 24 slachtoffers hielden aan het letsel
blijvende ontsieringen over (7% van de slachtoffer met letsel) en 3
slachtoffers werden (gedeeltelijk) gehandicapt. Voor zover dit uit de
dossiers kon worden opgemaakt, hebben, als gevolg van het misdrijf, 5%
van alle natuurlijke personen (of kleine winkeliers) hun werk moeten
onderbreken. Voor 19 van de 53 slachtoffers was dit korter dan een
week; 23 slachtoffers moesten hun werk 2 tot 4 weken onderbreken en
voor 11 van de 53 duurde de werkonderbreking langer dan een maand20.

Psychisch letsel
Tenslotte is in de dossiers gekeken of er melding werd gemaakt van
psychisch letsel. Dit gegeven is echter nogal restrictief gecodeerd.
Slechts wanneer er, behalve eventuele uitspraken door het slachtoffer
zelf, iets over terug te vinden was, is dit genoteerd. Bovendien bieden
.de dossiers op dit punt nogal onvolledige informatie. Daarom vormen
deze gegevens waarschijnlijk een indicatie van het aantal slachtoffers
met ernstige vormen van psychische problemen. Uit de dossiers blijkt
dat 2% van de natuurlijke personen met ernstige psychische problemen
te kampen heeft gehad.

5.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn gegevens over de aangerichte schade en over de
lichamelijke gevolgen van de misdrijven gepresenteerd. Volgens de dos-
siers is er in 26% van de zaken geen schade, in 44% is de schade
f 1.500 of minder, bij 30% van de zaken is er een schadebedrag van
meer dan f 1.500. In 50% van de zaken bedraagt de schade meer dan
f 820. De totale schade, geschat voor alle zaken die door de arrondis-
sementsrechtbanken worden behandeld (met uitzondering van de ver-
keersmisdrijven en de zaken waarin hoger beroep is aangetekend), be-
draagt f 256 miljoen per jaar. Na eventuele teruggave van goederen
blijkt dat de restschade f 116 miljoen bedraagt. Indien ad informan-
dumzaken worden meegerekend, dan zouden deze bedragen 40% hoger
kunnen liggen.

Van alle slachtoffers heeft 82% schade opgelopen, bij 31% bedraagt de
schade meer dan f 1.500. Natuurlijke personen hebben naar verhouding
minder vaak schade dan andere typen slachtoffers. Ongeveer een kwart
onder hen heeft geen schade. Bedrijven/instellingen hebben daarentegen
bijna altijd schade. Warenhuizen hebben meestal een geringe schade.
Veel overheidsinstellingen (waaronder de Nederlandse Spoorwegen, de
Gemeentelijke Sociale Diensten) en bedrijven hebben veel schade. In
zaken waar goederen ontvreemd zijn, krijgt globaal de helft (52%) van
de slachtoffers alles terug, één derde krijgt niets terug en de rest
(17%) krijgt een deel van de goederen terug. Alleen warenhuizen krijgen
meestal alles terug. Vooral bij grote schadebedragen is de kans klein
(een kwart) dat alle goederen terug gaan naar hun eigenaar.

Schaderegelingen tussen dader en slachtoffer komen veel voor (57%)
bij steunfraudezaken. In andere gevallen zijn informele schaderegelingen
betrekkelijk zeldzaam (3%). Bij andere zaken dan steunfraude komen
regelingen eerder voor wanneer het om agressie tegen zaken gaat (of
bij vermogensmisdrijven). Het lijkt erop dat voor misdrijven waar rech-
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ters relatief vaak een schadevergoeding opleggen (nl. voor vermogens-
misdrijven en agressie tegen zaken), het ook voor daders en slachtof-
fers gemakkelijker is onderling een schaderegeling te treffen. Eveneens
blijkt dat daders met een relatief hoger inkomen eerder een regeling
treffen met het slachtoffer dan daders die een relatief lager inkomen
hebben.

Deze resultaten lijken erop te wijzen dat wat geldt voor schadere-
gelingen die als straf zijn opgelegd door de rechter ("compensation
orders" of. "restitution", zie ook hoofdstuk 9), ook opgaat voor de in-
formele regelingen. In beide gevallen komen schaderegelingen eerder
voor bij agressie tegen zaken en vermogensmisdrijven en gaat het om
dezelfde typen daders (met een relatief beter inkomen).

Verzekeringen blijken een relatief bescheiden rol te spelen bij het
vergoeden van de schade. De helft van de slachtoffers blijkt onverze-
kerd en slechts de helft van de verzekerde slachtoffers krijgt alle
schade vergoed van de verzekering. Bovendien blijkt dat bij grote scha-
debedragen minder vaak alle schade wordt vergoed dan bij lage schade-
bedragen, maar eerder een gedeeltelijke vergoeding wordt uitbetaald.

Naar schatting houdt iets meer dan de helft (52%) van de slachtoffers
schade over aan het misdrijf. De rest krijgt de totale schade vergoed
vóór de terechtzitting: 34% van alle slachtoffers krijgt alle goederen
terug, naar schatting 7% krijgt een vergoeding (van de totale schade)
van de verzekering en nog eens 7% treft een informele regeling met de
dader.

Bij één derde van de natuurlijke personen die bij een misdrijf betrok-
ken zijn, is er letsel (of er is sprake van een sexueel misdrijf). Van de
slachtoffers met letsel heeft de helft geen medische behandeling nodig.
Bij een vijfde deel is sprake van vrij ernstig letsel en zijn meer bezoe-
ken aan een arts of een ziekenhuisopname nodig. In 5% van de gevallen
is er sprake van werkonderbreking voor het slachtoffer. Bij 2% is (ver-
moedelijk vrij ernstig) psychisch letsel geconstateerd.

Op basis van de gegevens in dit hoofdstuk blijkt dat richtlijnen voor
schadevergoeding in geval van geweldsmisdrijven nuttig kunnen zijn.
Natuurlijke personen hebben naar verhouding minder vaak (omvangrijke)
schade dan bedrijven/instellingen. Wanneer er letsel is, daalt in het
algemeen de kans op grote schadebedragen. Zonder richtlijnen in geval
van geweldsmisdrijven bestaat de kans dat veel natuurlijke personen
geen schadevergoeding krijgen, omdat zij naar verhouding.met een te
geringe schade te maken hebben, terwijl zij wel immateriële schade
hebben (lichamelijk en/of psychisch letsel). Omgekeerd zouden bedrij-
ven/instellingen die praktisch uitsluitend met materiële schade worden
geconfronteerd, wel vaak een vergoeding krijgen. In hoofdstuk 4 is
bovendien ook gebleken dat slachtoffers van geweldsmisdrijven tot de
meer kwetsbare groepen in de samenleving behoren (lage SES).

Zonder richtlijnen bestaat het gevaar dat natuurlijke personen, in het
bijzonder de meest kwetsbare groep onder hen, geen schadevergoeding
ontvangt, terwijl de minder kwetsbare groepen en de bedrijven/instel-
lingen er beter vanaf komen.

Bij een derde van de zaken met schade blijft geen restschade over:
alle ontvreemde goederen zijn terug bij hun oorspronkelijke eigenaar.
Indien er schade overblijft na eventuele teruggave van goederen, be-
draagt de restschade in 40% van de gevallen minder dan f 500, in 20%
ligt de restschade tussen f 500 en f 1.500 en in 40% van de zaken is de
restschade hoger dan f 1.500.

55



Noten bij hoofdstuk 5

1. Schade bij niet voltooide delicten. Bij het coderen van de zaken is
ook genoteerd of het delict al dan niet voltooid werd. Waar slechts
poging bewezen verklaard werd en indien er sprake was van schade,
is die schade genoteerd alsof het misdrijf voltooid werd. 3% van de
daders is vanwege een poging veroordeeld; bij nog eens 3% betrof-
fen de bewezen delicten voor een deel pogingen. Het is niet zo dat,
wanneer het "slechts om een poging gaat", geen schade wordt aan-
gericht. Bij een poging tot diefstal bijvoorbeeld kan aanzienlijke
braakschade ontstaan. Pogingen lijken nauwelijks te verschillen van
de "geslaagde" misdrijven. Zij verschillen niet wat betreft de schade
die eventueel zou zijn aangericht (F=0,3; df=2; p=0,73); zij verschil-
len ook niet wat betreft de restschade die overblijft na eventuele
teruggave van goederen (F=1,0; df=2; p=0,38). Omdat pogingen wel
degelijk schade veroorzaken en omdat het om een zeer gering aan-
tal feiten gaat, is bij de schattingen geen rekening gehouden met
het feit dat het om een poging of een voltooid misdrijf ging.

2. Om tot de omvang van de populatie te komen zijn twee totalen,
voor de zes in het onderzoek betrokken arrondissementen, met
elkaar vergeleken.
a. Volgens CBS-gegevens (beschikbaar op het WODC) zijn er 77.361

schuldigverklaringen (met of zonder oplegging van straf) in de
19 arrondissementsrechtbanken van ons land. Zonder de ver-
keersdelicten wordt het aantal zaken 50.075. Voor de zes gese-
lecteerde arrondissementen was dit 16.880. Het was, om prakti-
sche redenen, niet mogelijk om precies na te gaan bij hoeveel
zaken de veroordeelde in hoger beroep is gegaan. Er is daarom
een schatting gemaakt van het aantal hogerberoepzaken. Dit is
als volgt gebeurt.

b. Ten behoeve van dit onderzoek is door het CBS berekend dat er
15.169 zaken zijn behandeld in de zes arrondissementen die aan
de gestelde eisen voldeden. Dit aantal komt tot stand door te
selecteren op: geen verkeersmisdrijven, alleen schuldigverklarin-
gen, geen hogerberoepzaken. Door het totaal onder a. te verge-
lijken met de CBS-gegevens die ten behoeve van dit onderzoek
zijn berekend, kwam men 10% te laag uit (16.880 - 15.169=1.711;
1.711 van 16.880=10%). Wij veronderstellen dat dit het percentage
zaken is waarbij hoger beroep is aangetekend, omdat dit het
enige verschil is tussen de twee populaties waarop de totalen
zijn gebaseerd. Door 10% van 50.075 af te trekken, wordt de
schatting van de omvang van de populatie schuldigverklaringen
zonder de verkeersdelicten en de hogerberoepzaken 44.999 zaken.

3. In één zaak ging het om een geval waarbij schade was vastgesteld,
maar waarbij geen slachtoffer aanwezig was: het ging om een emo-
tioneel gestoorde man die brand stichtte in zijn woning. Om niet
dezelfde persoon zowel als dader en als. slachtoffer 'te coderen is
men ervan uitgegaan dat bij deze zaak geen slachtoffer betrokken
was.

4. De gemiddelde bedragen zijn nogal hoog. Dit heeft twee redenen: 1.
zaken zonder schade tellen niet mee, 2. gemiddelden laten zich
beïnvloeden door extreme (hoge) waarden. Om dit laatste punt op
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te vangen, wordt daarom vaak het percentage zaken met een schade
van meer dan f 1.500 vermeld.

5. Een voordeel van de mediaan is dat bij zeer scheve
verdelingen, zoals in het geval van de schadebedragen, deze maat
minder beïnvloed wordt door extreem hoge waarden dan bij het
gemiddelde het geval is. De gemiddelden zijn dan ook steeds aan-
zienlijk hoger dan de mediaan. Om de schattingen te berekenen zijn
de gemiddelden echter noodzakelijk.

6. De verwachting was dat er een relatie zou zijn tussen het aantal
slachtoffers per zaak en de omvang van de schade. Dit blijkt inder-
daad zo te zijn. Wanneer bij een zaak vijf of meer slachtoffers
betrokken zijn, is de kans op een schadebedrag van meer dan
f. 1.500 81% (dit is in totaal 31%; r=0,45; N=1.730; p<0,0001). Voor
het berekenen van de correlatiecoëfficiënt had de variabele "aantal
slachtoffers" de waarden: 0 t/m 5 (O=geen slachtoffer, 1=1 slachtof-
fer, enz. en 5=5 of meer slachtoffers); de variabele "schade" had
drie waarden: 0=geen schade, l=schade t/m f 1.500, 2=schade hoger
dan f 1.500.

7. Het gaat om een schadebedrag van f 39,5 miljoen. Indien er goede-
ren waren ontvreemd, blijkt dat - na teruggave van de gestolen
goederen - de schade die voor slachtoffers overblijft, tot 45% van
het oorspronkelijke bedrag is gereduceerd. Het totale schadebedrag
daalt van 170,1 miljoen tot 77 miljoen; zie ook bijlage IV, tabel 1.

8. Bovendien was er aan de registratie van ad informandum gevoegde
zaken een aantal problemen verbonden (zie ook bijlage II).

9. Bij steunfraude komt het twee keer voor dat de dader bij dit mis-
drijf (of bij een ander misdrijf) letsel veroorzaakte.

10. Schade-omvang en het terugkrijgen van goederen. Of -het slachtof-
fer alle ontvreemde goederen terugkrijgt, slechts een gedeelte of
helemaal niets, is gerelateerd aan de omvang van de totale schade
per slachtoffer. Bij lage schadebedragen (f 500 en minder) is de
kans om alles terug te krijgen, groot (alles terug: 72%, niets terug:
22%). Bij bedragen tussen de f 500 en f 5.000 krijgt een groot deel
van de slachtoffers niets terug (niets terug: 49%, alles terug: 26%,
een deel terug: 26%). De kans om niets terug te krijgen verloopt
dus als een omgekeerde "U": deze kans is gering bij lage schadebe-
dragen, groot bij de "gemiddelde schade" en weer gering bij hoge
schade.

11. Bij steunfraude kwam het slechts twee keer voor dat er meer
(twee) uitkerende instanties slachtoffer waren.

12. Voor de steunfraudezaken is uiteraard niet gekeken naar de relatie
"aard misdrijf-informele regeling": het type misdrijf is hier con-
stant.

13. In twee groepen komen overeenkomsten wat vaker voor: wanneer de
dader werkt (en een salaris heeft) en wanneer hij een uitkering
geniet op basis van de AOW of de WAO. In de eerste groep (de
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gesalarieerden) wordt er bij 6% van de zaken een regeling getroffen
en in de tweede groep (AOW en WAO) bij 8% van de zaken. Bij
studenten is dit 4%, bij huisvrouwen 3% en bij werklozen (RWW en
WWV) is dit slechts 2% (X2=14,6; df=5; p=0,01).

14. Bij de andere type misdrijven wordt er bij 1% of minder van de
zaken een regeling getroffen (X2=24,0; df=7; p=0,001).

15. Er is alleen iets genoteerd, wanneer de gegevens over verzekering
duidelijk vermeld waren in het dossier.

16. Het gaat in 45% van de gevallen om zaken waarbij geen scha-
de/verlies is geleden (vaak bij geweldsmisdrijven); in 53% van de
zaken zijn alle goederen teruggegeven en is er dus geen restschade
meer; in 10 gevallen is er schade, maar oordeelde de codeur dat de
schade onmogelijk door een verzekering gedekt zou kunnen worden
(bv. schade aan kleren bij een geweldsmisdrijf; N=701).

17. Natuurlijke personen krijgen in 24% van de gevallen alle schade
vergoed, bij commerciële instellingen is dit 21%. Natuurlijke perso-
nen krijgen in 12% van de gevallen een deel van de schade terug,
bij commerciële instellingen is dit 16% (aantal natuurlijke perso-
nen: 117; aantal commerciële instellingen: 43). In de twee zaken
waar overheidsinstellingen wel verzekerd waren, kregen zij alle
schade vergoed.

18. Bij lage schadebedragen (schade geringer dan f 5.000) is de kans op
een gedeeltelijke vergoeding een vijfde (13/58), bij hoge schade-
bedragen is deze kans een half (9/19). De kans dat geen vergoeding
wordt uitbetaald, is in alle gevallen (ongeacht het schadebedrag)
bijna even groot, namelijk een vijfde (bij grote schadebedragen
(> f 5.000) krijgen 4 van de 19 slachtoffers niets vergoed, bij lage-
re schadebedragen is dit 10 van de 58).

19. Bij twee zaken waren er vijf of meer slachtoffers betrokken; deze
zijn in de optelling als "vijf" gecodeerd.
In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat er informatie is genoteerd over
twee misdrijven per zaak en per misdrijf over twee slachtoffers.
Als gevolg hiervan zijn er niet over alle slachtoffers met letsel
gegevens verzameld, maar over 96% ervan.

20. Letsel en schade-omvang: het voorkomen van letsel is gerelateerd
aan de aanwezigheid van schade. In het algemeen is er een nega-
tieve relatie tussen de variabelen schade en letsel. Van de slachtof-
fers die gewond zijn geraakt, heeft 31% schade. Slachtoffers van
sexuele misdrijven hebben in het geheel geen schade; wanneer er
geen letsel is, heeft 88% van de slachtoffers schade (X2=403,1; df=4;
p<0,0001). Van de slachtoffers die langer dan één week in het zie-
kenhuis moesten verblijven, hebben drie van de zeven slachtoffers
meer dan f 1.500 schade, terwijl dit slechts bij één van de 20
slachtoffers die minder dan een week in het ziekenhuis verbleven,
ook. het geval was. Ernstige verwondingen brengen zeer waarschijn-
lijk wel hoge kosten met zich mee. De dossiers bieden wat dit punt
betreft vermoedelijk slechts fragmentarische informatie.
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6 Het vonnis: gevangenisstraf, boete en verlies aan
boetes voor de overheid

In dit hoofdstuk worden allereerst enkele gegevens over de opgelegde
straf behandeld. In paragraaf 6.1 wordt wat algemene informatie over
het vonnis gegeven. In paragraaf 6.2 wordt de strafmaat beschreven.
Daarna wordt de strafmaat gerelateerd aan de omvang van de schade en
de aanwezigheid van letsel (paragraaf 6.3). Enige informatie over het al
dan niet betalen van boetes en de tenuitvoerlegging van het vonnis is
opgenomen in paragraaf 6.4. Tenslotte wordt geschat wat het verlies
aan inkomsten uit boetes zou zijn voor de overheid bij de eventuele
invoering van een wet op de schadevergoedingsstraf (paragraaf 6.5).

6.1 Algemene informatie omtrent het vonnis en de verdachten

Van de daders uit de steekproef is 10% door de meervoudige kamer
veroordeeld, 12% door de kinderrechter en de rest (78%) is door de
politierechter veroordeeld. Alle daders zijn schuldig verklaard; 2% is
schuldig verklaard zonder oplegging van straf (bij twee daders worden
er andere maatregelen getroffen). Algehele vrijspraken komen vanzelf-
sprekend niet voor: deze zaken zijn niet geselecteerd voor de steek-
proef. Bijna één derde (31%) van de daders is bij verstek veroordeeld;
14% heeft in voorlopige hechtenis gezeten (in verzekeringstelling is hier
niet meegerekend).

In 20% van de zaken heeft de rechter om rapportage gevraagd.
Meestal wordt de rapportage door de reclassering verzorgd (9%) of door
Raad voor de Kinderbescherming (5%) (zie ook bijlage V, tabel 1).

6.2 De strafmaat: boetes en/of gevangenisstraf

98% van de daders wordt gestraft door middel van een boete en/of een
voorwaardelijk of onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Vele combinaties
zijn mogelijk. Hier volstaan we met een betrekkelijk eenvoudige inde-
ling (tabel 6)1.

Van de daders krijgt 17% uitsluitend een voorwaardelijke straf (3%
een voorwaardelijke boete en 14% een voorwaardelijke gevangenisstraf).
Een ruime meerderheid (58%) krijgt een onvoorwaardelijke boete (waar-
van 21% met tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf). Ongeveer een
kwart (24%) van de daders wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf.
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Tabel 6: Verdeling van de opgelegde gevangenisstraffen en boetes, in %

(N=1772)

geen straf 2

voorwaardelijke boete 3

onvoorwaardelijke boete

(waarvan 4,4% ook voorw. deel)

37

voorwaardelijke gevangenisstraf

(waarvan 2 daders met voorw. boete)

14

onvoorwaardelijke boete en voorw. gevangenisstraf

(waarvan 3 daders ook voorw. boete)

21

onvoorwaardelijke gevangenisstraf 24

(waarvan 8,8% ook een voorw. deel; 4 daders ook

een onvoorwaardelijke boete)

In de beschrijving van de gang van zaken in Engeland (zie hoofdstuk 9)
blijkt dat een schadevergoedingsstraf bijna nooit gecombineerd wordt
met een gevangenisstraf. De reden hiervoor is vermoedelijk dat de
veroordeelde, wanneer hij in de gevangenis zit, geen inkomsten meer
heeft. Dit valt niet goed te rijmen met de verplichting een schadever-
goeding te moeten betalen. Uit deze gegevens blijkt dat een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf praktisch ook nooit gekoppeld wordt aan
een onvoorwaardelijke boete. Geldstraffen worden zelden samen met een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Lengte van de gevangenisstraf
De lengte van de meeste gevangenisstraffen is relatief beperkt. Het
merendeel van deze straffen is korter dan 6 maanden (86% van de on-
voorwaardelijke vrijheidsstraffen), onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
van meer dan 2 jaar komen in slechts 1% van de zaken voor (zie ook
bijlage V, tabel 2).

De omvang van de boetes
In totaal krijgt 60% van de daders een boete opgelegd. Bij 2% hiervan
betreft het uitsluitend een voorwaardelijke deel; 58% krijgt een (geheel
of gedeeltelijk) onvoorwaardelijke boete (zie ook tabel 6). De mediaan
(van de onvoorwaardelijke boetes) is f 300. Van de onvoorwaardelijke
boetes bedraagt 2% meer dan f 1.500, terwijl schadebedragen van meer
dan f 1.500 bij 30% van de zaken voorkomt (bijlage V, tabel 3 geeft
een overzicht). Bij grote schadebedragen zijn de verschillen nog groter:
10% van de schade bedraagt meer dan f 10.000; boetes van meer dan
f 10.000 komen slechts in 0,1% van de zaken voor.

Andere straffen
Er zijn nog andere straffen/maatregelen behalve boetes of een gevan-
genisstraf opgelegd. In 6% van de zaken wordt dienstverlening of een
alternatieve sanctie opgelegd. In tabel 4 van bijlage V wordt een over-
zicht gegeven van de overige straffen..
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6.3 Strafmaat gerelateerd aan schade en letsel

In deze paragraaf zal de relatie bekeken worden tussen schade en letsel
enerzijds en het soort straf anderzijds (boete of gevangenisstraf en de
"sterkte" ervan: hoogte van de boete, lengte van de gevangenisstraf).
Als eerste wordt het al of niet opleggen van een boete en/of gevange-
nisstraf nagegaan. Daarna wordt ingegaan op de hoogte van de boete en
de lengte van de gevangenisstraf. Er wordt alleen rekening gehouden
met het onvoorwaardelijke gedeelte van elke straf. Wanneer de totale
straf in beschouwing wordt genomen, veranderen de relaties niet en
daarom worden die gegevens niet gepresenteerd. De resultaten zijn
samengevat in tabel 7.

Tabel 7.: Onvoorwaardelijke boetes en onvoorwaardelijke gevangenisstraf naar

schade en letsel (in guldens)

geen schade schade totaal

schade 1-5.000 > 5.000

geen letsel: (N=284) (N=857) (N=296)
% boete 67% 64% 30% 58%

% gevangenisstraf 23% 18% 38% 23% **

wel letsel: 0=165) 0=103) (N=23)
% boete 62% 51% 39% 56% ***

% gevangenisstraf 21% 32% 52% 27% ****

*) X2=120,0; df=2; p<0,0001; gamma=-0,42

**) X2=52,6; df=2; p<0,0001; gamma=0,23
***) X2=6,7; df=2; p=0,04; gamma=-0,27

***«) X2=12,1; df=2; p=0,002; gamma=0,37

Het feit dat er letsel is veroorzaakt, heeft geen invloed op het aantal
opgelegde boetes. Bij zaken waarbij een slachtoffer met letsel is, is het
percentage boetes even groot als bij zaken waar dit 'niet het geval is
(resp. 56% en 58%). Er blijkt dat naarmate de omvang van de schade
stijgt, de kans op een boete daalt. Wanneer er geen schade is, wordt er
vaak een boete opgelegd (ongeveer tweederde van de zaken). Dit is
opmerkelijk: in Engeland (zie hoofdstuk 9) worden schadevergoedingen
zelden voor geweldsmisdrijven opgelegd. Dit wordt voor een groot deel
veroorzaakt door het feit dat letsel moeilijk te kwantificeren is, waar-
door het bepalen van een schadevergoeding wordt bemoeilijkt. De aan-
wezigheid van letsel verhindert echter niet de bepaling van een boete-
bedrag.

Bij het opleggen van gevangenisstraffen geldt het omgekeerde. Naar-
mate de schade-omvang toeneemt, stijgt de kans op een onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf. Ook hier geldt dit voor zaken met of zonder een
slachtoffer met letsel (geen letsel: gamma=0,23; wel letsel: gamma=0,36)2.

De omvang van de boete blijkt voornamelijk af te hangen van de om-
vang van de schade: bij zaken waar geen schade is, bedraagt de boete
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f 482; bij zaken met meer dan f 5.000 schade is de boete gemiddeld
f 910 (bijlage V, tabel 7). De aanwezigheid van slachtoffers met letsel
blijkt dus geen invloed te hebben op het opleggen van boetes noch op
de omvang ervan.

De duur van de gevangenisstraf hangt samen met de omvang van de
schade en de aanwezigheid van een slachtoffer met letsel. Als de dader
bij een slachtoffer letsel heeft veroorzaakt, verdubbelt het aantal dagen
dat hij in de gevangenis moet doorbrengen (van 102 naar 225 dagen).
Vooral bij zaken waar letsel is veroorzaakt, is er een sterke relatie
tussen de omvang van de schade en de lengte van de gevangenisstraf
(zie voor meer uitleg bijlage V, tabel 8).

Vanuit het standpunt van het slachtoffer dat veel schade lijdt, lijken
deze gegevens niet erg hoopvol. Naarmate de omvang van de schade
toeneemt, stijgt de kans dat er een gevangenisstraf wordt opgelegd en
zal daarom de kans op een schadevergoedingsstraf waarschijnlijk afne-
men.

De strafmaat is eveneens gerelateerd aan het type misdrijf en het ar-
rondissement. De tabellen zijn opgenomen in bijlage V (tabel 5 en 6).

6.4 De tenuitvoerlegging van de straf

Informatie over het al dan niet betalen van de boetes is fragmentarisch.
Over 8% van de zaken is bekend of de boete betaald is (80 van de
1.018 zaken waarin een boete is opgelegd). Daarom worden hier de
cijfers gegeven die zijn gepercenteerd op het totaal aantal opgelegde
boetes. Hieruit blijkt dat 2% meteen betaalde, 2% na problemen heeft
betaald en 1,4% slechts een gedeelte betaalde; 3% heeft de boete niet
betaald. Het is niet mogelijk om definitieve conclusies te trekken op
basis van deze informatie. De indruk bestaat echter dat het betalen van
de boete bij een groot deel van de zaken met problemen gepaard gaat.
Deze gegevens komen globaal overeen met de cijfers over wanbetaling
,in Nederland (zie ook hoofdstuk 3).

Over het tenuitvoerleggen van de voorwaardelijke straf zijn meestal
geen gegevens te vinden in de dossiers3.

6.5 Het verlies aan inkomsten uit boetes voor de overheid

Zoals vermeld, wordt door de rechter jaarlijks een bedrag van f 11,7
miljoen opgelegd aan onvoorwaardelijke boetes. Een van de vragen van
de commissie Terwee was of, bij een eventuele invoering van de scha-
devergoedingsstraf, de omvang van de door de overheid geïnde boetes
zou afnemen. Alvorens in deze paragraaf een antwoord op deze vraag
wordt gegeven, zullen enkele gegevens gepresenteerd worden over de
totale ontvangsten aan boetes en transacties van de overheid.

6.5.1 De omvang van de boetes/transacties

Totale ontvangsten aan boetes/transacties door de overheid
Jaarlijks ontvangt de overheid een aanzienlijk bedrag aan boetes en
transacties. De totale opbrengst was in 1985 218 miljoen (Rijksbegroting
Justitie, 1987). Een groot gedeelte hiervan is afkomstig uit verkeers-
overtredingen. Zaken die door de arrondissementsrechtbanken worden
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behandeld, leveren slechts een gering deel van dit bedrag op: de om-
vang van het totale bedrag dat aan boetes wordt opgelegd is f 36 mil-
joen (CBS, 1987; zie ook bijlage V, tabel 9). Hierbij zijn ook de ver-
keersmisdrijven meegerekend, die relatief vaak met een, naar verhou-
ding, hoge boete worden afgedaan. De gemiddelde boete, wanneer de
verkeersmisdrijven meegerekend worden, is: f 785 (geheel'of gedeeltelijk
onvoorwaardelijke boetes; CBS, 1987) tegenover f 454 zonder de ver-
keersmisdrijven (volgens dit onderzoek). De verkeersmisdrijven zorgen
dus voor een groot deel van de boetes bij de arrondissementsrechtban-
ken en komen waarschijnlijk niet (of nauwelijks) in aanmerking voor de
schadevergoedingsstraf (zie ook hoofdstuk 9).

Uit deze onderzoekgegevens blijkt dat de zaken waarvoor eventueel
een schadevergoeding zal worden opgelegd, slechts voor een klein deel
van de boetebedragen zorgen. De zaken waarbij een schadevergoedings-
straf zou worden opgelegd ten koste van boetes, vormen dus een fractie
van de zaken waarbij de overheid inkomsten heeft in de vorm van
transacties en boetes. Dit zal nu verder uitgewerkt worden.

Omvang van de boetes (schatting voor alle zaken behandeld voor de ar-
rondissementsrechtbanken op basis van de steekproefgegevens)
Voor de representatieve steekproef is het totale bedrag van de opgeleg-
de onvoorwaardelijk boetes berekend. Op basis hiervan is een schatting
gemaakt voor de populatie. Ter herinnering: de schattingen hebben
betrekking op alle schuldigverklaringen die in 1985 door de arrondisse-
mentsrechtbanken zijn opgelegd, met uitzondering van de verkeersmis-
drijven en de zaken waarbij hoger beroep is aangetekend. De resultaten
worden weergegeven in figuur 4 (en bijlage V, figuur 1). De belang-
rijkste conclusies worden hier besproken.

In figuur 4 zijn zaken onderverdeeld naar de aanwezigheid van schade
en van slachtoffers. Op deze wijze kunnen drie groepen worden samen-
gesteld: a) zaken zonder slachtoffer, b) zaken zonder schade maar
waarbij wel een slachtoffer betrokken is (meestal slachtoffers van ge-
weldsmisdrijven) en zaken met schade (er is dan altijd een slachtoffer)4
en c) zaken zonder schade. Deze drie groepen verschillen in de mate
waarin boetes worden opgelegde. De gegevens worden gepresenteerd in
figuur 4.

De belangrijkste conclusie die hieruit getrokken kan worden wordt
hier samengevat. Uit deze resultaten blijkt dat de rechter bij het bepa-
len van de hoogte van de boetes voornamelijk rekening houdt met de
omvang van de oorspronkelijke schade en dat voor hem de restschade
van weinig belang lijkt te zijn. Dit mechanisme zal bij het opleggen van
een schadevergoedingsstraf (hoogstwaarschijnlijk) niet opgaan: er moet
restschade zijn wil een schadevergoeding ten behoeve van het slacht-
offer zinvol zijn.
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Figuur 4: Schatting van de omvang van de geheel of gedeeltelijk boetes (voor de 19 arrondissementen)

naar schade en slachtoffers (gemiddelde en totalen in guldens)

TOTAAL AANTAL ZAKEN =__> 58% boetes

aantal zaken=45.000 (100%) * totaal=f 11,7 miljoen

gem.=f 454; med.=f 300

is er schade?

geen schade (26%) wel schade (74%)

% zaken met letsel

schade (gem.)

boetes:

totale bedrag ***

gem. ****

med.

geen slachtoffer (12%) wel slachtoffer (14%) wel slachtoffer (74%)
1 .1

70% 10%

gem.=f 7700

med.=f 820

wordt een boete opgelegd? **

ja (61%) ja (55%)

1
1,9 miljoen (+0,3)

f 487

f 350

1,8 miljoen (+0,3)

f 477

f 350

8 miljoen (+1,3)

f 437

f 300

*) afgerond

**) X2=21,0; df=2; p<0,001

***) Tussen haakjes: betrouwbaarheidsintervallen (zie ook noot **, figuur 1).
****) F=0,28; df=2; p=0,75
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6.5.2 Zaken die voor de schadevergoedingsstraf in aanmerking komen
(schatting voor de 19 arrondissementen)

Niet alle zaken komen in aanmerking voor een schadevergoedingsstraf.
Er zijn twee voor de hand liggende criteria aangelegd om te bepalen of
een zaak in aanmerking komt voor schadevergoedingsstraf. Ten eerste
moet er een (bekend) slachtoffer aanwezig zijn. Ten tweede, indien er
schade is aangericht, heeft een schadevergoedingsstraf alleen zin als er
restschade is. Slechts een gedeelte van de zaken voldoet hieraan: het
gaat om 65% van alle zaken (naar schatting 29.300 zaken; bijlage V,
tabel 10). ,

6.5.3 Verlies aan boetes i

Er zijn vele "varianten" denkbaar om het verlies aan boetes voor de
overheid te berekenen. Allereerst zal een "maximale variant" berekend
worden. De resultaten worden hier samengevat. Voor een overzicht van
de berekeningen wordt verwezen naar de bijlage (bijlage V, tabellen 10
en 11). Bij deze maximale variant gaat men er vanuit dat bij alle zaken
die in aanmerking lijken te komen, inderdaad een schadevergoeding
wordt opgelegd.

De "maximale variant"
Slechts 65% van alle zaken komt in aanmerking voor een schadevergoe-
dingsstraf (er is een slachtoffer en/of er is restschade). Slechts bij een
gedeelte van deze zaken (namelijk 51% van alle zaken) die in aanmer-
king komen, wordt op dit moment een boete opgelegd. Het gaat om naar
schatting 14.900 zaken voor de 19 arrondissementen. Bij deze 14.900
zaken zou dus een omzetting van een boete naar een schadevergoeding
kunnen plaatsvinden, waardoor de overheid inkomsten verliest. Aange-
zien de restschade aanzienlijk hoger is dan de opgelegde boetes, is men
er bij deze berekeningen van uitgegaan dat alle boetes verdwijnen en
omgezet worden in een schadevergoedingsstraf. Het totale bedrag dat
aan boetes is opgelegd bij zaken die in principe in aanmerking komen
voor een schadevergoedingsstraf is, (naar schatting) 7,4 miljoen. Het
gaat om 63% van het totale bedrag aan opgelegde geheel of gedeeltelijk
onvoorwaardelijke boetes. Bij een systematische omzetting van boetes in
een schadevergoedingsstraf zou de overheid dus naar schatting 7,4 mil-
joen gulden verliezen (zie bijlage V, tabel 10 en 11).

Zoals vermeld, gaat men er hierbij vanuit dat in 65% van de zaken
een schadevergoeding zou worden opgelegd. Deze mogelijkheid lijkt
nogal onwaarschijnlijk gezien de ervaringen die in Engeland en Wales
zijn opgedaan. Daarom worden nu enkele varianten berekent op basis
van de Engelse ervaringen.

De "Engelse varianten"
Zoals zal blijken uit de gegevens over Engeland is het percentage van
de in Engeland en Wales opgelegde compensation orders al geruime tijd
vrij stabiel en ligt rond de 19% (zie hoofdstuk 9). Dit lijkt een aanwij-
zing te zijn dat de mogelijkheden om een schadevergoeding op te leg-
gen (zonder veranderingen in het justitiële systeem aan te brengen)
begrensd zijn. Tarling en Softley (1976) hebben enkele jaren na de
invoering van de schadevergoedingsstraf ook al het vermoeden geuit (en
hierbij voorlopig gelijk gekregen) dat het aantal schadevergoedingen in
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Engeland niet veel meer zal toenemen. Het is niet onwaarschijnlijk dat
ook in Nederland de mogelijkheden om een schadevergoeding op te
leggen, aan beperkingen onderhevig zullen zijn. Om deze reden lijkt de
"maximale variant" niet erg realistisch.

Op basis van de ervaringen in Engeland en Wales is een "Engelse
variant" berekend die vermoedelijk een betere indruk zal geven van
mogelijke gevolgen van de invoering van een schadevergoedingsstraf. Er
worden twee modellen onderscheiden.

1. Model A
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het percentage opgelegde
compensation orders (zonder de verkeersmisdrijven) dat in Engeland
19% is ook in Nederland zal gelden (zie voor een uiteenzetting van
de berekeningen bijlage V, tabel 12). Dit betekent dat er in Neder-
land 8.900 schadevergoedingen zouden kunnen worden opgelegd. Al
eerder is vermeld dat, wanneer schadevergoeding mogelijk is, er in
51% van de zaken een boete is opgelegd. Aangenomen wordt dat de
zaken waar daadwerkelijk een schadevergoeding zou worden opgelegd
(volgens de "Engelse variant"), in dit opzicht niet verschillen van de
zaken die in aanmerking lijken te komen voor schadevergoeding
volgens de "maximale variant". Dit betekent dat van de 8.900 zaken
waar een schadevergoedingsstraf zal worden opgelegd, in 51% van de
zaken een (geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke) boete zou zijn
opgelegd. In 4.500 zaken is er dus een verlies voor de overheid,
omdat boetes in schadevergoedingen worden omgezet. Deze 4.500
zaken vormen 17% van het totaal aantal zaken waar, naar schatting,
volgens de gegevens uit dit onderzoek de dader een boete moet
betalen. Wanneer gesteld wordt dat 17% van het totale bedrag aan
boetes voor de overheid verloren gaat, dan wordt het verlies aan
inkomsten naar schatting f 2 miljoen (zie ook bijlage V, tabel 13).

2. Model B
Wanneer men tevens rekening houdt met het feit dat een deel van
de schadevergoedingen, evenals in Engeland, samen met een boete
zal worden opgelegd (nl. 43%; zie ook hoofdstuk 9), dan neemt het
verlies af en wordt f 1,2 miljoen (100%-43%=57% van 2 miljoen)
(bijlage V, tabellen 14 en 15).

Toelichting
De maximale variant lijkt, zoals gezegd, onwaarschijnlijk. Het feit dat
in Engeland het percentage compensation orders al jaren lang ongeveer
19% is, lijkt aan te geven dat er in Engeland (voorlopig) een maximum
is bereikt. Dit maximum ligt aanzienlijk onder de hierboven berekende
maximum schatting van 65% zaken waar in Nederland schadevergoeding
mogelijk is. Het lijkt erop dat er factoren zijn die ervoor zorgen dat
het aantal compensation orders beperkt blijft. Deze factoren kunnen
bijvoorbeeld liggen in de kenmerken van de dader (geringe draagkracht)
of aan kenmerken van de zaak (geen bekend slachtoffer, relatie tussen
dader en slachtoffer). Om deze reden valt de maximale variant af. De
Engelse varianten lijken daarom de voorkeur te genieten. Het is echter
moeilijk om aan te geven welke van de Engelse modellen (A of B) het
beste de toekomstige ontwikkelingen in Nederland voorspellen (bij een
eventuele invoering van een schadevergoedingsstraf).

Er zijn argumenten aan te voeren voor model B. Een schadevergoe-
ding zal vermoedelijk niet alleen in de plaats van een boete komen,
zoals hier wordt verondersteld. De ontwikkeling van het aantal boetes
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en schadevergoedingen zal ook afhankelijk zijn van het beleid dat po-
litie en justitie zullen voeren.

Ontwikkelingen in Engeland en Wales
Tenslotte kunnen de conclusies nog vermeld worden die in hoofdstuk 9
worden getrokken. Daar is de ontwikkeling van de boetes in Engeland
en Wales besproken. Belangrijk is dat er geen duidelijke relatie kon
worden geconstateerd tussen de invoering van de compensation orders
en de neerwaartse ontwikkeling van het percentage boetes. Eventueel
kan een gedeelte van de daling van het aantal boetes verklaard worden
uit de stijging, sinds 1977, van het aantal compensation orders dat
hoger is dan £ 51. Deze relatief hoge compensation orders zijn van 3,6%
naar 7,4% gestegen (in 1985). Maar een stijging van minder dan 4% kan
niet een daling van het aantal boetes verklaren van 14%. Bovendien zou
de stijging (gedeeltelijk) door de inflatie verklaard kunnen worden. Het
vermoeden bestaat dat andere factoren een rol spelen bij de daling van
het aantal opgelegde boetes in Engeland en Wales (o.a de invoering van
alternatieven voor de traditionele straffen). Een verklaring voor de
daling van het percentage opgelegde boetes kon niet met zekerheid
gegeven worden (zie ook hoofdstuk 9). Gezien deze ervaringen in
Engeland en Wales is het onzeker of er wel belangrijke verschuivingen
in Nederland zullen optreden als gevolg van een eventuele invoering van
de schadevergoedingsstraf.

6.6 Samenvatting en conclusies

Bijna alle schuldig verklaarde daders (98%) worden tot een gevangenis-
straf of tot het betalen van een boete veroordeeld. In de meeste geval-
len (58%) moet de veroordeelde een onvoorwaardelijke boete betalen (al
dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf). In iets
minder dan één kwart (24%) van de zaken wordt een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf opgelegd. De meeste gevangenisstraffen zijn korter dan
6 maanden.

De boetes liggen voor bijna driekwart van de betreffende zaken tus-
sen de f 100 en de f 500. Het totale bedrag aan opgelegde boetes is
f 11,7 miljoen.

Indien in aanmerking wordt genomen dat de restschade f 116 miljoen
bedraagt dan zou een omzetting van alle boetes in vergoedingen aan het
slachtoffer toch nog maar 1/10 van de veroorzaakte schade compense-
ren.

Een additioneel probleem is dat de kans op een gevangenisstraf stijgt
bij hoge schadebedragen. Omdat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
bijna nooit wordt gecombineerd met een geldstraf, daalt, bij grote scha-
debedragen, de kans op een schadevergoedingsstraf. Het gevaar bestaat
voor de slachtoffers met veel schade dat hun zaak niet in aanmerking
komt voor een schadevergoedingsstraf (zie ook hoofdstuk 9).

Opmerkelijk is dat in geval van letsel even vaak boetes worden opge-
legd als in zaken waarbij geen letsel is veroorzaakt. Problemen om
letsel te "kwantificeren", zoals in het geval van een schadevergoedings-
straf, lijken niet op te gaan bij het bepalen van een boete.

Gepoogd is een schatting te maken van het verlies aan inkomsten
voor de overheid, indien bij de invoering van de schadevergoedingsstraf
er een omzetting zou plaatsvinden van boetes naar schadevergoedingen.
Van een systematische omzetting van boetes in schadevergoedingen kan
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nooit sprake zijn: boetes worden vaak opgelegd wanneer er geen slacht-
offer bij de zaak betrokken is en wanneer er geen (rest)schade is.

Indien het aantal opgelegde schadevergoedingen in Nederland zich
ontwikkeld zoals in Engeland en Wales, dan wordt het verlies (globaal)
geschat op f 1 à 2 miljoen.

Op basis van de Engelse statistieken kan echter niet worden afgeleid
dat het aantal boetes is gedaald onder invloed van de compensation
orders. Daarom moet het verlies van f 1 à 2 miljoen tijdens de eerste
jaren na de (eventuele) invoering van de wet op de schadevergoedings-
straf waarschijnlijk als een maximum worden beschouwd.
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Noten bij hoofdstuk 6

1. Deze indeling is als volgt tot stand gekomen. Wanneer de dader
wordt veroordeeld tot een deels voorwaardelijk en deels onvoorwaar-
delijke straf, dan wordt hij ingedeeld bij de onvoorwaardelijke straf.
Wanneer beide delen van de straf voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
zijn, maar een gedeelte uit een boete en een gedeelte uit een ge-
vangenisstraf bestaat, dan wordt de dader gecategoriseerd bij de
"zwaarste" straf: de gevangenisstraf. Alleen de onvoorwaardelijke
boetes met een voorwaardelijke gevangenisstraf zijn als afzonderlijke
categorie behouden, omdat het hier om een nogal grote groep ging.
Dit resulteert in de volgende verdeling.

2. Gamma is een associatiemaat voor gegevens op ordinaal meetniveau
en varieert tussen +1 en -1 (maximale relatie); 0 betekent geen
associatie tussen de twee variabelen.
De aanwezigheid van een slachtoffer met letsel lijkt ook nauwelijks
uit te maken voor de mate waarin een gevangenisstraf wordt opge-
legd. Opmerkelijk is het verloop van het percentage opgelegde ge-
vangenisstraffen bij zaken zonder letsel: dit ontwikkelt zich niet
lineair. Bij zaken zonder schade is het percentage 23%, bij schade
onder de f 5.000 zakt het tot 18%, daarna stijgt het weer tot 38%,
wanneer de schade meer dan f 5.000 bedraagt. Het relatief hoge
percentage gevangenisstraffen wanneer er geen letsel of schade is,
komt door de aanwezigheid in deze categorie van de "opiumdelicten".
Zonder deze misdrijven zakt het aantal gevangenisstraffen tot 16%
(en gamma stijgt dan eveneens tot 0,30).

3. Op het totaal aantal zaken waarin een straf is opgelegd (N=1.732), is
bekend dat bij 1,5% de voorwaardelijke straf ten uitvoer is gelegd.
Het betreft hier een ondergrens. Van 6,4% is met zekerheid te zeg-
gen dat dit niet het geval is. Voor de overige zaken zijn deze gege-
vens onbekend.

4. De categorie "wel schade, geen slachtoffer" vervalt (het ging om
slechts één zaak; zie ook hoofdstuk 5, noot 3.

5. - Bij zaken waarin zowel schade als slachtoffers ontbreken, wordt in
70% een boete opgelegd.

- Wanneer er geen schade maar 'wel een slachtoffer aanwezig is (er
is dan wel vaak (70%) sprake van letsel), is het percentage boetes
61 %.

- Bij zaken waarin er schade is en waarbij slachtoffers betrokken
zijn, is het aantal boetes het laagst: 55%. De hoogte van de boetes
verschilt niet tussen deze drie groepen en schommelt tussen ge-
middeld f 437 en f 487 (p>0,05; de mediaan varieert tussen f 300
en f 350).
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7 Schadevergoeding volgens de huidige mogelijkheden:
schadevergoedingoeding als bijzondere voorwaarde en de
civiele vordering

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden besproken voor het slachtof-
fer om zijn schade vergoed te krijgen via de strafrechter. Op dit mo-
ment zijn er binnen het strafrecht in ons land hiervoor twee mogelijk-
heden. Ten eerste is er de civiele vordering (paragraaf 7.2) en ten
tweede de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij een voor-
waardelijke veroordeling (paragraaf 7.1). In paragraaf 7.3 worden deze
twee formele mogelijkheden vergeleken met de informele regelingen die
vóór de terechtzitting worden bereikt tussen dader en slachtoffer.

7.1 Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke
veroordeling

Sinds 1917 bestaat er de mogelijkheid voor de rechter om aan een
voorwaardelijke veroordeling de voorwaarde te verbinden dat de veroor-
deelde het slachtoffer de schade geheel of gedeeltelijk zal vergoeden.

Gegevens in dit onderzoek over schadevergoeding als bijzondere voor-
waarde zijn afkomstig uit twee bronnen (zie ook hoofdstuk 2). Aller-
eerst natuurlijk de representatieve steekproef van 1.772 zaken die tot
nu toe is beschreven. Ten tweede de steekproef van 1731 zaken die
(eveneens representatief) zijn getrokken uit dossiers waarvan bekend
was dat schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde) was opgelegd. Aan
deze steekproef zal worden gerefereerd als de "schadevergoedingsteek-
proef".

De representatieve steekproef geeft informatie over de frequentie van
schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde). Voor meer inzicht in de
zaken waarin schadevergoeding is opgelegd, zullen de twee steekproeven
samengevoegd worden.

In deze paragraaf worden cijfers gepresenteerd over de frequentie en
de omvang, van de schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde) (para-
graaf 7.1.1). Daarna worden enkele kenmerken van de schadevergoeding
bekeken (paragraaf 7.1.2). In paragraaf 7.1.3 worden gegevens gepresen-
teerd over de mate waarin deze schadevergoedingen door de rechter met
andere straffen worden gecombineerd. De mate waarin schadevergoedin-
gen worden opgelegd, is gerelateerd aan de omvang van de schade en
de aanwezigheid van letsel (7.1.4), het aantal aanwezige slachtoffers en
mededaders (7.1.5), de aard van het slachtoffer (7.1.6) en kenmerken
van de dader (7.1.7).

Alle analyses zijn uitgevoerd op zaken waarbij een slachtoffer bekend
is. De zg. "slachtofferloze delicten" worden hier dus uitgesloten.
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7.1.1 Voorkomen en omvang van schadevergoeding als bijzondere voorwaarde

Uit de representatieve steekproef blijkt dat in 8% van de zaken de
rechter een bijzondere voorwaarde verbindt aan het vonnis. Verschillen-
de voorwaarden zijn mogelijk. De meest toegepaste bijzondere voor-
waarde betreft de schadevergoeding aan het slachtoffer: dit gebeurt in
3,2% van de zaken; dit is 3,7% van de zaken waarin er een slachtoffer
is'.

Arrondissementen verschillen onderling aanzienlijk in de mate waarin
deze schadevergoeding wordt opgelegd. Schadevergoeding komt relatief
veel voor in Zutphen (7%), gevolgd door Breda, Alkmaar en Rotterdam
(alle 5%). In Den Bosch en in Groningen komen schadevergoedingen (als
bijzondere voorwaarde) nauwelijks voor (zie ook bijlage VI, tabel 2).

Er zijn grote verschillen naar gelang het type delict. Bij drie soorten
misdrijven wordt er relatief vaak een schadevergoeding opgelegd: bij
ruwheidsmisdrijven (12%), bij misdrijven tegen de openbare orde en het
gezag (7%) en bij de "overige misdrijven" (bij 4 van de 10 zaken). Bij
de andere misdrijven ligt het aantal schadevergoedingen onder de 4%;
bij sexuele misdrijven komt schadevergoeding nooit voor (ook niet in de
schadevergoedingsteekproef; zie ook bijlage VI, tabel 1)s.

Omvang van de schadevergoeding
De meeste schadevergoedingen bedragen minder dan f 500 (59%); 11%
van de schadevergoedingen bedraagt meer dan f 1.500 (wat het maxi-
mum is bij een civiele vordering; zie ook tabel 8). In één zaak is een
schadevergoeding opgelegd van f 125.000. Het slachtoffer was in dit
geval een bedrijf. De op één na grootste schadevergoeding bedraagt
f 55.500 en is naar een overheidsinstelling gegaan. De zojuist genoemde
zeer hoge bedragen komen niet vaak voor, maar interessant is dat het
toch wel mogelijk blijkt te zijn om dergelijke sommen als schadevergoe-
ding op te leggen.

De totale schade waarbij een schadevergoeding is opgelegd was
f 732.000, de restschade was f 530.000. Het totale bedrag dat is opge-
legd aan schadevergoedingen was 236.000. Dit betekent dat 45% van de
restschade door de opgelegde schadevergoedingen is gecompenseerd
(afgerond4).

Tabel 8: omvang van de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde,
in % (N=220)

f 1-500 59
f 501-100 22
f 1.001-1.500 9
f 1.501 en meer 11

gemiddelde f 1.079 *

*) N=219: de maximale waarde (125.000) is weggelaten; de standaard
error=271.
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7.1.2 Kenmerken van de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde

Betalingsmethode
De meeste veroordeelden krijgen minder dan 3 maanden de tijd om te
betalen (59%) en 23% krijgt 3 à 6 maanden de tijd. Een betalingstermijn
van meer dan 2 jaar komt in 4 van de 199 zaken voor (bijlage VI, tabel
3). Informatie over de betaling van de schadevergoeding als bijzondere
voorwaarde is opgenomen in paragraaf 7.2.8.

Waarvoor is de schadevergoeding opgelegd?
Meestal wordt de schadevergoeding opgelegd ten behoeve van de door
het slachtoffer opgelopen schade. In 3% van de zaken wordt als reden
"letsel" opgegeven. Soms zijn er andere redenen (4%), maar in een groot
aantal gevallen ontbreekt hierover elke informatie. Informatie over de
motivering van de schadevergoeding door de codeurs is echter niet
altijd validee.

Het feit dat er letsel is, blijkt niet van belang voor het al dan niet
opleggen van een schadevergoeding. In zaken waarin een slachtoffer met
letsel aanwezig is, wordt even vaak een schadevergoeding opgelegd als
in zaken waarin dit niet het geval is (X2=0,6; df=1; p=0,43). Maar alle
slachtoffers met letsel aan wie een schadevergoeding moet worden be-
taald, hebben wel schade (in hoofdstuk 5 bleek dat gemiddeld 31% van
de slachtoffers met letsel ook schade heeft). Het toekennen van scha-
devergoeding op basis van letsel alleen komt dus weinig voor.

7.1.3 Schadevergoeding en andere straffen

Een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke
veroordeling kan alleen worden opgelegd indien ook een andere straf
wordt opgelegd. Allereerst blijkt (tabel 9)7 dat schadevergoeding voor-
komt in combinatie met alle type straffen.

Alhoewel vrijwel alle combinaties voorkomen, gebeurt dit niet in
gelijke mate. Het meest komt schadevergoeding voor in combinatie met
een voorwaardelijke boete (16% van alle voorwaardelijke boetes wordt
met een schadevergoeding gecombineerd) gevolgd door een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf (10% van alle voorwaardelijke gevangenisstraffen).
Ook in Engeland blijkt dat schadevergoedingen zelden opgelegd in com-
binatie met gevangenisstraffen (zie ook hoofdstuk 9).

Ondanks het feit dat de kans op schadevergoeding afneemt bij opleg-
ging van een onvoorwaardelijke boete, worden beide straffen toch nog
geregeld samen opgelegd. Van alle schadevergoedingen (in de represen-
tatieve steekproef) is 37% toch opgelegd samen met een onvoorwaarde-
lijke boete (gemiddeld is dit 56% van alle schuldigverklaringen); selectie
op zaken met een slachtoffer; X2=7,6; df=l; p=0,006). Dit lijkt een on-
dersteuning van de gedachte (geformuleerd in paragraaf 6.5.3) dat er in
Nederland net als in Engeland (zie hoofdstuk 9) bij de invoering van
een schadevergoedingsstraf geen volledige omzetting zal plaatsvinden
van boetes naar schadevergoedingen, maar dat beide straffen gedeelte-
lijk in combinatie zullen voorkomen. Wanneer beide worden opgelegd
(onvoorwaardelijke boete + schadevergoeding), bestaat er een sterke
relatie tussen de hoogte van de bedragen van beide straffen (r=0,30;
p=0,01). Bij een hoge boete wordt ook een hoge schadevergoeding is
opgelegd. Beide straffen zijn gerelateerd aan de hoogte van de schade
en dit verklaart hoogstwaarschijnlijk de hierboven vermelde samenhang
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(ook in Engeland is dit resultaat gevonden; zie hoofdstuk 9).

Tabel 9: Aantal opgelegde schadevergoedingen (als bijzondere voorwaarde) per

categorie van de andere opgelegde straffen (selectie: slachtoffer

aanwezig), in %

representatieve beide

steekproef * steekproeven **

geen straf

voorwaardelijke boete

onvoorwaardelijke boete
(waarvan 4,4% ook voorw. deel)

voorwaardelijke gevangenisstraf

(waarvan 2 daders met voorw. boete)

onvoorw. boete en voorw. gevangenisstraf

(waarvan 3 daders ook voorw. boete)

onvoorwaardelijke gevangenisstraf

(waarvan: 8,8% ook een voorw. deel; 4 daders
ook een onvoorw. boete)

-

16 59

2 10

10 26

3 8

1 4

4 13

*) X2=58,3; df=5; p<0,0001

**) X2=250,3; df=5; p<0,0001

7.1.4 Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde, schade en letsel

Het aantal opgelegde schadevergoedingen is gerelateerd aan de omvang
van de schade (tabel 10). Wanneer er geen (rest)schade is, wordt er
zelden een schadevergoeding opgelegd. Bij geringe schadebedragen (min-
der dan f 5.000) wordt relatief vaak (23%) een schadevergoeding opge-
legd. Bij zaken waarbij de schade meer dan f 5.000 bedraagt, daalt het
aantal opgelegde schadevergoedingen weer tot 12% (zie ook bijlage VI,
tabel 4).

Een reden voor de daling van het aantal schadevergoedingen zou kun-
nen zijn dat de kans op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf toeneemt
bij hoge schadebedragen, waardoor rechters minder geneigd zijn om ook
een schadevergoeding op te leggen.

74



Tabel 10: Schadevergoeding naar omvang van de (rest)schade *, in % 8

schade in guldens geen (rest-) 1-5.000 > 5.001 totaal

schade (N=605) (N=630) (N=317) (N=1.689)

aantal schade-

vergoedingen ** 2 23 12 13

*) Zaken waarin geen restschade was, zijn in de categorie "geen schade"
ingedeeld; belde steekproeven.

**) X2=133,9; df=2; p<0,0001

7.1.5 Schadevergoeding, aantal slachtoffers en aantal mededaders

Opmerkelijk is dat er nauwelijks een relatie gevonden is tussen het
aantal slachtoffers dat bij één zaak betrokken is en het al dan niet
opleggen van een schadevergoeding door de rechters. Deze gegevens
betekenen echter niet dat schadevergoeding is opgelegd ten behoeve van
meer dan één slachtoffer; informatie hierover ontbreekt (zie ook bijlage
VI, tabel 5). Een groot aantal mededaders vormt eveneens geen beletsel
voor de rechter om een schadevergoeding op te leggen aan één van de
daders (zie ook bijlage VI, tabel 6).

Vermoedelijk ligt de oorzaak van dit verband bij het. type misdrijf
waar veel schadevergoedingen worden opgelegd. Dit gebeurt veel bij
misdrijven tegen de openbare orde. Bij deze misdrijven komen relatief
veel mededaders (zie ook bijlage II.1, tabel 9) en slachtoffers voor (zie
ook bijlage III, tabel 2). Bij de civiele vordering wordt een zelfde re-
sultaat gevonden (paragraaf 7.2.5)10

7.1.6 Aard van de slachtoffers

Niet alle typen slachtoffers ontvangen even vaak een schadevergoeding
(of dienen die te ontvangen). Tabel 7 (bijlage VI) geeft een overzicht
(zie ook noot 1 tabel 7, bijlage VI); de resultaten hebben betrekking op
beide steekproeven. Globaal komen de resultaten op het volgende neer;
overheidsinstellingen en instellingen als bejaardenoorden/ziekenhuizen
krijgen relatief vaak een schadevergoeding (12% à 6%), daarna komen de
natuurlijke personen (4%). Opvallend is dat commerciële instellingen
slechts bij uitzondering een schadevergoeding ontvangen. Zoals eerder
vermeld, hebben deze gegevens betrekking op het vonnis. Of de slacht-
offers daadwerkelijk de schadevergoeding hebben ontvangen wordt hier-
na besproken (paragraaf 7.2.1).

7.1.7 Kenmerken van de dader en van het misdrijf

Er is onderzocht of bepaalde typen daders relatief vaak een schadever-
goeding moeten betalen (dit is gedaan voor de representatieve steek-
proef). De volgende kenmerken bleken ongerelateerd te zijn aan de
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde: recidivisme, het gebruik of
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het onder invloed zijn van drugs (tijdens het misdrijf), inkomen11,
leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, woonsituatie, etnische groep en de
variabele "uitlokking" ("is er sprake van uitlokking").

Slechts twee factoren blijken van enig belang te zijn: de relatie
slachtoffer-dader en de bron van inkomsten (zie ook bijlage VI, tabel 8
en 9)12. Wanneer het slachtoffer een uitkerende instantie is, wordt in
10% van de zaken een bijzondere voorwaarde opgelegd (voor alle schul-
digverklaringen is dit 4%). Vermoedelijk komt dit doordat de uitkerende
instantie zich in een relatief "goede" positie bevindt om van de dader
de schadevergoeding, die wordt opgelegd, ook daadwerkelijk te innen.
Bovendien is gebleken dat in sommige arrondissementen de sociale dien-
sten formulieren opsturen naar het parket met de omschrijving van de
schade. Dit maakt het voor de OvJ gemakkelijk om een schadevergoe-
ding te eisen. Ook wanneer de dader een bekende (een buurman of een
vriend) van het slachtoffer is, wordt meer dan gemiddeld een schade-
vergoeding opgelegd13. Wanneer er geen relatie is, daalt het aantal
schadevergoedingen tot 3%. Opmerkelijk is dat wanneer het misdrijf
onder familieleden plaatsvond of wanneer er een conflict was tussen
werknemer en werkgever, er nooit een schadevergoeding wordt opge-
legd.

Twee categorieën daders krijgen vaak een schadevergoeding opgelegd:
daders die loon/salaris ontvangen en scholieren. Wanneer er geen inko-
men is volgens de dossiers, d.w.z. wanneer de dader een "andere uitke-
ring" ontvangt (geen werkloosheidsuitkering (RWW of WWV)) of wanneer
de dader "huisvrouw" is wordt bijna nooit een schadevergoeding opge-
legd. Waarschijnlijk kan dit gedeeltelijk verklaard worden uit het feit
dat daders die werken of van wie de ouders voldoende draagkracht
hebben (als het om scholieren gaat), volgens de rechter geacht worden
de schadevergoeding te kunnen betalen. Ook uit ander onderzoek blijkt
dat de daders die in relatief betere omstandigheden verkeren, wat vaker
dan andere daders een schadevergoeding krijgen opgelegd (zie ook
hoofdstuk 9).

Alle variabelen die enigszins met het opleggen van schadevergoeding
samenhangen (p<0,10), zijn door middel van een regressie-analyse ge-
relateerd aan het al dan niet opleggen van een schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde (zie tabel 9). Er blijkt dat de multiple correlatie
0,45 is (R2=0,20). Kenmerken van de dader en het misdrijf leveren dus
een matige voorspelling op van het al dan niet opleggen van een scha-
devergoeding als bijzondere voorwaarde. Ook in andere landen is geble-

jken dat persoonskenmerken van de daders niet goed voorspellen bij
welke daders wel en bij welke daders niet een schadevergoeding wordt
opgelegd. Factoren gerelateerd aan het justitiële systeem (de opvattin-
gen van magistraten over schadevergoeding of de omstandigheid dat er
expliciet om een schadevergoeding is gevraagd), bleken van meer belang
(zie ook hoofdstuk 9).

7.2 De civiele vordering

Voor het slachtoffer van een misdrijf is het mogelijk zich te voegen in
het strafproces als beledigde partij (art. 332-337 Sv). Hem kan dan een
schadevergoeding worden toegewezen van ten hoogste f 1.500 (voor
zaken die door de rechter behandeld worden). Voor het eventuele reste-
rende schadebedrag kan hij dan niet meer een procedure aanspannen bij
de civiele rechter. Er waren voor Nederland tot nu toe geen gegevens
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bekend (voor een representatieve steekproef) over de mate waarin
slachtoffers gebruikmaken van deze mogelijkheid van civiele vordering
binnen het strafrecht.

Indien een slachtoffer van een misdrijf zich civielrechtelijk wil voe-
gen, moet hij dit kenbaar maken aan de officier van justitie. Hij moet
dan een vordering tot schadevergoeding indienen, ten laatste op de
terechtzitting, waar hij ook aanwezig dient te zijn. Hij moet dan na-
tuurlijk wel weten wanneer "zijn" zaak voorkomt. Weinig slachtoffers
zijn geïnformeerd over het bestaan van deze wettelijke mogelijkheid om
schadevergoeding te eisen en bovendien worden zij ook vaak niet geïn-
formeerd over de datum van de terechtzitting. Sinds april 1987 is het
nieuwe beleid echter dat het OM het slachtoffer desgevraagd op de
hoogte moet houden van de relevante stappen in de strafprocedure (zie
ook hoofdstuk 8).

In paragraaf 7.2 worden gegevens gepresenteerd over het voorkomen
en de omvang van de schadevergoeding (d.m.v. de civiele vordering) en
wordt bekeken of de opgelegde vergoeding (d.m.v. de bijzondere voor-
waarde of d.m.v. de civiele vordering) ook wordt betaald; paragraaf
7.2.1). Daarna wordt het voorkomen van de civiele vordering gerelateerd
aan het type misdrijf en het arrondissement (paragraaf 7.2.2). In para-
graaf 7.2.3 wordt onderzocht in welke mate de civiele vordering wordt
gecombineerd met andere straffen. Het al dan niet toewijzen van vorde-
ringen is gerelateerd aan de omvang van de schade en de aanwezigheid
van letsel (7.2.4), het aantal aanwezige slachtoffers en mededaders
(7.2.5), de aard van het slachtoffer (7.2.6) en kenmerken van de dader
(7.2.7). In paragraaf 7.2.8 wordt bekeken of de toegewezen vordering (of
de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde) betaald wordt.

De gegevens in deze paragraaf hebben alleen betrekking op de repre-
sentatieve steekproef (tenzij anders wordt vermeld) en op zaken waarbij
een slachtoffer bekend is14.

7.2.1 Voorkomen van de civiele vordering

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal civiele vorderingen beperkt is.
Civiele vorderingen komen in 4,2% van de zaken voor (N=1.772). In de
74 zaken met een civiele vordering zijn 80 slachtoffers betrokken (in
één zaak was niet bekend hoeveel slachtoffers een vordering kregen
toegewezen). Dit betekent dat 3,3% van alle slachtoffers een vordering
krijgen toegewezen. Smale (1977) vindt een hoger percentage slachtof-
fers dat een vordering krijgt toegewezen: 10%. Zijn onderzoek betreft
echter alleen slachtoffers van zware vermogens- en geweldsmisdrijven.

Civiele vordering en de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde
Er is een gedeeltelijke overlap tussen de (toegewezen) civiele vorderin-
gen en de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde. In totaal blijkt
dat in 111 zaken minstens één slachtoffer schadevergoeding kreeg toe-
gewezen of een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde is opgelegd.
Dit is 7,2% van alle zaken (selectie op zaken met een slachtoffer; zie
ook paragraaf 7.3). Van deze 111 zaken is bij een derde uitsluitend een
bijzondere voorwaarde opgelegd, bij de helft (49%) is alleen een civiele
vordering toegewezen. In 18% van de zaken komen de civiele vordering
en de schadevergoeding als bijzondere voorwaarden in combinatie voor.

In sommige arrondissementen wordt de civiele vordering vaak gekop-
peld aan een bijzondere voorwaarde (zie ook hoofdstuk 8). Dit geeft de
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rechter een "stok achter de deur". Mocht de dader het slachtoffer niet
willen betalen, dan kan hij alsnog gedwongen worden de schadevergoe-
ding te betalen die d.m.v. de bijzondere voorwaarde is opgelegd.

De wens om zich te voegen
De wens om zich te voegen in het strafproces blijkt vaker voor te
komen dan het aantal toegewezen vorderingen: 14% van de slachtoffers
(dit is in 10% van de zaken) heeft zich in die zin uitgesproken.

Van de groep die een wens tot vordering kenbaar heeft gemaakt (bij
de politie of bij het OM), is in 34% van de gevallen een vordering toe-
gewezen; in 5% van de zaken wordt de dader veroordeeld tot het beta-
len van een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde. In 16% van de
zaken blijkt dat er alsnog een informele regeling getroffen wordt tussen
dader en slachtoffer vóór de terechtzitting. Er blijven dus 45% zaken
over waar een wens tot vordering is uitgesproken door het slachtoffer
en waar op geen enkele wijze aan die wens tegemoet is gekomen.

Op sommige politiebureaus wordt reeds bij het opmaken van een pro-
ces-verbaal geïnformeerd of het slachtoffer zich eventueel (wanneer het
tot een rechtszaak komt) civiel wenst te voegen (dit gebeurt vrij syste
matisch in het arrondissement Rotterdam). Vandaar dat de meeste wen-
sen tot een vordering te kennen zijn gegeven door slachtoffers op het
politiebureau (nl. 67%). Bij 33% van de zaken heeft een slachtoffer zich,
tot de OvJ gewend met de mededeling dat hij een vordering wenste in
te dienen (van wie 6% deze wens ook al bij de politie kenbaar hadden
gemaakt; N=127).

In het vervolg zullen de gegevens die gepresenteerd worden, uitslui-
tend betrekking hebben op de door de rechter toegewezen vorderingen.

Omvang van de schadevergoeding bij civiele vorderingen
Bij civiele vorderingen bij de arrondissementsrechtbanken kan de scha-
devergoeding. nooit meer dan f 1.500 bedragen. Slachtoffers eisen ge-
middeld f 770 en krijgen ruim f 100 minder dan zij eisen ni. f 660
(tabel 11).

Het bedrag dat de slachtoffers toegewezen krijgen, vergoedt een
derde van de restschade die in deze zaken is overgebleven16

Tabel 11: Verdeling en gemiddelde van de geëiste en toegewezen civiele

vorderingen (representatieve steekproef), in X

bedrag in guldens geëist toegewezen J:-=n
(N=81) (N=79)

1

1 - 750 53 65
751 - 1.500 47 35

gemiddeld in guldens 765 655
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7.2.2 Civiele vordering naar type misdrijf en arrondissement

Civiele vorderingen komen vaker voor bij bepaalde type misdrijven. Net
als bij de schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde) komt een
vordering (gemiddeld 5%) relatief frequent voor bij misdrijven tegen
openbare orde en gezag (12%) en bij ruwheidsmisdrijven (21%; zie ook
bijlage VI, tabel 10).

Opmerkelijk is dat er net als bij de bijzondere voorwaarden grote
verschillen worden gevonden tussen arrondissementen onderling. Maar
arrondissementen waarin veel bijzondere voorwaarden worden opgelegd,
zijn niet altijd dezelfde als die waar civiele vorderingen veel voor-
komen. In sommige arrondissementen lijkt het eerder of het gebrek aan
het ene (schadevergoeding als bijzondere voorwaarde) wordt gecompen-
seerd door het ander (de civiele vordering). In Groningen bijvoorbeeld
wordt maar zelden een bijzondere voorwaarde opgelegd (in de represen-
tatieve steekproef kwam deze maatregel in het geheel niet voor), maar
komen wel de meeste civiele vorderingen voor (bijlage VI, tabel 11; zie
ook paragraaf 7.6).

7.2.3 Civiele vordering en andere straffen

In tegenstelling tot de bijzondere voorwaarden komen er relatief veel
vorderingen voor, wanneer er verder geen straf wordt opgelegd (896;
tabel 12).

Tabel 12: Schadevergoeding via de civiele vordering en de opgelegde gevange-

nisstraffen en boetes, selectie: slachtoffer aanwezig, in %

(representatieve steekproef)

civiele vordering N

geen straf 8 36

voorwaardelijke boete 9 43

onvoorwaardelijke boete 5 526

(waarvan 4,4% ook voorw. deel)
voorwaardelijke gevangenisstraf 9 236 -;I

(waarvan 2 daders met voorw. boete)

onvoorw.boete en voorw. gevangenisstraf 2 332

(waarvan 3 daders ook voorw. boete)
onvoorwaardelijke gevangenisstraf 3 375

(waarvan: 8,8% ook een voorw. deel;

4 daders ook een onvoorw. boete)

5 1.548

X2=19,8; df=5; p=0,001

Civiele vorderingen worden net als bij de bijzondere voorwaarden vaak
toegewezen bij voorwaardelijke straffen (voorwaardelijke boete en voor-
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waardelijke gevangenisstraf: 9%). Bij een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf komen civiele vorderingen betrekkelijk weinig ' voor. Van alle za-
ken waarin de rechter een civiele vordering heeft toegewezen, is in 46%
van de zaken ook een onvoorwaardelijk boete opgelegd aan de dader
(representatieve steekproef, N=74). Dit is iets minder dan het gemid-
delde (58%). Net als bij de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde
blijkt de civiele vordering niet onverenigbaar met de boete.

7.2.4 Civiele vordering, schade en letsel

Ook bij de civiele vorderingen blijkt (zoals bij de schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf) er geen verschil te
zijn in het aantal toegewezen vorderingen tussen zaken waarbij aan een
slachtoffer letsel is toegebracht en zaken waarbij dit niet het geval is
(net als voor de bijzondere voorwaarden; X2=1,3; df=l; p=0,26).

Civiele vorderingen worden wel in verschillende mate toegewezen naar
gelang de omvang van de schade (zaken zonder restschade zijn hier uit-
gesloten; tabel 13). Bij geringe schadebedragen (tot f 1.500) is het
aantal vorderingen maximaal (9%). Bij grote schadebedragen daalt het
aantal vorderingen weer. De percentages toegewezen vorderingen volgen
dezelfde trend als de opgelegde schadevergoedingen als bijzondere voor-
waarde bij een voorwaardelijke straf (zie paragraaf 7.1.4). Bij grote
schade bedragen stijgt het aantal opgelegde gevangenisstraffen (zie
paragraaf 6.3). Vermoedelijk is deze stijging van de opgelegde gevange-
nisstraffen de oorzaak van de daling in het aantal toegewezen vergoe-
dingen (via de civiele vordering of door middel van de bijzondere voor-
waarde). Een andere mogelijkheid is dat bij hoge bedragen hoge schade-
vergoedingen zouden moeten worden opgelegd en dat de rechter antici-
peert op het feit dat de veroordeelden deze hoge bedragen niet kunnen
betalen (zie ook hoofdstuk 3).

Tabel 13: Schadevergoeding naar omvang van de schade (representatieve steek-

proef), in %

schade in guldens geen (rest-) 1-5.000 > 5.001 totaal

schade (N=594) (N=638) (N=290) (N=1.514)

schadevergoeding:
via de civiele

vordering * 0,3 9 6 5
via de bijzondere

voorwaarde ** - 7 5 4

*) X2=47,3; df=2; p<0,0001

**) X2=39,6; df=2; p<0,0001
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7.2.5 Civiele vordering, het aantal mededaders en het aantal slachtoffers

Het lijkt plausibel dat wanneer er veel slachtoffers of veel mededaders
bij een zaak betrokken zijn, dit civiele vorderingen zou bemoeilijken,
omdat de zaak dan ingewikkelder en ondoorzichtiger zou worden. Dit
blijkt niet het geval te zijn. Een groot aantal slachtoffers per zaak
betekent niet dat het aantal civiele vorderingen daalt. Eerder het te-
gendeel lijkt het geval te zijn: hoe meer slachtoffers, hoe meer vorde-
ringen (zie ook bijlage VI, tabel 12). Een groot aantal mededaders (9) is
eveneens geen belemmering voor de rechter om een vordering toe te
wijzen (bijlage VI, tabel 13).

Deze relaties kunnen het gevolg zijn van het feit dat bij misdrijven
tegen de openbare orde relatief veel slachtoffers voorkomen (zie ook
bijlage III, tabel 2) en dat dit misdrijf in 59% van de gevallen (zie ook
bijlage II.1, tabel 9) met minstens één compagnon wordt gepleegd. Bij
dit type misdrijf wordt ook relatief vaak een vordering toegewezen (dit
betekent echter niet dat alle bij één zaak betrokken slachtoffers een
vordering krijgen toegewezen; integendeel, er is meestal slechts één
slachtoffer dat zich voegt). Deze gegevens geven wel aan dat het voor
de rechter geen belemmering hoeft te zijn een vordering toe te wijzen
wanneer er meer slachtoffers van een delict zijn.

7.2.6 Kenmerken van de slachtoffers die een vordering krijgen toegewezen

In verband met de civiele vordering is enige informatie beschikbaar
over de slachtoffers die een vordering krijgen toegewezen. Het gaat om
de volgende kenmerken van slachtoffers: aard van het slachtoffer, leef-
tijd, etnische groep, SES, bron van inkomsten (deze laatste vier hebben
alleen betrekking op de natuurlijke personen). Deze kenmerken zijn
gerelateerd aan de geëiste vergoeding en aan de toegewezen vergoeding.
Kruistabellen zijn gemaakt voor de representatieve steekproef en voor
de twee. steekproeven samen.

Er zijn verschillen in het aantal vorderingen naar gelang de aard van
het slachtoffer. Er zijn twee groepen die relatief vaak een vordering
krijgen toegewezen: natuurlijke personen en overheidsinstellingen (re-
presentatieve steekproef: beide 4%). De NS krijgen in de helft van de
zaken waarbij ze betrokken zijn, een vordering toegewezen (voor beide
steekproeven). Scholen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven/waren-
huizen krijgen minder vaak dan gemiddeld een voeging toegewezen
(tabel 14; zie ook bijlage VI, tabel 14, voor een overzicht van de af-
zonderlijke soorten slachtoffers).
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Tabel 14: Civiele vordering en aard van het slachtoffer

natuurt. warenh./ overh. vrijw./ anders NS totaal

pers. bedr. * inst. scholen

(N=1082) (N=726) (N=159) (N=96) (N=29) (N=4) (N=2096)

repr.

steekproef * 4 2 4 1 3 (1) 3

(N=1236) (N=774) (N=175) (N=111) (N=32) (N=15) (N=2343)

beide steek-

proeven ** 6 3 5 2 3 (7) 5

*) Ontbrekende waarden: 4; X2=15,3; df=5; p=0,009

**) Ontbrekende waarden: 626; X2=72,2; df=5; p<0,0001

Bij natuurlijke personen worden in de representatieve steekproef geen
verschillen gevonden naar gelang leeftijd, etnische groep, SES en bron
van inkomsten (p>0,10). Wanneer de twee steekproeven worden bekeken,
worden er geen verschillen gevonden naar gelang etnische groep of SES.
Ook Smale (1977) vindt geen relatie tussen het al dan niet indienen van
een vordering en de SES van slachtoffers.

Bron van inkomsten en leeftijd zijn echter wel gerelateerd aan het
voorkomen van de civiele vordering. Uit deze gegevens blijkt dat vooral
studenten vaak een vordering krijgen toegewezen (13%, gemiddeld is dit
7%; zie ook bijlage VI, tabel 15). Waarschijnlijk als gevolg hiervan is er
een (betrekkelijk zwakke) relatie tussen het voorkomen van de vorde-
ring en leeftijd gevonden: jongere slachtoffers krijgen vaker dan oudere
een vordering toegewezen (r=0,06; p=0,02).

7.2.7 Kenmerken van daders en van het misdrijf m.b.t. de civiele vordering

Evenals in paragraaf 7.1.1 (schadevergoeding als bijzondere voorwaarde)
zijn dader- en misdrijfkenmerken gerelateerd aan het toewijzen van een
civiele vordering. De meeste kenmerken van daders/misdrijven zijn niet
gerelateerd aan het al dan niet toewijzen van een civiele vordering. De
volgende factoren bleken niet van belang te zijn: recidivisme, het ver-
slaafd zijn aan of het onder invloed zijn van drugs, inkomen, leeftijd,
geslacht, woonsituatie, etnische groep, hoofdactiviteit, uitlokking, relatie
tot het slachtoffer, bron van inkomsten (deze laatste twee waren wel
gerelateerd aan de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde, zie ook
paragraaf 7.1.7).

Wat wel van belang blijkt te zijn, is het feit dat de dader op het
moment van het misdrijf onder invloed was van alcohol en zijn burger-
lijke staat. De kans op een civiele vordering neemt toe wanneer de
dader onder invloed was van alcohol (onder invloed 8%, niet onder
invloed: 4%) en wanneer'de dader ongehuwd is (ongehuwd 6%, andere
categorieën 4% of minder).

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat deze factoren te maken
hebben met het feit dat een dader een zwaardere "schuld" treft wanneer
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hij dronken was toen hij het delict pleegde. Bovendien zou de rechter
kunnen oordelen dat als de dader ongehuwd is en geen gezinsverant-
woordelijkheden heeft, hij gemakkelijker het slachtoffer kan vergoeden.
Het principe van de "verantwoordelijkheid" lijkt in beide gevallen een
rol te spelen. De rechter kent, zo wordt verondersteld, deze daders een
grotere verantwoordelijkheid toe voor het misdrijf (omdat zij onder
invloed waren van alcohol) en voor de vergoeding van de schade (geen
gezinsverantwoordelijkheid). Hiermee wijken daderkenmerken van die-
genen die via de civiele vordering schade moeten vergoeden, iets af van
de daders die schadevergoeding als bijzondere voorwaarde krijgen opge-
legd.

Bij het opleggen van de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde
werd het vermoeden uitgesproken dat er eerder naar draagkracht werd
gekeken. Het is mogelijk dat de omvang van de bedragen op dit proces
invloed hebben: de bedragen die bij de bijzondere voorwaarde worden
opgelegd, zijn hoger dan bij de civiele vordering (waar een maximum
van f 1.500) geldt). Omdat de bedragen bij de schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde hoger zijn, is de draagkracht van meer belang.
Maar in beide gevallen zijn daderkenmerken niet zulke goede voorspel-
lers van het gegeven of er een schadevergoeding zal worden opgelegd.

Met behulp van een regressie-analyse.zijn de belangrijkste voorspel-
lers (p>0,10) gerelateerd aan de afhankelijke variabele: toewijzing van
de civiele vordering (zie ook noot 12). De tabellen en de resultaten van
de regressie-analyse zijn opgenomen in bijlage VI (tabellen 16 en 17).
Wanneer de variabelen "onder invloed" en "woonsituatie" (samen met
leeftijd; zie ook bijlage VI, tabel 17) worden gerelateerd aan het toe-
wijzen van een civiele vordering, is de multiple correlatie 0,30
(R2=0,10). De voorspelling van het toewijzen van civiele vordering is
dus relatief zwak.

7.2.8 Betaling van de schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde of d.m.v.
de civiele vordering)

Er is (op basis van beide steekproeven) informatie over 128 zaken
waarin de dader een schadevergoeding aan het slachtoffer moet betalen.
Het gaat hier om schadevergoedingen die zijn opgelegd in het kader van
een civiele vordering en om schadevergoedingen die als bijzondere voor-
waarde zijn opgelegd. In 63% van de zaken heeft het slachtoffer de
schadevergoeding ontvangen, in 6% is er pas na enige problemen betaald
en in 4% van de zaken is slechts een gedeelte betaald. Dit is bij elkaar
73%. In 27% van de zaken blijkt uit de dossiers dat er niet is betaald.

Cozijn (ter perse) heeft onderzoek gedaan onder de slachtoffers ten
behoeve van wie de schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde) is
opgelegd. Volgens Cozijn betaalt 42% van de veroordeelden het schade-
vergoedingsbedrag aan het slachtoffer in één keer, 18% in termijnen en
39% van de slachtoffers krijgt niets (N=66). Bij elkaar krijgt dus 61%
van de slachtoffers geld van de veroordeelde. 70% hiervan krijgt het
totale bedrag. Deze gegevens geven aan dat er met betrekking tot de
betaling van schadevergoedingen problemen zijn.

De gegevens uit onderhavig onderzoek geven een iets gunstiger beeld
van de betaling dan cijfers uit genoemd onderzoek van Cozijn. De reden
hiervoor kan zijn dat dossiers waarbij het vonnis ten uitvoer werd
gelegd op het moment van het onderzoek soms aanwezig waren op het
archief waardoor een enigszins geflateerd beeld over de betaling kan
ontstaan.
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7.3 Formele en informele regelingen

Zoals al uit hoofdstuk 5 en paragraaf 7.2.1 bleek, worden er in de
(betrekkelijk) informele sfeer ook regelingen getroffen tussen dader en
slachtoffer(s), ten einde deze laatste(n) (gedeeltelijk) schadeloos te
stellen. Er is informatie over het feit of er vóór de terechtzitting tus-
sen dader en slachtoffer een regeling is getroffen (zie ook paragraaf
5.2.3) en er is informatie over het feit of het slachtoffer, na het ken-
baar maken van de eis tot civiele vordering, alsnog schadeloos werd
gesteld vóór de terechtzitting. Op basis van deze gegevens is een
nieuwe maat samengesteld, die de som is van de eerste twee vragen: het
gaat om de informele regelingen.

De twee wettelijke mogelijkheden om via de strafrechter (gedeelte-
lijke) schadeloosstelling van het slachtoffer te bereiken, zijn reeds be-
sproken: schadevergoeding als bijzondere voorwaarde en de civiele vor-
dering. Ook hiervan is de som gemaakt. Deze tweede maat telt het
aantal keren dat een schadevergoeding aan het slachtoffer moet worden
betaald via de procedure van de civiele vordering of als bijzondere
voorwaarde: de formele regelingen. Deze gegevens zijn waarschijnlijk
betrouwbaarder dan de gegevens over de informele regelingen, aangezien
deze informatie in het strafdossier aanwezig is, wat bij het treffen van
informele regelingen niet altijd het geval hoeft te zijn. Gegevens op
basis van deze samengestelde maten zullen nu gepresenteerd worden. De
resultaten hebben alleen betrekking op zaken uit de representatieve
steekproef met slachtoffer (N=1.549).

Op basis van deze samengestelde maten blijkt dat informele regelin-
gen evenveel voorkomen als formele regelingen: in 7% van de zaken
wordt een van beide mogelijkheden aangetroffen. Smale (1977) vindt 6%
informele regelingen voor slachtoffers van ernstige vermogens en ge-
weldsmisdrijven.

In paragraaf 7.2.1 werd opgemerkt dat in bijna een vijfde van de
gevallen schadevergoeding als bijzondere voorwaarde wordt gecombi-
neerd met het toewijzen van de civiele vordering. Informele regelingen
gaan meestal niet gepaard met formele regelingen (slechts 3 van de in
totaal 215 zaken waarbij een informele maatregel is getroffen). Infor-
mele regelingen lijken een eis tot schadevergoeding voor de rechter te
voorkomen. Formele regelingen worden blijkbaar nooit getroffen als
dreiging om de rechter uitspraak over schadevergoeding te laten geven,
mocht de dader alsnog weigeren de informele regeling uit te voeren.

Formele en informele regelingen, het type misdrijf en het arrondis-
sement
Er bestaat een sterk verband tussen het type misdrijf en het aantal
formele en informele regelingen dat tot stand wordt gebracht. Boven-
dien blijkt dat - voor sommige misdrijven - relatief veel formele re-
gelingen worden getroffen en weinig informele regelingen. Het omge-
keerde komt ook voor. De resultaten kunnen als volgt worden samenge-
vat (tabel 15).
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Tabel 15: Civiele vordering naar type misdrijf, selectie op zaken waar. een slachtoffer aanwezig is,

in %

openbare tg.Leven ruwheids- sexueLe eenvoud. gekwal. vermog. overige totaal

orde en pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten
0=104)

formele

regelingen * 14

informele

regelingen ** 3

totaal aantal

regelingen *** 17

(N=214) 0=131) (N=23). (N=218) (N=541) (N=304) (N=14) (N=1549)

5 28 (1) 2 5 4 (4) 7

8 12 - 2 3 15 (5) 7

13 40 (1) 4 8 19 (8) 14

Ontbrekende waarden: geen

*) X2=123,8; df=7; p<0,0001
**) X2=77,2; df=7; p<0,0001

***) X2=137,3; df=7; p<0,0001

- Bij ruwheidmisdrijven komen zowel veel formele als informele regelin-
gen voor (formeel 28%, informeel 12%). In totaal wordt in 40% van de
gevallen een schaderegeling getroffen.

- Voor slachtoffers van misdrijven tegen de openbare orde wordt vaak
door de rechter een schadevergoeding opgelegd (14%), hier komen
weinig informele schikkingen tot stand (3%).

- Bij de overige vermogensmisdrijven wordt relatief vaak een informele
regeling bereikt tussen dader en slachtoffer.

- Bij geweld tegen personen (en sexuele misdrijven) en bij diefstal
(eenvoudige en gekwalificeerde diefstal) worden betrekkelijk weinig
schaderegelingen getroffen.

Verschillen naar gelang arrondissementen
Verschillen in straftoemeting naar gelang arrondissement zijn al ver-
schillende keren bestudeerd (zie o.m. Fiselier (1985) voor een overzicht,
Van der Kaaden en Steenhuis, 1976; Van Bergeijk en Van der Kaaden,
1977). De zorg van de onderzoekers is meestal dat verschillen in arron-
dissementen een zekere mate van rechtsongelijkheid tot gevolg hebben
voor de verdachte. Afhankelijk van het arrondissement wordt, bijvoor-
beeld, zijn zaak wel of niet geseponeerd of wordt hij wel of niet tot
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. De geconstateerde
verschillen tussen arrondissementen worden gedeeltelijk veroorzaakt
door verschillen, per rechtbank, in het "aanbod" van zaken. Maar er
zijn ook verschillen die ontstaan door het gevoerde beleid van het
openbaar ministerie en/of van de rechtbanken.

De vraag rijst of de verschillen die ten aanzien van de verdachten
zijn vastgesteld, ook gelden ten aanzien van slachtoffers van misdrij-
ven. Is de kans dat er voor hen een schaderegeling tot stand komt,
eveneens (gedeeltelijk) afhankelijk van de arrondissementsrechtbank
waar hun zaak behandeld wordt?
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Het aantal regelingen per arrondissement wordt gepresenteerd in bijlage
VI, tabel 18). Om de relatie arrondissement-(in)formele regelingen goed
te kunnen bestuderen, is gecontroleerd voor de invloed van het type
misdrijf op het treffen van (in)formele regelingen. Hiervoor zijn logli-
neaire analyses uitgevoerd16. Het verslag hiervan is opgenomen in tabel
19 (bijlage VI). Er zijn twee analyses uitgevoerd: in de eerste analyse
worden de informele regelingen gerelateerd aan het type misdrijf en het
arrondissement; in de tweede analyse worden de formele regelingen
gerelateerd aan misdrijf en arrondissement. De resultaten leiden tot de
volgende conclusies.
- Volgens verwachting is er een relatie tussen het type misdrijf en het

al dan niet vóórkomen van regelingen (hoe die relatie verloopt is
hierboven beschreven). Dit geldt voor de formele regelingen, de in-
formele regelingen en het totaal aantal regelingen.

- Wat niet overeenstemt met de verwachting, is het feit dat er geen
relatie meer gevonden wordt tussen arrondissement en het al dan niet
treffen van zowel informele als formele regelingen. Blijkbaar zijn de
verschillen tussen de arrondissementen wat betreft het "aanbod" van
misdrijven, zo groot dat zij voor een deel de gevonden verschillen in
het aantal formele regelingen bepalen.

- Tenslotte is het totaal aantal regelingen (formele + informele regelin-
gen) dat voor slachtoffers getroffen wordt, wel verschillend per ar-
rondissement. Uit de kruistabellen blijkt dat in de meeste arrondisse-
menten waar veel formele regelingen voorkomen, ook relatief meer
informele regelingen worden bereikt. De verschillen die er waren
(voor de formele en informele regelingen), worden na de optelling
statistisch significant.

In de drie grote arrondissementen worden relatief weinig regelingen tot
stand gebracht voor de slachtoffers (Rotterdam 11%, Den Bosch 13%,
Breda 13%). In de drie kleine arrondissementen daarentegen is de kans
op schadevergoeding naar verhouding groot (Groningen 19%, Alkmaar
17%, Zutphen 23%). In het arrondissement waar het meest gedaan wordt
(Zutphen), worden er tweemaal zoveel meer regelingen getroffen als in
het arrondissement Rotterdam, waar het minst gedaan wordt.

Geconcludeerd kan worden dat de kansen dat er voor de slachtoffers
een schaderegeling tot stand komt, ten dele ook afhangt van het arron-
dissement waar hun zaak voorkomt.

7.4 Samenvatting en conclusies

Een van de doelstellingen van het onderzoek was meer te weten te
komen over de mate waarin schadevergoeding voor het slachtoffer, via
het strafrecht, voorkomt. Uit de gegevens blijkt dat dit niet zo vaak
het geval is: in totaal bij 7% van de zaken (waarbij een slachtoffer
betrokken is) wordt een schadevergoeding voor minstens één van de
slachtoffers tot stand gebracht. In één derde van deze gevallen wordt
een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde opgelegd, in de helft
van de gevallen heeft het slachtoffer een vordering kreeg toegewezen,
in bijna een vijfde van de zaken worden de twee regelingen in combi-
natie opgelegd. Meestal is hiervan de bedoeling dat de schadevergoeding
als bijzondere voorwaarde als een "stok achter de deur" dient, indien de
veroordeelde het bedrag dat via de civiele vordering is opgelegd niet
wil betalen.

Uit de dossiers (die op dit punt waarschijnlijk een onderschatting
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opleveren) blijkt dat er een behoefte bestaat aan een schadevergoeding
bij slachtoffers. De wens om zich te voegen wordt door 14% van de
slachtoffers uitgesproken. In één derde van de gevallen wordt de vorde-
ring inderdaad toegewezen, in 5% moet de dader een schadevergoeding
als bijzondere voorwaarde betalen en in 16% wordt alsnog een informele
regeling tussen dader en slachtoffer bereikt nog vóór de terechtzitting.
In iets minder dan de helft (45%) van de gevallen wordt, volgens de
dossiers, op geen enkele wijze aan deze wens tegemoet gekomen. Hierbij
is geen rekening gehouden met wensen van slachtoffers van wie de zaak
is geseponeerd. De twee manieren waarop schadevergoeding kan worden
opgelegd (als bijzondere voorwaarde of door middel van de civiele vor-
dering), bevatten veel punten van gelijkenis:
- Beide typen vergoedingen worden relatief vaak opgelegd bij ruwheids-

misdrijven en bij misdrijven tegen de openbare orde en het gezag.
De zaken waarbij een schadevergoeding wordt opgelegd, hebben altijd
(rest)schade; een vergoeding voor slachtoffers die uitsluitend letsel
hebben, komt niet (of nauwelijks) voor. Ook de ervaring in Engeland
leert dat het opleggen van schadevergoedingen bij geweldsmisdrijven
relatief weinig voorkomt. In hoofdstuk 6 kwam naar voren dat dit ten
nadele werkt van natuurlijke personen die als enigen met letsel te
maken hebben en naar verhouding minder vaak met schade. In dit
kader is al gewezen op het voordeel dat beleidsrichtlijnen zouden
opleveren, indien men slachtoffers van geweldsmisdrijven ook voor
schadevergoeding in aanmerking wil laten komen.

- Het betalen van een schadevergoeding wordt vaak gecombineerd met
een voorwaardelijke straf en ook met een onvoorwaardelijke boete.
Geldstraffen (en dit geldt voor boetes en schadevergoedingen) worden
meestal niet opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf. Gebleken
is dat bij hoge schadebedragen eerder een gevangenisstraf wordt
opgelegd en dat (waarschijnlijk als gevolg hiervan) het aantal opge-
legde schadevergoedingen afneemt. Voor slachtoffers betekent dit dat,
indien zij veel schade lijden, de kans op een gevangenisstraf toe-
neemt, waardoor het moeilijker zal worden om toch een schadever-
goeding te ontvangen.
Geconcludeerd kan worden dat voor het opleggen van een schadever-
goeding, het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een
groter bezwaar is dan het opleggen van een onvoorwaardelijke boete.
Het opleggen van een schadevergoeding wordt niet bemoeilijkt door
de aanwezigheid van mededaders en/of meer slachtoffers.

Er zijn ook verschillen tussen beide procedures gevonden. Deze kunnen
als volgt worden samengevat:
- De schadevergoeding als bijzondere voorwaarde is hoger dan de ver-

goeding die door middel van de civiele vordering wordt verkregen (bij
de bijzondere voorwaarde is geen maximum aan de vordering verbon-
den). De bijzondere voorwaarde vergoed dan ook 45% van de (rest)-
schade, de civiele vordering slechts één derde.

- Sommige arrondissementen lijken een voorkeur te hebben voor de
civiele vordering (bv. Groningen). Deze voorkeuren lijken o.a. een
gevolg te zijn van een verschil in beleid. Een probleem hierbij voor
de slachtoffers is dat, naar gelang het arrondissement waar hun zaak
voorkomt, het bedrag dat zij krijgen, lager (bij het toewijzen van de
civiele vordering) of hoger is (bij een bijzondere voorwaarde).

- Overheidsinstellingen hebben relatief vaak voordeel van beide typen
schadevergoedingen. Natuurlijke personen (relatief veel studenten)
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krijgen wel naar verhouding vaak een vordering toegewezen als ci-
viele partij, maar krijgen relatief minder vaak.een schadevergoeding
als bijzondere voorwaarde. Bedrijven/commerciële instellingen maken
weinig gebruik van beide regelingen. Ten behoeve van de sociale
diensten wordt vaak een schadevergoeding door de rechter opgelegd.

- Het feit dat er een relatie tussen dader en slachtoffer bestaat hoeft
een schadevergoeding niet in de weg te staan. Indien dader en
slachtoffer bekenden van elkaar zijn, wordt relatief vaak een schade-
vergoeding (als bijzondere voorwaarde) opgelegd. Indien zij familie-
leden van elkaar zijn, is dit niet het geval. De schadevergoeding
d.m.v. de civiele vordering is ongerelateerd aan de relatie dader-
slachtoffer.

- In alle gevallen zijn daderkenmerken slechts relatief zwak gerelateerd
aan het al dan niet toewijzen van de vordering.

- De kenmerken van daders van de twee typen schadevergoedingen zijn
verschillend. De bijzondere voorwaarde komt iets meer voor als de
veroordeelde werk heeft of een scholier is. Dit lijkt erop te wijzen
dat daders die in relatief betere omstandigheden verkeren, vaker een
schadevergoeding opgelegd krijgen. Vermoedelijk anticiperen rechters
op de draagkracht van de veroordeelde. Indien de dader onder invloed
was van alcohol, wordt relatief vaak een civiele vordering toegewe-
zen. Vermoed wordt dat de rechter de schuld van diegene die ten
tijde van het misdrijf onder invloed van alcohol was, groter acht en
daarmee de plicht om de schade te vergoeden groter. Het kan ook
een gevolg zijn van het feit dat bij het type misdrijven waarvoor
vaak een civiele vordering wordt toegewezen, daders naar verhouding
ook vaak onder invloed waren tijdens het plegen van het misdrijf.

Het totaal aantal schaderegelingen (formeel en informeel) bedraagt 14%.
Het verschilt aanzienlijk naar gelang het type misdrijf; van 40% (ruw-
heidmisdrijven) tot 4% (sexuele misdrijven, eenvoudige diefstal).

Het totaal aantal schaderegelingen verschilt naar gelang het arrondis-
sement. Deze verschillen en het feit dat men in sommige arrondissemen-
ten voorkeuren lijkt te hebben voor de ene of de andere vorm van
schaderegeling, geven aan dat voor slachtoffers het ene arrondissement
wat gunstiger is wat betreft hun kans op een schaderegeling, dan het
andere.

Het belang van beleidsrichtlijnen - ook met betrekking tot een even-
tuele wet op de schadevergoedingsstraf - komt hieruit duidelijk naar
voren; zeker indien men ervan uitgaat dat verschillen in straftoemeting,
hoewel enigszins onvermijdelijk, toch zoveel mogelijk gereduceerd moe-
ten worden.
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Noten bij hoofdstuk 7

1. In tegenstelling tot de 182 dossiers vermeld in tabel 2 van bijlage
I. Dit verschil wordt veroorzaakt, doordat een aantal zaken onte-
recht in de schadevergoeding steekproef van het CBS is opgenomen.
Pas naderhand - na dossierinzage - bleek dat er geen schadevergoe-
dingsstraf was opgelegd of dat er een andere bijzondere voorwaarde
dan schadevergoeding was opgelegd. Deze dossiers zijn niet in de
analyses betrokken.

2. De andere mogelijkheden zijn (N=1.772): (beperkt) rijverbod (2
maal), aanwijzing volgen van een hulpverlenende instantie (41 maal),
anders (41 maal) of combinaties (3 maal).

3. Wanneer de twee steekproeven samengevoegd worden (en alleen de
zaken waarbij een slachtoffer aanwezig is), is het aantal zaken
waarbij een schadevergoeding is opgelegd, 13%.

4. Totale schade f 732.095; restschade f 529.835, opgelegd bedrag aan
schadevergoedingen f 236.363.

5. De codeurs hadden de opdracht gekregen de motivatie die in het
vonnis was neergelegd, op te schrijven. Omdat deze motivatie van
de rechter in weinig vonnissen was terug te vinden, hebben de
codeurs bij deze vraag vaak ingevuld wat het slachtoffer als gevol-
gen van het misdrijf ervaren heeft, ervan uitgaand dat deze gevol-
gen dan wel de reden waren.

6. In de schadevergoedingssteekproef hebben 40 van de 49 slachtoffers
met letsel (82%) ook schade geleden.

7. De absolute aantallen.die bij de tabellen horen zijn:

geen straf
voorwaardelijke boete
onvoorwaardelijke boete
(waarvan 4,4% ook voorw. deel)
voorwaardelijke gevangenisstraf
(waarvan 2 daders met voorw. boete)
onvoorwaardelijke boete en
voorwaardelijke gevangenisstraf
(waarvan 3 daders ook voorw. boete)
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
(waarvan: 8,8% ook een voorw. deel;
4 daders ook een onvoorw. boete)

representatieve beide
steekproef steekproeven

36 36
43 88

526 569

236 292

332 355

376 389

1.549 1.729
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8. De aantallen die bij tabel 10 horen zijn:

geen schade 1-1.500 > 5.001 totaal

representatieve steekproef
beide steekproeven

594
605

630
767

290
317

1.514
1.689

9. De chi-kwadraat is wel significant (X2=11,8; df=4; p=0,02). Dit komt
voornamelijk, omdat zaken met of zonder schadevergoeding ver-
schillen (volgens de gestandaardiseerde residuen), wanneer er 5 of
meer slachtoffers aanwezig zijn. In dat geval zijn er meer schade-
vergoedingen dan gemiddeld.

10. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het gaat om het aantal
daders met wie de dader het misdrijf pleegde en waarbij niet be-
kend is of deze mededaders zijn veroordeeld.

11. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het feit dat inkomen geen
rol speelt bij het voorspellen van het opleggen van een schadever-
goedingsstraf. Ten eerste zijn er codeerproblemen geweest (zie ook
noot 7 hoofdstuk 3). De bedoeling was dat het inkomen zo precies
mogelijk zou worden genoteerd. Een van de codeurs echter heeft
inkomen alleen in grovere categorieën ingedeeld, terwijl deze grove
categorieën alleen bedoeld waren als uitwijkmogelijkheid, wanneer
de beschikbare informatie in de dossiers nogal onnauwkeurig was.
Een tweede mogelijkheid (eventueel gedeeltelijk het gevolg van de
eerste) is dat er zeer weinig spreiding is; praktisch alle daders
hebben een laag inkomen. Hierdoor discrimineert deze variabele niet
tussen daders.

12. Omdat de onafhankelijke variabelen ook onderling gerelateerd zijn
(zie ook hoofdstuk 3), is met behulp van niet-lineaire regressie-
analyse gepoogd inzicht te krijgen in welke kenmerken het belang-
rijkste zijn voor de voorspelling van het opleggen van schadever-
goeding als bijzondere voorwaarde. Dit is gedaan met het computer-
programma CANALS (Canonical Correlation Analysis using Alter-
nating Least Squares, van den Burg, 1983). De resultaten die hier
worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op deze analyses.

13. De resultaten over de "eis" zijn vrijwel identiek aan die over de
toegewezen vordering. Omdat informatie over de toegewezen vorde-
ring voor meer slachtoffers aanwezig is, worden hier alleen de
resultaten voor de toegewezen civiele vorderingen gepresenteerd.

14. Bij de resultaten zal worden vermeld uit welke steekproef zij af-
komstig zijn. Wanneer de nadruk ligt op de beschrijving van de
populatiezaken, zal gebruik gemaakt worden van de representatieve
steekproef. Wanneer relaties tussen variabelen worden onderzocht,
zullen gegevens uit beide steekproeven worden gebruikt.
Bij het samenvoegen van de twee steekproeven blijkt dat er in
totaal informatie beschikbaar is over 145 slachtoffers die een vor-
dering kregen toegewezen.
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15. De totale schade bij zaken waarbij een civiele vordering is toege-
wezen, was f 205.822 (N=62 zaken). De restschade bedraagt
f 158.138. De 79 slachtoffers kregen in totaal een bedrag van
f 51.743 toegewezen. Dit betekent dat zij globaal een derde van de
restschade vergoed krijgen.

16. Tabel 18 (bijlage VI) heeft als nadeel dat er slechts twee variabelen
tegelijk in beschouwing worden genomen. Maar eigenlijk zijn er
twee variabelen (type misdrijf en arrondissement) die gerelateerd
moeten worden aan de derde variabele: het al dan niet treffen van
een regeling tussen slachtoffer en dader. Arrondissement en type
misdrijf zijn gerelateerd aan elkaar (bijlage 11.1, tabel 1). Om de
relatie tussen het voorkomen van regelingen correct te kunnen
bestuderen is het te verkiezen één enkele analyse uit te voeren.
Hierbij kan het treffen van een regeling worden gerelateerd aan
arrondissement en type delict waarbij wordt gecontroleerd voor de
samenhang tussen deze twee variabelen onderling (arrondissement en
type delict). Daarom zijn de log-lineaire analyses uitgevoerd.
Loglineaire analyse is een techniek die (ook) geschikt is voor gege-
vens gemeten op het nominale niveau (zie ook Fienberg, 1979).
Hierbij wordt getoetst, door middel van de chi-kwadraat toets, of
de in het onderzoek gevonden frequenties statistisch significant
afwijken van een hypothetisch model. Wanneer dit niet het geval is
kan op basis van de data het hypothetische model niet worden
verworpen. Ook de verschillen (in chi-kwadraat) tussen de modellen
verlopen volgens de chi-kwadraat verdeling en kunnen dus worden
getoetst. Op deze wijze kan de aan/afwezigheid van één bepaalde
term (=relatie tussen één of meer variabelen) op zijn (significante)
bijdrage aan het "passen" van het model worden onderzocht. Het
minder passend worden van een model bij het weglaten van een
term is ook onderzocht in de analyses gepresenteerd in bijlage VI,
tabel 19).
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8 Werkbelasting van het justitiële apparaat

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gevolgen besproken van de (eventuele)
invoering van de voorstellen van de commissie "Wettelijke voorzieningen
slachtoffers in het strafproces" (commissie Terwee) met betrekking tot
de werkbelasting van het justitiële apparaat. Het blijkt niet eenvoudig
te zijn om te anticiperen op wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen
zijn. Om toch een indruk te krijgen, zijn er twee methoden gevolgd.
Ten eerste is er een aantal gesprekken gevoerd met officieren van
justitie (OvJ's) en rechters over hun ervaringen met de civiele voeging
en de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde. Ten tweede is, door
middel van een meer kwantitatieve aanpak, berekend hoeveel extra
mensjaren de invoering van de voorstellen zou kunnen kosten. Aller-
eerst wordt verslag gedaan van de gegevens van de gesprekken met
OvJ's/rechters. Uit ervaring weten zij hoeveel extra werk een civiele
voeging en/of de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde met zich
mee brengt.

De richtlijnen voor het OM ten aanzien van slachtoffers van misdrijven
Zoals eerder werd vermeld, zijn sinds april 1987 nieuwe richtlijnen van
kracht, die aangeven hoe het justitiële apparaat met slachtoffers van
misdrijven dient om te gaan. Dit betekent dat een gedeelte van de
werkzaamheden die vereist zijn voor de uitvoering van de voorstellen
van de commissie Terwee, nu al door de parketten moet worden uitge-
voerd in het kader van de zojuist genoemde nieuwe richtlijnen voor het
OM. Deze richtlijnen luiden, kort samen gevat, als volgt (zie ook
Staatscourant, Richtlijnen aan politie en openbaar ministerie ten aanzien
van de uitbreiding van het slachtofferbeleid, april 1987):
1. De OvJ dient (binnen de daarvoor geldende regels) alle informatie

waarom het slachtoffer vraagt, te verstrekken.
2. De OvJ zal (afgaande op informatie in het proces-verbaal dan wel

spontaan) bij alle beslissingen (uitgezonderd het technisch sepot)
rekening houden met de geleden en de geclaimde schade. Indien
mogelijk, probeert hij een schadevergoeding voor het slachtoffer te
regelen. Dit geschiedt al naar gelang de omstandigheden als voor-
waarde bij transactie of door oproeping van het slachtoffer als bele-
digde partij ter zitting. De claims van het slachtoffer worden zoveel
mogelijk ondersteund d.m.v. de schadevergoeding als bijzondere voor-
waarde bij een voorwaardelijke straf.

3. Bij delicten met ingrijpende gevolgen dient hij het slachtoffer (of de
nabestaanden) uit eigen beweging op de hoogte te houden van de
voortgang van de strafprocedure (zoals stand voorarrest, gemotiveer-
de sepotbeslissing, zittingsdatum).

4. Indien het proces-verbaal daartoe aanleiding geeft, zal de OvJ aan
het slachtoffer (of de nabestaanden) zijn deelneming betuigen. Indien
de belangen van het slachtoffer daarmee gediend zijn, wordt het
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slachtoffer (of de nabestaanden) uitgenodigd voor een gesprek.
Uit deze richtlijnen blijkt dat de OvJ, volgens het huidige beleid, met
de schade van het slachtoffer rekening moet houden bij alle relevante
beslissingen in de procedure en hem hiervan op de hoogte moet houden.
Voor de uitvoering van dit nieuwe beleid hebben de parketten sinds 1
januari 1987 er elk één extra administratieve kracht bij gekregen.

8.2 Verslag van enkele gesprekken met officieren van justitie/rechters

Telefonisch zijn enkele OvJ's en rechters benaderd. De bedoeling was
na te gaan hoeveel extra tijd het, volgens hen, het justitiële apparaat
zou kosten, wanneer een slachtoffer zich voegt of wanneer de OvJ
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde eist. De vraagstelling was
als volgt.
- Hoeveel extra tijd bent u (als OvJ of als rechter) kwijt bij de voor-

bereiding van de zitting en tijdens de zitting, wanneer een slachtof-
fer zich als civiele partij voegt in het strafproces?

- Hoeveel extra tijd heeft u nodig, wanneer u een bijzondere voor-
waarde wilt eisen (of opleggen)?

- Voorziet u problemen, indien de mogelijkheden tot schadevergoeding
van het slachtoffer in de wet worden uitgebreid?

Er zijn gesprekken gevoerd met zeven OvJ's, één "raio" (rechterlijk
assistent in opleiding), één staffunctionaris van het parket en twee
rechterst.

Uit de gesprekken komt naar voren dat er bij enkele OvJ's/rechters
een uitgesproken mening bestaat over de plaats van het slachtoffer in
het strafproces en over het nieuwe slachtofferbeleid: zij staan er ofwel
positief ofwel nogal kritisch tegenover. Deze houding bepaalt vaak de
strekking van de antwoorden. OvJ's/rechters die positief staan ten
opzichte van de aanwezigheid van het slachtoffer, zien relatief weinig
problemen; zij die een meer kritische houding aannemen, zien soms
grote problemen. Eén OvJ karakteriseerde de aanwezigheid van het
slachtoffer voornamelijk als een "verstorende" factor op alle niveaus
van het strafproces.

De meeste ondervraagde functionarissen hebben echter niet zulke
uitgesproken meningen en nemen een soort "middenpositie" in. Ook bij
de OvJ's/rechters die deze middenpositie innemen, klinkt soms een
enigszins geïrriteerde ondertoon door, bv. "we moeten tegenwoordig aan
slachtofferhulp doen", "we zijn er niet zo blij mee, hier zijn we niet op
voorbereid; we hebben meer middelen nodig".

Allereerst wordt ingegaan op de meningen t.a.v. de civiele voeging.
Daarna komen de opvattingen over de schadevergoeding als bijzondere
voorwaarde aan de orde. Tenslotte worden enkele overwegingen gepre-
senteerd met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van de wettelijke
mogelijkheden tot schadevergoeding.

8.2.1 De civiele voeging

De voorbereidingstijd
Bijna alle ondervraagden zijn het erover eens dat het feit dat een
slachtoffer zich wil voegen in het strafproces, nauwelijks voorberei-
dingstijd van de OvJ vergt. Maar, zo voegen zij er aan toe, het kost
wel wat tijd voor de administratie. De meeste OvJ's geven aan dat het
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administratieve werk gedaan wordt door de "slachtoffermedewerker"2.
In de interviews (november 1987) vermelden alle OvJ's dat de politie

systematisch een formulier aan het proces-verbaal toevoegt met gege-
vens over het slachtoffer. Elk slachtoffer krijgt, wanneer de zaak bij
het parket binnenkomt, een brief van het parket. In deze brief staat
dat de dader van het misdrijf waarvan hij aangifte heeft gedaan, is
aangehouden, dat de zaak in behandeling is genomen door de OvJ en
dat hij zich tot hem kan richten, indien hij meer informatie wenst. Dit
aspect van het slachtofferbeleid lijkt dus naar behoren te functioneren
(in ieder geval in de arrondissementen waar OvJ's zijn benaderd). In
deze brief wordt niet altijd gerefereerd aan de mogelijkheden tot scha-
devergoeding om geen verwachtingen te wekken (met betrekking tot een
eventuele schadevergoeding) die niet waargemaakt kunnen worden. Soms
zijn de slachtoffers door de politie al op de hoogte gebracht van de
mogelijkheid om een schaderegeling met de verdachte te treffen.

Wat betreft het vervolgingsbeleid van de officier werd nog één en
ander opgemerkt.
- Bij de tenlastelegging houdt de OvJ in Breda er rekening mee, wan-

neer een slachtoffer van een bepaald misdrijf te kennen heeft gege-
ven zich te willen voegen: hij zal dan proberen deze zaak ten laste
te leggen.

- In één arrondissement (Zutphen) kunnen ook slachtoffers van wie de
zaak ad informandum is gevoegd, zich voegen als beledigde partij.

- Bij steunfraude (in Zutphen) vult de sociale dienst een formulier in
waarop (o.a.) de schade wordt aangegeven en waarop staat vermeld of
er tussen de verdachte en de sociale dienst eventueel al een schade-
vergoedingsregeling is getroffen. Dit is zeer praktisch en hierdoor
vergen deze zaken weinig voorbereidingstijd. Indien er een regeling is
getroffen, zal de OvJ zijn eis hieraan aanpassen: "het komt erop neer
dat de dader zich moet houden aan de afspraken die met de sociale
dienst zijn gemaakt".

De zitting
Ongeveer de helft van de ondervraagden meende dat de civiele voeging
niet veel extra tijd kost tijdens de zitting: "het slachtoffer hoeft alleen
wat bonnen te overhandigen", "meestal zijn er geen twisten over de
bedragen", "het kost snel 5 minuten extra, maar op het geheel is dit
niet veel". Deze groep benadrukte dat alleen in bijzondere gevallen
tijdens de zitting meer tijd nodig was. Er kan soms toch onenigheid
ontstaan over de omvang van de schade. In enkele gevallen kunnen ook
andere problemen rijzen. Er kunnen in sommige zaken bijvoorbeeld meer
daders zijn. Wanneer zij niet allemaal vervolgd worden, heeft de dader
die wel wordt vervolgd, soms "geen zin om voor alle anderen op te
draaien". Ook wanneer meer slachtoffers zich willen voegen, zal het
meestal niet eenvoudig zijn voor de dader om hen allemaal een schade-
vergoeding te betalen.

De andere helft van de OvJ's/rechters benadrukte dat de zitting toch
wel veel langer kan duren wanneer een slachtoffer zich als civiele
partij voegt: "de zitting duurt toch snel 5 à 20 minuten langer". Rede-
nen die hiervoor werden aangebracht, zijn dat de inbreng van het
slachtoffer meestal niet beperkt blijft tot het mededelen van de omvang
van de schade die hij heeft geleden of tot het overhandigen van bon-
nen. Het slachtoffer wil "zijn gram halen", "hij wil zijn zegje doen",
"hij moet zijn ei kwijt". Sommige ondervraagden gaven aan dat het
slachtoffer zijn eigen bijdrage wil leveren; hoewel zij dit wel konden
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begrijpen, vonden zij ook dat dit een rem kon zijn op een vlot verloop
van de zitting. De ondervraagden signaleren de volgende problemen.
- Zeer vaak komt het probleem aan de orde dat de meeste daders nau-

welijks geld/inkomen hebben (regelmatig is er opgemerkt dat men van
"een kale kip geen veren kan plukken").

- Volgens sommige OvJ's/rechters zijn (bijna) alle daders verslaafden.
Vooral de OvJ's/rechters uit Amsterdam en Rotterdam benadrukken
dit.

Er lijkt hier een discrepantie te bestaan tussen deze uitspraken en de
gegevens uit het onderzoek. Het aantal slachtoffers dat volgens het
onderzoek met een verslaafde dader te maken heeft, is ten hoogste 20%
bij vermogensdelicten. Een verklaring voor de afwijking zou kunnen
liggen in het feit dat deze OvJ's/rechters vooral de zaken van de ge-
meente Rotterdam/Amsterdam behandelen. Hierdoor hebben zij met een
geselecteerde groep daders te maken, waaronder zich waarschijnlijk veel
meer verslaafden bevinden dan voor het hele arrondissement het geval
is. Opmerkelijk is echter dat, volgens de gegevens van het onderzoek
(zie ook hoofdstuk 3), ook bv. in het arrondissement Breda relatief veel
daders verslaafd zijn. In dit arrondissement echter vermeldde geen van
de OvJ's/rechters met nadruk de problematiek van de verslaafde dader
(wel wordt melding gemaakt van het feit dat veel daders geen (of zeer
weinig) geld/inkomen hebben maar dit geldt voor zeer veel daders/ar-
rondissementen).

In dit verband wordt er ook gewezen op het feit dat Justitie "slacht-
offers geen knollen voor citroenen moet verkopen". Hiermee wordt be-
doeld dat, indien bij slachtoffers te veel en/of irrealistische verwach-
tingen worden gewekt, de kans groot is dat zij verbitterd en ontgoo-
cheld raken over de mogelijkheden van justitie om iets voor hen te
bereiken.
- Eén OvJ merkte op dat veel slachtoffers niet redelijk zijn in hun

eisen. Ze vragen grotere bedragen dan de OvJ als terecht beschouwt
("ze willen er een slaatje uit slaan"). Dit is volgens hem ook de me-
ning van de slachtoffermedewerker. Andere ondervraagden hebben dit
probleem nooit gesignaleerd.

- Volgens één van de ondervraagden begrijpen een aantal slachtoffers
weinig van de brief die zij ontvangen van het parket ("ze begrijpen
er niets van, je moet ze alles uitleggen"). Stel dat op de zitting
blijkt dat er geen of nauwelijks restschade is: "als je dan vraagt:
waarom komt u dan?, dan antwoorden ze: we dachten dat we moesten
komen". Met andere woorden de voorlichting aan het slachtoffer is
onvoldoende of onduidelijks.

8.2.2 Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat wanneer de OvJ
schadevergoeding eist als bijzondere voorwaarde, hem dit nauwelijks
méér tijd kost. Slechts één staffunctionaris van het parket meende dat
de OvJ wat meer tijd nodig had, omdat hij zich moet verdiepen in de
aard en de omvang van de schade. Verder vonden de meeste onder-
vraagden dat een eis tot schadevergoeding zowel wat betreft de voorbe-
reiding van de zitting als tijdens de zitting niet veel extra tijd kost.

Enkele arrondissementen koppelen regelmatig aan de civiele voeging
een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde (dit wordt in Rotterdam
"dubbelstikken" genoemd). Naar verluidt doet men dit om extra druk op
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de dader te kunnen uitoefenen ("een stok achter de deur"). Dit gebeurt
o.a. (volgens de ondervraagde OvJ's/rechters) in Rotterdam en Zutphen4.
In andere arrondissementen doet men dit niet (o.a. in Groningen, Den
Haag en Breda)s. In twee gevallen hebben de OvJ's ook zelf een voor-
keur voor de civiele voeging en zijn zij niet zo geneigd om schadever-
goeding als bijzondere voorwaarde te eisen. Eén OvJ zei "we vinden dat
het slachtoffer voor zichzelf moet opkomen" (en daarom verdient het de
voorkeur dat het slachtoffer zich als beledigde partij voegt).

Het innen van de schadevergoeding
Een belangrijk verschil tussen een civiele voeging en een schadevergoe-
ding als bijzondere voorwaarde is de wijze waarop ze geïnd wordt. Bij
een toegewezen civiele vordering ligt de verantwoordelijkheid voor de
inning bij het slachtoffer dat eventueel een deurwaarder zal moeten
inschakelen, indien de dader niet wenst te betalen. Bij een schadever-
goeding als bijzondere voorwaarde ligt de verantwoordelijkheid van de
executie van de (voorwaardelijke) straf, in geval van niet-betaling, bij
het parket. Indien de veroordeelde niet betaalt en het vonnis moet
worden geëxecuteerd, zal dit vooral extra werk betekenen voor de par-
ketadministratie en de (parket)politie.

Terwijl het "steunen" van de claim van de beledigde partij door mid-
del van een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde als een voor-
deel wordt gezien in de arrondissementen waar dit wordt toegepast,
wordt precies dit aspect van de bijzondere voorwaarde als een nadeel
ervaren daar waar dit niet gebeurt. Van verschillende kanten wordt
erop gewezen dat in geval van niet-betaling van de schadevergoeding de
executie de parketadministratie veel werk (en problemen) bezorgt.

Een verwant probleem betreft het innen van boetes. Wanneer één der
ondervraagden (die met veel nadruk dit executieprobleem vermeldde)
erop gewezen werd dat er bij het innen van de boetes toch ook een
verantwoordelijkheid ligt bij het OM, antwoordde hij: "ja, maar er is
groot verschil". Hij wees erop dat er voor het innen van de boetes een
geautomatiseerd systeem bestaat, waardoor er veel minder moeilijkheden
zijn. Bovendien werd af en toe opgemerkt: "het OM is geen incassobu-
reau".

Voor veel ondervraagden spelen de problemen van de inning van de
boetes zich buiten hun gezichtsveld af. Zo werd ook een paar keer
geantwoord (op de vraag naar de executieproblemen) dat men onbekend
is met dit aspect van het justitiële systeem maar dat men het vermoe-
den heeft dat het "wel niet zo goed gaat". Eén OvJ meende met betrek-
king tot de betalingsproblematiek: "de parketten schieten vaak tekort".

Eén OvJ stelde voor dat een andere mogelijkheid voor de vervangende
hechtenis bij het niet betalen van boetes (of in de toekomst: de scha-
devergoedingsstraf) eigenlijk de alternatieve straf zou moeten zijn (en
hij gaf als voorbeeld Duitsland waar dit vaak gebeurt). Als het de be-
doeling van de rechter is geweest om een geldstraf op te leggen (of het
nu een boete of een schadevergoeding is), dan moet men niet bij het in
gebreke blijven van de veroordeelde een gevangenisstraf opleggen. Een
alternatieve straf lijkt veel zinvoller, zo luidde de redenering.

Tenslotte is het aardig om te vermelden dat de ondervraagde raio, op
de dag van het interview, in een bepaalde zaak net een schadevergoe-
ding als bijzondere voorwaarde zou gaan eisen. Het ging om een zaak
van "oplichting van oude dames". Hij was van plan om een vergoeding
van f 100.000 te eisen. Eén belangrijk aspect in zijn overweging om
schadevergoeding te eisen (naast het feit dat er door verschillende.
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slachtoffers schade was geleden) was dat hij meende dat de dader het
geëiste bedrag wel kon betalen ("de verdachte ontkent dat, maar vol-
gens medeverdachten en familieleden kan hij het wel"). Bij latere na-
vraag bleek dat zijn eis door de rechter werd toegekend.

8.2.3 Uitbreiding van de mogelijkheden tot schadevergoeding

Als laatste vraag kwam aan de orde wat, volgens de ondervraagden, de
mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn bij de uitbreiding van de moge-
lijkheden tot schadevergoeding in de wet.

Enkele ondervraagden hadden geen duidelijk idee over de mogelijke
gevolgen, maar zij vermoedden dat er toch wel problemen zouden kun-

jnen ontstaan. Een aantal respondenten gaf wat explicieter aan dat zij
in dat geval wel extra moeilijkheden verwachtten, vooral wat betreft de
executie van de straf. Daarom stelde één OvJ voor de schadevergoedin-
gen te laten innen door de parketten volgens hetzelfde systeem dat nu
voor de boetes wordt gebruikt. Anders zou het parket een uitgebreide
correspondentie met het slachtoffer moeten gaan voeren om te informe-
ren of de schadevergoeding betaald is. Het zou, naar zijn zeggen, waar-
schijnlijk veel praktischer zijn, wanneer de inning via de parketten zou
verlopen. Deze opvatting wordt overigens gedeeld door de commissie
Terwee.

Eén OvJ verwachtte eigenlijk nauwelijks additionele complicaties,
wanneer de mogelijkheden tot schadevergoeding zouden worden uitge-
breid. Volgens hem is het namelijk helemaal niet zeker dat alle slacht-
offers gebruik zullen maken van de mogelijkheden die hen dan geboden
zullen worden. Hij geeft aan wat er in zijn arrondissement is gebeurd.
"Vroeger moesten slachtoffers bij de politie al aangeven wat ze wilden
(informatie, schaderegeling...). Toen reageerde 60%. Nu krijgen zij alle-
maal een brief en reageert 20%." Door de slachtoffers te dwingen stap-
pen te ondernemen, zal het aantal reacties afnemen, zo veronderstelt
hij.

8.3 Berekening van de extra werkbelasting

8.3.1 Inleiding

De voorstellen van de commissie Ter wee
Alvorens in te gaan op de berekening, worden, ter herinnering, enkele
punten uit de voorstellen van de commissie Terwee aangeven die van
invloed kunnen zijn op de werkbelasting van het justitiële apparaat.
Met betrekking tot de schadevergoeding binnen het strafproces doet de
commissie twee belangrijke voorstellen. Ten eerste: het uitbreiden van
de mogelijkheden tot civiele voeging van de beledigde partij; ten twee-
de: het invoeren van een schadevergoedingsstraf.

De civiele voeging
Met betrekking tot de civiele voeging wordt de huidige beperking van
de vordering (tot maximaal f 1.500) opgeheven. Volgens de voorstellen
van de commissie zal de vordering kwantitatief onbegrensd zijn. Boven-
dien zal de beledigde partij al tijdens het vooronderzoek (dus eerder
dan nu het geval is) een vordering indienen. Deze vordering kan schrif-
telijk worden ingediend bij de officier van justitie die de zaak behan-
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delt door middel van een formulier waarop o.m. de schade wordt geno-
teerd en toegelicht. De mogelijkheid om zich als beledigde partij op de
terechtzitting te voegen - door mondelinge of schriftelijke opgave van
de vordering -, blijft behouden.

De commissie gaat ervan uit dat door de mogelijkheid aan de bele-
digde partij te bieden zich in een vroeg stadium schriftelijk te voegen
en de inhoud van de vordering via een formulier op te geven, deze, in
de meeste zaken, niet meer aanwezig zal zijn op de terechtzitting.
Hierdoor wordt van het slachtoffer een geringe investering in tijd ge-
vergd en wordt hij behoed voor een pijnlijke confrontatie met de dader.
Bovendien heeft dit, volgens de commissie, ook als gevolg dat deze
zittingen vermoedelijk minder werk/tijd zullen kosten dan de civiele
voegingen waar de beledigde partij wel aanwezig is. De rechter hoeft
(behalve wanneer hij een toelichting van het slachtoffer wenst) het
slachtoffer niet meer op de zitting te ondervragen. Uit paragraaf 8.2
blijkt dat dit vermoeden hoogstwaarschijnlijk correct is: zittingen waar-
bij een beledigde partij zich voegt, kosten volgens (ongeveer) de helft
van de OvJ's/rechters extra tijd. In dit opzicht kan de regeling dus
tijdbesparend werken.

De schadevergoedingsstraf
De commissie Terwee stelt ook voor schadevergoeding als bijkomende
straf in te voeren in het WvSr.: de rechter kan, ten behoeve van een
slachtoffer dat zich wenst te voegen, de dader een schadevergoedings-
straf opleggen. Deze schadevergoeding kan ten hoogste gelijk zijn aan
de omvang van de boete die voor het betreffende strafbare feit kan
worden opgelegd. De rechter dient, bij het bepalen van de oplegging
ervan, rekening te houden met de ernst van het feit en met de draag-
kracht van de dader. Een voordeel van de schadevergoedingsstraf voor
het slachtoffer boven de civiele partijstelling is dat het OM verant-
woordelijk is voor de inning. Het slachtoffer hoeft dus niet zelf te
zorgen voor de inning van de schadevergoeding.

Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van een schadevergoe-
ding via het strafrecht is dat de vordering eenvoudig van aard moet
zijn, het moet om een "clear case" gaan. Zo niet dan moet het slacht-
offer naar de civiele rechter worden verwezen. De behandeling van de
civiele vordering mag in geen geval een zorgvuldige behandeling van de
strafzaak in de weg staan.

Schatting van de extra werklast
De resultaten van de berekeningen die in deze paragraaf worden ge-
presenteerd met betrekking tot de extra werklast, zijn in samenwerking
met de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het
Ministerie van Justitie tot stand gekomen.

Enkele opmerkingen zijn hier op hun plaats: de hierna volgende bere-
keningen zijn (noodgedwongen) gebaseerd op een aantal uitgangspunten,
waarvan de juistheid niet steeds gemakkelijk is te bewijzen. De volgen-
de vooronderstellingen worden gemaakt.
1. Er wordt aangenomen dat de aan het onderzoek ontleende percen-

tages die bij de berekeningen worden gebruikt een (te verwaarlozen)
geringe fout bevatten. Aangezien de steekproef vrij groot is, lijkt
dit een redelijk uitgangspunt.

2. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 1985. Het zal nog wel
enkele jaren duren, voordat de voorstellen van de commissie Terwee
geïmplementeerd worden. De schattingen hebben alleen zin, indien
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(o.m.) de aard en de omvang van de zaken waarvoor een schadever-
goeding kan worden opgelegd, bij de invoering van de voorstellen
van de commissie globaal gelijk blijven. Bijvoorbeeld: de verhouding
zaken waarbij sprake is van restschade, moet gelijk blijven.

3. Bovendien zijn de schattingen alleen zinvol, indien de toekomstige
wet op de "schadevergoedingsstraf" niet te veel afwijkt van de voor-
stellen van de commissie.

4. In het justitiële apparaat zijn alle onderdelen onderling gerelateerd.
Als er op één niveau wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen bij ver-
schillende onderdelen van het systeem merkbaar zijn. Wanneer de
voorstellen van de commissie geïmplementeerd zijn, kan een aantal
onbedoelde en/of onverwachte effecten optreden. Twee mogelijke
effecten op het vervolgingsbeleid zijn denkbaar.
- Het aantal vervolgingen neemt toe onder druk van slachtoffers die

een vordering indienen: OvJ's zullen geneigd zijn meer zaken ten
laste te leggen, omdat vele slachtoffers zich wensen te voegen.

- Door het feit dat de kans op een schadevergoedingsstraf aanwezig
is, neemt het aantal daders dat bereid is informele regelingen te
treffen met het slachtoffer, toe.

Of deze processen beide een rol zullen spelen en elkaar in evenwicht
zullen houden of dat één van beide overheersend zal worden, is op
dit moment moeilijk te voorspellen.

5. Er wordt aangenomen ,dat het feit dat de gebruikte percentages
gebaseerd zijn op een steekproef, waarbij de zaken waarin hoger
beroep is aangetekend, zijn weggelaten, geen invloed heeft op de
resultaten.

6. Gesteld dat alle berekeningen m.b.t. het aantal zaken/slachtoffers
correct zijn, dan moet ook nog aangenomen worden dat een correcte
schatting is gemaakt van de tijd die de verschillende onderdelen van
het justitiële apparaat nodig zullen hebben voor de behandeling van
de zaken waarbij een civiele voeging wordt toegewezen of een scha-
devergoedingsstraf wordt opgelegd.

7. Er wordt gewerkt aan nieuwe systemen, om de inning van boetes te
vereenvoudigen (zie ook Cozijn, 1987). Indien dit systeem succesvol
is en de inning van de schadevergoeding ook via dit systeem kan
gebeuren, dan zal deze fase (de inning) misschien minder tijd kosten
dan voorzien (in de berekeningen) en/of geen extra mankracht ver-
gen. Als de efficiëntie toeneemt, kan immers in dezelfde tijd meer
gedaan/geïnd worden.

Uit hét bovenstaande blijkt dat er nogal wat vooronderstellingen ten
grondslag liggen aan de schattingen. De berekeningen zelf zijn in drie
stappen uitgevoerd.
- Allereerst is berekend hoe groot de groep slachtoffers is waarop het

nieuwe beleid zich zal richten.
- Ten tweede is een inventarisatie gemaakt van de voornaamste taken

die moeten worden verricht.
- Tenslotte wordt geschat hoeveel extra werk dit oplevert voor het

justitiële apparaat.
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8.3.2 Aantal slachtoffers dat in aanmerking komt

In bijlage VII wordt uiteengezet op welke wijze de schattingen zijn
gemaakt. Er is een minimum schatting en een maximum schatting ge-
maakt. Bij de berekeningen is het volgende uitgangspunt' gekozen: het
aantal zaken dat, volgens de CBS-statistieken,.in 1985 door het OM en
door de rechter is afgehandeld. Er is rekening gehouden met het feit
dat niet bij alle zaken slachtoffers betrokken zijn; dat er meer slacht-
offers per zaak kunnen zijn; dat er niet in alle gevallen restschade is;
dat in 7% van de zaken informele regelingen worden getroffen tussen
dader en slachtoffer en dat eveneens in 7% van de zaken thans reeds
een civiele vordering wordt toegewezen of een schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde wordt opgelegd. Het gaat, met deze beperkingen
rekening houdend, om ongeveer 102.000 zaken die door het OM zijn
afgedaan en 55.000 zaken die door de rechtbank zijn afgedaan. Hier zijn
(afgerond) 250.000 slachtoffers bij betrokken (=maximum variant).

Uit het onderzoek blijkt dat 14% van alle slachtoffers te kennen
geeft zich te willen voegen. Als dit percentage ook voor de geseponeer-
de zaken geldt, dan zouden (afgerond) 30.000 slachtoffers zich willen
voegen (=minimum variant).

8.3.3 De nieuwe taken die zullen moeten worden verricht

De extra taken die voor het justitiële apparaat ontstaan, kunnen als
volgt worden onderverdeeld.
1. Verzending en registratie van het schadeformulier (formulier ex. art.

51b; rapport van de commissie "Wettelijke voorzieningen slachtoffers
in het strafproces").

2. Verzending van de mededeling niet-vervolging aan de slachtoffers die
het onder 1. bedoelde formulier hebben ingezonden, indien de zaak
niet ter zitting wordt gebracht.

3. Bestudering van de schadeclaim door de OvJ.
4. Oproeping van de slachtoffers die het onder 1. bedoelde formulier

hebben ingezonden voor de terechtzitting.
5. Bestudering van de schadeclaim door de rechter(s).
6. Behandeling van de schadeclaim ter zitting/raadkamer.
7. Vermelding in het vonnis van de beslissing.
8. Executie van de schadevergoedingsstraf.

ad 1 en 2
Verzending door het OM van een brief aan ieder slachtoffer vindt op
dit moment al plaats (of zou plaats moeten vinden). Het toevoegen van
één formulier kan dus niet veel extra werk opleveren. Naar schatting
moet maximaal aan 250.000 slachtoffers een formulier worden toegezon-
den; minimaal is dit 30.000 (zie ook bijlage VII, tabel 1).

ad 3
Op basis van de interviewgegevens wordt ervan uitgegaan dat de bestu-
dering van de schadeclaim nauwelijks extra tijd kost. Wanneer het niet
om een zg. "clear case" gaat (eenvoudig te bewijzen schade) hoeft de
OvJ er niet veel tijd aan te besteden: de rechter zal dan vermoedelijk
de vordering niet-ontvankelijk verklaren (zie ook paragraaf 8.3.1).
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ad 4
Het aantal slachtoffers dat opgeroepen kan worden is op zijn hoogst
65.000 (maximum schatting). Dit zijn alle slachtoffers met restschade
waarbij de verzekering niet alle schade heeft vergoed en waarbij geen
informele schaderegeling is getroffen met de dader (zie ook bijlage VII,
tabel 2).

Uit de CBS-gegevens blijkt dat in 40% van alle zaken vervolgd wordt.
Indien 30.000 slachtoffers de wens uitdrukken zich te willen voegen
(volgens de minimum variant) en slechts 40% van de zaken van deze
slachtoffers ten laste gelegd wordt, komt men op 13.000 slachtoffers
(afgerond) die opgeroepen kunnen worden (het totaal aantal slachtoffers
dat zich volgens de "minimum schatting" kan voegen).

ad5,6en7
De rechter, de OvJ en de gerechtssecretaris zullen wat extra werk
krijgen. Het aantal zaken bedraagt tweederde van het aantal slachtof-
fers (aangezien er 1,6 slachtoffer per schuldigverklaring is; zie ook
paragraaf 4.1). Het gaat hier dus om (afgerond) 8.000 à 40.000 zaken
(=tweederde van 40.000 en tweederde van 13.000).

ad 8
Die zaken waar in de toekomst een schadevergoedingsstraf zal worden
opgelegd en waar nu een boete wordt opgelegd, kunnen geen extra
werklast veroorzaken. Nu moet ook al een boete worden geïnd. Extra
werk ontstaat, doordat er schadevergoedingen moeten worden geïnd in
zaken waar nu geen geldstraf wordt opgelegd. In ongeveer de helft van
de zaken waar een schadevergoeding zal worden opgelegd, zou de dader
(in de plaats van een schadevergoeding) een boete hebben gekregen (zie
ook hoofdstuk 7). Er zijn dus 4.000 à 20.000 extra zaken waar een
geldstraf zal moeten worden geïnd.

8.3.4 De extra werkbelasting voor het justitiële apparaat

Tabel 16 geeft een overzicht van het aantal mensjaren dat, naar schat-
ting, nodig zal zijn om deze extra taken te verrichten. De hoeveelheid
extra werk zou tussen de 7 en 26 mensjaren kunnen liggen. Bij de
interpretatie van de gegevens moet rekening worden gehouden met het
volgende.
- De maximum schattingen (van het aantal zaken/slachtoffers dat voor

alle stadia van het proces in aanmerking komt) zijn aan de - ex-
treem - hoge kant.

- Als de meeste civiele voegingen plaatsvinden door middel van het
invullen van het schadeformulier, dan hoeft de behandeling van de
vordering nauwelijks tijd te kosten.

- Volgens de interviewgegevens en volgens een recent WODC-onderzoek
(Cozijn, 1987) zijn er momenteel ook problemen met de inning van de
boetes. Wanneer de. parketten nu eveneens moeten instaan voor het
innen van de schadevergoedingsstraf ten behoeve van het slachtoffer,
dan ligt het voor de hand dat de moeilijkheden-alleen maar zullen
toenemen.

- Het extra werk zal vooral terechtkomen bij de administratie van de
parketten.
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Tabel 16: Schatting van het aantal mensjaren dat nodig zal zijn voor de

uitvoering van de voorstellen van de commissie Terwee (1)

minihun maximum mensjaren

1. verzending en registratie schadefor- 30.000 (S) 250.000 (S) 2 á 6 (2)
muller; verzending mededeling riet-

vervolging aan slachtoffers indien

zaak niet ter zitting wordt gebracht;

bestudering schadeclaim door OvJ

2. het oproepen van de slachtoffers 3.000 (S) 5.000 (S) á 4 (3)
voor de terechtzitting

3. bestudering schadeclaim door rech- 8.000 (Sc) 40.000 (Sc) 1 á 5 (3)

ter(s); behandeling schadeclaim ter 1 á 3 (4)
zitting; vermelding in vonnis van 1 á 3 (5)
de beslissing

4. executie schadevergoedingsstraf 4.000 (Sc) 20.000 (Sc) 1 á 5 (2)

totaal aantal mensjaren ten,laste van: parketadministratie 4 á 15
officieren van justitie 1 á 3
rechters 1 á 5
gerechtssecretaris 1 á 3

totaal 7 á 26

(1) schuldigverklaringen (Sc); slachtoffers (S)
(2) t.l.v. parketadministratie

(3) t.l.v. rechter

(4) t.l.v. OvJ

(5) t.l.v. gerechtssecretaris

Rekening houdend met de resultaten van de interviews en met de op-
merkingen hierboven, kunnen de schattingen enigszins aangepast wor-
den.
1. Verzending en registratie schadeformulier; verzending mededeling

niet-vervolging; bestudering claim door OvJ (2 à 6 mensjaren)
De maximale schatting (ieder slachtoffer een schadeformulier toezen-
den) hoeft in dit geval niet voor veel extra werk te zorgen. Een
groot deel van de toekomstige werkzaamheden die zullen moeten
worden uitgevoerd, lopen parallel met de activiteiten die nu al
plaatsvinden in het kader van de richtlijnen t.a.v. het nieuwe slacht-
offerbeleid. Slachtoffers krijgen nu al een brief bij de aankomst van
hun zaak op het parket en behoren ook nu reeds een mededeling van
niet-vervolging te krijgen (indien dit het geval is). Dankzij de auto-
matisering van de parketten kunnen de extra handelingen efficiënt
worden ingericht, zodat zij niet veel tijd hoeven te kosten. In
Schotland wordt al geruime tijd met schadeformulieren gewerkt en
zijn de "procurator fiscals" (de OvJ's) hierover heel tevreden. Er
waren geen klachten over toename van de werkdruk (Shapland e.a.,
1985).
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2. Het oproepen van de slachtoffers voor de terechtzitting (1 à 4
mensjaren)
Vermoedelijk zullen weinig slachtoffers gebruik willen maken van de
mogelijkheid die wordt geboden om aanwezig te zijn bij de terecht-
zitting. Het is voor hen niet altijd prettig hierbij aanwezig te zijn
(confrontatie met de dader, dag vrij moeten nemen, enz.; zie ook
Shapland, 1985). Rechters hebben, volgens de voorstellen van de
commissie, de mogelijkheid om het slachtoffer op te roepen op de
zitting. Waarschijnlijk zullen zij van deze mogelijkheid niet zo vaak
gebruik maken (zie ook paragraaf 8.2). Ook hier lijkt de maximum
schatting "overdreven".

3. Bestudering schadeclaim door rechter; behandeling schadeclaim ter
terechtzitting; vermelding in het vonnis van de beslissing (3 à 11
mensjaren)
Uit de interviews kwam naar voren dat voornamelijk de zitting, in
het geval van een civiele vordering, wat extra tijd kost in vergelij-
king met zaken waar geen civiele vordering wordt ingediend. Indien
de meeste slachtoffers, zoals wordt verwacht, het schadeformulier
vóór de zitting inbrengen, dan is ook hier de maximum schatting
veel hoger dan reëel lijkt.

4. Executie schadevergoedingsstraf (1 à 5 mensjaren)
Het is moeilijk te voorspellen hoe vaak de rechter een vordering zal
toewijzen waarbij het slachtoffer zelf voor de inning van het geld
verantwoordelijk is en hoe vaak een schadevergoedingsstraf (waarvan
de inning voor de rekening van het OM is) zal worden opgelegd. Op
basis van de interviews en de onderzoeksgegevens zou er vermoede-
lijk enige "specialisatie" op kunnen treden, zodat sommige arrondis-
sementen een voorkeur ontwikkelen voor de civiele voeging en an-
dere voor de schadevergoedingsstraf. Dit betekent dat ook hier de
maximum schatting aan de hoge kant is: niet alle zaken, waarin de
veroordeelde een vergoeding aan het slachtoffer zal moeten betalen,
zullen, wat betreft de inning, voor rekening van het OM komen.
Maar vooral wanneer de veroordeelde de schadevergoeding niet wenst
(of kan) te betalen, zal extra werk ontstaan voor de parketadmini-
stratie en de (parket)politie.

Op basis van de bovenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd
dat de kans dat de invoering van de voorstellen van de commissie
Terwee een extra werkbelasting opleveren van 26 mensjaren, uiterst
gering is. In geval men ervan uitgaat dat een extra werkbelasting van
26 mensjaren inderdaad te hoog is, zou men ervan kunnen uitgaan dat
het gemiddelde van beide schattingen dichter bij de realiteit zal liggen:
het gemiddelde van de minimum en de maximum schatting is 16,5 mens-
jaren. Dit zou erop neerkomen dat de voorstellen van de commissie
globaal 0,5 à 1 mensjaar kosten per arrondissement (0,5 voor de klei-
ne en 1 voor de grote arrondissementen). Het extra werk zal voorna-
melijk terechtkomen bij de administratie van de parketten (en de (par-
ket)politie).

Het zal duidelijk zijn dat de schattingen gebaseerd zijn op een groot
aantal vooronderstellingen. Daarom moeten de resultaten van de bereke-
ningen in de eerste plaats als indicaties worden beschouwd. Deze indi-
caties zullen alleen dan relatief goed de toekomst voorspellen, indien
alle aannames correct blijken te zijn.
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8.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is geprobeerd een schatting te maken van de extra
werklast die voor het justitiële apparaat zou kunnen ontstaan bij de
invoering van de voorstellen van de commissie "Wettelijke voorzieningen
slachtoffers in het strafproces".

Op basis van een aantal interviews met OvJ's/rechters is gepoogd een
indruk te krijgen van de extra tijd die een civiele voeging en een scha-
devergoeding als bijzondere voorwaarde vergen volgens het huidige
stelsel. De resultaten komen op het volgende neer.

De voorbereiding van de civiele voeging kost nauwelijks tijd voor de
OvJ, maar voor de parketadministratie betekent een voeging wel wat
extra werk. Tijdens de zitting kost de civiele voeging iets meer tijd
dan zaken waar niet is gevoegd. De ondervraagden verschillen van me-
ning of dit, op het totaal aantal zaken, veel werk scheelt. Ongeveer de
helft van de OvJ's/rechters meent dat de civiele voeging wel veel meer
werk met zich meebrengt, de andere helft meent dat dit niet het geval
is. De schadevergoeding als bijzondere voorwaarde kost in het algemeen
nauwelijks extra tijd, behalve wanneer de veroordeelde niet betaalt. In
dat geval ontstaat er veel werk voor de parketadministratie en (par-
ket)politie. Problemen kunnen onder meer ontstaan wanneer de dader
geen geld/inkomen heeft. In dat geval lijkt het weinig zinvol om toch
een schadevergoeding op te leggen. Bij de uitbreiding van;de wettelijke
mogelijkheden tot schadevergoeding kunnen problemen rijzen voor het
OM, indien veel veroordeelden de schadevergoeding niet betalen. In dit
verband wordt gesuggereerd om het innen van de schadevergoeding op
dezelfde wijze als het innen van de boetes te organiseren. Er wordt
eveneens voorgesteld om een alternatieve straf op te leggen in plaats
van de vervangende hechtenis bij het niet betalen van boetes en/of
schadevergoedingen.

In sommige arrondissementen wordt in een aantal gevallen al gewerkt
met schadeformulieren. Ervaringen hiermee, bij steunfraudezaken, zijn
zeer gunstig. Er wordt ook opgemerkt dat wanneer de mogelijkheden
voor slachtoffers sterk worden verruimd, niet noodzakelijk alle (of een
groot deel van de) slachtoffers hiervan gebruik zullen willen maken.
Ervaringen in één arrondissement wijzen hierop: niet alle slachtoffers
zijn dermate geschokt door het misdrijf of hebben zulke hoge schadebe-
dragen dat zij zich in het strafproces actief zullen willen opstellen.

Volgens de schattingen die zijn gemaakt, zou de invoering van de
voorstellen van de commissie Terwee 7 à 26 mensjaren kosten. Om
verschillende redenen is de maximale schatting nogal onwaarschijnlijk.
Ook dient te worden vermeld dat, voor de uitvoering van de nieuwe
richtlijnen inzake het slachtofferbeleid, de parketten sinds 1 januari
1987 er al één extra administratieve kracht bij hebben gekregen. Reëler
lijkt het om de extra werklast op 0,5 à 1 mensjaar per arrondissement
te schatten. Het extra werk zal vermoedelijk (indien de veroordeelde
niet betaalt) vooral terechtkomen bij de administratie van de parketten
en de (parket)politie. Hierbij is niet verdisconteerd het besparend effect
van de nieuwe mogelijkheid van civiele voeging zonder aanwezigheid
van de benadeelde partij op de zitting.
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Noten bij hoofdstuk 8

1. Er zijn wat meer OvJ's dan rechters ondervraagd, omdat de uitvoe-
ring van de voorstellen van de commissie Terwee meer werk en ver-
antwoordelijkheid bij de parketten legt dan bij de rechtbank. De
OvJ's zijn werkzaam bij alle arrondissementen waar het onderzoek
heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn er twee gesprekken gevoerd
met OvJ's uit Den Haag. De twee rechters zijn werkzaam in Breda
en Amsterdam.

2. Sinds kort zijn er i.v.m. de nieuwe richtlijnen m.b.t. het slachtof-
ferbeleid bij de parketten slachtoffermedewerkers in dienst gekomen.

3. Zie ook de evaluatie van de slachtoffercirculaire Vaillant II; een
eerste indruk. H.G. van Andel, WODC, september 1987.

4. In één arrondissement waar twee OvJ's zijn ondervraagd werden
tegenstrijdige antwoorden gegeven op dit punt: volgens één OvJ werd
een eis tot schadevergoeding vaak gecombineerd met de civiele voe-
ging; volgens de andere was dit niet het geval.
Uit de antwoorden van de OvJ's/rechters blijkt dat zij waarschijnlijk
niet altijd een overzicht hebben van wat er zich precies afspeelt in
hun arrondissement. Volgens de gegevens uit dit onderzoek wordt
gemiddeld in 18% van de zaken (waarbij schadevergoeding d.m.v. een
civiele voeging of d.m.v. de bijzondere voorwaarde tot stand komt)
de civiele voeging gecombineerd met de schadevergoeding als bijzon-
dere voorwaarde. Er worden wel verschillen tussen arrondissementen
geconstateerd. In Rotterdam, Breda en Alkmaar gebeurt dit het
meest, in de andere drie arrondissementen (Den Bosch, Groningen en
Zutphen) wordt het zelden gedaan. Deze indeling ontstaat door de
percentages over het voorkomen van de civiele voeging en de bij-
zondere voorwaarde te vergelijken met de somvariabele (de formele
regelingen); wanneer de optelling van de afzonderlijke percentages
voor de civiele voeging en de schadevergoeding als bijzondere voor-
waarde hoger is dan het percentage "formele regelingen", betekent
dit dat het aantal zaken waar beide typen schadevergoedingen ge-
combineerd worden, relatief groot is.

5. Volgens de gegevens in ons onderzoek (zie ook. noot 4.) wordt in
Breda waarschijnlijk wel vaak de civiele voeging gecombineerd met
een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde.
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9 De schadevergoedingsstraf in Engeland en Wales

In dit hoofdstuk wordt de situatie met betrekking tot de schaderegeling
in Engeland en Wales beschreven. Omdat men in deze landen reeds
langer de mogelijkheid heeft een "compensation order" (schadevergoe-
dingsstraf)' op te leggen, is het interessant te kijken hoe de wettelijke
regelingen daar luiden en hoe ze in de loop van de jaren zijn aange-
past. Het vermoeden bestaat dat de invoering van een schadevergoe-
dingsstraf het aantal boetes en de omvang ervan zal doen dalen. In dit
verband kunnen de ontwikkelingen in Engeland en Wales een indicatie
verschaffen over de effecten van de invoering van de voorstellen van
de commissie in Nederland.

Verschillende aspecten van de compensation orders in Engeland en
Wales worden besproken (in het vervolg zal, kortheidshalve, alleen
Engeland worden vermeld wanneer het over "Engeland en Wales" gaat).
Allereerst worden enkele hoofdlijnen van de Engelse wet uiteen gezet
(paragraaf 9.1). Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van het
aantal compensation orders en op een aantal factoren die verband hou-
den met het al dan niet opleggen en met de omvang van de opgelegde
schadevergoeding (paragraaf 9.2). Enkele aspecten die samenhangen met
het al dan niet (snel) betalen van de compensation orders worden be-
sproken (paragraaf 9.3). In paragraaf 9.4 komen de aanvullende
"guidelines" aan de orde die de rechter bij het opleggen van
compensation orders bij agressieve misdrijven moeten helpen. Tenslotte
wordt in paragraaf 9.5 de ontwikkeling van de boetes vergeleken met
die van de compensation orders.

9.1 De wettelijke regelingen

Sinds 1972 zijn de mogelijkheden voor de strafrechter in Engeland om
een schadevergoeding - door de dader aan het slachtoffer te betalen -
op te leggen, aanzienlijk uitgebreid. De uitbreiding bestaat er vooral in
dat het niet langer nodig is dat het slachtoffer vooraf een eis indient
tot schadevergoeding, maar dat de rechter nu ook uit eigen beweging
een schadevergoeding kan opleggen. De "compensation order" kan wor-
den opgelegd in alle gevallen waarin sprake is van letsel, schade of
verlies voor het slachtoffer ten gevolge van een strafbaar feit. Aanvan-
kelijk mocht een compensation order slechts in combinatie met een
andere sanctie worden opgelegd. De grens van het op te leggen schade-
vergoedingsbedrag lag bij £ 400 (één pond is ongeveer f 3,40), voor
zaken die door de Magistrates' Court2 behandeld worden (d.w.z. door de
lekenrechters); voor zaken die door de Crown Courts behandeld worden,
werd geen grens gesteld. In 1977 werd dit bedrag voor de Magistrates'
Court verhoogd tot £ 1.000.

Tengevolge van een wetswijziging werd het vanaf 31 januari 1983 mo-
gelijk de compensation order als zelfstandige straf op te leggen. Tevens
werd bepaald dat - indien de rechter de keuze heeft tussen een
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compensation order of een boete en de financiële positie van de dader
ontoereikend is - hij prioriteit moet geven aan een schadevergoeding
(hoewel hij daarnaast nog een boete kan opleggen).

In 1984 werd de grens van het schadevergoedingsbedrag voor de
Magistrates' Court verhoogd van £ 1.000 tot £ 2.000.

In een thans op handen zijnde wetswijziging wordt onder meer be-
paald dat de strafrechter in alle gevallen de mogelijkheid van het op-
leggen van een compensation order moet overwegen en in het vonnis
moet aangeven, waarom hij (eventueel) heeft afgezien van het opleggen
van een compensation order. Op die wijze wordt gegarandeerd dat de
mogelijkheid tot het opleggen van een compensation order in ieder
geval door de rechter werd overwogen. Op die manier krijgt ook het
slachtoffer informatie over het vonnis en kan het desnoods alsnog be-
slissen een civiele vordering in te stellen.

Voornaamste beperkingen
Vanaf het begin is het opleggen van een compensation order in
Engeland en Wales door de strafrechter aan bepaalde beperkingen ge-
bonden geweest.
- Een eerste vereiste is dat het moet gaan om "clear cases", d.w.z. dat

het bedrag van de schadevergoeding aangetoond moet kunnen worden
met behulp van de gegevens die uit het strafrechtelijk onderzoek naar
voren komen.

- Wat betreft de beperkingen t.a.v. de hoogte van het schadevergoe-
dingsbedrag, die werden reeds hiervoor beschreven.

- Bij het opleggen van een compensation order moet de rechter reke-
ning houden met de financiële draagkracht van de verdachte.

- Ten aanzien van de nabestaanden van een slachtoffer kon volgens de
wet van 1973 geen compensation order 'worden opgelegd. In het hui-
dige wetsvoorstel wordt voorgesteld de mogelijkheid van compensation
order wel te erkennen ten behoeve van "funeral expenses and
bereavement". Deze bedragen zouden gemakkelijk te berekenen zijn,
zodat het vaststellen van de hoogte ervan geen extra werk zou ver-
gen van de rechter. Deze gevallen worden echter door de Crown
Court behandeld, en het is niet waarschijnlijk dat er veel toekennin-
gen zullen worden gedaan, omdat het aantal compensation orders dat
opgelegd wordt door de Crown Court, aanzienlijk geringer is dan het
aantal dat opgelegd wordt door de Magistrates' Court (zie verder).

- Aan slachtoffers van verkeersdelicten kan geen compensation order
worden toegekend. Het wetsvoorstel wil ook hier verandering in bren-
gen. Voorgesteld wordt in die gevallen waarin de dader onverzekerd
is voor de schade of het letsel door hem toegebracht, en er geen
uitkering volgt aan het slachtoffer door het "Motor Insurers' Bureau",
de dader toch een compensation order op te leggen voor de veroor-
zaakte schade. Daarnaast wil het wetsvoorstel een schadevergoeding
aan het slachtoffer mogelijk maken om zijn eventuele verlies van "no
claim"-premie te ondervangen of om de kosten te dekken die in de
"eigen risico-sfeer" van het slachtoffer vallen.

- Ten aanzien van het slachtoffer geldt de beperking dat hij tegen het
vonnis geen hoger beroep kan instellen.

- De rechter heeft de bevoegdheid een compensation order in te trek-
ken of te wijzigen wanneer uit een civiele procedure blijkt dat de
schade lager is dan de compensation order of wanneer de gestolen
goederen teruggevonden worden,.nadat een compensation order voor
diefstal was opgelegd. In het wetsvoorstel wordt gesteld dat ook bij
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veranderde omstandigheden van de dader (bv. de financiële positie) de
rechter over moet kunnen gaan tot het verminderen van de
compensation order.

- Tenslotte bepaalt de wet van 1973 nog dat naast de compensation
order de civiele rechten van het slachtoffer om schadevergoeding te
eisen, blijven bestaan. Voor het restbedrag van de schade mag het
slachtoffer derhalve een civiele actie beginnen.

9.2 Enkele gegevens over de ontwikkeling en toepassing van compensation
orders in Engeland en Wales in de periode 1976-1985

In deze paragraaf zullen enkele gegevens worden gepresenteerd met
betrekking tot de ervaringen die in Engeland en Wales zijn opgedaan
met de compensation orders. De informatie is voornamelijk afkomstig
van twee bronnen. De eerste bron betreft een onderzoek verricht door
het Home Office (zie Softley, 1977)4. Het onderzoek heeft betrekking
op daders die veroordeeld zijn door de Magistrates' Court (zie noot 1)
voor bepaalde vooraf geselecteerde "indictable offences"b. In het
Engelse systeem worden misdrijven verdeeld in vier categorieën:
"summary offences", "either way offences", "offences triable only on
indictment" en "indictable offences"..Ruwweg gaat het hierbij om een
indeling naar ernst van de misdrijven waarbij de indictable offences de
zwaarste misdrijven betreffen.

- Summary offences kunnen alleen door de Magistrates' Court behandeld
worden. Deze lekenrechters mogen straffen opleggen van maximaal 6
maanden per misdrijf.

- Either way offences kunnen zowel door de Magistrates' Court als
door de Crown Court behandeld worden (de verdachte mag hierbij
zijn wens kenbaar maken).

- Offences triable only on indiciment (ernstige misdrijven) kunnen
alleen door de Crown Court behandeld worden.

- Indictable offences betreffen een combinatie van de "offences triable
only on indictment" en de "either way offences". Deze indictable
offences kunnen zowel door de Crown Court als door de Magistrates'
Court behandeld worden.

Grofweg zou men kunnen stellen dat de summary offences vooral de
overtredingen betreffen, en de indictable offences de misdrijven (zie
ook criminal statistics, 1982).

De tweede bron waaruit de informatie afkomstig is, is de Engelse
"criminal statistics". Ofschoon compensation orders sinds 1972 in
Engeland worden opgelegd, zijn er pas vanaf 1976 officiële gegevens
bekend over aantallen en hoogte van de opgelegde schadevergoedingen.

9.2.1 Aantal opgelegde compensation orders - naast een andere straf - in de
periode 1976-1985

Over de jaren heen schommelt het percentage opgelegde compensation
orders (voor indictable offences bij de Magistrates' Court) tussen de
20% en 25% (zie ook bijlage VIII, tabel 1). De daling tussen 1978 en
1979 wat de delicten betreft die door de Magistrates' Court behandeld
worden van 25% naar 19%, is te wijten aan een reorganisatie van de
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delicten met betrekking tot de rechtbank waar ze behandeld worden.
Men dient bij de interpretatie van de gegevens hiermee rekening te
houden. Wat de Crown Court betreft, blijft het percentage gevallen
waarin een compensation order wordt opgelegd, schommelen rond 8%.
Alhoewel het aantal compensation orders in absolute cijfers toeneemt
(zie ook bijlage VIII, tabel 2) blijft het aandeel ervan op het geheel
aan opgelegde straffen dus vrij constant (zie ook Shapland, 1985).

In een Amerikaans onderzoek (te Minnesota) was het percentage ver-
oordeelden dat een schadevergoeding moest betalen aan het slachtoffer
18% bij de juvenile courts en 19% voor de adult courts (Hudson en
Chesney, 1977). Deze percentages zijn dus bijna identiek aan de Engelse
cijfers.

De misdrijven
Uit Softley's (1977) onderzoek (waarin slechts een aantal misdrijven
wordt onderzocht)6 blijkt dat compensation orders voornamelijk worden
opgelegd bij agressie tegen zaken (90% van de gevallen). Bij inbraak is
het aantal compensation orders 66%, bij fraude/oplichting 63% en bij
diefstal 58%. In de gevallen waarin er sprake was van agressie tegen
personen (met letsel), werd slechts in 9% van de gevallen een
compensation order opgelegd (naast een andere sanctie). De redenen die
hiervoor aangedragen werden, waren dat in geval van letsel de "waarde"
van het letsel moeilijk te bepalen was en dat over het letsel zelf wei-
nig gegevens in het dossier terug te vinden waren (Softley, 1977).

Uit de "criminal statistics"7 blijkt tevens dat bij "sexuele delicten"
een schadevergoedingsstraf uiterst zelden wordt opgelegd (in 1% van de
gevallen; zie ook bijlage VIII, tabellen 2 en 3). Uit de statistieken
blijkt eveneens dat de ontwikkelingen over de jaren heen niet voor alle
type misdrijven gelijk zijn verlopen. Bij de voornaamste delictgroepen
neemt het percentage van de opgelegde compensation orders bij "geweld
tegen personen" gestaag toe, van 9% in 1976 naar 23% in 1985. Ook bij
"diefstal en heling" en "fraude en bedrog" is het percentage toegeno-
men. Bij "agressie tegen zaken" is het percentage uiteindelijk iets ge-
daald van 70% naar 64%. Bij "fraude en bedrog"-zaken wordt vanaf 1982
in ongeveer de helft van de gevallen een compensation order opgelegd.
Uit Amerikaanse gegevens blijkt eveneens dat "een schadevergoeding
vaak voor vermogensmisdrijven wordt opgelegd en minder vaak voor
geweldsmisdrijven (zie ook Zalichin e.a., 1980). Schadevergoeding kwam
voor bij 70% van de vermogensmisdrijven ("property offences"), bij 45%
van de berovingen ("robbery"), bij 24% van de geweldsmisdrijven
(assault) en bij 11% van de sexuele misdrijven (Hudson en Chesney,
1977). Ook het onderzoek te Minnesota gaf dergelijke resultaten te
zien. Van alle zaken waarin een schadevergoeding wordt opgelegd, be-
treft 96% vermogensmisdrijven (diefstal 53%, vernielingen 37% en vals-
heid in geschrifte ("forgery") 6%).

De dader
Het aantal opgelegde compensation orders houdt verband met de leeftijd
en het geslacht van de dader (bijlage VIII, tabellen 5 t/m 8). Het aantal
compensation orders is het hoogst voor minderjarigen (10-17 jaar): bij
jongens ongeveer 25% en bij meisjes is er in de loop der jaren een
stijging van 15% naar 20%. Bij volwassenen (18 jaar en ouder) worden
compensation orders minder vaak opgelegd: bij mannen schommelt het
aantal compensation orders tussen 17% en 18%, bij vrouwen is het per-
centage geleidelijk gestegen van 11% naar 15% (criminal statistics).
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Er is een relatief zwak' verband gevonden tussen de hoogte van het
inkomen van de dader en de hoogte van de schadevergoeding (r=0,12;
p<0,001; Softley, 1977). Naarmate het inkomen van de dader hoger is,
wordt iets eerder een schadevergoedingsstraf opgelegd. Werkloosheid is
wat sterker gerelateerd aan het al dan niet opleggen van een schade-
vergoeding. Werklozen krijgen wat minder vaak een compensation order
opgelegd dan werkenden (r=0,18; p<0,001). Toch is werkloosheid geen
beletsel voor het opleggen van een compensation order. Werklozen krij-
gen, in de onderzochte categorie zaken, in 59% van de gevallen een
compensation order opgelegd en werkenden in 76% (Softley, 1977).

Uit Amerikaans onderzoek naar aanleiding van experimenten met
schadevergoeding komt globaal gezien hetzelfde beeld naar voren. Da-
ders die een schadevergoeding moeten betalen, bezitten de volgende
kenmerken: zij zijn relatief vaak blank, vrouw, first offender (geen
recidivist), iets ouder en zij hèbben vaak een baan in vergelijking met
andere daders. Meestal hebben zij een feit van geringe ernst gepleegd
(Chesney, 1980). Deze variabelen verklaren 13% van de variantie, wat
doet vermoeden dat andere factoren dan daderkenmerken een rol spelen
bij het opleggen van een schadevergoeding. Ook uit ander Amerikaans
onderzoek naar schadevergoeding onder minderjarigen komen dezelfde
typen kenmerken naar voren: de dader die een schadevergoeding moet
betalen is in het algemeen blank, heeft geen eerdere contacten met
justitie en het gezin waaruit hij komt, heeft een inkomen en geen uit-
kering (Hudson en Chesney, 1977).

Het komt erop neer dat uit alle onderzoeken blijkt dat schadevergoe-
ding iets eerder aan daders wordt opgelegd die in een relatief bevoor-
rechte positie verkeren. Maar daderkenmerken bepalen slechts voor een
relatief klein deel wie er een schadevergoeding moet betalen en wie
niet. - -

9.2.2 Hoogte van de opgelegde compensation orders in de periode 1976-1985

De algemene trend lijkt wel dat de hoogte van de opgelegde
compensation order in de loop van de jaren stijgt8. Ook hier zijn zowel
de leeftijd als het geslacht van de dader van belang. Minderjarigen (tot
17 jaar) krijgen een lagere compensation order dan volwassenen (boven
de 17 jaar). Bovendien wordt de hoogte van de compensation order ook
beïnvloed door het 'geslacht van de dader. Daders van het mannelijk
geslacht moeten meer betalen dan vrouwelijke daders (criminal
statistics; zie ook bijlage VIII, tabellen 9 en 10).

Alleen voor het jaar 1984 zijn gegevens bekend over het totale be-
drag van de schadevergoeding dat is opgelegd, gesplitst naar geslacht
en leeftijdsgroep (zie bijlage VIII, tabel 12). Zoals te verwachten, ligt
het gemiddelde bedrag van de compensation order hoger bij daders van
het mannelijk geslacht dan bij daders van het vrouwelijk geslacht,
gemiddeld £ 49 (jongens, ongeveer f 166) en £ 101 (mannen, ongeveer f
340) tegenover gemiddeld £ 30 (meisjes, ongeveer f 100) en £ 90 (vrou-
wen, ongeveer f 300)9.

Volgens een Amerikaans onderzoek was de gemiddelde schadevergoe-
ding $ 236 (ongeveer f 500; zie ook Schneider en Schneider, 1980). In
Finland schommelde (per rechtbank) de gemiddelde schadevergoeding
tussen $ 230 en $ 960 (ongeveer f 500 en f 2.000). Maar 50% van de
vergoedingen (bij alle rechtbanken) lag onder de $ 100 (ongeveer f 200;
zie ook Makipaa, 1985).
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Er is een verband tussen de hoogte van de opgelegde compensation
order en het type misdrijf (bijlage VIII, tabel 11). De laagste bedragen
worden opgelegd bij agressie tegen personen, iets hogere bedragen
gelden voor diefstal/heling en de hoogste bedragen worden opgelegd
voor vernieling.

De omvang van de compensation orders en de schade
Bij agressie tegen zaken bedroeg het bedrag dat aan compensation
orders werd opgelegd, in totaal 69% van de aangerichte schade. In 88%
van de gevallen werd de dader veroordeeld tot het betalen van de to-
tale aangebrachte schade. In 12% moest de dader slechts een gedeelte-
lijke schadevergoeding betalen. Dit laatste was vooral het geval, wan-
neer de dader over onvoldoende financiële middelen beschikte om het
hele schadebedrag te betalen (Softley, 1977).

Bij vermogensmisdrijven blijkt dat er een verband is tussen het op-
leggen van een compensation order en de hoogte van de schade. Hoe
groter het verlies of de schade, hoe eerder een compensation order
wordt opgelegd (Softley, 1977).

De slachtoffers
Uit onderzoek van Softley (1977) kwam naar voren dat, naar verhou-
ding, ten behoeve van natuurlijke personen vaker een compensation
order wordt opgelegd dan ten behoeve van instellingen/bedrijven.

Uit de multivariate analyse blijkt dat drie factoren als belangrijkste
voorspellers te voorschijn komen die bepalen of een compensation order
wordt opgelegd:
- het al dan niet opleggen van een vrijheidsstraf;
- de financiële positie van de dader (afgemeten aan het al dan niet

werken); en
- de hoogte van de schade (Softley, 1977).

9.2.3 Compensation orders en andere straffen

Vóór 1985 konden compensation orders niet als enige straf worden
opgelegd. Vanaf 1985 was die mogelijkheid wel aanwezig. Compensation
orders worden bijna nooit als enige straf opgelegd. Slechts in 2% van
de zaken werd (in 1985) een schadevergoeding als enige straf opgelegd
(tabel 17). Uit het onderzoek bleek verder dat 77% van de daders die
een boete10 opgelegd kregen, eveneens een schadevergoeding moesten
betalen. Van de daders die een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen,
moest 15% een schadevergoeding betalen (Softley, 1977). De kans dat
naast een compensation order ook een boete werd opgelegd, bleek lager
naarmate het bedrag van de boete hoger was. Wanneer beide opgelegd
werden, bleek een forse boete gecombineerd te worden met een hoge
schadevergoeding (Softley, 1977).

Uit de "criminal statistics" blijkt eveneens dat compensation orders
vaak met boetes worden gecombineerd. Compensation orders laten zich
gemakkelijk combineren met ander straffen (voorwaardelijke straffen,
alternatieve straffen). Een schadevergoeding betalen wordt uiterst zeld-
zaam gecombineerd met een gevangenisstraf (tabel 17). In 1985 zijn 43%
van de compensation orders opgelegd in combinatie met een geldboete.
Slechts in 2% is eveneens een gevangenisstraf opgelegd.
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Tabel 17: Compensation orders in 1985 opgelegd voor indictable offences in

combinatie met andere straffen (N=75.100)

opgelegde straffen %

onvoorwaardelijk/voorwaardelijk ontslag van rechtsvervol-

ging (absolute/conditional discharge) 15

probation/supervision order 16

boete (fine) 43

alternatieve sancties (conmunity service order) 12

weekendactiviteiten binnen een centrum (attendance centra

order) 6

uithuisptaatsing minderjarigen voorwaardelijke straf

(care order)
voorwaardelijke straf (fuLLy suspended sentence) 5

onvoorwaardelijke gevangenisstraf (immediate custody) 2

schadevergoedingsstraf (compensation order) 2

anders (other)

* minder dan 0,5%

Er is kritiek geuit op dit systeem, waarbij de straf uit een pakket van
verschillende maatregelen bestaat, omdat, zo blijkt, voor de dader niet
duidelijk blijkt waaruit zijn straf bestaat. Uit onderzoek (observatiege-
gevens) blijkt dat het voor de veroordeelde meestal niet duidelijk is dat
hij een compensation order moet betalen. Hij moet een bepaald bedrag
betalen aan de rechtbank, waarvan een deel uit een boete bestaat en
een deel uit een schadevergoeding. "It is our impression that the
offender merely registers the fact that his punishment takes the form
of a total amount owed to the court", "the staf do nothing to dispel
this notion", "the staaf commonly refer to all the monies owed to the
court as 'the fine'", aldus Casale en Hillsman (1986). Indien een moge-
lijk opvoedend effect bij de veroordeelde één van de doelstellingen is
van het beleid, dan zal hier niet veel van terechtkomen, als het de
dader niet duidelijk is dat er sprake is van een schadevergoeding voor
het slachtoffer.

Omvang boete en omvang schadevergoedingsstraf
Er is een vergelijking gemaakt tussen de boetebedragen en de schade-
vergoedingsbedragen van het jaar 1985 (criminal statistics; zie ook
bijlage VIII, tabellen 12 t/m 15). Hieruit blijkt dat de spreiding van de
bedragen die als compensation orders worden opgelegd, veel groter is
dan de boetebedragen (43% van de compensation orders is lager dan £
25 tegenover 20% boetes; 11% van de compensation orders bedroeg meer
dan £ 200 tegenover 3% van de boetes). De bedragen die als
compensation orders worden opgelegd zijn, waarschijnlijk sterker ge-
relateerd aan de omvang van de schade dan voor de boetebedragen het
geval is.
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9.2.4 Beleidsaspecten

Uit Shaplands onderzoek (1985) blijkt dat de persoonlijke kenmerken
van de dader en van het misdrijf maar ten dele gerelateerd zijn aan het
al dan niet opleggen van compensation orders. Het belangrijkste is of
iemand (de verdediger, de "prosecutor" (OvJ) of de rechter) het woord
"compensation order" uitspreekt. Indien dit het geval is, neemt de kans
op een compensation order sterk toe.

Verder bleek ook van belang: informatie over schade en/of letsel en
het feit dat er geen gevangenisstraf werd opgelegd. Indien er informatie
beschikbaar was, nam het aantal compensation orders eveneens toe
(Shapland, 1985). Ook uit Softley's onderzoek (1977) naar compensation
orders bij de Crown Court blijkt dat dader- en misdrijfkenmerken
slechts in beperkte mate voorspellen, wanneer een compensation order
wordt opgelegd (24% verklaarde variantie). Belangrijk bleken ook te
zijn: de opvattingen van rechters ten aanzien van de compensation
orders als straf.

Hiermee wordt het belang van eventuele richtlijnen aan het OM on-
derstreept bij het opleggen van een schadevergoeding. Deze vaststelling
kan ook voor Nederland, bij de eventuele invoering van een schadever-
goedingsstraf, consequenties hebben. Wanneer het beleid duidelijke doel-
stellingen, voor ogen heeft met de invoering in Nederland van deze
nieuwe straf, dan lijkt het van belang om de doelstellingen die de wet-
gever hierbij heeft, expliciet te maken en bijvoorbeeld te vertalen in
concrete richtlijnen voor,het OM. Hiermee kan geprobeerd worden de
verschillen, bij het opleggen van een schadevergoedingsstraf, tussen
rechtbanken en tussen magistraten zo gering mogelijk te houden. Ook
kan worden vermeden dat ongewenste factoren een rol gaan spelen,
waarbij sommige categorieën daders minder vaak een dergelijke straf
opgelegd krijgen dan anderen. Dergelijke tendensen zijn al gesignaleerd
in Nederland bij het opleggen van alternatieve sancties. Uit onderzoek
komt naar voren dat bij jongeren uit etnische minderheden iets minder
vaak een alternatieve sanctie wordt opgelegd in vergelijking met au-
tochtone Nederlandse jongeren (Van der Laan en Van Hecke, 1985).

9.3 Problemen bij de inning

Een deel van de extra werklast, bij de invoering van een schadevergoe-
dingsstraf, zal vermoedelijk zitten in het innen van de schadevergoedin-
gen. Daarom kan het nuttig zijn om te weten hoe het met de inning
van compensation orders is gesteld.

In totaal werd 75% van de compensation orders betaald. Ondanks de
vrij lage schadevergoedingsbedragen die werden opgelegd, werd in 60%
van de gevallen een afbetalingsregeling getroffen. Eén vijfde van de
veroordeelden moest binnen 21 dagen betalen; 3% kreeg meer dan 18
maanden de tijd om te betalen. Uiteindelijk waren na 18 maanden nog
steeds 25% van de schadevergoedingsbedragen niet betaald. Ook van de
slachtoffers in Shaplands onderzoek (1985) kregen ongeveer 7/10 van de
slachtoffers de schadevergoeding waarop zij recht hadden, binnen één
jaar.

Uit Amerikaans onderzoek zijn minder gunstige resultaten bekend:
daar is het niet ongewoon dat 40% à 60% van de schadevergoedingen
niet wordt betaald (Shapland, 1985). De kans op betaling neemt af naar-
mate de tijd verstrijkt (Zalichin e.a., 1980). Factoren die de betaling
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negatief beïnvloedden bleken te zijn:
- de hoogte van de compensation order: hoe hoger het bedrag, hoe

minder snel er betaald wordt;
- het recidivisme van de daders: daders met hoge recidivecijfers betaal-

den minder snel dan first offenders;
- het inkomen van de dader: bij hele lage inkomens werd de schadever-

goeding niet betaald (er was echter geen verband met werkloosheid);
- de leeftijd: daders onder de 21 jaar betaalden minder vaak;
- de urbanisatiegraad: in grote steden betaalde men minder vlot dan

elders;
- de woonsituatie: van de daders zonder vaste woon-of verblijfplaats

had meer dan de helft binnen de 18 maanden niet betaald (Softley,
1977).

De conclusie van Softley (1977) luidde dat het vooralsnog niet wenselijk
was bij voorbaat bepaalde groepen daders van compensation orders uit
te sluiten. Wel zou er naar wegen gezocht moeten worden om de opge-
legde schadevergoeding vaker daadwerkelijk betaald te krijgen.

9.4 Aanvullende richtlijnen t.a.v. agressie tegen personen (met letsel)

Vier jaar na de introductie van de compensation orders kwam men in
Engeland tot de conclusie dat compensation orders slechts in zeldzame
gevallen opgelegd werden aan daders van agressieve delicten tegen
personen, waarbij sprake was van letsel. Dit kwam eveneens naar voren
uit het zojuist beschreven onderzoek (zie ook Vennard, 1979). Als rede-
nen hiervoor werden aangedragen:
- de geringe draagkracht van daders (van geweldsmisdrijven) en
- de onverenigbaarheid van een compensation order met de andere

opgelegde straf (zie later).
Het grootste struikelblok voor de strafrechter bleek het vaststellen van
het schadevergoedingsbedrag. Men achtte de civiele rechter hiertoe toch
beter in staat. "The main reason why magistrates so seldom ordered
compensation in the case of wounding or assault is possibly the
difficulty of assessing the quantum damages for various injuries, and
until guidelines are developed to assists magistrates in making a proper
assessment it seems unlikely that compensation will be ordered more
widely in such cases", aldus Softley (1977). Ook in een WODC-onderzoek
is gebleken dat rechters "handvaten" nodig hebben bij het bepalen van
de strafmaat, die richting geven aan het straftoemetingsproces (Van
Duyne en Verwoerd, 1985). Dit geldt a priori wanneer er van de rechter
verlangd wordt, in geval van geweldsmisdrijven, .de hoogte van een
compensatiebedrag te bepalen.

Om ook bij geweldsdelicten tegen personen het aantal opgelegde
compensation orders te verhogen (in Engeland en Wales), stelde een
aantal strafrechters richtlijnen op waardoor de vaststelling van de
hoogte van het bedrag van de schadevergoeding gemakkelijker bepaald
zou kunnen worden. Vijf rechtbanken waren bereid met deze richtlijnen
te werken. Het voornaamste doel van deze richtlijnen was te komen tot
een soort tarievenstelsel bij misdrijven met lichamelijk letsel. Een on-
derzoek werd gestart om te zien of de richtlijnen gebruikt werden en
of het aantal compensation orders steeg. Tevens werd nagegaan in wel-
ke gevallen er contra-indicaties bleken te bestaan voor het opleggen
van een compensation order. Volgens de guidelines moet het bedrag aan
schadevergoeding bestaan uit het zuivere financiële verlies (inkomens-

115



derving, reiskosten en andere onkosten) plus een bedrag afhankelijk van
het letsel of de pijn. Er werd een lijst opgemaakt van alle mogelijk
vormen van letsel, gaande van een "klap zonder kneuzing" tot een
"breuk". Aan elke, vorm van letsel werd een maximum schadebedrag
verbonden. De rechtbank werd ook geacht na te gaan hoe lang het
slachtoffer pijn had gehad. Het bleek dat in praktisch alle gevallen de
rechter over voldoende gegevens beschikte over de financiële gevolgen
van het letsel voor het slachtoffer, maar gegevens over de duur van het
letsel en de mate van de pijn bleken in tweederde van de gevallen
onbekend. Toch bleek dit laatste geen probleem voor de rechter te zijn
om het schadevergoedingsbedrag te kunnen bepalen. De opgelegde scha-
devergoeding kwam grotendeels overeen met de vooraf vastgestelde
schadebedragen voor de aard van het letsel. Slechts waar sprake was
van "breuk", leek er een tendens te zijn onder het vooraf afgesproken
bedrag te blijven. Om betrouwbare gegevens over het toegebrachte
letsel te verzamelen werd voorgesteld dat de politie een formulier zou
invullen waarin de eis van het slachtoffer werd opgenomen.

Uit de resultaten van het onderzoek (Vennard, 1979) bleek dat bij de
(vijf) rechtbanken waar met de richtlijnen gewerkt werd er een aan-
zienlijke stijging was van het aantal gevallen waarbij - in geval van
letsel - een compensation order werd opgelegd. Als contra-indicaties
voor compensation order kwamen naar voren:
- relatie tussen dader en slachtoffer; dader en slachtoffer behoren tot

dezelfde familie (man/vrouw relatie);
- een duidelijk bewijs dat het slachtoffer geprovoceerd heeft;
- gering letsel (meestal in geval van wederspannigheid);
- de onverenigbaarheid van de compensation order met de andere opge-

legde straf (vrijheidsstraf "discharge" (soort ontslag van rechtsvervol-
ging), reclassering enz.); en

- de financiële draagkracht van de dader (indien opgelegd naast een
boete).

Het onderzoeksrapport eindigt met de vaststelling dat het werken met
richtlijnen het aantal schadevergoedingsgevallen bij letsel ten goede kan
komen. Ondanks de resultaten van dit onderzoek bleek een groot aantal
rechtbanken ernstig bezwaar te hebben tegen het werken met
"guidelines", doordat de richtlijnen als een "keurslijf" werden ervaren.
Daarom besliste de Law Commission de guidelines niet meer als richtlij-
nen te beschouwen, maar als uitgangspunten voor een, beleid die afhan-
kelijk van de omstandigheden zouden kunnen worden toegepast.

9.5 Invloed van compensation orders op de evolutie van de boetes tussen
1967 en 1985

Aanvankelijk was de opzet na te gaan of de introductie van de
compensation order weerspiegeld werd in het bedrag en het aantal boe-
tes dat werd opgelegd. Een vermindering van het totale boetebedrag zou
erop hebben kunnen wijzen dat een gedeelte van de boetebedragen
omgezet was in compensation orders. Daarom zouden de boetebedragen
van de periode na de introductie van compensation orders vergeleken
worden met de periode ervoor, zodat nagegaan kon worden of er een
verlaging opgetreden was. Indien dit het geval zou zijn geweest, zou
men dit - met een redelijke mate van zekerheid - hebben kunnen wijten
aan de vervanging door compensation orders. Deze analyse kon echter
niet verricht worden, omdat er alleen cijfers beschikbaar waren over
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het aantal opgelegde boetes en niet over hèt totale bedrag van de boe-
tes.

Er zijn wel gegevens over het aantal opgelegde compensation orders
en het aantal boetes. In figuur 5 wordt de ontwikkeling weergegeven
van het aantal boetes sinds 1972, het aantal opgelegde compensation
orders sinds 1976 (er waren geen gegevens over de jaren daarvoor) en
het aantal compensation orders van meer dan £ 50. De gegevens betref-
fen alle veroordeelden voor indictable offences.

Bij het interpreteren van de gegevens moet rekening gehouden worden
met twee zaken:
- Ten aanzien van het aantal opgelegde boetes zou er vanaf 1983 een

vermindering kunnen optreden. Vanaf dat moment moet de rechter aan
de schadevergoeding prioriteit geven boven de boete, hoewel beide
ook nog naast elkaar opgelegd kunnen worden.

- In 1978/1979 is een nieuwe indeling van misdrijven in "indictable" en
"non-indictable" offences van toepassing geworden.

Figuur 5: Boetes en compensation orders (c.o.) (indictable offences)
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Uit figuur 5 blijkt het volgende.
- De proportie boetes is zeer geleidelijk gedaald vanaf 1974 (boetes:

52%) tot 1979, na 1979 is de daling sneller gegaan. In 1985 kregen
42% van de veroordeelden een boete opgelegd. De daling van de boe-
tes begon dus pas echt 7 jaren na de uitbreiding van de wet op de
compensation orders.

- De proportie compensation orders is echter nogal stabiel door de
jaren heen: vanaf 1976 18% à 19% (met een kleine stijging rond
1977/1978).

- De hoge compensation orders (boven de £ 50) zijn vrij geleidelijk
gestegen vanaf 1976 tot 1985 van 4% naar 7%. De mogelijkheid om
een compensation order als enige straf op te leggen, lijkt geen in-
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vloed te hebben gehad op de ontwikkeling van het percentage boetes.
De daling van de proportie opgelegde boetes in Engeland kan dus niet
het gevolg zijn van de uitbreiding van de mogelijkheden tot het opleg-
gen van compensation orders: er kan geen relatie worden vastgesteld
tussen de ontwikkeling van de boetes en de uitbreiding van de moge-
lijkheden tot compensation orders vanaf 1976: de verhouding
compensation orders is constant, terwijl het percentage opgelegde boe-
tes afneemt.

Het lijkt op het eerste gezicht mogelijk dat het toenemen van het
aantal hoge compensation orders verantwoordelijk is voor een gedeelte
van de daling van de boetes. Bij nader inzien lijkt dit toch niet zo
waarschijnlijk. De toename van de hoge compensation orders begon al
vanaf 1976. De daling van de boetes begon pas echt na 1979. Bovendien
is de daling van de boetes van 1979 tot 1985 10%. De schadevergoedin-
gen van meer dan £ 50 zijn (van 1976 tot 1985) slechts met 3% toege-
nomen. Tenslotte kan de inflatie ook mede verantwoordelijk zijn voor
deze stijging van de hoge compensation orders (zie ook noot 8).

De daling van het percentage boetes dient in een meer algemeen
kader te worden geplaatst: dat van de ontwikkelingen van het aantal
veroordeelden en van de veranderingen binnen het justitiële systeem in
Engeland (zie o.m. Bottoms, 1987). In Engeland is net als in Nederland
(zie bv. het beleidsplan "Samenleving en criminaliteit") de geregistreerde
criminaliteit (het aantal bekend geworden verdachten en veroordeelden)
sterk gestegen sinds de Tweede Wereldoorlog. Het totaal aantal veroor-
deelden dat een boete en/of compensation order kreeg opgelegd, is dus
wel sterk toegenomen (in tegenstelling tot de verhouding van de boetes
op het totaal aantal veroordeeldingen).

Sinds de jaren '60 zijn er vele alternatieven voor de gevangenisstraf
ontwikkeld. De voorwaardelijke straf, de "community service" ("alterna-
tieve straf"), "probation" (toezicht door de reclassering) zijn (onder
andere) ingevoerd. Alhoewel de bedoeling van deze maatregelen was dat
zij de korte vrijheidsstraf zouden vervangen, is in de praktijk gebleken
dat zij ook vaak in plaats van of naast een boete zijn opgelegd. Boven-
dien blijkt, in tegenstelling tot de doelstelling (en de verwachtingen)
van het beleid, dat er ook een geleidelijke stijging is in het aantal
opgelegde gevangenisstraffen, sinds de jaren '70.

De afname van de boetes heeft dus vermoedelijk twee oorzaken. Al-
lereerst is het - enigszins paradoxaal - een gevolg van de invoering van
de vele alternatieven voor de korte vrijheidsstraf. Ten tweede blijkt dat
het aantal opgelegde gevangenisstraffen is toegenomen, vermoedelijk ten
koste van het aantal boetes.

9.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelin-
gen in Engeland en Wales met betrekking tot de schadevergoedingsstraf:
de compensation order.

Schadevergoedingen worden relatief vaak ten behoeve van natuurlijke
personen opgelegd en minder vaak ten behoeve van instellingen/bedrij-
ven.

Compensation orders worden het meest opgelegd bij agressieve mis-
drijven tegen zaken. Zij worden ook vaak opgelegd bij inbraak, frau-
de/oplichting en diefstal. Bij agressie tegen personen komt een
compensation order weinig voor. Bij sexuele misdrijven wordt een scha-
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devergoeding haast nooit opgelegd.
Minderjarigen, mannen en diegenen die werk hebben, krijgen eerder

een compensation order opgelegd dan meerderjarigen, vrouwen en werk-
lozen. Toch moet een ruime meerderheid van de veroordeelden die
werkloos zijn, een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Werk-
loosheid is dus niet onverenigbaar met het betalen van een schadever-
goeding.

Bij veroordeelden die in relatief betere omstandigheden verkeren
wordt iets eerder een schadevergoedingsstraf opgelegd. Maar dader- en
misdrijfkenmerken voorspellen slechts in geringe mate welke veroor-
deelden een schadevergoeding moeten betalen aan het slachtoffer en
welke dit niet hoeven te doen.

Een van de belangrijkste aspecten bij het al dan niet opleggen van
schadevergoeding is of één der betrokkenen bij het proces het woord
"compensation order" uitspreekt. Ook zijn opvattingen van rechters over
de wenselijkheid van een schadevergoedingsstraf van belang. Hiermee
wordt, naar ons gevoel, het belang duidelijk van (het ontbreken van)
beleidsrichtlijnen, indien men schadevergoeding van de dader aan het
slachtoffer en uniformiteit in de toepassing ervan wil bevorderen.

De omvang van de opgelegde schadevergoedingen in Engeland en
Wales is in, de loop der jaren gestegen. Naarmate de schade groter is,
neemt ook de kans op een hoge schadevergoeding toe. Desondanks is de
omvang van een compensation order meestal geringer dan de veroor-
zaakte schade.

Een compensation order blijkt vaak te worden gecombineerd met
andere opgelegde straffen. Het opleggen van een boete samen met een
compensation order is geen probleem. Een compensation order wordt
alleen zelden samen met een gevangenisstraf opgelegd. Wanneer een
veroordeelde uit de maatschappij wordt gehaald, zoals dat bij een ge-
vangenisstraf gebeurt, blijkt dit nauwelijks te combineren te zijn met
het betalen van een schadevergoeding.

Er is kritiek geformuleerd op het feit dat in de praktijk blijkt dat
veroordeelden vaak niet beseffen dat zij een schadevergoeding aan het
slachtoffer moeten betalen. Er wordt, door de deelnemers aan het proces
vaak nagelaten hen dit duidelijk te maken. Eén kwart van de veroor-
deelden in Engeland en Wales betaalt de schadevergoeding niet. In de
Verenigde Staten blijkt dit percentage nog hoger te zijn. Inningspro-
blemen komen eerder voor, wanneer de veroordeelde recidivist is, jong
is, weinig inkomen heeft, in een grote stad woont of geen vaste woon-
plaats heeft. Hoge compensation orders worden eveneens minder snel
geïnd. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de kans dat alsnog betaald
wordt, af. Compensation orders worden, zoals gezegd, weinig voor ge-
weldsmisdrijven tegen personen opgelegd. Het is voor rechters heel
moeilijk om de geleden pijn en het letsel van het slachtoffer te verta-
len in een bedrag. Om deze reden zijn er "guidelines" ontwikkeld. Deze
"guidelines" zijn richtlijnen die de rechter helpen om de omvang van de
schadevergoeding te bepalen, wanneer er letsel/pijn is veroorzaakt. Uit
onderzoek bleek dat het gebruik van de richtlijnen inderdaad het opleg-
gen van compensation orders bij geweld tegen personen deed toenemen.
Doordat een aantal rechtbanken bezwaar maakte tegen het werken met
deze richtlijnen, worden ze uitsluitend als "uitgangspunten" beschouwd
en dienen ze niet als officiële richtlijn voor het straftoemetingsbeleid.
Ook hier blijkt dat concrete beleidsrichtlijnen een belangrijke invloed
kunnen hebben op het opleggen van schadevergoedingen door de recht-
bank.

119



Tenslotte is bekeken of er, op basis van de statistieken of op basis van
de literatuur, een relatie kon worden vastgesteld tussen de uitbreiding
van de wet op de compensation orders en de ontwikkeling van het
aantal opgelegde boetes. Al sinds geruime tijd daalt het aantal opgeleg-
de boetes in Engeland. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze daling te
wijten is aan de compensation orders. Geconcludeerd is dat de daling
van de boetes niet kon worden gerelateerd aan de invoering van de
compensation orders.
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Noten bij hoofdstuk 9

1. Wanneer het Engelse systeem beschreven wordt, zal zoveel mogelijk
de term "compensation order" voor schadevergoedingsstraf worden
gebruikt.

2. Magistrates' Court: rechtbank van eerste aanleg. De meeste strafza-
ken worden afgedaan door deze instantie.

3. Crown Court: behandelt ingewikkelde strafzaken en treedt op als
beroepsinstantie van de Magistrates' Court.

4. Nadat vanaf 1 januari 1973 in Engeland compensation orders konden
worden opgelegd, werd in 1974 gestart met een onderzoek naar de
toepassing ervan (Softley, 1977). In het kort worden de belangrijk-
ste resultaten geschetst.

5. Indictable offences kunnen in tegenstelling tot de summary offences
voorgelegd worden aan de Crown Court. Summary offences kunnen
daarentegen alleen door de Magistrates' Court behandeld worden.

6. Geselecteerde delicten zijn: burglary (braak); theft (diefstal);
obtaining property by deception (verrijking d.m.v. bedrog); criminal
damage (agressie tegen zaken); wounding or assault occassioning
actual bodily harm (agressie tegen personen met letsel). 61% van de
onderzochte delicten bestond uit diefstal, 12% uit agressieve delic-
ten tegen zaken, 11% uit agressieve delicten tegen personen (met
letsel), 10% uit braak en 5% uit ongerechtvaardigde verrijking door
middel van bedrog.

7. De gegevens uit de criminal statistics betreffen uitsluitend de
indictable offences die behandeld worden voor de Magistrates'
Court, tenzij anders vermeld.

8. Er moet echter rekening gehouden worden met een zeker inflatie-
percentage in Engeland tussen 1976 en 1985 met als gevolg dat de
verhoging gedeeltelijk hieraan te wijten is.

9. Opmerkelijk is het onderscheid tussen de gemiddelde bedragen
opgelegd door de Crown Court en de Magistrates' Court. Voor man-
nen boven de 17 jaar is dit gemiddeld het tienvoudige bij de Crown
Court in vergelijking met de Magistrates' Court. Zeer waarschijnlijk
heeft dit te maken met de ernst van de zaken waarover de' Crown
Court te oordelen heeft.

10. In de statistieken van het Home Office wordt geen onderscheid
gemaakt naar voorwaardelijke en onvoorwaardelijke boetes.
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10 Effecten en/of gevolgen van een schadevergoedingsstraf

10.1 Inleiding

In de literatuur komen verschillende onderwerpen aan bod die ons van
belang leken bij de discussie over de mogelijke invoering van een scha-
devergoedingsstraf. Deze onderwerpen hebben te maken met mogelijk te
verwachten effecten en eventuele gevolgen van een schadevergoedings-
straf. In dit hoofdstuk worden enkele, naar ons gevoel, belangwekkende
aspecten hierover in kort bestek behandeld. De volgende onderwerpen
worden besproken.
- Wat is de houding van het publiek met betrekking tot de schadever-

goedingsstraf (paragraaf 10.2)?
- Zijn er effecten te verwachten voor de slachtoffers van misdrijven

(paragraaf 10.3)?
- Zijn er effecten te verwachten met betrekking tot de daders van

misdrijven (paragraaf 10.4)?
- Wat zijn de consequenties voor het justitiële systeem bij de invoering

van een schadevergoedingsstraf (paragraaf 10.5)?
- Zullen de veroordeelden de schadevergoeding wel kunnen betalen

(paragraaf 10.6)?

10.2 De houding van het publiek met betrekking tot de schadevergoedings-
straf

Uit verschillende Nederlandse en buitenlandse (Amerikaanse, Britse en
Nieuw-Zeelandse) studies blijkt dat het publiek in het algemeen zeer
gunstig staat ten opzichte van de invoering van een schadevergoedings-
straf. Men steunt de gedachte om ook bij ernstige (vermogens)misdrij-
ven minder gevangenisstraffen op te leggen, indien de dader de schade
vergoedt. In Nederland geeft 89% van de bevolking op vóór de invoering
van de schadevergoeding te zijn. Het is de meest "populaire" straf wan-
neer de respondenten kunnen kiezen uit een reeks alternatieven om de
criminaliteit te bestrijden (waaronder: "strengere straffen, gevangenis-
straf, de doodstraf, ...; Van Dijk, 1985). "Vooral voor de naar repressie
neigende respondenten bleek de schadevergoedingsstraf een aantrekke-
lijk alternatief" (Van Dijk, 1985).

Meningen over schadevergoeding met betrekking tot geweldsmisdrijven
zijn wat minder eenduidig. Maar in het algemeen vindt het idee van een
schadevergoedingsstraf bij het publiek veel steun (zie o.m. Gandy en
Galaway (1980) en Galaway (1984) voor een overzicht van de literatuur).
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10.3 Effecten voor de slachtoffers van misdrijven

Volgens de meeste onderzoeken zijn slachtoffers van misdrijven die een
schadevergoeding van de dader ontvangen, meer tevreden over de wijze
waarop de het justitiële systeem met hun zaak is omgesprongen dan
slachtoffers die geen schadevergoeding ontvangen (Galaway, 1984;
Shapland, 1985). Zelfs als blijkt dat de omvang van de schadevergoeding
niet zo groot is (in vergelijking met de schade omvang), blijkt dat de
tevredenheid van slachtoffers hierover toeneemt met het verstrijken van
de jaren (Shapland, 1985).

Het ontvangen van een schadevergoeding heeft dus wel invloed op de
tevredenheid van slachtoffers met betrekking tot de uitkomst van de
terechtzitting. De verwachting echter dat hierdoor de toekomstige wens
tot samenwerking met het justitiële systeem in positieve zin kan worden
beïnvloed, is volgens de meeste onderzoeken vermoedelijk niet correct.
Waarschijnlijk is dit aspect (de wens tot toekomstige samenwerking) van
veel meer zaken afhankelijk (zoals de bejegening van het slachtoffer
tijdens de behandeling van de zaak) dan alleen het feit of er al dan
niet een schadevergoeding is.ontvangen.

10.4 Effecten met betrekking tot de daders van misdrijven

Bij daders die werden veroordeeld tot een schadevergoedingsstraf en tot
dienstverlening, is gebleken dat zij een groter gevoel van rechtvaardig-
heid ("fairness") hadden met betrekking tot de straf in vergelijking met
daders die tot boetes werden veroordeeld (zie o.m. Novack e.a., 1980;
Thorvaldson, 1980). Bij de bestudering van de effecten op de daders
gaat het echter ook om de vraag naar de effecten van de schadevergoe-
dingsstraf op recidivisme. Om de effecten van de schadevergoedingsstraf
in te schatten is er ook gekeken naar onderzoek dat alternatieve straf-
fen heeft bestudeerd of naar de effecten van boetes. .

Evaluaties van effecten op daders hebben betrekking op verschillende
soorten alternatieve straffen (zoals de dienstverlening voor volwassenen
of de alternatieve sanctie voor minderjarigen). Het aspect van "vergoe-
ding van de aangerichte schade" is ook aanwezig bij deze straffen, soms
op een vrij indirecte wijze (bv. de Halt-projecten, waarbij jongeren die
vanwege vandalisme met justitie in aanraking komen, trams moeten
schoonmaken; zie Kruissink, 1987).

In Nederland is een studie verricht naar recidive van dienstverleners
door Bol en Overwater (1986). Uit deze studie blijkt dat er verschillen
in recidive zijn bij de categorie daders die werd veroordeeld voor ge-
kwalificeerde diefstal (na statistischee controle van interveniërende va-
riabelen): in deze groep recidiveert 50% van de dienstverleners en 82%
van de kortgestraften (minder dan 6 maanden gevangenisstraf). Vooral
onder jeugdige dienstverleners (18 t/m 24 jaar) blijft recidive vaak uit.

Er zijn ook gegevens over daders die tot een boete zijn veroordeeld.
Hieruit blijkt dat veroordeelden tot een boete iets minder recidiveren
dan veroordeelden tot andere straffen. De onderzoekers concluderen dat
een boete tenminste zo effectief is als andere straffen met betrekking
tot recidive (Softley, 1978; Moxon, 1985).

In slechts één experiment werden hogere recidivepèrcentages gevon-
den bij diegenen die tot schadevergoeding waren veroordeeld, in verge-
lijking met veroordeelden die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
kregen opgelegd (Hudson en Chesney, 1977). Alle andere studies (in de
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Verenigde Staten en Engeland) melden minder of een gelijk niveau van
recidivisme (ook na controle voor belangrijke variabelen; Schneider e.a.,
1982; Schneider en Schneider, 1985). In één artikel wordt verslag ge-
daan van vier experimentenl. In twee experimenten was het niveau van
recidive gelijk in alle onderzoeksgroepen; in twee experimenten was het
niveau van recidive significant lager in de groep die een schadever-
goedingsstraf kreeg opgelegd, in vergelijking met de groepen die een
meer traditionele straf moest ondergaan (Schneider, 1986).

Tenslotte hebben sommige onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling
van de criminaliteitscijfers bij het invoeren van schadevergoedingspro-
gramma's door de overheid (Doerner, 1987) en naar de stijging van het
aantal opgelegde boetes (Gillepsie, 1980). De criminaliteitscijfers worden
niet beïnvloed (zij stijgen noch dalen) door de toename van het aantal
schadevergoedingen (of geldstraffen).

Geconcludeerd kan worden dat, op basis van de meeste onderzoeken,
recidivisme bij diegenen die zijn veroordeeld tot een geldstraf, lager of
gelijk is aan dat van andere veroordeelden.

10.5 Consequenties voor het justitiële systeem bij de invoering van een
schadevergoedingsstraf

De invoering van een schadevergoedingsstraf kan op verschillende ni-
veaus gevolgen hebben voor het justitiële systeem. Het voert te ver om
deze gevolgen hier te analyseren, maar we willen hier wel een overzicht
geven van enkele aspecten en/of problemen.

Organisatorische problemen
Het invoeren van de schadevergoedingsstraf heeft voor de werkzaamhe-
den van het justitiële apparaat administratieve gevolgen. In hoofdstuk 8
is hier al op ingegaan. Er zal een zekere stijging van de werklast ont-
staan. Een belangrijk element om de stijging van de werklast te beper-
ken, is dat slachtoffers een "schadeformulier' invullen. In Schotland
werkt dit systeem zeer goed en hebben de OvJ's geen klachten over
extra werk dat ontstaat door het opleggen van een schadevergoedings-
straf (Shapland, 1985; zie hoofdstuk 8).

Uit onderzoek blijkt dat de OvJ en/of de rechters vaak slecht geïn-
formeerd zijn over de consequenties van het misdrijf voor het slachtof-
fer. Goede informatie aan het justitiële apparaat hierover is van wezen-
lijk belang voor de toepassing van de schadevergoedingsstraf (Shapland
e.a., 1985; Cozijn, ter perse).

Ook van belang is dat het slachtoffer voldoende geïnformeerd is over
belangrijke aspecten van het justitiële systeem en over beslissingen die
over zijn zaak genomen zijn. In Engeland blijkt (Shapland, 1985) dat
slachtoffers niet altijd geïnformeerd worden over het feit dat de dader
veroordeeld is tot het betalen van een schadevergoeding. Soms krijgen
zij op een gegeven moment een cheque binnen en kunnen zij alleen
maar vermoeden waar het geld vandaan komt en waarom. Ook Cozijn
meldt dergelijke resultaten voor Nederland (Cozijn, ter perse). Overi-
gens mag worden aangenomen dat met de invoering van de nieuwe
richtlijnen m.b.t. het slachtofferbeleid (zie ook hoofdstuk 8) hierin al
verbetering is gebracht. Belangrijk is dat hiermee aangegeven wordt dat
het niet voldoende is om de mogelijkheden tot schadevergoeding te
creëren. Met de invoering van de schadevergoedingsstraf worden extra
eisen aan het justitiële systeem gesteld die moeten worden onderkend.
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Het justitiële apparaat dient geïnformeerd' te zijn over de geleden scha-
de en het letsel van het slachtoffer. Slachtoffers van misdrijven moeten
adequaat worden geïnformeerd op verschillende momenten van het jus-
titiële proces. De mogelijkheden tot schadevergoeding dienen zoveel
mogelijk in de praktijk gerealiseerd te worden, zo niet, dan worden er
verwachtingen gewekt die niet uitkomen en bestaat het gevaar dat het
aantal slachtoffers dat zich tekort gedaan voelt alleen maar toeneemt.

Executie probl emen
Een probleem dat gerelateerd is aan het kostenaspect van de schadever-
goedingsstraf, is dat van de inning en de executie van de straf bij
wanbetaling. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het justitiële apparaat
zelf door een adequate reactie op wanbetaling veel kan doen om dit
probleem tot een minimum te reduceren.

In Duitsland is, na een verandering in de wetgeving (in 1969), het
aantal boetes, opgelegd voor de relatief minder ernstige misdrijven (met
een strafbedreiging van minder dan 6 maanden gevangenisstraf) gestegen
met 21%. Belangrijk is dat er geen problemen in verband met de exe-
cutie van boetes zijn ontstaan, doordat vervangende hechtenis moest
worden uitgevoerd bij wanbetalers (Gillepsie, 1980). Maar er blijft waar-
schijnlijk altijd een groep veroordeelden over die niet wil of niet kan
betalen. Challeen en Heinlen (1977) geven aan dat er bij het niet-be-
talen van de geldstraf vele alternatieven te bedenken zijn voor de
vervangende hechtenis. De meeste alternatieven komen erop neer dat
van de veroordeelde "iets nuttigs voor de gemeenschap" wordt verwacht
als hij de geldstraf niet betaalt. Bijvoorbeeld: vier werkuren staan voor
één dag gevangenisstraf. Eén uur werk staat voor $ 2,5 van de boete
die niet werd betaald. De verdachte kan bloed geven; dit is goed voor
$ 15. Cursussen bij de Anonieme Alcoholisten (of andere cursussen) zijn
$ 100 waarde.

10.6 De schadevergoedingsstraf en andere straffen

Verschillende auteurs hebben gepleit voor de schadevergoedingsstraf ter
vervanging van de vrijheidsstraffen (Galaway, 1977; Gillepsie, 1980).
Meer argumenten ondersteunen hun voorstel.
- Een dergelijk beleid zou overeenkomen met (één van) de doelstel-

ling(en) van de Wet Vermogenssancties (zie ook Fokkens, 1983), nl.
het terugdringen van het aantal korte vrijheidsstraffen.

- Het is in het voordeel van slachtoffers: daders die tot een onvoor-
waardelijk vrijheidsstraf zijn veroordeeld, krijgen, zo leert de erva-
ring in Engeland en in Nederland, in het algemeen geen schadever-
goedingsstraf opgelegd (zie ook paragraaf 7.1.4, 7.2.4 en 9.2.1). 'Ook
blijkt dat de kans op een gevangenisstraf toeneemt bij hoge schade-
bedragen. Slachtoffers met hoge schadebedragen hebben daarom een
grotere kans dat "hun dader" geen schadevergoedingsstraf, maar een
gevangenisstraf krijgt opgelegd. Voor slachtoffers die hun schade
vergoed willen krijgen, is het opleggen van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf een bezwaar.

- De gevangenisstraf is de meest kostbare van alle straffen.
- De gevangenisstraf is zeker niet effectiever om het recidivisme terug

te dringen. In paragraaf 10.4 is gebleken dat met alternatieve straf-
fen, schadevergoedingen en boetes, wat betreft recidivisme, geen
slechtere en soms betere resultaten bereikt worden.
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- Er is in Nederland steun bij het publiek voor de schadevergoedings-
straf. Volgens buitenlandse studies is deze steun er ook ingeval van
de relatief ernstige vermogensmisdrijven.

- Het lijkt onrealistisch om een schadevergoeding op te leggen in de
plaats van de lange gevangenisstraf. Maar uit dit onderzoek blijkt dat
de meeste gevangenisstraffen van korte duur zijn (bijna altijd minder
dan 6 maanden).

10.7 Kunnen de veroordeelden de schadevergoedingsstraf wel betalen?

Een probleem dat ook besproken is in hoofdstuk 3, is de vraag of ver-
oordeelden die meestal in benarde financiële omstandigheden verkeren,
de vergoedingen wel kunnen betalen. Een van de argumenten die werd
gebruikt (voor de schadevergoeding), is dat op dit moment in de meeste
landen en ook in Nederland van een meerderheid van de veroordeelden
wel een boete wordt verlangd. Maar bij de inning hiervan zijn ook
problemen die erop wijzen dat een deel van de veroordeelden de boete
niet kan opbrengen. Een additioneel probleem is dat de schadebedragen
die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, niet gering zijn. Het
totale bedrag dat aan boetes wordt opgelegd, zou slechts 1/10 van de
restschade compenseren. Het lijkt onmogelijk om inderdaad een vergoe-
ding van de totale schade op te leggen en eveneens te innen. Vooral bij
hoge schadebedragen zal dit probleem aanwezig zijn. Hier komt bij dat
in zaken waar veel schade is veroorzaakt, vaak een gevangenisstraf
wordt opgelegd. Een gevangenisstraf is haast niet te verenigen met het
betalen van een geldstraf. In dit kader hebben verschillende auteurs
erop gewezen dat mogelijkheden voor gevangenen om geld te verdienen
in gevangenschap moeten worden uitgebreid (Casson III, 1983; Harland,
1983; Abel, 1985). Hierdoor zouden gevangenen in staat worden gesteld
om de schadevergoeding te betalen, maar ook om eventueel een bijdrage
te leveren aan het onderhoud van hun gezin. Shapland (1985) geeft dit
probleem ook aan. Het lijkt een onoplosbaar vraagstuk. In haar onder-
zoek vindt zij dat slachtoffers een onderscheid maken tussen de omvang
van de schadevergoeding en de oorsprong ervan (Shapland, 1982). Zij
stellen prijs op een vergoeding die van de dader afkomstig is. Voor hen
is het ook van belang dat alle ellende die zij meegemaakt hebben als
gevolg van het misdrijf, erkend zou worden door een schadevergoeding
in het vonnis op te nemen. Dit is voor hen van symbolische betekenis
en zij hechten hieraan veel waarde. Daarom besluit Shapland dat het
niet noodzakelijk is om in alle gevallen (indien de dader onvoldoende
draagkracht heeft en/of de schade buitengewoon groot is) te streven
naar een volledige vergoeding van de schade. Een schadevergoedings-
straf moet als een bijdrage van de dader aan het slachtoffer worden
beschouwd voor de geleden (immateriële) schade en/of het letsel, op
voorwaarde dat er geen wanverhouding ontstaat tussen de schade en de
vergoeding (Shapland, 1982).

De opvatting dat de schadevergoeding, in sommige gevallen, een bij-
drage is in plaats van een totale vergoeding, heeft verschillende voor-
delen.
- Het wordt gemakkelijker om een groot deel van de daders een scha-

devergoeding op te leggen: ook al hebben zij niet veel geld, dan kun-
nen zij toch vaak een bescheiden bedrag betalen.

- Omdat bij de meeste daders een bescheiden schadevergoeding kan
worden opgelegd, zullen inningsproblemen en executieproblemen be-
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perkt blijven.
- De meeste slachtoffers zullen een bepaald schadebedrag ontvangen van

de dader(s), waardoor zij niet het gevoel hoeven te hebben dat er
niets aan hun problemen is gedaan. Vermoedelijk is hun, door het
misdrijf geschokte, rechtsgevoel gebaat bij een (eventueel gedeelte-
lijke) vergoeding van de schade. Het wordt een taak voor het OM om
slachtoffers over deze bedoeling van de vergoeding te informeren.

- Als veroordeelden zelfs geen beperkte vergoeding kunnen betalen dan
verdient het aanbeveling om naar alternatieven voor de vervangende
hechtenis te zoeken, waarvan de bedoeling is tegemoet te komen aan
(onder meer) de door het slachtoffer geleden schade (eventueel in
overleg met het slachtoffer).

- Tenslotte zullen er waarschijnlijk altijd slachtoffers zijn die met veel
schade blijven zitten en weinig kans-hebben om die via de dader ver-
goed te krijgen. Hiervoor zullen waarschijnlijk aanvullende voorzie-
ningen van overheidswege nodig blijven (zoals het "schadefonds ge-
weldsmisdrijven"). Het fonds kan eventueel het bedrag dat door de
dader is betaald aanvullen (slachtoffers geven hieraan de voorkeur als
de dader niet de gehele schade kan vergoeden, volgens Shapland,
1982).

Of de genoemde alternatieven in Nederland toepasbaar zijn, zou nader
onderzocht moeten worden.

10.8 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn verschillende aspecten aan de orde gekomen die
een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over de eventuele invoe-
ring van een schadevergoedingsstraf en die niet in eerdere hoofdstukken
aan bod zijn gekomen.

Slachtoffers, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, stellen een
schadevergoeding op prijs. Slachtoffers die een schadevergoeding hebben
ontvangen, zijn duidelijk meer tevreden over de wijze waarop hun zaak
door de rechtbank is behandeld, dan diegenen ten behoeve van wie geen
schadevergoedingsstraf is opgelegd.

De invoering van een schadevergoedingsstraf stelt extra eisen aan. het
justitiële apparaat. Slachtoffers dienen te worden geïnformeerd door
justitie en justitie heeft informatie nodig van het slachtoffer (o.m. over
de schade en de, aanwezigheid van letsel).

Enkele auteurs stellen vast dat het onrealistisch is om in alle geval-
len te streven naar een volledige vergoeding van de schade door de
veroordeelde. Veel daders hebben hiervoor niet de financiële middelen.
Een schadevergoedingsstraf zou als een bijdrage van de dader aan het
slachtoffer moeten worden beschouwd voor de (immateriële) schade
en/of het letsel van het slachtoffer.

Er zou aan gedacht kunnen worden de schadevergoedingsstraf op te
leggen ter vervanging van de korte gevangenisstraf. Een dergelijk beleid
zou overeen komen met (één van) de doelstelling(en) van de Wet Ver-
mogenssancties, nl. het terugdringen van de korte vrijheidsstraffen. Aan
de vervanging van de gevangenisstraf door een schadevergoeding zijn
verschillende voordelen verbonden. De gevangenisstraf is, voor de over-
heid, de meest kostbare straf. Daders die tot het betalen van een scha-
devergoeding zijn veroordeeld (of tot een boete of alternatieve straf),
recidiveren niet meer dan daders die tot andere "traditionele" straffen
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en gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Minder gevangenisstraffen zou-
den in het voordeel kunnen zijn van de slachtoffers van misdrijven. Een
gevangenisstraf is namelijk moeilijk te.combineren met het betalen van
een schadevergoedinggstraf. Dit beleid zou vermoedelijk ondersteund
worden door het Nederlandse publiek. De mogelijkheid tot een schade-
vergoedingsstraf wordt in ieder geval positief gewaardeerd door het
grootste deel (bijna 90%) van het publiek. Volgens buitenlands onder-
zoek geldt deze ondersteuning van de schadevergoedingsstraf door de
publieke opinie ook voor de wat zwaardere misdrijven en ter vervanging
van de korte vrijheidsstraffen.
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Noten bij hoofdstuk 10

1. Hierbij werden jongeren met behulp van de "dobbelsteen" ("random
assignment") aan de experimentele conditie (schadevergoeding) of aan
controlegroepen ("traditionele" straffen, waaronder vrijheidsstraffen)
toegewezen (Schneider, 1986).

2. Overigens is in het wetsontwerp dienstverlening de vervanging van
een boete door dienstverlening afgewezen.
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BIJLAGE 1

Uit vergelijking van tabel 1 met tabel 2 blijkt dat voornamelijk in het
arrondisement Zutphen het beoogde aantal zaken niet werd bereikt. De
reden hiervan is dat (ondanks een oversampling van 20%) een groot
aantal dossiers niet in het archief voorhanden was in verband met
executieproblemen. Bij navraag bij het Openbaar Ministerie bleek dat de
volle 100% van de dossiers waarbij een voorwaardelijke straf is opgelegd
en waarbij aan de voorwaarde niet wordt voldaan, ten uitvoer wordt
gelegd. Ook in het arrondissement Alkmaar waren alle reservenummers
opgebruikt zonder dat het beoogde aantal bereikt was. In Groningen
zijn per abuis twee reservedossiers extra gecodeerd en in het databe-
stand blijven zitten. Achteraf is er nog een aantal dossiers uitgevallen,
omdat zij tweemaal bleken voor te komen of omdat cruciale gegevens
bleken te ontbreken.

Tabel 1: Grootte populatie en beoogde aantal dossiers naar arrondissement

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

populatie 5.551 3.379 2.007 1.608 1.243 1.381 15.169

repr. steekproef

alle zaken

steekproef schade-

vergoeding (14c)

651

59

402

27

241

42

185

6

161

11

163

55

1.801

200

totaal 710 429 283 191 172 218 2.001

Tabel 2: Overzicht per arrondissement van het aantal dossiers dat in het

onderzoek werd betrokken

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

repr. steekproef

alle zaken 649 400 236 187 155 145 1.772
steekproef schade-
vergoeding (14c) 57 23 41 5 11 46 182

totaal 706 423 277 192 165 191 1.954
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BIJLAGE 111: Beschrijving van de misdrijven

In deze bijlage worden de gegevens besproken van de representatieve
steekproef. Ter herinnering, het gaat om een steekproef uit alle zaken
die in 1985 door de arrondissementsrechtbanken zijn afgehandeld, met
uitzondering van verkeersmisdrijven en zaken waarin hoger beroep is
aangetekend. Het betreft 1772 daders die door de rechtbanken van
Rotterdam, Den Bosch, Alkmaar, Breda, Groningen en Zutphen in 1985
schuldig zijn bevonden aan minstens één strafbaar feit.

De bedoeling van deze bijlage is tweeledig. Allereerst is het van
belang om inzicht te verkrijgen in de aard van de misdrijven die zijn
gepleegd; ten tweede is het de vraag of en hoe vaak factoren die de
zaak compliceren, voorkomen. Onder complicerende factoren wordt ver-
staan: het aantal misdrijven waarvoor een dader wordt veroordeeld, het
aantal mededaders en het aandeel van de dader -bij het totstandkomen
van het strafbare feit. De achtergrond van deze vraag is dat het moei-
lijk zal zijn om een verdachte te veroordelen tot een schadevergoe-
dingsstraf, indien er vele mededaders zijn of vele medeverdachten. Ook
zal het misschien niet voor de hand liggen om een verdachte die slechts
een gering aandeel heeft gehad in het totstandkomen van het misdrijf,
toch voor (een deel van) de schade te laten betalen.

De volgende aspecten komen aan de orde:
- voor hoeveel strafbare feiten zijn deze daders veroordeeld (1 en 3);
- om welke strafbare feiten gaat het (2);
- waren er mededaders (4);
- wat is het aandeel van de dader (5);
- hangen deze factoren samen met de variabele arrondissement (6)?

1 Aantal strafbare feiten

Tweederde van de daders (66%) is voor één misdrijf veroordeeld, 15% is
voor twee misdrijven veroordeeld, 9% heeft volgens de rechtbank 3 of
meer delicten gepleegd; tenslotte is 10% van de daders veroordeeld voor
een misdrijf dat "meermalen gepleegd" is. Wanneer de omschrijving
"meermalen gepleegd" op het vonnis voorkwam, is deze omschrijving
aangehouden zonder na te gaan om hoeveel delicten het precies ging.
Ook indien het om twee verschillende delicten ging waarvan 1 "meer-
malen gepleegd" was, is deze categorisering aangehouden.

Als we meermalen gepleegd als (minimaal) "tweemaal" beschouwen, dan
zijn 1772 daders voor minstens 2614 delicten veroordeeld: 1,5 delict per
dader. "10 of meer misdrijven" is bij deze berekeningen als 10 geco-
deerd. Dit geldt voor 1 dader. Het aantal misdrijven kan dus iets hoger
zijn dan hier wordt aangegeven.

Ad informandum gevoegde zaken
Bij 20% van de veroordelingen waren er ad informandum gevoegde za-
ken. Het aantal ad informandum gevoegde zaken is nogal onbetrouwbaar.
In bepaalde zaken was het soms moeilijk te achterhalen of en hoeveel
zaken ad informandum waren gevoegd. In totaal zijn er 1050 zaken
gevoegd. Naar schatting is het aantal delicten dat op de terechtzitting
bekend is, 3664 (2614 + 1050); per dader betekent dit 2,1 misdrijven.
Overigens zijn de ad informandum zaken niet gecodeerd.

Dit gemiddelde verhult echter grote verschillen in complexiteit tussen
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de zaken onderling. Bij de meeste zaken is er één misdrijf bewezen
verklaard en zijn er verder geen ad informandum gevoegde zaken. Dit is
het geval bij 58% van de zaken.

Bij 82% van de daders zijn de gegevens over alle misdrijven waarvoor
zij zijn veroordeeld, bekend (namelijk één of twee delicten); bij 12%
(daders die drie of meer misdrijven hebben gepleegd) zijn de twee de-
licten in het onderzoek opgenomen waarvoor het zwaarst gestraft kon
worden.

2 Aard van de misdrijven

In totaal is er informatie over 2226 strafbare feiten gecodeerd: elke
dader (N=1.772) heeft minstens één delict gepleegd, 34% daders zijn
voor twee of meer misdrijven veroordeeld. Tabel 1 geeft een overzicht.

Tabel 1: Misdrijven naar arrondissement, in %

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

m= 773 514 318 248 185 188 2.226

openbare orde

en gezag 5 8 8 7 14 12 8
tegen leven

en personen 9 14 12 8 15 12 11
ruwheidsmisdr. 6 9 4 8 10 6 7
sexuele misdr. 1 1 1 1 1 2 1
eenvoudige

diefstal 13 14 12 17 13 9 13
gekwalificeerde

diefstal (311) 37 29 37 34 20 29 33
overige vermogens-

delicten 16 16 16 16 12 21 16
overige wetten 13 9 11 9 13 9 11

Ontbrekende waarden: geen

X2=84,5; df=35; p<0,0001

De meest voorkomende categorie misdrijven betreft de vermogensdelic-
ten: zij vormen 62% van de alle misdrijven. Een groot deel hiervan zijn
de gekwalificeerde diefstallen (33% van het totaal aantal misdrijven) en
de eenvoudige diefstallen (13% van alle misdrijven). Daarna komen het
meest voor: delicten tegen het leven en tegen personen (11%), misdrij-
ven tegen de openbare orde en het gezag (8%) en ruwheidsmisdrijven
(7%). Sexuele misdrijven zijn betrekkelijk zeldzaam (1%). De categorie
"overige wetten" bestaat voornamelijk uit "Telegraaf- en Telefoonwet"
(44%, grotendeels illegaal zenden) "Vuurwapenwet" (31%, verboden wa-
penbezit) en "Opiumwet" (25%, grotendeels handel in en het in bezit
hebben van verdovende middelen). Verder komt in deze categorieën nog
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een aantal uitkeringsfraudes voor, strafbaar gesteld anders dan in het
Wetboek van Strafrecht.

Uit tabel 1 blijkt ook dat - wat de bewezen verklaarde delicten be-
treft - de verschillende arrondissementsrechtbanken niet allemaal met
hetzelfde "aanbod" van zaken te maken hebben. Deze. opsomming is
gebaseerd op de gestandaardiseerde residuen. Als deze groter of gelijk
zijn aan 1, dan is de categorie in het overzicht genoemd. Alhoewel deze
verschillen statistisch significant zijn, zijn de geconstateerde afwijkin-
gen meestal niet zo groot.

Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van de misdrijven naar ar-
rondissement. Er is onderzocht of binnen de relatief grove indeling van
misdrijven ook verschillen zijn tussen arrondissementen. Dit is niet het
geval voor de verdeling binnen de ruwheidsmisdrijven, binnen de vermo-
gensdelicten en voor de misdrijven tegen de Telegraaf- en Telefoonwet,
de Opiumwet en de Vuurwapenwet. De verdeling hiervan is gelijk voor
de verschillende arrondissementen. De verdeling binnen de delicten
tegen de openbare orde en het gezag en de geweldsmisdrijven tegen
personen zijn niet gelijk voor de arrondissementen. In de arrondisse-
menten Rotterdam, Groningen en Alkmaar worden relatief meer lichte
vormen van geweld aangetroffen (eenvoudige mishandeling en dreiging
met geweld), terwijl de rechtbanken in Den Bosch, Zutphen en Breda
iets vaker met zwaardere vormen van geweld te maken hebben (moord,
doodslag, gekwalificeerde mishandeling; zie ook tabel 2 t/m tabel 7
hieronder).

De gevonden verschillen moeten met grote voorzichtigheid geïnterpre-
teerd worden. Ook hier dient men zich te realiseren dat geen conclusies
getrokken kunnen worden met betrekking tot de criminaliteit in de
desbetreffende arrondissementen.

Tabel 2: Misdrijven tegen de openbare orde en gezag naar arrondissement, in %

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N=

opent. geweldpi.

weerspannigheid

niet voldoen aan

een ambt. bevel
overige

40 41 26 16 26 24 173

50 46 65 38 50 42 49

5 22 15 13 8 11

3 7 6 15 21 8

43 24 19 44 35 29 32

Ontbrekende waarden: geen; X2=26,0; df=15; p<0,04
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Tabel 3: Misdrijven tegen het leven en tegen personen naar arrondissement, in %

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

65 69 38 18 29 21 240

doodslag/moord 3 3 5 3 10 4

gekwalificeerde

mishandeling 5 25 18 6 6 14 14

bedreiging met

geweld 12 17 21 28 14 - 15

eenvoudige

mishandeling 80 55 55 67 76 76 67

Ontbrekende waarden: 6 (belediging: 2, overige: 4); X2=26,3; df=15; p<0,04

Tabel 4: Ruwheidsmisdrijven naar arrondissement, in %

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 45 48 13 20 18 12 156

17 23 15 6 25 14

beschadiging 93 83 77 85 94 75 86

brandstichting 7

vernieling/

Ontbrekende waarden: 2 (overige: 2); X2=5,6; df=5; p<0,35
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Tabel 5: Sexuele misdrijven naar arrondissement (N) *

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 8 6 3 2 2 3 24

schennis der

eerbaarheid - 1 2 1 1 5
verkrachting 3 2 1 2 8
vleselijke

gem. kind - - - 1 - 1
feitelijke aanr. 1 2 1 - 4
ontucht bewust./

kind 3 1 1 - 5
ontucht ouders 1 - - - - 1

Ontbrekende waarden: geen .

*) Absolute getallen worden gepresenteerd vanwege de geringe aantallen,

de chi-kwadraat wordt niet berekend vanwege de kleine "N".

Tabel 6: Vermogensmisdrijven naar arrondissement

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 517 299 204 169 83 110 1382

valsheid in

geschrifte 7 8 7 8 6 13 8
eenvoudige
diefstal 20 23 18 25 29 15 21

gekw. diefstal 55 50 56 50 45 50 53
diefstal met

geweld 5 2 5 1 5 1 4
verduistering 2 3 2 2 2 6 3
heling 8 11 9 12 12 15 10
overige 3 3 3 2 1 2 2

Ontbrekende waarden: geen; X2=38,5; df=30; p<0,14
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Tabel 7: "Overige" misdrijven naar arrondissement

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 92 40 24 18 20 8 202

Telegraaf en

Telefoonwet 40 53 46 39 45 (3)* 44

Vuurwapenwet 30 30 29 22 40 (4)* 31

Opiumwet 29 18 25 39 15 (1)* 25

Ontbrekende waarden: 41 (overige: 41); X2=7,3; df=10; p<0,69

*) Absolute getallen worden gepresenteerd vanwege geringe aantallen

3 Aantal bewezen delicten naar type misdrijf

Zoals eerder is vermeld (zie punt 1), verschillen daders (N=1772) onder-
ling naar het aantal delicten dat de rechter uiteindelijk als bewezen
heeft verklaard. Bij de meeste type misdrijven wordt driekwart (of
meer) van de daders veroordeeld voor één misdrijf. Er zijn twee uitzon-
deringen. Bij de "overige vermogensmisdrijven" en bij de gekwalificeerde
diefstallen is het aantal daders met één bewezen misdrijf wat geringer
(respectievelijk: 63% en 51%; zie ook tabel 8).

Tabel 8: Aantal bewezen delicten per terechtzitting naar type misdrijf (zwaarst strafbaar gestelde

misdrijf, in %)

openbare tg.leven ruwheids- sexuele eenvoud. gekwal. vermog. overige totaal

orde & gez. & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

N= 143 215 133 23 218 542 308 190 1772

1 85 82 79 74 70 51 63 74 66
2 8 11 14 9 14 23 14 6 15
3 1 3 2 4 6 11 3 3 6
> 4 6 5 5 13 10 15 21 17 13

Ontbrekende waarden: geen; X2=174,3; df=21; p<0,0001
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4 Aantal mededaders

Per misdrijf is gecodeerd hoeveel mannelijk en vrouwelijke mededaders
en/of bedrijven/instellingen als mededader bij het delict betrokken
waren. Als mededader werd beschouwd "iemand die aanwezig was bij het
delict of het delict heeft helpen plegen". Er is geen rekening gehouden
met het feit of bewezen werd verklaard dat het delict samen met ande-
ren werd gepleegd. Dit laatste (rechtspersoon als mededader) kwam
slechts één keer voor. Ruim de helft (54%) van de misdrijven is zonder
mededaders gepleegd, in 26% van de gevallen is het delict met één
mededader gepleegd, bij 16% van de misdrijven waren er 2 of drie ande-
ren aanwezig en slechts bij 5% van de delicten waren er 4 of meer an-
deren bij betrokken. Naar gelang het type misdrijf blijken er verschillen
te zijn in het aantal betrokkenen (tabel 9).

Tabel 9: Aantal mededaders naar type misdrijf, in %

openbare

orde & gez.
tg.Leven

& pers.

ruwheids-

misdr.

sexuele

misdr.

eenvoud.

diefstal

gekwal.

diefstal

vermog.

overig

overige

delicten
totaal

N= 173 246 158 24 293 727 362 243 2226

geen 41 82 72 79 92 14 66 74 54
1 14 12 14 4 7 51 22 12 26
2 of 3 23 5 9 13 2 30 11 11 16
> 4 23 2 6 4 - 6 1 3 5

Ontbrekende waarden: geen; X2=972,0; df=21; p<0,0001

De meeste delicten worden buitengewoon vaak alleen gepleegd. Zoals
kan worden verwacht, worden de gekwalificeerde diefstallen bijna nooit
alleen gepleegd (in 87% van de gevallen is er minstens één mededader).
Misdrijven tegen de openbare orde en het gezag worden eveneens
meestal samen met anderen gepleegd (60%) (tabel 9).

5 Aandeel van de dader

Wanneer de dader niet alleen heeft gehandeld, kan zijn aandeel in het
misdrijf variëren. Hij kan een leidende rol hebben gespeeld, hij kan een
evenredig aandeel hebben gehad of een geringer aandeel dan de ande-
ren. Het vaststellen van het aandeel van de dader was in een aantal
gevallen een vrij subjectieve aangelegenheid. Bovendien bevatten niet
alle dossiers hieromtrent dezelfde gegevens. Het aandeel van de dader is
meestal afgeleid uit het proces verbaal van de politie. 20% van de da-
ders heeft een leidende rol gespeeld bij het plegen van het misdrijf, in
68% van de zaken hadden alle daders een even groot aandeel, slechts
12% van de veroordeelden had duidelijk een gering aandeel in de tot-
standkoming van het misdrijf.

Naar gelang het type delict zijn er verschillen in het aandeel van de
veroordeelden (zie ook tabel 10).
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Tabel 10: Aandeel van de dader naar type misdrijf (selectie: daders die, per misdrijf minstens
1 mededader hadden; in %)

openbare
orde & gez.

tg.leven

& pers.

ruwheids-

mísdr.

sexuele

misdr.

eenvoud.

diefstal.

gekwat.

diefstal

vermog.
overig

overige

delicten

totaal

N= 103 45 45 5 25 625 122 63 1033

leider 1'6 44 20 - 60 14 34 30 20
evenredig

aandeel 73 47 78 100 32 74 48 51 68
kleiner

aandeel 12 9 2 - 8 11 18 19 12

Ontbrekende waarden: 1193; X2=93,4 df=14, p<0,0001

Verschillen tussen arrondissementen

In hoofdstuk 6 en 7 komen verscheidene verschillen tussen arrondisse-
menten naar voren wat betreft de vonnissen die uitgesproken worden.
Deze verschillen zijn niet (uitsluitend) te herleiden tot verschillen tus-
sen officieren van justitie, parketten, rechters of rechtbanken. Het is
niet de bedoeling in detail te gaan op alle facetten waarin de arrondis-
sementen verschillen.

Het is wel van belang zich te realiseren dat het "aanbod" van zaken
(evenals dat van daders en slachtoffers, zie hoofdstukken 3 en 4) dat
door de rechter moet worden beoordeeld, verschilt op zeer veel ken-
merken. De arrondissementen verschillen onderling naar het aantal be-
wezen verklaarde misdrijven (zie ook tabel 11), het aantal mededaders
van de veroordeelde (zie ook tabel 12) en het aandeel bij het totstand-
komen van het misdrijf (X2=23,7; df=10; p=0,008).

Tabel 11: Aantal bewezen misdrijven naar arrondissement

aard misdrijven R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 649 400 236 187 155 145 1772

1 delict 73 66 56 62 61 66
2 delicten 13 16 18 19 11 19 15
3 delicten 3 6 9 11 3 4 6
4 delicten 11 12 17 8 19 15 13

Ontbrekende waarden: geen; X2=53,2; df=15; p<0,0001
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Tabel 12: Aantal mededaders naar arrondissement

aantal mededaders

m=

geen mededaders
1 mededader

2 of 3 mededaders
4 en meer

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

773 514 318 248 185 188 2226

50 62 48 55 56 53 54
29 20 30 25 24 26 26

17 16 18 15 11 15 16

5 3 4 6 9 5 5

Ontbrekende waarden: geen; X2=38,1; df=15; p=0,0009
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BIJLAGE 11.2

Tabel 13: Leeftijd *, type misdrijven en geslacht; in %

openbare orde en gezag

agressie tegen personen

ruwheidsmisdrijven
sexuele misdrijven
eenvoudige diefstal

gekwalificeerde diefstal

overige vermogensdel. WvSr
overige wetten

mannen vrouwen .

N=1564 gemid. N=208 gemid.

% lft. X Lft.

8 25 5 32

13 30 7 29

8 27 6 28

2 0
9 29 35 34

32 23 24 29

17 31 19 32

12 32 4 29

Ontbrekende waarden: geen; X2=119.59; df=7; p=<0,0001
*) Bij gemiddelde leeftijd zijn sexuele misdrijven bij "agressie tegen personen"

opgeteld (resultaten variantie-analyse, bijlage 11.1, tabel 14).

Tabel 14: Variantie-analyse: leeftijd naar geslacht/type misdrijf *

source of variation sum of sqares df. sign. v. F.

main effects 20.445,6 7 35,5 0,000
(geslacht) 1.565,1 1 18,9 0,000
(delict) 18.136,5 6 36,7 0,000
2 way interactions

(geslacht)(delict) 1.398,9 6 2,8 0,010

*) Gemiddelde leeftijd: zie bijlage 11.2, tabel 13.

Tabel 15: Leeftijd naar geslacht daders, in %

mannen vrouwen totaal
N= 1 560 CBS 208 CBS 1768 CBS

12 • 15 jr. 1 1 1
16 17 jr. 5 2 - 5
18 - 24 jr. 42 17 28 16 41 17
25 - 34 jr. 31 23 37 21 32 22
35 - 44 jr. 14 19 22 17 14 18
45 jr. of ouder 7 41 11 46 7 44

ontbrekende waarden: 4; X2=24,6; df=4; p<0,001
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Tabel 16: Type misdrijven naar burgerlijke staat, in %

N=

openbare orde en gezag

agressie tegen pers.

ruwheidsmisdrijven

sexuele misdrijven

eenvoudige diefstal

gekwalificeerde diefstal

overige verm.det WvSR

"overige wetten"

ongeh. ongeh. gehuwd gesch./ totaal

n.samenw. samenw. weduwn.

981 140 359 212 1692

9 4 9 3 8

11 9 16 13 12

8 4 6 8 8

1 2 1 2 1

11 6 14 18 12

39 39 13 19 31

12 26 25 25 18

8 9 16 11 10

Ontbrekende waarden: 80; X2=167,58; df=21; p<0,0001

Bij splitsing van type misdrijf naar burgerlijke staat, treden significante
verschillen op. Ongehuwden/niet-samenwonenden en ongehuwd samen-
wonenden pleegden relatief veel "gekwalificeerde diefstallen" (39% tegen
gemiddeld 31%).

Ongehuwd/niet-samenwonenden pleegden ook relatief veel misdrijven
tegen de openbare orde en het gezag (9% tegen gemiddeld 8%). Deze
bevindingen komen overeen met wat er over type misdrijf en gemiddelde
leeftijd gezegd is.

Tabel 17: Type misdrijven naar woonsituatie, in X

N=

zelfst. eigen ouders tehuis anders * totaal

gezin pl.oud. and.fam

462 484 400 44 121 1511

openb. orde en gezag 5 6 14 2 7 8

agressie tegen pers. 12 14 11 9 14 12

ruwheidsmisdrijf 7 6 8 2 7 7

sexueel misdrijf 1 1 2 2 3 2

eenvoudige diefstal 17 12 6 7 12 12

gekwaLific. diefstal 28 20 45 46 37 32

ov. vermogensdel. WvSR 18 27 10 30 12 _ 19
"overige wetten" 12 14 5 2 8 10

Ontbrekende waarden: 261; X2=168,1; df=28; p<0.0001

*) Anders is: in woongemeenschap, geen vaste woonplaats en een restcategorie.
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Er zijn ook verschillen geconstateerd in woonsituatie naar type misdrijf.
De categorie "bij ouders/pleegouders wonenden" pleegden relatief veel
gekwalificeerde diefstallen en delicten tegen openbare orde en gezag
(respectievelijk 45% tegen gemiddeld 32%. en 14% tegen gemiddeld 8%).
Daders die zelfstandig wonen, pleegden relatief veel eenvoudige diefstal-
len (17% tegen gemiddeld 12%). Daders die met een eigen gezin wonen,
plegen relatief vaak "overige vermogensdelicten WvSR" en misdrijven
strafbaar gesteld in andere wetten (respectievelijk 27% tegen gemiddeld
19% en 14% tegen gemiddeld 10%).

Tabel 18: Etnische achtergrond van de daders (N=1761; in %)

Nederlands 79
Surinaams 8

Antilliaans 2
Turks 3

Marokkaans 3

Tunesisch 0*

Zuideuropees 2

overig blank 2
overig kleurling 2

Ontbrekende waarden: 11

*) Minder dan 0,5%

Tabel 19: Type misdrijf naar etnische achtergrond van de daders, in %

N=

agressie tegen personen:

openbare orde en gezag

agressie tegen personen

agressie tegen zaken:

- ruwheidsmisdrijven

vermogensdelicten:

eenvoudige diefstal

gekwalificeerde diefstal

overige vermogensdel. WvSr

overige wetten

Nederlands + etn. min- t

ov. blank derheden

otaa

1372 366 1738

9 4 8

12 15 14

9 5 8

13 14 12
30 33 31

17 18 18
11 11 11

Ontbrekende waarden: 34; X2=15,7; df=6; p<0,02

*) Sexuele delicten opgenomen bij agressie tegen personen.

l
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Tabel 20: Type misdrijven naar voornaamste activiteit van de dader, in % *

N=

agressie tegen pers. **

agressie tg. zaken

vermogensdelicten

werkt. werkt werkt sch. sch. ge- huis totaal

1/1 d 1/2 d 1/1 d p.t. pens. vr.

761 386 29 148 19 5 108 1456

19 38 28 23 11 20 13 23

8 8 14 7 0 20 4 8

72 54 59 70 89 60 83 68

ontbrekende waarden: 316; X2=67,96; df=12; p<0,0001

*) afkortingen: d=dag, p.t.=part-time, sch.=schoot

**) agressie tegen personen is samengesteld uit de volgende categorieën:

misdrijven tegen openbare orde en gezag, misdrijven tegen het leven en

sexueLe misdrijven. De categorie "misdrijven overigen wetten" is hier

uitgesloten van de berekeningen.

Tabel 21: Netto-gezinsinkomen van de dader (per maand) in categorieën (N=1219)*

tot f 999 13
f 1000 - / 1499 65
f 1500 - / 1999 3
f 2000 of meer 19

Ontbrekende waarden: 553

Tabel 22: Misdrijven naar bron van inkomsten, in %

N=

vermogensdelicten
agressie tg. pers.

agressie tg. zaken

loon/ WW/ WWV/WW WAO andere geen totaal

sa(. bijst. uitk. * ink.

409 574 53 37 26 215 1314

55 74 74 68 65 71 67

37 17 19 22 31 23 25

8 9 8 11 4 6 8

Ontbrekende waarden: 458; X2=57,3; df=10; pcO,0001

*) De categorie uitkeringen bevat o.a. AOW, AWW, studiebeurs, ZW-uitkering,

wedde uit militaire dienst en combinaties van uitkeringen of loon +

aanvullende RWW en nog een restcategorie.
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Tabel 23: Daders en drug- en/of alcoholgebruik (totaal %)

druggebruik:

niet onder invt. wel onder invt. van drugs totaal

alcohol- van drugs
gebruik geen incident.* verst. nt.versl. Incident. verst. kot %

geen 1136 50 51 3 5 26 1271

73% 3% 3% 0,2% 0,3% 2% 82%

verslaafd/ 4 2 - - 6
geen gebruik 0,3% 0,1% 0,4%

niet verst./ 249 5 2 2 1 259

wet gebr. 16% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 17%

verslaafd/ 16 1 1 1 1 20

gebruik 1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1%

totaal N= 1405 58 54 5 7 27 1556
rij % 90% 4% 4% 0,3% 0,4% 2% 100%

Ontbrekende waarden: 216

*) Incidenteel gebruik van harddrugs of gebruik van softdrugs.

Tabel 24: Aard misdrijf naar al of niet verslaafd/onder invloed van alcohol of drugs, in %

m=

geen

onder invloed

van alcohol *

verslaafd

aan drugs **

rest ***

openbare tg.Leven ruwheids- sexuele eenvoud. gekwal. vermog. overige totaal

orde & gez. & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

130 191 116 22 193 462 272 170 1556

58 58 46• 64 83 76 85 84 73

42 40 52 32 6 11 4 2 18

- 2 2 5 9 7 6 7 5

1 1 - 2 7 5 8 4

Ontbrekende waarden: 216; X2=338,9 df=21, p<0,0001

*) Alle daders die onder invloed van alcohol waren (tijdens het misdrijf) min diegenen die verslaafd

zijn aan drugs.

**) Alle daders die verslaafd zijn aan drugs.

***) Alle combinaties van alcoholverslaving en druggebruik (zie bijlage 11.2, tabel 23).
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Tabel 25: Aantal eerdere contacten met de justitiële autoriteiten, in X

vroegere

veroord.

vroegere

cont.

som

OvJ

N= 1743 1738 1736

geen 42 36 25

eermaal 16 23 14

tweemaal 11 15 13

driemaal 7 8 9 .

viermaal 4 5 7

vijfmaal "4 3 5

zesmaal of meer 16 10 27

ontbrekende waarden: vroegere veroordelingen=29; vroegere contacten OvJ=34;

som=36.

Tabel 26: Woonsituatie van daders naar arrondissement, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 535 351 202 162 133 128 1551

zelfstandig 31 32 20 45 27 30 31

eigen gezin 29 34 38 30 32 33 32

bij ouders/

pleegouders 27 25 33 17 29 29 27

tehuis/andere
familie 3 3 3 3 4 3 3

"anders" 11 7 6 5 8 6 8

Ontbrekende waarden: 261; X2=44,; df=20; p<0,02
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Tabel 27: Etniciteit van daders naar arrondissement, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Atkmaar Zutphen totaal

N= 646 396 238 186 155 143 1761

Nederlands 68 88 80 87 88 77 78

Surinaams 14 2 5 8 3 5 8

Amerikaans 3 0* 4 2 2 1 2

Turks 2 2 4 0 3 7 3
Marokkaans 5 2 4 1 1 2 3

Tunesisch 0 0* 0 0 0 0 0*
Zuideuropees 2 2 1 2 1 3 2
overig blank 3 2 2 0 1 2 2

overig kleurling 3 2 1 1 1 4 2

Ontbrekende waarden: 11; X2=149,42; df=4,0; p<0,0001

Tabel 28: Voornaamste activiteit van daders naar arrondissement, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 562 378 223 178 145 140 1626

werkloos 54 48 57 66 40 50 53
werkt hele dagen 24 30 27 21 43 30 28
werkt halve dagen 1 5 3 1 0 1 2
part-time

schootgaand 12 10 7 6 8 11 10
hete dagen

schoolgaand 1 2 1 1 1 1 1
part-time huisvrouw 8 6 6 6 8 7 7

Ontbrekende waarden: 146; X2=64,5; df=25; p<0,0001
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Tabel 29: Bron van inkomsten van daders naar arrondissement, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 487 344 207 167 137 126 1468

loon/salaris 9 37 30 23 45 33 32

bijstand 47 34 45 59 26 44 43

werktoosheidsuitk. 2 4 5 5 7 3 4

andere uitkeringen 4 7 9 5 2 53 5

geen eigen 18 18 11 8 19 16 16

Ontbrekende waarden: 304; X2=79,8; df=20; p<0,0001

Tabel 30: Sociale laag van daders naar arrondissement, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

m= 219 219 145 80 89 66 816

hoog

sociale laag 1+2 * 2 4 3 1 2 2 2

sociale laag 3 4 8 3 1 7 2 5
sociale laag 4 37 26 37 29 35 33 33
sociale laag 5 48 29 42 65 28 41 41
sociale laag 6 9 36 16 4 28 23 20

Laag

Ontbrekende waarden: 956; X2=99,2; df=20; p<0,0001
*) De hoogste twee lagen zijn bij elkaar genomen in verband met lage

frequenties.
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Tabel 31: Som alcohol- en druggebruik/verslaving naar arrondissement, in %

N=

geen

oraler invloed
van alcohol *

verslaafd aan

drugs **

rest ***

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

564 375 183 166 136 133 1556

77 76 75 61 66 65 73

10 21 20 23 24 25 18

9 1 3 8 5 3 5

4 2 2 8 5 7 4

Ontbrekende waarden: 216; X2=83,14; df=15; p<0.0001

*) Alle daders die onder invloed van alcohol waren (tijdens het misdrijf)

min diegenen die verslaafd zijn aan drugs.

**) Alle daders die verslaafd zijn aan drugs.

***) Alle combinaties van alcoholverslaving en druggebruik (zie tabel 23
hierboven).

Tabel 32: Som Recidive naar arrondissement, in X

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 643 387 229 183 150 144 1736

geen recidive 29 26 16 20 25 24 25
eermaal 14 15 14 11 18. 13 14
tweemaal 13 11 16 16 14 10 13
driemaal 8 12 8 7 8 12 9
viermaal 6 8 7 6 9 7 7

vijfmaal 4 5 7 6 9 5
zesmaal of meer 27 24 33 21 24 27

Ontbrekende waarden: 36; X2=51,69; df=30; p<0,009
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BIJLAGE 111

Werkwijze bij het coderen
In totaal is bij 86% van de misdrijven informatie over één of meer
slachtoffers gecodeerd (1899 zaken met bekende slachtoffers + 11 zaken
waar informatie over een deel van de slachtoffers bekend was).

Voor de twee zwaarst strafbaar gestelde misdrijven per zaak (N=2.226)
is genoteerd hoeveel slachtoffers er per misdrijf zijn veroorzaakt. Het
was (praktisch) niet mogelijk om over elk bekend geworden slachtoffer
over wie informatie in de justitiële dossiers aanwezig was, gegevens te
registreren. Van maximaal vier slachtoffers is informatie opgenomen. Dit
is als volgt gebeurd: van de twee zwaarst strafbaar gestelde misdrijven
is informatie gecodeerd over de twee "zwaarst getroffen slachtoffers".
Op deze manier zijn er dus maximaal twee slachtoffers per delict voor
de representatieve steekproef.

Omdat niet alle misdrijven slachtoffers veroorzaken, zijn er gegevens
beschikbaar over globaal 2100 slachtoffers. Het aantal slachtoffers over
wie informatie beschikbaar is, kan variëren van variabele tot variabele.
Soms bleek dat er in de dossiers wel enige informatie was, bv. over de
aard van het slachtoffer, maar ontbraken gegevens over andere variabe-
len, bv. leeftijd.. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk alle informatie te
gebruiken in de' analyses; hierdoor kan het aantal slachtoffers per tabel
enigszins verschillen.

Tabel 1: Slachtoffers naar type misdrijf, in %

openbare tg.leven

orde & gez. & pers.
ruwheids-

misdr.

sexuele

misdr.
eenvoud.

diefstal

gekwal.

diefstal

vermog.

overig

overige

delicten

totaal

m= 173 246 158 24 293 272 360 242 2223

slachtoffer

bekend 65 98 98 96 99 99 94 8 85
wel slacht.,

indent. onb. 1 0,4 - 4 1 1 4 - 1
geen slacht. 32 1 2 - 0,1 1 92 13
ged.bekend,

ged. onb. 2 - - - 0,3 2 0,5

Ontbrekende waarden: 3; X2=1702,7; df=21; p<0,0001
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Tabel 2: Aantal slachtoffers naar type misdrijf (selectie: bekende slachtoffers; in %)

openbare tg.leven ruwheids-

orde & gez. & pers. misdr.

sexuele eenvoud.

misdr. diefstal

gekwat.

diefstal

vermog.

overig

overige

delicten

totaal

N= 116 242 155 23 291 719 345 19 1910

één 78 88 90 100 91 93 88 90 90

twee 10 8 7 5 5 8 5 6

drie of meer 12 4 3 4 2 4 5 4

Ontbrekende waarden: 316; X2=42,7; df=14; p<0,0001
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Tabel 3: Overzicht van de aard van de slachtoffers

totaal subtotaal

% % N

man 37,2 72 780
vrouw 14,4 28 303

subtotaal 52 100 1083

groot warenhuis 13,4 28 282
commercieel bedrijf 12,5 25 262
winkelier/eermansbedrijf 8,7 18 183

Gemeentel. Sociale Dienst ** 2,8 6 59
scholen 2,6 5 54
vrijwilligersorganisatie 2,0 4 43

overheidsinstelling *** 1,8 4 38
gemeente 1,8 4 37
gemeentepolitie 0,5 1 11

(gemeentel.) transportbedrijf 0,3 1 8
PTT 0,3 1 7
NS 0,2 0,4 4

anders **** 1,4 3 29

subtotaal 48 100 1017

totaal 2100

Ontbrekende waarden: 553

*) Onder commercieel bedrijf wordt o.m. verstaan: winkels die deel uitmaken

**)

van een keten; de bekende grote warenhuizen zijn als "grootwarenhuis" ge-
codeerd.

GSD is apart gecodeerd in die gemeenten die een afzonderlijke GSD hebben.

in gemeenten waar de afdeling "sociale zaken" de uitkeringen uitbetaald,
is de gemeente als slachtoffer genoteerd.

Overheidsinstelling: o.m. de Nederlandse Staat ("vervalsing paspoort"),
de provincie, openbare nutsbedrijven, de belastingsdienst en diverse
ministeries.

****) Anders: waaronder veel ziekenhuizen, kerken, bejaardenhuizen.
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Tabel 4: Type misdrijf naar type slachtoffer, in %

man vrouw winkelier/ commerciële waren- overheid scholen/ totaal

eermensbedr. instelling huis * totaal ** vrijw. org.

N= 780 303 183 262 282 164 97 2070

openbare orde

en gezag 12 5 6 3 0,4 6 7

tegen leven
en persoon 27 18 - - 1 - 13

ruwheidsmisdr. - 78 15 7 0,4 18 12 8

sexueLe misdr. - 8 - - - - 1

eenvoudige diefst. 7 9 14 12 62 4 3 15

gekwal. diefstal 33 30 49 52 31 17 69 37

overige vermogensdel. 13 22 16 27 6 46 16 18

overige 0,3 1 - 0,4 8 - 1

Ontbrekende waarden: 582; X2=1276,8; df=42; p<0,0001

*) Zie ook noot 2 bij hoofdstuk 4.

**) Nl. gemeentelijke sociale dienst, overheidsinstelling, gemeente, gemeentelijk transportbedrijf,

gemeentepolitie, Nederlandse staat, PTT, NS, anders.

Tabel 5: Type misdrijf naar leeftijd van de slachtoffers (natuurlijke
personen, in % *

< 17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ totaal

N= 90 234 243 182 116 57 60 982

agressie tg.

personen 66 48 35 29 28 21 5 37

agressie tg.

zaken 2 7 9 8 10 5 3 7

vermogensdel. 32 45 56 63 62 74 92 56

ontbrekende waarden: 1670; X2=93,7; df=12, p<0,0001

*) Agressie tegen personen is samengesteld uit de volgende categorieën: mis-

drijven tegen de openbare orde en gezag, misdrijven tegen het leven en

sexuele misdrijven; de categorie "overige misdrijven" is hier uitgesloten

van de berekeningen.
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Tabel 6: Type misdrijf naar etnische groep van de slachtoffers (natuurlijke

personen, in %) *

Nederlands Surinaams/ Turks Marokk. Zuideur./ totaal

Westeur. Antili. N-Afr.

0= 979 29 16 12 23 1059

agressie tg.

personen 36 52 44 58 44 37
agressie tg.

zaken 8 10 6 8 4 8

vermogensdel. 56 38 50 33 52 55

Ontbrekende waarden: 1593; X2=7,4; df=8, p=0,49
*) Agressie tegen personen is samengesteld uit de volgende categorieën:

misdrijven tegen de openbare orde en gezag, misdrijven tegen het leven en

sexuele misdrijven; de categorie "6verige misdrijven" is hier uitgesloten

van de berekeningen.

Tabel 7: Type misdrijf naar SES van de slachtoffers (natuurlijke personen,
in % *

% 1& 2 3 4 5 6 totaal
(rij %) hoog laag

32 54 159 76 28 349

agressie tg. 19 44 57 54 6 52
personen (3) (13) (50) (23) (11)

agressie tg. 16 9 8 9 4 8
zaken (17) (17) (38) (24) (3)

vermogensdel. 66 46 36 37 29 40
(15) (18) (41) (20) (6)

totaal 9 16 46 22 8 349

Ontbrekende waarden: 2303; X2=20,6; df=8, p=0,008

*) Agressie tegen personen is samengesteld uit de volgende categorieën:

misdrijven tegen de openbare orde en gezag, misdrijven tegen het leven en

sexuele misdrijven; de categorie 'overige misdrijven" is hier uitgesloten

van de berekeningen.
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Tabel 8: Type misdrijf naar bron van inkomsten (natuurlijke personen), in % *

loon/ bijstand AOW/ andere scholier huis- totaal

salaris (RW) pensioen uitkering vrouw

N= 315 16 31 4 104 60 530

agressie tg.

personen 51 50 10 50 66 22 48

agressie tg.

zaken 7 19 3 - 3 10 7

vermogensdel. 42 31 87 50 31 68 45

Ontbrekende waarden: 2122; X2=59,0; df=10, p<0,0001
*) Agressie tegen personen is samengesteld uit de volgende categorieën:

misdrijven tegen de openbare orde en gezag, misdrijven tegen het leven en

sexuele misdrijven; de categorie "overige misdrijven" is hier uitgesloten

van de berekeningen.

Andere uitkeringen is samengesteld uit: WAO, WWV en "andere uitkering".

Tabel 9: Type misdrijf naar de relatie slachtoffer-dader, in X

geen

relatie

familie kennis/

bekenden

uitker.

instantie

arbeidsrel.

huurder/verh.

totaal

N= 1675 60 188 72 28 2023

openbare orde

en gezag 7 3 5 3 - 7

tegen leven

en personen 8 53 45 1 11 13
ruwheidsmisdr. 7 15 14 4 18 8

sexuele misdr. 1 12 4 - - 1

eenv. diefst. 18 - 5 1 7 16

gekw. diefst. 44 8 13 - 7 38
vermogensdel.

overige 16 1 13 90 57 18

Ontbrekende waarden: 629; X2=743,5; df=24; p<0,0001
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BIJLAGE IV

Informatie met betrekking tot de berekeningen van de omvang van de
totale schade

In totaal waren 22 daders betrokken bij misdrijven, waarbij hun me-
dedaders ook in het onderzoek terecht zijn gekomen. Zij waren dus
met elkaar (in paren of met z'n drieën) verantwoordelijk voor het-
zelfde schadebedrag. Omdat het hier dus om precies dezelfde schade-
bedragen ging, is, waar er mededaders in het onderzoek voorkwamen,
de schade gedeeld door het aantal mededaders. Wanneer er twee da-
ders in het onderzoek bij één misdrijf betrokken waren, is de schade
per dader gedeeld door twee; wanneer er drie daders waren is de
schade per dader gedeeld door drie.

De schadebedragen die een onderverdeling vormen van de variabele
"was er (o.m.) sprake van diefstal?", tellen niet op tot 261,8 miljoen,
omdat er relatief veel ontbrekende gegevens waren (nl. 105). Dit ver-
klaart ook waarom het gemiddelde dat hoort bij schade, hoger is dan
de gemiddelden van de onderverdeling.

- De bedragen hebben slechts betrekking op een gedeelte van de zaken
die door de rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld, nl. op
alle schuldigverklaringen met uitzondering van de verkeersdelicten en
de zaken waarin hoger beroep is aangetekend (zie ook hoofdstuk 2
over de steekproeftrekking).

- De gegevens moeten gezien worden als een ruwe schatting van de
schade: de omvang van de populatie waaruit de steekproef is getrok-
ken, moest op zichzelf al worden geschat. Zoals reeds vermeld, was
het schadebedrag in 11% van de zaken ook niet exact bekend. Boven-
dien loopt de omvang van de schade van zaak tot zaak sterk uiteen.
De variatie in schadebedragen is groot: dit maakt de schatting, statis-
tisch gezien, wat onnauwkeuriger.

- Om de schatting iets preciezer te kunnen maken, is één zaak weg-
gelaten uit de berekeningen: het betrof een zaak waarbij tussen de
1,5 à 2,5 miljoen gulden schade was aangericht. Dit is aanzienlijk
meer dan de zaak met de op één na hoogste schade (nl. f 772.000).
Statistisch gezien is het beter om zeer extreme waarden niet in de
analyses te betrekken, omdat op die manier de gemiddelden nauwkeu-
riger berekend en de schattingen nauwkeuriger gemaakt kunnen wor-
den.
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Figuur 1: Schatting van de (rest)schade voor de 19 arrondissementen

IS ER SPRAKE VAN DIEFSTAL?

l
NEE JA

22%

SCHADE(2)= 170,9 milj. (+ 47,8) (3)

GEM.=f1. 6.500
MED.=fI. 820

31% 29

1

1
% 19%

Niet van 19,6 mi(j '. 123,3 mik i. 28.0 mi li.
toepassing: 9% v.d. schade) ( 59% v.d. schade) (13% v.d. schade)

Geen GEM.= fl. 1.900 GEM.= fl. 12.700 GEM.= fl. 4.500
diefstal MED.= fl. 250 MED.= fl. 2.000 MEO.= fl. 1.984

REST SCHADE. NA TERUGGAVE VAN GOEDEREN:

TOT.=39.3 MILJ. been schade meer TOT 48.9 mil Schade blijft getij

(19% van de schade)
geen diefstal

(40%)

GEM.=fL. 5 500 GEM.= fl. 5.000 GEM.= fl. 4.500
MED.=f1. 500 MED.= FL. 750 MED.= fl. 1.984

RESTSCHADE= 116,2 milj. + 33 milj.

(1) Afgerond
(2) Vanwege een aantal ontbrekende waarden tellende bedragen die samen 255,9 miljoen zouden

moeten vormen (nmt.: 39,3 +170,9) slechts op tot 210,2 miljoen De ontbrekende waarden
hebben gemiddeld een totale schade van fl. 23.000. Vooral bij deze zeer hoge
schadebedragen was het voor codeurs moeilijk om te weten te komen wat er er precies
gebeurd was en of goederen terug gingen naar de eigenaar. Wanneer deze informatie wel
aanwezig zou zijn geweest zou de rest schade waarschijnlijk groter zijn geweest.

(3) 95% betrouwbaarheidsintervat(en.
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Tabel 1: Totale schade en schade na teruggave (%, cumulatieve % en som)

schade na teruggave (N=1172)

% % cum.

wel schade 69 69
geen schade 31 100

schade in guldens indien restschade (N=815)
% % cum.

1-50 10 10

51-100 6 16

101-500 25 41

501-1.000 14 55

1.000-5.000 23 78

5.000-10.000 12 90

10.000 en meer 10 100

1-1.500 61 61

1.500 en meer 39 100

Tabel 2: Schade naar type misdrijf, in %

openb.orde tg. leven ruwheids- sexueLe eenvoud. gekwal. verm. del overige totaal
& gezag & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

N= 138 201 131 23 216 538 298 185 1730

wel schade 40 27 99 4 99 98 96 7 74

Ontbrekende waarden: 42; X2=1163,2; df=7; p<0,0001
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Tabel 3: Schade naar type delict, in % *

openb. orde tg. leven ruwheids- sexuele eenvoud. gekwaL. verm. del overige totaal

& gezag & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

m= 55 55 129 1 214 527 287 12 1280

gem. schade

in f ** 3265 1566 5156 300 878 10079 11048 20299 7694

(stand.afw.) (4590) (5507) (20482) (5228) (44297) (36814) (19241) (34350)

X schade

> f 1.500 *** 40 15 22 0 8 49 60 92 40

*) Het betreft het zwaarstbedreigde misdrijf.

**) De gemiddelden zijn berekend zonder één zaak waarvan de schade (ongeveer) 2 miljoen bedraagt en de

zaak waar het slachtoffer zijn eigen woning in brand stak; F=2,7; df=7; p=0,0089 (N=1279).
***) X2=201,3; df=7; p<0,0001 (N=1280)

Tabel 4: Deel van de slachtoffers dat geen schade heeft

totaal % geen schade

(N=2100) (N=2054)

man 37,2 31

vrouw 14,4 30

groot warenhuis 13,4

commercieel bedrijf 12,5 3

winkelier/eermansbedrijf 8,7 3

Gemeentel. Sociale Dienst 2,8 2

scholen 2,6 6

vrijwilligersorganisatie 2,0 2

overheidsinstelling 1,8 9

gemeente 1,8

(gemeentel.) transportbedrijf 0,4 13

gemeentepolitie 0,5
PTT 0,3 14
NS 0,2

anders 1,4

100 17

Ontbrekende waarden: 598; X2=305,8; df=14; p<0,0001
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Tabel 5: Hetgeen bij vermogensmisdrijven ontvreemd is, in % (N=1405 *)

geld 20

electrische apparaten 22

kleding 19

huishoudelijke goederen 17

sieraden 6

fiets/bronfiets 4

cheques 6

auto 3

(hand)tas evt. met inhoud 3

foto-apparaat 3

"anders" 26

*) N kan enigszins variëren door de aanwezigheid van ontbrekende waarden.

Tabel 6: letsel naar type misdrijf, in %

openb.orde tg.Leven ruwheids- sexuele eenvoud. gekwal. verm.del overige. totaal
& gezag & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

104 214 131 22 218 541 303 14 1547

wet letsel 62 86 4 50 2 2 9

Ontbrekende waarden: 2; X2=908,6; df=7; p<0,0001

Tabel 7: Aard van het letsel, in % (N=348)

pijn, geen zichtbaar letsel 21
zichtbaar letsel, geen behandeling 28
eenmalige behandeling, EHBO of arts 27
meer behandelingen, fracturen 13
opname ziekenhuis 9

Levensgevaarlijk gewond 0,6
dodelijk gewond 1

Ontbrekende waarden: 12

20
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BIJLAGE V

Tabel 1: Voorlopige rapportage aan de rechter, in % (N=1756)

instantie die de rapportage heeft verzorgd

geen rapportage 80

reclassering 9

Raad voor de Kinderbescherming 5

tehuis 0,3
psychiatrisch rapport 1

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 2

Gerechtelijk laboratorium 0,4

combinaties 2

anders 1

verzoek voor rapportage; dader weigert medewerking 0,3

Ontbrekende waarden: 16

Tabel 2: Lengte van de gevangenisstraf, in X

gevangenisstraf totaal
(voorw.+ onvoorw.)

voorwaardelijk onvoorwaardelijk

ja 59 44 24

N= 1m 1m 1m

waarvan:

1-7 dagen 9 9 6
8-14 dagen 22 28 11
15-30 dagen 25 30 21
2,3 maanden 24 28 27
4 tot 6 maanden 11 5 19
7 mnd. tot 1 jaar 6 - 8
13 mnd. tot 2 jaar 2 - 5
meer dan twee jaar 0,6 1

N= 1039 773 422
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Figuur 1: Schatting van de omvang van de boetes (voor de 19 arrondissementen)

naar de aanwezigheid van restschade.
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(2) X =78,6; df=3; p<.001
(3) F=3,6 ; df=3; p=.01; (a) en (b) zijn sigificant lager dan (c) (Scheffe toets, p<.05)
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Tabel 3: Boetes: verdeling, gemiddelde en standaard error, in %

boetes in guldens totaal onvoorw. deel voorw. deel

1-50 4 4 1

51-100 6 8 5

101-500 68 70 74

501-1.000 17 15 14

1.000-5.000 5 4 5
5.000-10.000 0,1 1

10.000 en meer 0,1 0,1 -

gemiddelde (in guldens) 499 454 532

(standaard error) (28) (27) (63)

1-1.500 97 98 97
1.500 en meer 3 2 3

N= 1070 1018 133

Ontbrekende waarden: 42
*) Bij 11% van de zaken (N=1772) is een schatting gemaakt van het schadebedrag,

omdat precieze gegevens ontbraken.

Tabel 4: Overige straffen/maatregelen, in % (N=1772)

straf/maatregel

dienstverlening/alternatieve straf
berisping

ondertoezichtstelling

ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen

verbeurdverklaring

onttrekking aan het verkeer van ibg

ja

*) Aantal uren dienstverlening/alternatieve straf: 20-40 uur: 0,7%; 45-80 uur:

2,5%; 90-260 uur: 2,7%.

**) Van de 19 veroordeelden: onvoorwaardelijk: 12; voorwaardelijk: 6; deels

voorwaardelijk, deels onvoorwaardelijk: 1.

Komt niet voor: - openbaarmaking vonnis

ontzetting van rechten

jeugd-TBR/plaatsing in een inrichting

ontneming voordeel

betaling waarborgsom

TBR/krankzinnigengesticht

167



Tabel 5: Strafmaat naar type misdrijf, in %

N=

geen straf

voorw. boete

onvoorw. boete

(waarvan 4,4%

openb. orde tg.Leven ruwheids- sexueLe eenvoud. gekwal. vermog. overige totaal

& gezag & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

143 215 133 23 218 542 308 190 1772

1 4 2 2 3 1 2 2

4 4 11 1 1 3 3 3

ook voorw. deel) 45

voorw. gev.straf 11

onvoorw. boete +

voorw. gev.straf 22
gev.straf

(onvoorw.) 17

41 51 4 53 25 28 46 36

7 18 22 8 17 21 8 14

25 14 22 19 23 21 18 21

19 5 52 17 32 27 23 24

Ontbrekende waarden:
2

geen; X =217,2; df=35; p<0,0001

Tabel 6: Strafmaat naar arrondissement, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N=

geen straf

voorw. boete

onvoorw. boete

(waarvan 4,4%

ook voorw. deel)

voorw. gev.straf

onvoorw. boete +
voorw. gev.straf

gev.straf

(onvoorw.)

649 400 236 187 155 145 1772

5 2 - - 3 - 2

2 3 3 - 7 3 3

35 29 32 41 48 52 36

15 15 15 8 13 15 14

15 31 21 29 13 17 21

29 21 28 22 17 13 24

Ontbrekende waarden: geen; X2=139,0; df=25; p<0,0001
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Tabel 7: Gemiddelde boete naar de omvang van de schade en de aanwezigheid van

een slachtoffer met letsel (in guldens; N=995)

schade in guldens

geen 1->5000 5000 en meer totaal

geen letsel 510 356 947 455
wel letsel 430 401 550 427

totaal 482 360 910 451

hoofdeffecten: F=11,7; df=3; p<0,000
schade F=17,5; df=2; p<0,000
letsel F= 0,5; df=1; p<0,50

letsel*schade F= 1,0; df=2; p<0,38

Tabel 8: Gemiddelde gevangenisstraf naar de omvang van de schade en de

aanwezigheid van een slachtoffer met letsel (in dagen; N=995)

schade in guldens
geen 1->5000 5000 en meer totaal

geen letsel 120 70 135 101
wel letsel 227 136 363 224

totaal 156 81 166 125

hoofdeffecten: F=15,3; df=3; p<0,000
schade F= 9,6; df=2; p<0,000
Letsel F=27,7; df=1; p<0,000

Letset*schade F= 7,4; df=2; p<0,001

Opmerkelijk is het niet-lineaire verloop van de gemiddelde boetes ende lengte van

de gevangenisstraf. De oorzaak hiervan is dat in de categorie "geen letsel, geen

schade" veel misdrijven tegen de Opiunwet zitten (27 van de 43); bij dezemisdrijven

worden relatief zware straffen opgelegd. In de categorie "wel letsel, geen schade"

zit een aantal zware mishandelingen en sexuele misdrijven, waarbij eveneens lange
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voorkomen.
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Tabel 9: CBS-gegevens m.b.t. onvoorwaardelijke boetes (alle onherroepelijk

afgedane zaken in 1985)

zaken met onvoorw. boete

45836

gemiddelde boete som

/ 785 / 35.981.260

Tabel 10: Berekening van het aantal zaken met boetes die voor schadevergoeding (svs) in aanmerking

komen; (selectie op zaken met een een slachtoffer)

steekproef ========>

kernmerk van zaken die zaken die voor svs
de zaak voor svs in in aanmerking komen

aanmerking en waarbij een
komen boete is opgelegd

(boetes/steekproef)

geen schade, wel

slachtoffer *

indien schade

aanwezig: **

Was er sprake

van diefstal?

- nee

- ja:

goederen terug

naar eigenaar

geen restschade

schade is

geringer

schade nog

even groot

totaal

schatting voor de 19 arrondissementen

zaken die zaken die voor svs gemidd. som

voor svs in in aanmerking komen boete boetes

aanmerking en waarbij een

komen boete is opgelegd

235 143/1.730= 8,3% 6.126 3.720 430 1.600.509

252 149/1.172=12,7% 7.153 4.229 381 1.612.460

.......... n.v.t. -------

344 150/1.172=12,8% 9.765 4.258 639 2.719.794

219 95/1.172= 8,1% 6.217 2.697 491 1.325.479

29.261 14.904 487 7.258.243

*) N=1730; omgerekend naar de steekproef is dit 44.999

**) N=1172, omgerekend naar de steekproef is dit 33.268
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Tabel 11: Berekening van het verlies aan boetes voor de overheid bij een even-

tuele invoering van de schadevergoedingsstraf (svs) volgens de "maxi-

male variant" (selectie op zaken met een een slachtoffer) *

maximale variant

aantal som boetes

zaken in guldens

verlies:

(A) zaken die in aanmerking komen voor
svs, waarbij een boete is opgelegd 14.904 7.258.243

-----------------------------
totalen:

(B) alle zaken met boetes zonder verkeers-

misdrijven (schatting op basis van

het onderzoek) 25.881 11.741.712

(C) alle zaken met boetes (CBS-gegevens) 45.836 35.981.260

(D) ontvangsten van de overheid in 1985:

gerechtelijke boetes + transacties - 217.624.179

verhouding:

A/B verlies bij alle zaken m.u.v.

verkeersmisdrijven 57,6% 61,8%

A/C verlies bij alle zaken met inbegrip

van de verkeersmisdrijven 32,5% 20,2%

A/D verlies bij alle ontvangsten aan

boetes/transacties 3,3%

Ontbrekende waarden: er zijn 2 ontbrekende waarden bij de variabele "omvang

boete", 42 bij "omvang schade" en 1 bij "is er letsel".

*) De hierboven gepresenteerde berekeningen zijn uitgevoerd met meer decimaten;

omdat de getallen in de tabellen zijn afgerond, zijn uitkomsten die op basis

van de afgeronde gegevens worden berekend, soms enigszins afwijkend van wat
hierboven is vermeld.
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Tabel 12: Gegevens over Engeland en Wales (afkomstig van het Home office) met

betrekking tot het aantal opgelegde compensation orders (c.o.) in 1985

totaal aantal gestraften totaal aantal c.o. verhouding

(A) (B) c.o./(A)

414.120 * 81.607 ** 19,7%

*) Alle zaken zonder de verkeersmisdrijven. Dit is als volgt berekend:
De totalen in de Engelse statistieken hebben betrekking op alle "indictable

offenses" behalve verkeerszaken. Uit de gegevens van 1982 blijkt dat 6,3%

"motoring offenses" zijn. Om het totaal aantal zaken zonder de

verkeersmisdrijven te berekenen, is daarom 6% afgetrokken van het totaal

aantal zaken voor 1985.
**) Bij minder dan 50 "motoring offenses" werd een,compensation order opgelegd.

Van het totaal aantal compensation orders is daarom 25 afgetrokken (50-0/2).

Tabel 13: Schatting voor de Nederlandse situatie van het aantal zaken met boetes die voor een schadever-

goedingsstraf (svs) in aanmerking komen: de "Engelse variant", model A

1
aantal zaken bewerking resultaat

totaal aantal aantal c.o. in schatting v.h. aantal svs

zaken (NL) Engeland en Wales (%) voor ML 19,7% van 44.999

totaal aantal zaken 44.999 19,7% 8.868

% boetes bij zaken waar aantal zaken waarbij svs

svs wordt opgelegd en een boete is opgelegd

(14.904/29.261)

aantal zaken waar svs

wordt opgelegd 8.868 50,9% 4.517

model A: verlies aan boetes

totaal aantal

zaken met boetes 25.881 4.517/25.881= 17,5%

verlies voor omvang boetes (zonder verlies aan boetes omvang verlies in guldens

de overheid verkeersmisdr.) in f %

omvang boetes 11.741.712 17,5% 2.049.083
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Tabel 14: Berekening van het aantal zaken met boetes dat voor een schadevergoedingsstraf (svs) in

aanmerking komt: de "Engelse variant", model B

model B: zaken waar een boete door % waarbij de boete aantal zaken waarbij
een svs wordt vervangen niet met svs samengaat de boete vervalt

4.517 57% 2574=9,9% van alle boetes

verlies voor omvang van de boetes verlies aan boetes omvang verlies in guldens
de overheid (zonder verkeersmisdr.)

in f %

omvang boetes 11.741.712 9,9% 1.167.978

Tabel 15: Verhouding van het verlies aan boetes op de ontvangsten aan boetes van de overheid

omvang boetes

met verkeersmisdrijven

in guldens verhouding v.h. verlies/totaal

35.981.260 A: 2 049 083/35,9 miljoen= 5,7%

B: 1.167.978/35,9 miljoen= 3,2%

in guldens verhouding v.h. verlies/totaal
omvang alle boetes en
transacties 1985 217.624.179 A: 2.049.083/217,6 miljoen= 0,9%

B: 1.167.978/217,6 miljoen= 0,5%
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BIJLAGE VI

Tabel 1: Schadevergoeding els bijzondere voowaarde naar type misdrijf, selectie op zaken waar een
slachtoffer aanwezig is, in % *

openb. orde tg.leven ruwheids- sexuele eenvoud. gekwal. vermog. overige totaal

& gezag & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

N= 104 214 131 23 218 541 304 14 1549

representatieve

steekproef ** 6,7 3,3 12,2 - 0,9 1,8 3,6 (4) 3,7

N= 127 238 184 23 230 587 325 15 1729

beide steekproe-

ven samen *** 22,8 13,0 36,4 - 6,1 9,2 9,2 (5) 13,3

*) De percentages zijn aan de lage kant en worden daarom afgerond op 1 cijfer achter de komma.

Bij zeer lage aantallen worden absolute cijfers tussen haakjes gepresenteerd.
**) Ontbrekende waarden: geen; X264,9; df=7; p<0,0001

***) Ontbrekende waarden: geen; X =127,6; df=7; p<0,0001

Tabel 2: Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde naar arrondissement,

selectie op zaken waar een slachtoffer aanwezig is, in % *

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 555 356 214 161 132 131 1549

representatieve

steekproef ** 4,7 1,4 4,7 - 5,3 6,9 3,7

N= 612 379 254 166 142 176 1729

beide steek-

proeven *** 13,4 7,1 19,3 3,0 12,0 28,4 13,3

De percentages zijn aan de lage kant en worden daarom afgerond op 1 cijfer
achter de komma

**) Ontbrekende waarden: geen; X22 18,3; df=5; p=0,0026
***) Ontbrekende waarden: geen; X =70,7; df=5; p<0,0001
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Tabel 3: Betalingstermijnen bij schadevergoeding als bijzondere voorwaarde,

in % (N=199)

t/m 3 maanden 59

3 t/m 6 maanden 23

6 mnd. t/m 1 jaar 7

1 t/m 2 jaar 4

2 jaar en meer 2

Tabel 4: Gemiddelde schadevergoeding (als bijzondere voorwaarde) naar de
omvang van de schade en de aanwezigheid van een slachtoffer met letsel

(in guldens; N=213)

schade in guldens

geen 1-<5000 5000 en meer totaal

geen letsel 462 578 3773 1239

(N=) (1) (129) (34) (164)

wel letsel 682 526 1600 598

(N=) (9) (38) (2) (49)

totaal 660 566 3652 1092

(N=) (10) (167) (36) (213)

hoofdeffecten: F=6,1; df=3; p<0,001
schade F=8,7; df=2; p<0,000

Letsel F=0,1; df=1; p<0,79

LetseL*schade F=0,3; df=2; p<0,78

Tabel 5: Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde naar aantal slachtoffers

(selectie van de zaken waar een slachtoffer aanwezig is), in %

aantal

slachtoffers

1 2 3 4 5 en

meer

totaal

N= 1037 287 117 47 33 1521

representatieve
steekproef 4 2 5 2 6 6

Ontbrekende waarden: 28; X2=3,9;'df=4; p=0,42
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Tabel 6: Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde naar aantal mededaders

(selectie van de zaken waar een slachtoffer aanwezig is), in %

aantal mededaders

representatieve

steekproef

0 1 2-3 4 en meer totaal

(N=802) (N=416) (N=249) (N=82) (N=1549)

4 3 3 10

Ontbrekende waarden: geen; X2=9,8; df=3; p=0,02

Tabel 7: Aantal slachtoffers (met schade), waarvan de schade meer dan f 1500
bedraagt en aantal zaken waarin een schadevergoeding als bijzondere

voorwaarde wordt opgelegd (representatieve steekproef), in % *

schade boven

f 1500
aantal slacht.
met schade-

N ***

(repr. steekpr.) vergoeding **

man 27 4 780

vrouw 19 5 303

groot warenhuis 10 - 282
commercieel bedrijf 53 2 262
winkelier/eermansbedrijf 37 3 183

gemeentel. sociale dienst 90 12 59
scholen 31 6 54

vrijwilligersorganisatie 26 5 43

overheidsinstelling 50 8 38
gemeente 31 3 37
(gemeentel.) transportbedrijf (2) (1) 8

gemeentepolitie (1) - 11
PTT (2) (1) 7
NS (4) (3) 4

anders 50 7 29

31 4 2100

*) Absolute aantallen worden tussen haakjes geplaatst. Wanneer meer slachtoffers

bij een zaak betrokken waren in een zaak waar een schadevergoeding is opgelegd, is

men er hier van uitgegaan dat deze schadevergoeding ten behoeve van alle

slachtoffers is opgelegd. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Onderscheid

tussen slachtoffers die wel en slachtoffers die niet een schadevergoeding
Gehoren te) ontvangen was echter niet mogelijk.

**) X =91,0; df=14; p<0,0001
***) Ontbrekende waarden: geen
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Tabel 8: Kernmerken van de dader en schadevergoeding als bijzondere voorwaarde (representatieve steekproef,

selectie op: slachtoffer aanwezig), in %

1, activiteit werkloos werkt werkt schoolgaand schoolgaand pensioen totaal

van de dader hele dgn. halve dgn. (dagopl.) (part-time)

N= 834 381 31 146 19 6 1392

bijz. voorwaarde 3 6 3 7

X =12,5; df=5; p<0,032

4

2. relatie nee ja, echt. overige kennis uitkerende werkgever anders totaal

dader-sl. ex-echt. \ familie bekende instantie werknemer

N= 1173 25 27 154 79 17 24 1499

bijzondere
voorwaarde 3 7 10 4

X2=18,5; df=5; p<0,005

3. onderhouds- loon/ werkloos WAO,AOW geen eig. scholier/ huisvrouw totaal

situatie salaris andere inkomen student

uitker.

N= 397 562 53 47 164 103 1326

bijz. voorwaarde 6 3 - 6 - 4

X2=15,1; df=5; p=0,01

Multiple regressie: daderkermerken en het opleggen van schadevergoeding als bijzondere voorwaarde

In de multiple regressie zijn de variabelen ingevoerd waarvan p<0,10 volgens de chi-kwadraat is.

De volgende variabelen voldeden aan het bovenvermelde criterium: onder invloed zijn van alcohol tijdens

het misdrijf, relatie tot de dader, onderhoudssituatie, hoofdactiviteit. De codering van de variabelen

is gelijk aan die van de tabellen hierboven. In tabel 17 worden de belangrijkste resultaten van de
analyse gepresenteerd.
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Tabel 9: Multiple regressie van de daderkermerken op het opleggen van schade-
vergoeding als bijzondere voorwaarde (=afhankelijke variabele)

variabelen correlatie met de tweede dimensie

onafhankelijke variabelen (set 2)
onder invloed van alcohol -0,32
relatie dader/slachtoffer * 0,60
hoofdactiviteit 0,31
onderhoudssituatie * -0,76

afhankelijke variabele

- schadevergoeding -0,45

multiple correlatie=0,45; R2=0,20

*) variabelen met r>0,50

variabelen met r>0,50 categorie kwantificaties

afhankelijke variabele (set 1)

schadevergoeding als bijzondere

voorwaarde

ja 5,12
nee 0,20

onafhankelijke variabelen (set 2)
relatie dader/slachtoffer

geen rel. -0,15
(ex-)echtgenoten -0,86
overige familie -0,78
kennis/bekenden 0,69
uitkerende instantie 1,34
werkgever/werknemer -0,85
anders -0,88

onderhoudssituatie

loon/salaris -0,24
werkloos 0,03
WAO, AOW, andere uitkering 0,65
geen eigen inkomen 0,60
scholier -0,40
huisvrouw 0,57
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Tabel 10: Civiele voeging naar type misdrijf, selectie op zaken waar een slachtoffer aanwezig is, in %

openb. orde tg.Leven ruwheids- sexueLe eenvoud. gekwal. vermog. overige totaal

& gezag & pers. misdr. misdr. diefstal diefstal overig delicten

N=. 104 214 131 23 218 540 304 14 1548

representatieve

steekproef 12 4 21 (1) 2 3 1

Ontbrekende waarden: 1; X2=99,7; df=7; p<O,OOO1

Tabel 11: Civiele voeging naar arrondissement, selectie op zaken waar een

slachtoffer aanwezig is, in %

5

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 555 355 214 161 132 131 1548

representatieve

steekproef 3 5 3 10 8 5 5

Ontbrekende waarden: 1; X2=19,5; df=5; p=0,0016

Tabel 12: Civiele voeging naar aantal slachtoffers (selectie van de zaken waar

een slachtoffer aanwezig is), in %

aantal 1 2 3 4 5 en totaal
slachtoffers meer.

N= 1037 287 116 47 33 1520

representatieve

steekproef 4 5 11 6 12 5

Ontbrekende waarden: 29; X2=16,9; df=4; p=0,002
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Tabel 13: Civiele voeging naar aantal mededaders (selectie van de zaken waar

een slachtoffer aanwezig is), in %

aantal mededaders 0 1 2-3 4 en meer totaal

N= 802 416 248 82 1520

representatieve
steekproef 4 4 7 9 5

2
Ontbrekende waarden: geen; X =6,2; df=3; p=0,10

Tabel 14: Aantal slachtoffers (met schade) bij wie de schade meer dan f 1500 bedraagt en aantal zaken

waarin een civiele vordering is toegewezen, in % *

representatieve steekproef beide steekproeven

schade boven
f 1500

aantal slacht.

met een civiele

N aantal slacht. N

met een civiele

voeging ** voeging ***

man 27 4 779 6 898

vrouw 19 4 303 6 338

groot warenhuis 10 0,4 282 0,4 284

commercieel bedrijf 53 1 261 3 284

winkelier/eermansbedrijf 37 4 183 5 206

Gemeentel. Sociale Dienst 90 59 - 65

scholen 31 53 2 57
vrijwilligersorganisatie 26 2 43 2 54

overheidsinstelling 50 3 38 2 43
gemeente 31 8 37 10 41

(gemeentel.) transportbedrijf (2) 8 - 8

gemeentepolitie (1) (2) 10 3 11

PTT (2) (1) 7 (1) 7

NS (4) (1) 4 (7) 15

anders 50 3 29 3 32

31 3 2096 5 2343

Ontbrekende waarden: geen

*) Absolute aantallen worden tussen haakjes geplaatst.

**) X2 40,5; df=14; p=0,0002
***) X =99,4; df=14; p<0,0001
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Tabel 15: Onderhoudssituatie van het slachtoffer en het toewijzen van de civiele vordering

(beide steekproeven), in X

onderhoudssituatie loon/

salaris

werkloos WAO,AOW

andere

uitker.

geen eig.

inkomen

scholier/

student

huisvrouw totaal

N= 357 222 38 97 128 633 617

civiele vordering 5 5 3 (1) 13 5 7

X2=1161; df=5; p=0,04

Tabel 16: Daderkermerken en civiele. voeging (selectie op zaken met een slacht-

offer), in %

1. alcoholgebruik tijdens misdr. ja nee totaal

N= 316 1168 1487

civiele voeging 8 4 7

2X =7,0; df=1; p=0,008

2. burgerlijke

staat

ongehuwd ongehuwd,

samenwonend

gehuwd duurzaam

gescheiden

totaal

N= 890 125 283 187 1485

civiele voeging 6 2 4 3 7

X2=20,2; df=3; p=0,0002
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Multiple regressie: daderkemerken en het toewijzen van een civiele vordering

Inde multiple regressie zijnde variabe len ingevoerd waarvan p<0,10 volgens de chi-
kwadraat is.

De volgende variabe ten voldeden aan het bovenvermelde criterium: onder invloed zijn

van alcohol tijdens het misdrijf, burgerlijke staat, hoofdactiviteiten Leeft ijl. De

codering van de variabelen is gelijk aan die van de tabellen hierboven. Hieronder

worden de belangrijkste resultaten van de analyse gepresenteerd (tabel 17).

Tabel 17: Multiple regressie van de daderkenmerken op het toewijzen van een

civiele voeging (=afhankelijke variabele)

variabelen correlatie met de tweede dimensie

onafhankelijke variabelen (set 2)

onder invloed van alcohol *
burgerlijke staat *

Leeftijd

afhankelijke variabele
- civiele voeging

0,84
0,55

0,27

-0.31

Multiple correlatie=0,31; R2=0,10
*) variabelen met r>0,50

variabelen met r>0,50 categorie kwantificaties

afhankelijke variabele (set 1)
- het toewijzen van een civiele voeging

ja 4,45
nee -0,23

onafhankelijke variabelen (set 2)

onder invloed van alcohol

ja -0,57
nee 0,18

burgerlijke staat

ongehuwd -0,16
ongehuwd/samenwonend 0,99
gehuwd -0,19
duurzaam gescheiden 0,18
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Tabel 18: Civiele voeging naar arrondissement, selectie op zaken waar een slacht-

offer aanwezig is, in %

R'dam D.Bosch Breda Gron. Alkmaar Zutphen totaal

N= 555 355 214 161 132 131 1548

formele

regelingen * 6 6 5 10 11 12 7

informele

regelingen ** 5 7 8 9 8 12 7

totaal aantal
regelingen *** 11 13 13 19 17 23 14

0ntbre^ende waarden: geen
*) X2 10,9; df=5; p=0,053

**) X2= 9,7; df=5; p=0,08

***) X =19,2; df=5; p=0,0017
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Tabel 19: Regelingen, formeel en informeel, naar arrondissement en type misdrijf: loglinaire analyses

2formele regelingen 2informele regelingen

X df p X df p

model: A*M R*M R*A 34,4 25 0,10 24,1 25 0,51

weggelaten termen: R*M 79,9 5 0,0001 54,4 5 0,0001
R*A 10,4 5 0,07 8,3 5 0,14

A*M 58,7 25 0,0002 58,8 25 0,0002

uiteindelijke model: A*M R*M 44,7 30 0,04 32 30 0,35

total: formeel + informeel
X df p

model: A*M R*M R*A 30,7 25 0,20

..............................
weggelaten termen: R*M 98,1 5 0,0001

R*A 16,5 5 0,006
A*M 57,5 25 0,0002

uiteindelijke model: A*M R*M R*A 30,7 25 0,20

N=1512; sexueLe misdrijven en "overige misdrijven" zijn weggelaten vanwege de lage aantallen.

afkortingen en codering:

M: type misdrijf

1: openbare orde
2: misdrijven tegen het leven

3: ruwheidsmisdrijven
4: eenvoudige diefstal

5: gekwalificeerde diefstal

6: overige vermogensmisdrijven

A: arrondissement

1: Rotterdam
2: Den Bosch

3: Breda

4: Groningen

5: Alkmaar

6: Zutphen

R: regeling

1: ja

2: nee
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BIJLAGE VII: Schatting van het aantal slachtoffers
waarop de voorstellen van de commissie Wettelijke
voorzieningen slachtoffers in het strafproces
betrekking hebben.

Door middel van de hierna gepresenteerde berekeningen wordt een
schatting gemaakt van het aantal slachtoffers waarnaar een zg. scha-
deformulier zal worden opgestuurd. Met het opsturen van dit schadefor-
mulier wordt het proces van de civiele voeging "nieuwe stijl" in gang
gezet. De berekeningen zijn gebaseerd op CBS-cijfers en op de uitkom-
sten van het onderzoek. Als startpunt zijn de gegevens van het CBS
gebruikt (waarvan de verkeersmisdrijven zijn afgetrokken). Deze CBS-
gegevens worden door middel van de resultaten uit dit onderzoek verder
bewerkt.

Naar hoeveel benadeelde partijen wordt een schadeformulier opgezon-
den? De eerste mogelijkheid is dat elk slachtoffer een schadeformulier
krijgt. De berekeningen zijn in tabel 1 gepresenteerd. Het vertrekpunt
zijn, zoals eerder vermeld, de CBS-cijfers. Daarna worden de percenta-
ges gebruikt die zijn gebaseerd op de 'onderzoeksgegevens.

Totaal aantal slachtoffers
Het totaal aantal slachtoffers dat betrokken is bij de rechtbankzaken, is
92.951, bij zaken die door het OM worden afgehandeld, is dit aantal
140.375. Vervolging vindt dus plaats in 40% van de zaken waarbij
slachtoffers betrokken zijn (voegingen ter berechting worden hier als
vervolgingen beschouwd; tabel 1).

Er moet dus, maximaal, een formulier worden toegezonden aan alle
slachtoffers wier zaak aankomt bij het parket, onafhankelijk van het
feit of hun zaak door het OM of door de rechtbank wordt afgedaan. Dit
is dus: 140.375+92.951=233.326 slachtoffers (afgerond 250.000 slachtof-
fers).

Een ander systeem is ook mogelijk: er worden alleen schadeformulie-
ren gestuurd naar slachtoffers die reageren op de eerste brief die zij
(volgens de nieuwe richtlijnen m.b.t. het bejegenen van slachtoffers)
van het OM krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat 14% (zie hoofdstuk 7)
van de slachtoffers meedeelt dat zij zich wensen te voegen. 14% van
233.326=32.666 (afgerond 30.000).
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,Tabel 1: Schatting van het totaal aantal slachtoffers waarnaar een formulier

zal worden toegezonden *

totaal aantal afgehandelde zaken

verkeer

resultaat

voegingen

resultaat

aantal zaken met een slacht-

offer (waar slachtoffer(s) een

formulier invullen) **

gemiddeld aantal slachtoffers

per zaak ***

(2454/1551=1,58)

**)
***)

om --->(waarvan voeging

ter berechting)

rechtbank

136.931 (16.149) 83.765

22.361 (- 3.557) - 28.831

114.570 (12.592) 54.934
12.592 <--- > + 12.592

101.978 67.526

= 87% = 87%

88.721 58.748

88.721*1,58=
140.375

mededelingen riet-

vervolging wordt

genomen

.58.747*1,58=

92.951

slachtoffers van

wie de zaak in

behandeling

*) In de CBS-cijfers worden deze zaken als "OM-afdoeningen" beschouwd. Voor

misdrijven die ter berechting worden gevoegd, kan de verdachte echter wel
schuldig worden bevonden. Daarom worden deze voegingen ter berechting hier

bij de OM-afdoeningen afgetrokken en bij de rechtbankzaken opgeteld.
zie ook paragraaf 4.1.

zie ook hoofdstuk 7.

2 Aantal slachtoffers dat in aanmerking komt voor schadevergoeding
Opmerkingen vooraf: We gaan ervan uit dat ieder slachtoffer, behalve
als hij geen restschade heeft, een formulier zal invullen. In het begin
weten slachtoffers niet of zij van de verzekering iets terugkrijgen. Bij
winkeldiefstal (op heterdaad betrapt) worden de gestolen goederen met-
een aan de eigenaar teruggegeven. Deze' zaken kunnen van het totaal
aantal slachtoffers/formulieren waarmee "iets moet worden gedaan"
afgetrokken worden. Dus slachtoffers zonder restschade hoeven niet
meegeteld te worden. Daarnaast zijn er drie factoren die de behandeling
van de formulieren vereenvoudigen:
- Zaken waarbij de verzekering de schade geheel vergoedt, zijn

eenvoudig te verwerken (wanneer dit bekend is bij het slachtoffer en
bij het parket). Hier kan een schadevergoedingsstraf (svs) niet meer
worden opgelegd. 1

- Zaken waarbij een informele regeling is getroffen tussen dader en
slachtoffer: het slachtoffer zal over het algemeen tevreden zijn over
de getroffen regeling en verdere actie (ten behoeve van schadever-
goeding door de dader) door de justitiële autoriteiten zal niet nodig
zijn.

- Zaken waarbij nu al een formele regeling is getroffen, leveren, na de
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invoering van de svs (en uitbreiding van de civiele voeging) geen
"extra" werk op. Deze zaken worden nu ook al afgehandeld.

Zaken waarbij de verzekering de schade vergoed en zaken waarbij er
informele of formele regelingen worden getroffen (alleen voor recht-
bankzaken), behoeven geen extra aandacht in de berekening van de
extra werklast.

De schattingen:
De maximale variant: Deze variant heeft betrekking op alle slachtoffers,
behalve op de groep slachtoffers zonder restschade. Er zijn twee manie-
ren om de omvang van de groep met restschade te schatten:
1. Zaken waarbij er sprake is van eenvoudige diefstal (meestal winkel-

diefstal), hebben geen restschade (eenvoudige diefstal komt voor bij
13% van de zaken).

2. Uit de onderzoekgegevens blijkt dat in 34% van de gevallen alle
goederen zijn teruggegeven. In deze zaken is er dus eveneens geen
sprake van restschade.

Wanneer eveneens rekening wordt gehouden met de slachtoffers die een
vergoeding van de verzekering krijgen en met de informele en de for-
mele regelingen, dan is het maximale aantal slachtoffers (afgerond)
zonder restschade 65.000 (tabel 2).
De minimale variant: Deze variant heeft als uitgangspunt dat alleen
slachtoffers met restschade zullen reageren en dat deze groep in zijn
geheel in aanmerking komt voor de toewijzing van een civiele vordering
of een schadevergoeding. Van de 32.666 slachtoffers die een formulier
(kunnen) invullen, zal slechts in 40% van de gevallen de zaak vervolgd
worden. 40% van 32.666=13.066.
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Tabel 2: Schatting van het aantal slachtoffers dat in aanmerking komt voor een

schadevergoeding *

slachtoffers van wie de zaak wordt afgehandeld door de rechtbank

(maximale variant)

totaal aantal slachtoffers: 92.951

hypothese 1
(winkeldiefstal:

geen restschade)

eraf: 13% **
blijft over: 87%=80.867

IIb de verzekering

vergoed alles eraf: 7,3% ***

blijft over: 74.973

lic aantal informele

regelingen

dit is 7% **** eraf: 7%

hypothese 2
(34% eraf, wanneer

er geen restschade is)

eraf: 34%

blijft over 66%=61.243

eraf: 7,3%
blijft over: 56.780

eraf: 7%
blijft over: 69.725 blijft over: 52.805

lid aantal formele

regelingen:

dit is 7% **** eraf: 7% eraf: 7%

blijft over: 64.845 blijft over: 49.109

**)

Bij het achtereenvolgens aftrekken van slachtoffers die niet meer in

aanmerking komen voor schadevergoeding, is een "logische volgorde"

gebruikt. Door alle percentages op te tellen (13%+7,3%+7%+7%=34,3%) en in

één keer af te trekken, wordt het totaal aantal slachtoffers (dat in

aanmerking komt voor schadevergoeding) iets kleiner. Voor de "logische

volgorde" is gekozen, omdat deze iets meer de realiteit leek te benaderen.

De percentages (13% en 34%) zijn afgerond, de aantallen weergegeven

slachtoffers zijn echter nauwkeurig onafgeronde aantallen.

Zie ook hoofdstuk 4, over de verzekering van slachtoffers, de gegevens uit

dit hoofdstuk zijn hier omgerekend naar de totale populatie zaken.

Zie ook hoofdstuk 7.

3 Hoeveel mededelingen niet-vervolging zullen moeten worden verzonden
aan een benadeelde partij?
Slachtoffers wier zaak door het OM wordt afgehandeld, krijgen nu ook
een mededeling van niet-vervolging. Dit gebeurt in het kader van het
nieuwe slachtofferbeleid en wordt op dit moment ook uitgevoerd. Het
gaat volgens de schattingen om 140.375 slachtoffers (zie ook tabel 1).
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4 In hoeveel zaken waarin een slachtoffer zich wil voegen, zal de voeging
leiden tot een toewijzing van de vordering?
Maximale variant: 65.000 slachtoffers; dit zijn ongeveer 40.000 zaken
(één zaak=1,58 slachtoffers; zie ook tabel 2).
Minimale variant: Wanneer ervan uit wordt gegaan dat minimaal 32.666
slachtoffers een formulier krijgen en in 40% van deze zaken vervolging
wordt ingesteld, dan zouden er 13.066 slachtoffers eventueel voor een
schadevergoeding in aanmerking komen. Dit is een vijfde van de maxi-
mum schatting.

5 In hoeveel extra zaken kunnen er executieproblemen rijzen?
Wanneer een schadevergoedingsstraf in de plaats van een boete wordt
opgelegd, ontstaan er geen additionele problemen: bij de boete moet
momenteel ook geld van de veroordeelde worden geïnd. Alleen de scha-
devergoedingsstraffen die niet in de plaats van een geldboete komen,
kunnen voor inningsproblemen zorgen.
Maximale variant: In de helft van de gevallen waar nu een vordering
wordt toegewezen, zal in de toekomst waarschijnlijk een boete worden
opgelegd (zie ook tabel 10, bijlage VI). In maximaal 20.000 zaken extra
kunnen er dus problemen ontstaan.
Minimale variant: Er zijn minimaal 13.066 slachtoffers die in aanmerking
komen voor een schadevergoeding. Dit zijn 8.624 zaken. Indien in de
helft van deze zaken een boete wordt opgelegd, dan komt men op (on-
geveer) 4300 zaken extra waar een geldsom van de dader moet worden
geïnd. Dit is (ongeveer) een vijfde van de maximum schatting.
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BIJLAGE VIII

Tabel 1: Personen, percentages en aantallen, die in de periode 1976 - 1985 een

compensation order kregen opgelegd (naast een andere sanctie) naar

soort rechtbank (indict. + summary offences)

Magistrates' court Crown court

indictable
offences

summary (non- indictable

indict.) * offences

summary

offences
N % N % N I % N %

1976 73.464 21 4.003 1 5.642 8 11

1977 82.770 22 8.200 2 5.999 9 13 1
1978 87.443 25 11.540 3 5.869 9 12 1
1979 ** 66.553 19 40.077 10 5.287 8 51 14

1980 77.516 20 44.204 10 6.156 8 49 11
1981 80.615 21 42.879 10 5.816 8 39 10
1982' 80.700 20 40.598 9 5.900 7 41 11
1983 80.180 23 41.837 9 6.247 8 34 11
1984 79.666 22 39.016 9 6.195 8 22 9

1985 75.149 21 39.083 9 6.482 7 30 13

*) Delicten die alleen door de Magistrates' Court beoordeeld kunnen worden;

in de regel minder ernstige delicten.

**) In 1979: herschikking van de delicten in verschillende groepen. Delicten in
de groep "agressie tegen zaken" die tot nu toe als indictabLe offences

werden gesteld, gaan naar de groep "summary offences" gezien de geringe
zwaarte van de schade.

Tabel 2: Aard van de misdrijven waarvoor een compensation order is opgelegd naast andere sancties;

indictable offences voor de Magistrates' Court over de periode 1976-1985 (absolute aantallen)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

geweld tegen

personen 2.714 3.881 4.980 6.707 7.314 6.866 7.066 7.633 7.584 8.278
sexueel misdr. 22 24 32 40 44 56 49 49 49 50
braak 12.823 15.038 15.850 15.172 18.170 20.662 19.416 18.720 18.808 16.557
diefstal/heling 25.116 28.868 30.105 31.706 36.177 36.815 37.855 36.820 36.704 34.622
fraude/bedrog 5.687 6.061 6.062 7.647 9.268 9.739 10.126 9.906 9.872 9.495
agressie tegen

zaken 26.420 28.082 30.237 5.010 6.182 6.102 5.768 6.671 6.103 5.606
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Tabel 3: Percentage van de gestraften die een comp.order kregen opgelegd naast een andere sanctie,

delictindeling voor de Magistrates Court' over de periode 1976-1985

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

geweld tegen

personen 9 13 16 17 18 17 17 19 20 23

sexueel misdrijf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

braak 27 28 32 34 36 37 35 37 37 35

diefstal/heling 12 14 - 14 16 17 18 18 19 19 18

fraude/bedrog 33 35 37 44 46 47 50 50 50 49

agressie tegen

zaken 70 70 71 67 68 66 64 69 67 64

Tabel 4: Aantal personen dat alleen een compensation order kreeg opgelegd, naar

soort rechtbank (zowel indict. als sumnary offences), over de periode

1983-1985

Magistrates' Court Crown Court

1983 1.688 61

1984 2.475 93

1985 3.252 128

Tabel 5: Totaal aantal gestrafte jongens (tot 17 jaar) t.o.v. het aantal dat

een compensation order kreeg in de periode 1976-1985 voor indictabLe

offences

tot. gestr. jongens

indict.offences

conp.order ind.off

Crown + Magistr.Court

%

1976 80.400 * 18.993 24

1977 78.800 21.916 28

1978 79.100 22.327 28
1979 72.400 17.197 24
1980 80.100 20.130 25
1981 77.100 19.537 25

1982 72.800 17.665 24

1983 66.000 17.751 26
1984 63.700 16.966 27
1985 63.100 (j+m) 15.715 ** 25

*) Afgerond naar honderdtallen.

**) In 1985 werd geen onderscheid gemaakt in de statistieken naar geslacht. Het

totale aantal is bij de jongens opgenomen.
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Tabel 6: Totaal aantal gestrafte meisjes (tot 17 jaar) tegenover het aantal

dat een compensation order kreeg in de periode 1976.1985 voor

indictable offences

tot. gestr. meisjes

Crown + Magistr.court

comp.order %

1976 9.800 * 1.486 15
1977 9.900 1.654 17
1978 10.300 1.772 17
1979 9.200 1.483 16
1980 9.800 1.714 17
1981 9.200 1.698 18
1982 8.700 1.531 18
1983 7.400 1.572 21

1984 6.400 1.304 20

*) Afgerond naar honderdtallen.

Tabel 7: Aantal gestrafte mannen van 17 jaar en ouder tegenover het aantal dat

een compensation order kreeg in de periode 1976-1985 voor indictable

offences

tot. gestr. mannen

Crown + Magistr.court

comp.order %

1976 269.300 * 52.480 19
1977" 278.300 58.346 21
1978 271.600 61.891 23
1979 276.600 46.346 17
1980 306.500 53.761 18
1981 320.900 57.037 18
1982 335.400 59.059 18
1983 331.800 58.658 18
1984 324.000 59.283 18
1985 379.000 (in+v) 65.916 ** 17

*) Afgerond naar honderdtallen.

**) In 1985 werd geen onderscheid gemaakt in de statistieken naar geslacht.
Het totale aanbod is bij de mannen opgenomen.
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Tabel 8: Totaal aantal gestrafte vrouwen ouder dan 17 jaar tegenover het aantal

dat een coapensation order kreeg in de periode 1976 - 1985 voor

indictable offences

tot. gestr. vrouwen comp.order %

Crown + Magistr.court

1976 55.300 * 6.142 11

1977 57.700 6.848 14

1978 55.200 7.320 13

1979 53.400 6.805 13

1980 58.000 8.035 14

1981 56.200 8.159 15

1982 57.400 8.333 15

1983 55.300 8.403 15

1984 53.400 8.245 15

*) Afgerond naar honderdtallen.

Tabel 9: Hoogte van de opgelegde compensation order in Engelse ponden (naast

andere straf) naar geslacht en leeftijd over de periode 1976-1985,

in %

jongens tot 17 jaar meisjes tot 17 jaar

<50 51-100 >100 <50 51-100 >100

1976 91 6 3 95 4 1
1977 92 5 3 95 3 2

1978 90 7 3 94 4 1

1979 85 9 6 93 6 1
1980 82 10 8 89 7 2
1981 80 11 9 87 8 5
1982 81 11 9 91 6 3

1983 78 12 9 87 7 6
1984 75 13 12 87 7 3
1985 * 78 14 10

*) Geen onderscheid naar geslacht, het totale percentage is opgenomen bij de

jongens.
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Tabel 10: Hoogte van de opgelegde compensation order in Engelse ponden

(naast andere straf) naar geslacht en leeftijd over de periode

1976-1985, in X

mannen ouder dan 17 jaar vrouwen ouder dan 17 jaar

<50 51-100 >100 <50 51-100 >100

1976 77 12 11 83 9 8
1977 78 11 11 84 8 8
1978 75 12 13 83 9 9
1979 66 14 20 75 11 13
1980 64 14 21 72 13 15
1981 62 15 23 70 13 12
1982 61 16 23 68 15 16
1983 59 16 25 64 15 20
1984 57 17 26 61 16 23
1985 * 55 18 26

*) Geen onderscheid naar geslacht; het totale percentage is opgenomen bij de
mannen.
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Tabel 11: Hoogte van de opgelegde compensation order in Engelse ponden (naast andere sancties) naar

aard van het misdrijf over de periode 1976-1985, in %

geweld tegen personen sexuele misdrijven braak

<50 51-100 >100 >50 51-100 >100 >50 51-100 >100

1976 83 14 3 (=100) 91 9 - (=100) 82 10 8 (=100)

1977 92 6 2 " 96 4 - " 83 10 8 "

1978 90 9 2 " 81 16 3 " 78 11 10 "

1979 86 11 3 " 86 13 3 " 73 13 15 "

1980 86 11 3 71 14 17 " 68 15 17 "

1981 82 13 5 " 74 21 6 " 65 16 17 "

1982 82 14 4 " 86 6 8 " 64 16 19 "

1983 79 15 5 " 82 10 8 " 62 17 22 "

1984 76 17 7 71 20 10 " 59 18 23 "

1985 70 20 11 " 54 34 12 " 57 19 24

diefstal + heling fraude + bedrog agressie tegen zaken

<50 51-100 >100 <50 51-100 >100 <50 51-100 >100

1976 00 00 00 77 10 13 (=100) 84 10 6 (=100)

1977 00 00 00 77 10 12 " 85 9 5 "

1978 00 00 00 74 11 17 " 83 10 8 "

1979 73 12 15 (=100) 71 11 17 " 52 15 33 "

1980 72 12 16 " 69 12 18 " 47 17 37 "

1981 71 13 16 " 66 .13 21 " 39 17 43
1982 70 13 16 62 15 24 " 38 17 45
1983 69 14 18 59 15 25 " 32 17 51
1984 65 15 19 56 16 28 33 19 46 "
1985 63 15 23 52 17 32 35 19 41
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Tabel 12: Aantal personen dat een compensation order kreeg en totaal opgelegd
bedrag (gemiddeld in Engelse ponden) per leeftijdsgroep en geslacht
in 1984

aantal Mag. Court

bedragen (Eng.pond)

aantal Crown Court

bedragen (Eng.pond)

mannen vrouwen

10-17 jr. >17 jr. 10-17 jr. >17 jr.

16.916 53.616 1.304 7.767

835.064 5.396.387 38.989 692.921

(M=49,4) (M=100,6) (M=29,9) (M=89,2)

50 5.667 - 478

3.248 6.022.646 - 232.498

(M=65) (M=1.062,72) (M=486,4)

Tabel 13: Percentage en aantal personen (10-17 jaar) die in de periode 1967-

1985 een boete kregen opgelegd voor indictable offences

meisjes jongens totaal

N % N % N %

1967 2.200 * 29 19.800 30 21.100 30
1968 2.100 28 19.300 29 21.400 29
1969 2.200 29 20.500 30 22.700 30
1970 2.500 31 22.500 32 25.000 32
1971 2.200 32 22.400 34 24.600 34
1972 2.300 33 24.900 36 27.200 36
1973 2.300 32 25.200 35 27.500 35
1974 2.900 32 29.400 35 32.300 35
1975 2.800 29 27.900 34 30.700 34
1976 3.200 33 27.200 34 30.400 34
1977 3.400 34 26.800 34 30.200 34
1978 3.800 37 27.700 34 31.500 35
1979 3.400 37 24.400 34 27.800 34
1980 3.300 34 26.000 32 29.300 33
1981 2.800 30 22.900 30 25.700 30
1982 2.700 31 21.100 29 23.800 29
1983 2.200 30 17.700 26 19.900 27
1984 1.700 27 16.000 25 17.700 25
1985 1.600 27 13.400 23 15.000 24

*) Afgerond naar honderdtallen.
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Tabel 14: Percentage en aantal personen (boven de 17 jaar) dat in de periode

1967-1985 een boete kreeg opgelegd voor indictabLe offences

vrouwen mannen totaal

N % N % N %

1967 14.700 * 55 98.200 56 112.900 56

1968 14.500 51 92.800 49 107.300 50

1969 16.700 51 107.300 51 124.000 51

1970' 19.100 54 114.900 51 134.000 51

1971 20.700 54 117.200 52 137.900 52

1972 21.900 55 119.300 53 141.200 53

1973 20.900 55 124.800 56 145.700 56
1974 25.100 57 137.500 57 162.600 57

1975 28.600 56 146.200 56 174.800 56
1976 31.000 56 147.300 55 178.300 55
1977 32.800 57 153.700 55 186.500 56
1978 31.200 57 147.500 54 178.700 55
1979 29.200 55 149.300 54 178.500 54
1980 30.500 53 159.700 52 190.200 52
1981 27.500 49 155.600 48 183.100 49

1982 27.100 47 157.600 47 184.700 48

1983 25.400 46 152.600 46 178.000 46
1984 23.100 43 143.800 44 166.900 44

1985 22.100 42 138.400 42 160.500 42

*) Afgerond naar honderdtallen.

Tabel 15: Aantal opgelegde compensation orders in Engelse ponden en aantal

opgelegde boetes in 1984 (absolute aantallen + percentages) naar

hoogte

compensation orders boetes
N % N

tot 25 34.154 43 34.044 20
26 - 50 14.837 19 60.992 36
51 - 100 12.855 16 51.863 30
101 - 150 5.423 7 11.753 7
151 200 3.537 4 5.699 3
201 - 250 2.367 3 2.507 1
251 - 300 1.632 2 1.063 1
301 - 500 2.993 4 1.617 1
501 - 750 1.050 1 282
751 - 1000 633 1 272
> 1000 185 * 123

*) Minder dan 0,5%
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