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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatie-onderzoek van een ex
periment bij de politiekorpsen Eindhoven en Alkmaar.

Aan de uitvoering van het experiment hebben diverse personen bijgedra
gen, die we op deze plaats hartelijk willen danken. Ten eerste gaat onze dank
uit naar de Rijkspolitie Alkmaar en de gemeentepolitie Eindhoven voor hun
medewerking aan het onderzoek. In het bijzonder bedanken we de twaalf
voor het experiment getrainde politiefunctionarissen en de medewerkers van
het Bureau Administratieve District Ondersteuning in Eindhoven. Zonder de
enthousiaste en belangeloze inzet van deze mensen had het experiment zeker
geen doorgang kunnen vinden. Voorts zijn we L. Robbert en P. Spijker van
de afdeling Politie-informatie in het district Alkmaar en P.GA. Wiegers van
het Centraal Informatie Centrum in Eindhoven zeer erkentelijk voor hun me
dewerking. Onze speciale dank gaat uit naar F. Blommaert (politie Eindho
ven) en F. Herbergs (Rijkspolitie Alkmaar), die de coördinatie van het expe
riment op zich hebben genomen.

Binnen het WODC is het onderzoek begeleid door dr. G.J. Veerman. Zijn
supervisie is een grote steun geweest bij de realisering van dit rapport. Ver
der zijn wij R. Smeets (WODC) zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan het
verzamelen en bewerken van de gegevens. Tevens willen wij J. de Waard
(DCP) en E. van den Heuvel (WODC) hartelijk danken voor het vinden van
de benodigde literatuur. De leden van de begeleidingscommissie (bijlage 1)
bedanken we voor hun positieve inbreng in het onderzoek. Ten slotte heeft
M. Sampiemon de verzorging van de lay-out van het rapport op zich genomen.
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$amenvatting

Inleiding
De laatste jaren komt men in Nederland steeds meer tot het inzicht dat het
slachtoffer een belangrijke plaats verdient in de hulpverlening en in het straf-
proces. In dit verband valt te denken aan de werkzaamheden van de Werk
groep Justitieel beleid en slachtoffer. Deze werkgroep, in de wandelgangen
ook wel Commissie Vaillant genoemd, heeft richtlijnen opgesteld voor de op
vang van slachtoffers door de politie en justitie. Deze in de slachtoffercircu
laires (1 en II) meegedeelde richtlijnen voor politie-instanties behelzen onder
meer 1) het correct en begripsvol bejegenen van het slachtoffer bij de aangif
te, 2) het verschaffen van algemene politiële en juridische informatie over de
gang van zaken volgend op de aangifte, 3) het zo nodig doorverwijzen naar
professionele hulp of slachtofferhulpprojecten en 4) het informeren over, be
vorderen van en/of bemiddelen bij het regelen van de schade.

Op 1 maart 1986 is dit nieuwe beleid in werking getreden. De richtlijnen
van de Commissie Vaillant (Vaillant, 1985) hebben er onder andere toe ge
leid dat slachtoffers, nadat de dader is opgespoord door de politie, schriftelijk
van dit feit op de hoogte worden gesteld. Deze kennisgeving door de politie
komt tegemoet aan het voornemen slachtoffers nader te informeren over het
verloop van hun strafzaak. Het slachtoffer krijgt dan namens de politie een
zogenaamde standaardbrief toegestuurd. Deze brief stelt het slachtoffer op de
hoogte van het feit dat de dader is opgespoord. Aan de hand van de stan
daardbrief kunnen slachtoffers hun wensen ten aanzien van het vervolgtraject
kenbaar maken. In de brief wordt tevens vermeld dat, indien het slachtoffer
informatie wenst over de verdere afhandeling van de zaak, hij contact kan op
nemen met de officier van justitie voor nadere informatie en/of inlichtingen.

Uit een in 1987 gehouden inventarisatie-onderzoek in het arrondissement
Utrecht, is gebleken dat de uitvoering van de richtlijnen in de praktijk niet al
tijd even soepel verloopt (Van Andel, 1987). Om de procedure te verbeteren
is door het WODC een voorstel gedaan om in een ‘proeftuin’, bestaande uit
twee politiekorpsen, een aantal verbeteringsvarianten uit te proberen. De
gemeentepolitie uit Eindhoven en een viertal landgroepen van de Rijkspolitie
uit het district Alkmaar verleenden hieraan hun medewerking.

Bij deze twee politiekorpsen is in plaats van een standaardbrief geëxperi
menteerd met een tweede gesprek na de aangifte. Bij slachtoffers wordt,
nadat de dader bij de politie bekend is geworden, een persoonlijk bezoek
afgelegd. Dit bezoek, dat herbezoek wordt genoemd, wordt uitgevoerd door
één of meer geüniformeerde politiefunctionarissen. In dit lierbezoek wordt
informationele, praktische en emotionele steun geboden. Dat houdt in dat in
de eerste plaats algemene informatie wordt verschaft over de voortgang van
het strafproces. Het slachtoffer wordt onder meer verteld dat de dader is
opgespoord en er wordt ingegaan op het justitiële vervolgtraject. Ten tweede
wordt informatie verschaft over (mogelijke doorverwijzing naar) hulpverle
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nende instellingen. Ten derde wordt het slachtoffer, indien er sprake is van
schade, gewezen op de mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen.

Voorts heeft de politie in Alkmaar, bij ieder delict dat daarvoor in aan
merking kwam, getracht een schaderegeling te realiseren tussen dader en
slachtoffer. Het Eindhovense korps gaf er de voorkeur aan niet te experimen
teren met schadebemiddeing. Gezien de grote weerstand met betrekking tot
dit issue, is dit verzoek ingewilligd. Gegevens over schadebemiddeling zijn
dus alleen voorhanden in het Alkmaarse politiekorps. Teneinde deze gege
vens in een ruimer perspectief te plaatsen, zijn ze — voor zover mogelijk —

vergeleken met beschikbare gegevens over schadebemiddeling bij de gemeen
tepolitie Leiden. In dit korps is gedurende een jaar geëxperimenteerd met
schadebemiddeling (Zeilstra en Van Andel, 1989).

Politiefunctionarissen hebben over het algemeen weinig ervaring met scha
debemiddeling en met het voeren van gesprekken met slachtoffers. De opge
stelde richtlijnen Vaillant bieden echter weinig houvast voor het in de dagelijk
se praktijk omgaan met slachtoffers. Daarom werd het noodzakelijk geacht,
voorafgaande aan het experiment, een training op te zetten. Deze training is
in een tijdsbestek van twee en een halve dag gegeven. Ze bestaat uit een aan
tal discussiefilms over schadebemiddeling en informatieverschaffing bij slacht
offers (herbezoeken) en rollenspellen waarin deze aspecten zelf door de poli
tiemensen zijn geoefend.

Dit onderzoek omvat:
1. een beschrijving van de werkwijze in het experiment bij vier landgroepen

(Bergen, Schagen, Heiloo en Stede Broec) van de Rijkspolitie in het dis
trict Alkmaar en de gemeentepolitie in Eindhoven;

2. een effectmcting onder slachtoffers;
3. een beschrijving van de ervaringen van de getrainde politiefunctionarissen;
4. een overzicht van het percentage schaderegelingen dat bij de politie in

Alkmaar tot stand is gekomen. Deze gegevens worden vergeleken met de
resultaten van het Leidse schadebemiddelingsproject.

Opzet en uitvoeiing van het onderzoek
Niet alle slachtoffers van misdrijven kwamen in aanmerking voor het experi
ment. Alleen slachtoffers van middelzware misdrijven waarvan de dader be
kend is bij de politie, kwamen in aanmerking. Voorts moesten de zaken aan
de volgende selectiecriteria voldoen:
1. ‘natuurlijke’ personen, inclusief kleine zelfstandigen, die binnen de regio

van het politiekorps wonen;
2. het misdrijf mag niet langer dan zes maanden geleden zijn gepleegd;
3. bij de delicten diefstal, vernieling, doorrijden na aanrijding en (poging tot)

inbraak (met uitzondering van inbraak uit woning), moet de schade meer
bedragen dan f 500.

Bij de onderzoeksopzet is gekozen voor een ‘quasi-experimenteel design’
(Cook en Campbell, 1979). Dit design is met name geschikt voor responden
ten in niet geheel overeenkomstige groepen die verschillende prikkels (herbe
zoek of standaardbrief) krijgen toegediend. Hierbinnen is gekozen voor het
‘posttest-only design’. Dit design differentieert alleen achteraf naar personen
die een herbezoek of een standaardbrief hebben ontvangen. Volgens een
‘random’ methode zijn de slachtoffers aan de controle of de experimentele
conditie toebedeeld. De controlegroep kreeg een standaardbrief van de poli
tie; de experimentele groep kreeg een herbezoek thuis door één of twee ge
trainde geüniformeerde politiefunctionarissen.
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Ter complementering van het onderzoek is in beide korpsen aan de hand van
de processen-verbaal met een onbekende dader een extra groep van slacht
offers van vermogensdelicten samengesteld: de vergelijkingsgroep. De opzet
hiervan was deze groep te vergelijken met slachtoffers van vermogensmisdrij
ven uit de controlegroep. Het verschil tussen beide groepen is dat de eerste
groep geen standaardbrief heeft ontvangen en de tweede groep wel.

De effectmeting onder slachtoffers heeft plaatsgevonden aan de hand van
interviews met slachtoffers, waarbij gebruik werd gemaakt van een gepreco
deerde vragenlijst. Twee weken na het plaatsvinden van het herbezoek of het
sturen van de standaardbrief heeft het MPO bij de slachtoffers vragenlijsten
afgenomen. In de vergeljkingsgroep is de datum van het interview vastgesteld
aan de hand van het tijdsverloop tussen aangifte en interview bij slachtoffers
van vermogensmisdrijven uit de controlegroep.

In totaal zijn, verspreid over een periode van ongeveer een jaar, 144 perso
nen uit de experimentele en de controlegroep ondervraagd. Daarnaast zijn 90
personen uit de vergelijkingsgroep ondervraagd. De respons van de experi
mentele en de controlegroep bedraagt 54%. In de vergelijkingsgroep is de res
ponsbereidheid 75%. De controlegroep van 69 slachtoffers, de vergelijkings
groep van 90 slachtoffers en de 75 slachtoffers uit de experimentele groep
blijken qua sociaal-demografische en achtergrondgegevens zeer goed overeen
te komen.

De ervaringen van de politie zijn beschreven aan de hand van gestructu
reerde vragenlijsten. Na afloop van ieder herbezoek heeft men een korte vra
genlijst ingevuld.

Verwachtingen
Op grond van bevindingen uit eerder onderzoek is een aantal verwachtingen
geformuleerd. De verwachting is dat slachtoffers die een herbezoek krijgen,
minder vergeldingsbehoefte en verlies aan vertrouwen in politie en justitie
(rechtsgevoel) zullen hebben, een positievere kwalificatie van het optreden en
de inzet van de politie, een hogere potentiële aangiftebereidheid, een betere
verwerking van het misdrijf en ten slotte minder onveiligheidsgevoelens dan
slachtoffers die alleen een standaardbrief ontvangen.

Profiel van de slachtoffers
De kenmerken resumerend, tekent zich het volgende proflel van de slacht
offers in dit onderzoek af. Bijna drie kwart van de slachtoffers behoort tot
het mannelijk geslacht. Ongeveer een kwart van de slachtoffers is jonger dan
30 jaar en de meeste slachtoffers treft men aan bij degenen die een middel
bare opleiding hebben gevolgd (37%). Het merendeel van de ondervraagden
is slachtoffer geworden van inbraak (30%) of mishandeling (29%). In drie
kwart van de zaken is de dader een volkomen onbekende van het slachtoffer.
Van de slachtoffers heeft 20% lichamelijk letsel opgelopen. Het gaat hierbij
vrijwel uitsluitend om slachtoffers van mishandeling. In het verleden is 87%
van de ondervraagden een of meer malen slachtoffer geweest. Tot slot is
gebleken dat 17% van de slachtoffers ook als dader van een misdrijf contact
met de politie heeft gehad.

Tevredenheid over het herbezoek
In totaal heeft er in 112 gevallen een herbezoek bij slachtoffers door de poli
tie plaatsgevonden. Bijna drie kwart van de herbezoeken heeft zich bij het
slachtoffer thuis afgespeeld (72%). Van de overige herbezoeken is 9% op het
politiebureau afgehandeld, 8% op het werk van het slachtoffer en in 11% van
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de gevallen is er tussen politie en slachtoffer alleen telefonisch contact ge
weest. Voor de eenvoud zijn deze telefonische contacten tot de herbezoeken
gerekend. Er is immers dezelfde informatie verstrekt aan het slachtoffer als
in een herbezoek.

Ongeveer de helft van de herbezoeken neemt een half uur tot drie kwar
tier in beslag. In 95% van de gevallen is in de herbezoeken gesproken over
de dader. Ook de juridische kant van de zaak is in de gesprekken vaak naar
voren gekomen. De informatiebehoefte bij slachtoffers spitst zich toe op de
dader en op mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen. Van de slacht
offers is 93% positief tot zeer positief gestemd over het herbezoek. Bijna
allen geven dan ook aan in de toekomst bij een vergelijkbare situatie weer
gebruik te maken van een dergelijk aanbod van de politie. Opvallend is dat
slachtoffers die een ‘herbezoek’ op het politiebureau hebben afgelegd, door
gaans wat minder positief gestemd zijn (73%) dan slachtoffers die een her-
bezoek thuis hebben gehad (96%) of alleen telefonisch contact (100%).

De behoefte aan informatie over het vervolg van de strafzaak is groot. Dit
beeld komt overeen met een veelgehoorde klacht van mensen, namelijk dat
men te weinig informatie over het vervolgtraject krijgt van de politie (Winkel,
1987; Winkel en Koppelaar, 1988).

Blijkens de resultaten in dit onderzoek komt een herbezoek voor een be
langrijk deel aan deze behoefte tegemoet. Slachtoffers met een standaard-
brief geven in 49% van dc gevallen te kennen meer informatie op prijs te
stellen, terwijl slechts een kwart van de herbezochte slachtoffers deze behoef
te kenbaar maakt. Voorts blijkt dat slachtoffers met een standaardbrief in ge
lijke mate te kennen geven meer informatie op prijs te stellen als slachtoffers
die geen brief toegestuurd hebben gekregen. Het lijkt er sterk op dat een
standaardbrief door slachtoffers niet wordt ervaren als een zinvolle aanvulling
op hun behoefte aan informatie. Ook het gegeven dat men nu op de hoogte
is van het feit dat de dader is opgespoord, draagt blijkbaar niet wezenlijk bij
tot de bevrediging van hun informatiebehoefte.

Resumerend kan gesteld worden dat een herbezoek meer tegemoet komt
aan de informatiebehoefte van slachtoffers dan een standaardbrief.

De politie heeft een zeer positieve indruk opgedaan van de herbezocken.
Van de 112 door de politie afgelegde herbezoeken zijn in 88% van de geval
len de gesprekken aLs ‘gemakkelijk’ omschreven. Men is van mening dat het
slachtoffer geïnteresseerd en tevreden is, in respectievelijk 81% en 88% van
de herbezoeken. Voorts oordeelt de politie in 88% van de herbezoeken dat
de overgebrachte informatie huns inziens geheel duidelijk is voor het slacht
offer. Opmerkelijk is dat de tevredenheid van de politiefunctionarissen over
de herbezoeken toeneemt naarmate een bezoek langer duurt. Bij een herbe
zoek van een kwartier of minder is 13% tevreden. Bij een tij dsbesteding van
een kwartier tot een half uur, een half uur tot een uur, of langer dan een uur,
bedraagt de tevredenheid respectievelijk 85%, 92% of 94%. Het lijkt erop dat
een zekere mate van desinteresse bij het slachtoffer leidt tot een kort herbe
zoek (ongeveer een kwartier), wat weer uitmondt in een verminderde tevre
denheid van de politie over het herbezoek.

Schadebemiddeling
Een van de taakopdrachten van de politie in het experiment was dat zij, in
dien mogelijk, bemiddelde bij een schaderegeling tussen dader en slachtoffer.
Onder schadebemiddeling wordt verstaan: het treffen van een vergoedings
regeling tussen slachtoffer en dader, voor de door het slachtoffer opgelopen
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materiële schade, onder bemiddeling van een politiefunctionaris (Vrij e.a.,
1989).

Zoals al eerder aangegeven, zijn gegevens over schadebemiddeling alleen
voorhanden in het Alkmaarse politiekorps. Deze gegevens zijn vergeleken
met resultaten van een schadebemiddelingsproject bij de gemeentepolitie Lei
den (Zeilstra en Van Andel, 1989). De in Alkmaar en Leiden gehanteerde
procedures met betrekking tot schadebemiddeling zijn niet geheel hetzelfde.
Procedurele verschillen doen zich voor met betrekking tot het type delict, de
hoogte van de schade, politiële bevoegdheden, recidive, gedeeltelijke vergoe
dingen en de organisatie. Het lijkt aannemelijk dat deze diversiteit in de pro

cedure van invloed is op het verschil in behaalde resultaten.
Alleen de zaken waarbij de dader bekend is en sprake is van (rest)schade,

komen in aanmerking voor schadebemiddeling. In het Leidse project was dit
in 178 zaken het geval. Hiervan heeft de Leidse politie in 118 gevallen een
poging ondernomen tot schadebemiddeling. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in 72 geslaagde bemiddelingen (61% van alle zaken waarbij een schadebemid
delingspoging is ondernomen) tussen dader en slachtoffer.

In het Alkmaarse korps ligt het succespercentage wat lager. Van de 42 za
ken die in aanmerking komen voor schadebemiddeling, heeft de politie in 38
zaken een poging ondernomen de schade te regelen. Dit heeft geleid tot 10
schaderegelingen (26% van de zaken waarbij een schadebemiddelingspoging
is ondernomen) tussen dader en slachtoffer. Ter volledigheid wordt opge
merkt dat het mogelijk is dat er een aantal keer bemiddeld is door de politie
alvorens een proces-verbaal is opgemaakt. Van deze informele schaderegelin
gen is doorgaans niets in de dag- en nachtrapporten terug te vinden.

Verklaringen voor de bevinding dat in Leiden relatief meer succesvolle
schaderegelingen zijn gerealiseerd dan in Alkmaar, zijn:
— Diversiteit in de organisatorische procedure; in Leiden ligt de verantwoor

delijkheid voor de schadebemiddelingen bij een persoon, in Alkmaar zijn
meer personen met de afhandeling belast. Voorts is men in Leiden actief
bezig geweest met het innen van het verschuldigde bedrag (persoonlijk be
zoek bij daders thuis om het bedrag alsnog te innen).

— De Alkmaarse politie heeft verhoudingsgewijs vaker een poging tot schade-
bemiddeling ondernomen (90%) dan de Leidse politie (66%). Hierdoor
daalt procentueel gezien de kans op succes.

— De Leidse politie heeft de bevoegdheid om bij zaken onder de f 500 scha
de een politiesepot op te leggen. De kans op een succesvolle schaderege
ling is het grootst bij (relatief lichte) misdrijven met minder dan f 500
schade (Zeilstra en Van Andel, 1989). Juist deze zaken zijn in Alkmaar als
gevolg van de onderzoeksopzet buiten beschouwing gelaten.

RechtsgevoeÏ
Het reclitsgevoel — het vertrouwen in het rechtsstelsel — is een gecompliceerd
begrip. Daarom zijn aan dit begrip verschillende dimensies onderscheiden:
opvattingen over bestraffing van de dader van het misdrijf, algemene maat
regelen ter bestrijding van de criminaliteit en het vertrouwen in justitie èn
politie.

Voor wat betreft opvattingen over bestraffing van de dader, blijkt dat 70%
van de slachtoffers verwacht dat de straf die de dader van justitie zal krijgen,
te laag, en 30% dat de straf voldoende zal zijn.

Opvattingen over de hoogte van de sanctie kunnen een uitdrukking zijn
van een gevoel van morele verontwaardiging of afkeuring die sommige mis
drijven oproepen (Van Dijk, 1985). Daarom is tevens het oordeel van de
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slachtoffers onderzocht over een drietal preventieve maatregelen en over drie
preventieve vormen van criminaliteitsbestrijding. Er blijkt dat 89% een pre
ventieve maatregelen het meest geschikt vindt, terwijl 77% een repressieve
maatregel prefereert.

Herbezochte slachtoffers hebben geen andere opvattingen over bestraffing
van de dader of over maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit dan
slachtoffers met een standaardbrief. De standaardbrief heeft wel een positief
effect. Slachtoffers die geen standaardbrief hebben ontvangen, geven signifi
cant vaker de voorkeur aan een repressieve wijze van criminaliteitsbestrijding
dan slachtoffers die wel een standaardbrief hebben ontvangen. Voorts is de
Eindhovense vergelijkingsgroep significant vaker van mening dat de te ver
wachten opgelegde straf door Justitie te laag zal zijn. De standaardbrief sor
teert kortom in Eindhoven in een sterker geloof in de juistheid van de door
justitie te nemen beslissing over de straf van de dader en leidt bij beide korp
sen tot minder behoefte aan een repressieve wijze van bestrijding van de cri
minaliteit.

Wat betreft het vertrouwen in justitie, is gebleken dat het vertrouwen van
slachtoffers niet ernstig is aangetast als gevolg van het misdrijf. Van de
slachtoffers heeft 10% geen vertrouwen meer in justitie. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de verwachting dat een herbezoek meer bijdraagt aan dit
vertrouwen dan een standaardbrief, niet wordt bevestigd. Immers, zonder in
terventie van de politie is het vertrouwen in justitie al zeer hoog (90%).

Een soortgelijke redenering geldt eveneens ten aanzien van het vertrouwen
in de politie. Van de slachtoffers heeft 6% geen vertrouwen meer in de poli
tie. Hier kan onzes inziens echter wel — zij het voorzichtig — worden gecon
cludeerd dat er sprake is van een positief effect van het herbezoek. Ten eer
ste is gebleken dat in Eindhoven dc experimentele groep meer vertrouwen
heeft in de politie dan de controlegroep. Ten tweede is er in Alkmaar sprake
van een positieve ontwikkeling; de experimentele groep heeft wat meer ver
trouwen dan de controlegroep.

Optreden en de inzet van de politie
Het optreden en de inzet van de politie wordt door de Eindhovense en Alk
maarse slachtoffers verschillend gewaardeerd. De Alkmaarse slachtoffers
kwalificeren het optreden en de inzet van de politie in hun zaak een stuk po
sitiever dan slachtoffers uit Eindhoven. In het licht hiervan dienen dan ook de
resultaten te worden beschouwd. Daar het oordeel van de Alkmaarse slacht
offers over het optreden (82%) en de inzet van de politie (91%) al vrij gun
stig is, lijkt het niet eenvoudig deze opvattingen door middel van een experi
ment nog meer in positieve richting te beïnvloeden. Er wordt dan ook slechts
een ontwikkeling gesignaleerd dat de herbezochte slachtoffers iets vaker hun
tevredenheid uitspreken dan de niet-bezochte slachtoffers. In Eindhoven
heeft de politie meer eer van haar experimentele activiteiten. Respectievelijk
een derde en een kwart van de respondenten is als gevolg van een herbezoek
door de politie positiever gestemd over haar optreden en inzet.

Kortom, de bevinding dat er sprake is van een positieve trend in Alkmaar
en een significant positievere waardering in Eindhoven, mag onzes inziens ge
zien worden ten gunste van de verwachting dat een herbezoek van invloed is
op het oordeel over het optreden en de inzet van de politie. Soortgelijke be
vindingen als in dit onderzoek zijn eveneens aangetroffen bij andere auteurs
(Winkel e.a., 1987; Winkel en Koppelaar, 1988; Walther, 1989).
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Aangifte
De potentiële aangiftebereidheid is vrij hoog. Van de slachtoffers geeft 96%
te kennen in de toekomst bij een soortgelijk misdrijf zeker weer aangifte te
doen, 2% doet waarschijnlijk aangifte en 2% zou zeker geen aangifte meer
doen. Doordat de aangiftebereidheid zo hoog is, is het niet verwonderlijk dat
de bereidheid tot het doen van aangifte in geval van toekomstige victimisatie
niet wordt beïnvloed door een herbezoek of standaardbrief.

Verwerking misdrijf (vennijding/klachten) en onveiligheidsgevoelens
De verwerking van het misdrijf is onderzocht aan de hand van een gedeelte
van de schokverwerkingslijst van Horowitz (1976) en Brom e.a. (1986) en een
klachtenljst. Met behulp van de schokverwerkingslijst is nagegaan of er bij
slachtoffers als gevolg van de victimisatie sprake is van een soort verdringings
mechanisme. Hierbij probeert men bepaalde gedachten aan gebeurtenissen
en plaatsen zoveel mogelijk te vermijden. Dit verdringingsmechanisme kan
leiden tot een scala van lichamelijke en/of psychische klachten, zoals slaap
problemen, concentratieproblemen, schuldgevoelens en gevoelens van een
zaamheid.

Volgens de definitie van ‘vermijden’ blijkt dat gemiddeld 12% van de res
pondenten het misdrijf (nog) niet heeft verwerkt. Dit relatief geringe percen
tage en de bevinding dat we te maken hebben met: 1) middelzware in plaats
van zware misdrijven, 2) een tamelijk grote tijdspanne tussen de aangifte en
het interview en 3) het ontbreken van een samenhang tussen de verwerking
van het misdrijf en de anciënniteit van de victimisatie, doen vermoeden dat
een groot aantal mensen het misdrijf al heeft verwerkt (ten tijde van de afna
me van de vragenlijst). Bovenstaande factoren kunnen ten grondslag liggen
aan de constatering dat we geen samenhang hebben gevonden tussen een her-
bezoek of een standaardbrief en het vermijden van gedachten aan gebeurte
nissen en plaatsen.

Voor wat betreft het verwerkingsproces volgens de definitie van ‘lichame
lijke en/of psychische klachten’, blijkt dat 25% van de slachtoffers last heeft
van klachten. Een herbezoek heeft een, weliswaar bescheiden, positief effect
op deze klachten; herbezochte slachtoffers hebben gemiddeld minder last van
klachten dan slachtoffers die een standaardbrief hebben ontvangen.

Zoals al eerder gezegd, duiden de resultaten erop dat een groot gedeelte
van de respondenten het misdrijf ten tijde van het interview al heeft verwerkt.
Wellicht dat als het herbezoek of de standaardbrief sneller na de aangifte had
plaatsgevonden, er wel een effect (op de vermijdingsgedachten) of een ster
ker effect (op de klachten) zou zijn geconstateerd. Het is ook mogelijk dat
een eenmalig herbezoek een te geringe prikkel is om het verwerkingsproces
van een misdrijf daadwerkelijk te beïnvloeden.

Wat betreft de onveiligheidsgevoelens is een onderscheid gemaakt naar de
onveiligheidsgevoelens in en rond de woning (Winkel, 1987). De onveiligbeids
gevoelens rond de eigen woonomgeving nemen als gevolg van een herbezoek
niet meer af dan bij een standaardbrief. De angstgevoelens voor inbraak
nemen daarentegen (met name bij inbraaksiachtoffers) wel af na een herbe
zoek. Herbezochte slachtoffers hebben gemiddeld lagere angstscores voor
inbraak dan slachtoffers met een standaardbrief. Een opmerkelijk resultaat is
dat de standaardbrief bij slachtoffers van inbraak tot een verhoging van de
angstgevoelens leidt. Wellicht dat door de standaardbrief de slachtoffererva
ring en de daarmee samenhangende emoties weer geactualiseerd zijn en der
halve heeft geresulteerd in een aanwakkering van de angstgevoelens voor in
braak (Winkel, 1987).
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Neveneffecten
Een belangrijke vraag bij de evaluatie van een nieuwe procedure is welke
groep bereikt wordt. Het is mogelijk dat de nieuwe procedure voor alle
slachtoffers even effectief is. Het is ook denkbaar dat de procedure bij be
paalde slachtoffers in meer effect resulteert. Tenslotte dient rekening te wor
den gehouden met de mogelijkheid van neveneffecten (Winkel, 1987). Signa
lering van deze schadelijke effecten is zeer belangrijk en kan voor het beleid
interessant zijn.

Op een uitzondering na hebben zich geen onbeoogde effecten voorgedaan
in het experiment. Alleen bij slachtoffers die een relatie hebben met de dader
(bekende, kennis, vriend of familielid), is dit het geval. Een herbezoek blijkt
bij slachtoffers die een relatie hebben met de dader, neveneffecten te sorte
ren in de waardering van het optreden en de inzet van de politie. Een herbe
zoek bereikt bij deze slachtoffers juist het tegenovergestelde effect: men gaat
het optreden en de inzet van de politie na het bezoek negatiever waarderen.
Tevens nemen de lichamelijke en/of psychische klachten en de onveiligheids
gevoelens in de eigen woonomgeving toe.

Een mogelijke verklaring is allereerst dat de politie doorgaans niet bij
machte is iets te veranderen aan de situatie en in feite machteloos staat. Het
slachtoffer wordt dan extra opmerkzaam gemaakt op zijn uitzichtloze situatie
(Steinmetz, 1986). Een tweede verklaring is dat door de aanwezigheid van
een politiefunctionaris in huis het slachtoffer bang is voor de reacties van de
dader op dit bezoek.

Tijdsbesteding
Een herbezoek neemt gemiddeld drie kwartier tot een uur in beslag. De
tijdsbesteding varieert van ongeveer een kwartier tot ruim anderhalf uur. In
dien men het afleggen van de herbezoeken volgens de criteria van het experi
ment structureel zou invoeren, dan zou de politie in Eindhoven bij een zes-
daagse werkweek ongeveer twintig uur kwijt zijn en per dagdeel plus minus
drie uur. In het Alkmaarse korps zou de werkwijze op weekbasis vier uur in
beslag nemen en per dagdeel ongeveer drie kwartier. Bij deze schatting dient
aangetekend te worden dat het Eindhovense korps aanmerkelijk groter is dan
de Mkmaarse landgroepen.

Tot slot
De resultaten van het onderzoek overziend, kan geconcludeerd worden dat
gedeeltelijk aan de verwachtingen van het onderzoek is voldaan. Vanuit het
oogpunt van generale effecten blijkt het experiment wel degelijk effectief te
zijn. De cliëntvriendelijke benadering van de politie (tegemoetkoming aan de
informatiebehoefte van slachtoffers) vindt zijn weerslag in een toegenomen
waardering van het optreden en de inzet en in een vergroot vertrouwen in de
politie.

Wat betreft de invulling van de meer specifieke effecten is gebleken dat de
angstgevoelens voor inbraak en de lichamelijke en/of psychische klachten bij
slachtoffers zijn afgenomen.

In het laatste hoofdstuk van het rapport, de slotbeschouwing, zijn de be
langrijkste onderzoeksbevindingen besproken en becommentarieerd. Het rap
port is afgesloten met een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor het
toekomstige slachtofferbeleid. Onder meer wordt gesuggereerd de herbezoe
ken te continueren. In het kader hiervan wordt gepleit voor een ‘slachtoffer
gerichte’ training van de politie. Door deze training is men beter in staat (bij
de aangifte) bepaalde problemen bij slachtoffers te signaleren. Een hulpmid

8



del hierbij kan zijn het hanteren van een soort checklist. Op deze lijst zou
kunnen worden bijgehouden in hoeverre er bij het slachtoffer sprake is van
bepaalde predisponerende factoren die problemen met het misdrijf kunnen
veroorzaken. Tevens kan de training van pas komen bij het afleggen van her-
bezoeken.

Voor wat betreft schadebemiddeling wordt aanbevolen dat schadebemidde
ling op landelijk niveau wordt nagestreefd, waarbij, onder andere vanuit het
oogpunt van rechtsgelijkheid, enige uniformiteit in de procedure in acht dient
te worden genomen. Vanuit het oogpunt van efficiëntie zou de politie haar
aandacht met name kunnen richten op eenvoudige zaken waarbij het schade
bedrag niet meer dan f 500 bedraagt. Het doen van bepaalde toezeggingen in
de richting van de dader, zoals een politiesepot of een transactie, vergroot
daarbij de kans op een succesvolle schaderegeling. Van belang is hierbij dat
er duidelijke werkafspraken worden gemaakt tussen de politie en het open
baar ministerie.
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1 Inleiding

1.1 Ontwikkelingen van het slachtofferbeleid

De laatste jaren is men in Nederland tot het inzicht gekomen dat het slacht
offer een belangrijke plaats verdient in de hulpverlening en in liet strafproces.
Sinds liet begin van de jaren zeventig heeft zich een brede internationale
mentaliteitsverandering doorgezet, waarbij meer rekening wordt gehouden
met het slachtoffer van een misdrijf. Tot dusver werd in het verleden met na
me aandacht gegeven aan de daders van delicten (Sociaal en Cultureel Plan
bureau, 1989). Ook op juridisch terrein zijn er verschillende ontwikkelingen
die laten zien dat de positie van het slachtoffer versterkt wordt. Verscheidene
wetenschappelijke instellingen, overlieidscommissies en werkgroepen hebben
aandacht besteed aan de positie van het slachtoffer. De aandacht voor het
slachtoffer is gevolgd door een toenemende belangstelling voor een ander, tot
dan toe verwaarloosd, aspect van de criminaliteit: de schade die door delicten
wordt veroorzaakt. Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat liet voor
veel slachtoffers niet eenvoudig is de geleden materiële schade vergoed te
krijgen. De ‘ontdekking’ van het slachtoffer en zijn schade heeft ertoe geleid
dat de zorg voor slachtoffers van delicten een afzonderlijk onderdeel is ge
worden van het overheidsbeleid (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1989).

Het huidige slachtofferbeleid is onder meer gebaseerd op de werkzaam
heden van de Werkgroep Justitieel beleid en slachtoffer. Deze werkgroep, in
de wandelgangen ook wel Commissie Vaillant genoemd, is op 24 januari 1983
door de vergadering van Procureurs-Generaal ingesteld onder voorzitterschap
van de hoofdofficier van justitie mr. FA. Vaillant. De Commissie Vaillant
heeft opgemerkt dat de gedachte dat binnen de strafrechtspleging meer aan
dacht moet worden besteed aan de problemen en belangen van slachtoffers,
teruggrjpt op de aloude notie dat door middel van strafrechtspleging moet
worden gepoogd de door een misdrijf veroorzaakte negatieve effecten zoveel
mogelijk te verminderen of teniet te doen. De werkzaamheden van de Com
missie Vaillant hebben geresulteerd in landelijke richtlijnen voor het opvan
gen van slachtoffers door politie en justitie. De richtlijnen geven een aparte
uitwerking voor politie en openbaar ministerie. Omdat dit onderzoek zich
richt op de politie, beperken we ons tot de circulaire voor de politie (Circu
laire 1 en II).

In slachtoffercirculaire 1 (1986) wordt opgemerkt dat de politie veelal de
eerste instantie is waarmee slachtoffers van misdrijven in aanraking komen.
De politie dient volgens de circulaire de volgende maatregelen te nemen:
1. Indien een slachtoffer aangifte komt doen van een strafbaar feit, moet het

slachtoffer correct en begripvol bejegend worden en moet de aangifte
zorgvuldig worden opgenomen.

2. Er moet sprake zijn van een betere informatiestroom naar het slachtoffer.
De politie dient algemene politiële en juridische informatie te verschaffen
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over de gang van zaken volgend op de aangifte en uitdrukkelijk te vragen
of het slachtoffer schadevergoeding wenst.

3. De politie dient het slachtoffer te informeren over een mogelijke schade
regeling en/of zij dient een dergelijke regeling te bevorderen en/of daarbij
te bemiddelen.

Op 1 maart 1986 is dit nieuwe beleid in werking getreden. De richtlijnen in
het eindrapport van de Commissie Vaillant (1985) bleken echter niet in alle
opzichten aan de wensen en behoeften van de praktijk bij politie en justitie te
voldoen. Uit de ambtsberichten van de verschillende parketten valt af te lei
den dat men niet zonder meer van plan was om de slachtoffercirculaires uit
te voeren. Er kwamen veel reacties vanuit het openbaar ministerie en de poli
tie. Men vond dat de richtlijnen te veel werk met zich meebrachten. Men had
bezwaar tegen de verplichting de slachtoffers voortdurend op de hoogte te
moeten houden van de voortgang in het strafproces en van de bereikte resul
taten bij een schaderegeling (Van Andel e.a., 1987).

Op verzoek van de vergadering van Procureurs-Generaal van 14 januari
1987 is daarom een tweede Commissie Vaiflant geïnstalleerd, die zich heeft
gebogen over het opstellen van praktijkrichtljnen voor politie (en openbaar
ministerie). De opdracht voor de Commissie Vaillant II bestond uit het aan
passen van de bestaande circulaire, opdat er in de praktijk gemakkelijker
mee te werken zou zijn (Van Andel e.a., 1987).

Men besloot het Utrechtse model (Wesselius, 1986) over te nemen. Ken
merkend voor dit model is dat slachtoffers worden geïnformeerd, als de poli
tie de dader heeft opgespoord. Hebben slachtoffers behoefte aan meer infor
matie, dan kunnen ze zich vervolgens tot de officier van justitie wenden.
Wanneer de dader echter niet wordt opgespoord, dan hoort men niets meer
van de politie. Daarnaast vond de Commissie Vaitlant II dat de politie en het
openbaar ministerie zich niet alleen meer moesten inspannen voor slacht
offers van zware misdrijven, maar eveneens voor slachtoffers van eenvoudige
delicten voor wie de gevolgen ingrijpend zijn.’ Met de aangekondigde auto
matisering van de parketadministraties zijn op 1 âpril 1987 de nieuwe richtlij
nen voor het slachtofferbeleid, integraal voor alle slachtoffers van misdrijven,
ingevoerd (Staatscourant, 1 april 1987).

Bij het opstellen van de richtlijnen voor de politie en het openbaar minis
terie is de Commissie Vaillant uitgegaan van de gedachte dat een correcte
bejegening, het verschaffen van extra informatie over de voortgang van de
zaak en het regelen van de schade, bij het slachtoffer leidt tot:
— voorkoming van extra leed;
— meer waardering voor en vertrouwen in politie en justitie;
— bevrediging van het rechtsgevoel;
— verhoging van de aangiftebereidheid;
— een betere verwerking van het misdrijf.

12 De uitvoering van de richtlijnen in de praktijk

De richtlijnen van de Commissie Vaillant hebben er onder meer toe geleid
dat slachtoffers, nadat de dader is opgespoord, schriftelijk van dit feit op de
hoogte worden gesteld. Deze kennisgeving door de politie komt tegemoet aan

Deze nchttijnen waren aanvankelijk alleen bedoeld voor slachtoffers van zeden- en gewelds
delicten, en een misdrijf uit de Wegen Verkeerswet (art. 36).
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het voornemen slachtoffers nader te informeren over het verloop van hun
strafzaak. Het slachtoffer krijgt dan namens de politie een zogenaamde stan
daardbrief toegestuurd. Deze brief stelt het slachtoffer op de hoogte van het
feit dat de dader is opgespoord. Aan de hand van de brief kunnen slachtof
fers tevens hun wensen ten aanzien van het vervolgtraject kenbaar maken.

Te zamen met de standaardbrief krijgt het slachtoffer de brochure ‘Slacht
offerhulp, U hebt er recht op’, toegestuurd.2 Deze folder informeert over de
opvang die men als slachtoffer mag verwachten en geeft een indruk van wat
er na een misdrijf gaat of kan gaan gebeuren. Tevens worden diverse instan
ties in de folder besproken. In de standaardbrief wordt verwezen naar het bij
gevoegde foldermateriaal. Indien het slachtoffer informatie wenst over de
verdere afhandeling van de aangifte, kan hij contact opnemen met de officier
van justitie voor nadere informatie en/of inlichtingen.

Om de informatievoorziening van de politie en die van het openbaar minis
terie op elkaar te laten aansluiten, is liet van belang dat het openbaar minis
terie op de hoogte is van alle activiteiten van de politie ten behoeve van het
slachtoffer. Daarom wordt als bijlage bij ieder proces-verbaal ‘bekende dader’
een formulier met slachtoffergegevens gevoegd. Dit formulier bevat onder
andere de persoonsgegevens van het slachtoffer. Op dit formulier wordt even
eens de hoogte en de aard van de schade aangegeven. Tevens kan worden
vermeld of de schade door de politie is geregeld en of het slachtoffer schade
vergoeding wenst in het kader van het strafproces.

In september 1987 is een inventarisatie-onderzoek gehouden in het arron
dissement Utrecht (Van Andel, 1987). Uit de resultaten blijkt onder andere
dat slechts 20% van de slachtoffers die een standaardbrief hebben ontvangen,
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zich voor inlichtingen tot de offi
cier van justitie te wenden. Voorts blijkt dat twee derde van de slachtoffers
die van de officier van justitie een antwoord hebben gekregen op hun vragen,
over liet antwoord ontevreden is. Daarnaast kreeg het openbaar ministerie
soms vragen die eigenlijk door de politie beantwoord hadden kunnen worden.
Er werd bijvoorbeeld nogal eens gevraagd of de gestolen goederen waren
teruggevonden. Meestal moest deze vraag negatief beantwoord worden. Im
mers, wanneer de politie de goederen had teruggevonden, had zij die ook te
rug kunnen bezorgen bij het slachtoffer (Steinmetz en Van Andel, 1987). Een
ander belangrijk knelpunt blijkt de schaderegeling binnen het strafproces te
zijn. Veel slachtoffers die niet verzekerd zijn of slechts een gedeeltelijke ver
goeding uitgekeerd hebben gekregen, verwachtten van liet openbaar ministe
rie een schaderegeling. Meestal volgt op een dergelijk verzoek een afwijzing
van het openbaar ministerie, omdat een civiele voeging volgens de officier
van justitie in de praktijk vrij zelden haalbaar is.

Om de procedure te verbeteren is door liet WODC het voorstel gedaan
om in een ‘proeftuin’, bestaande uit twee politiekorpsen, een aantal verbete
ringsvarianten uit te proberen.

13 Het experiment

Bij een tweetal politiekorpsen in Nederland is gedurende een jaar een experi
ment uitgevoerd. Het kenmerkende van het experiment is dat een deel van
de informatieverschaffing aan slachtoffers niet plaatsvindt door middel van

2 Deze folder is uitgegeven in het kader van het beleidsplan ‘Samenleving en Criminaliteit’.
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een standaardbrief, maar in de vorm van een persoonlijk bezoek door de
politie. Met andere woorden: in plaats van een standaardbrief wordt geëxpe
rimenteerd met een tweede gesprek na de aangifte. Dit gesprek vindt in prin
cipe bij het slachtoffer thuis plaats. Bij slachtoffers wordt, nadat de dader be
kend is bij de politie, een bezoek afgelegd. Dit bezoek, dat wij in het vervolg
‘herbezoek’ zullen noemen, wordt uitgevoerd door één of meer geüniformeer
de politiefunctionarissen. Voorafgaande aan het experiment zijn de betreffen
de politiefunctionarissen getraind hoe zij het herbezoek het beste kunnen uit
voeren (zie paragraaf 2.4).

In een herbezoek kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen:
informatie over de strafzaak, informatie omtrent een schadevergoeding/rege
ling en slachtofferhulp.

Informatie met betrekking tot de strafzaak
De politie heeft in de eerste plaats een voorlichtende functie. Aan het slacht
offer wordt verteld dat de politie de dader heeft opgespoord en dat haar taak
nu is afgerond. Dientengevolge is de strafzaak overgenomen door de officier
van justitie die het proces voorbereidt; de rechter gaat op de zitting een uit
spraak doen over de strafzaak en zal eventueel een straf op leggen.3 Het
slachtoffer wordt erop gewezen dat, indien hij op de hoogte wil blijven van de
uitkomst van het strafproces of zelf op de zitting aanwezig wil zijn, hij de of
ficier van justitie moet verzoeken op de hoogte te worden gehouden. Tevens
kan de politie wijzen op het feit dat tegenwoordig op de parketten een slacht
offermedewerker werkzaam is, die de datum van de zitting aankondigt en
slachtoffers informeert over de uitkomsten van het strafproces.

Het slachtoffer kan eveneens worden voorgelicht over de hulpverlenende
instellingen in de directe omgeving, zoals projecten voor slachtofferhulp of
het algemeen maatschappelijk werk.

Informatie over hulpverlenende instellingen
Ten tweede heeft de politie, naast deze voorlichtende functie, een signaleren
de of hulpverlenende functie. Indien men de indruk heeft dat het slachtoffer
het misdrijf emotioneel niet goed heeft verwerkt, dan is het de bedoeling dat
het slachtoffer naar een slachtofferhulpbureau of een andere hulpverlenende
instelling wordt doorverwezen.

Informatie met betrekking tot de schaderegeling/vergoeding
Indien er sprake is van een misdrijf met materiële schade, wordt het slacht
offer erop gewezen dat aan de dader is voorgelegd de door hem veroorzaakte
schade te vergoeden. Wanneer de dader hiertoe niet genegen is, dient het
slachtoffer op de hoogte te worden gesteld van de reden hiervan. Als de
schade noch door de dader, noch door de verzekering is vergoed, wordt het
slachtoffer gewezen op de mogelijkheid om binnen het strafproces alsnog een
schadevergoeding tot stand te brengen. Dit kan in de eerste plaats gebeuren
doordat het slachtoffer zich civiele partij stelt. Dit betekent dat het slachtof
fer een vordering tot schadevergoeding kan indienen bij de rechter, tot maxi
maal f 1500 (voor de rechtbank). Daarnaast is het mogelijk dat het slachtof
fer een schadevergoeding wordt toegewezen in de vorm van een bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling (die gevorderd wordt door

De politie is vooraf geïnstrueerd tijdens een herbezoek geen uitspraken te doen over de te
verwachten hoogte van de straf.
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de officier van justitie). Het slachtoffer wordt wel geattendeerd op de beper
kingen van dergelijke procedures en de geringe kans van slagen, vooral wan
neer de dader voor meer delicten wordt vervolgd.4 Indien het schadebedrag
zeer omvangrijk is, wordt gewezen op de mogelijkheid tot het aanspannen
van een civiele procedure. Het slachtoffer kan eventueel naar een Bureau
voor Rechtshulp worden verwezen. Ook kan het slachtoffer geattendeerd
worden op de aanwezigheid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het
Waarborgfonds Motorrjtuigen.

De informatieverschaffing van de politie heeft dus betrekking op een breed
scala van onderwerpen. Naast de hierboven beschreven standaardprocedure,
die van toepassing is op ieder herbezoek, is het verdere verloop van het ge
sprek voor het overige afhankelijk van de individuele behoeften en interesses
van het slachtoffer.

1.4 Deelname aan het experiment

Het lokaliseren van korpsen die bereid waren deel te nemen aan het experi
ment, is niet in alle opzichten even gemakkelijk verlopen.5 Uiteindelijk zijn
een viertal landgroepen uit het district Alkmaar van de Rijkspolitie, namelijk
Bergen, Schagen, Stede Broec en Heiloo, en de gemeentepolitie uit Eind
hoven bereid gebleken hun medewerking te verlenen.

De gemeentepolitie in Eindhoven heeft er de voorkeur aangegeven niet te
experimenteren met schadebemiddeling tussen daders en slachtoffers. Gezien
de weerstand met betrekking tot dit issue van zowel de korpsleiding als de
deelnemende politiefunctionarissen, is dit verzoek ingewilligd. Teneinde de
gegevens over schadebemiddeling in het Alkmaarse korps in een ruimer pers
pectief te plaatsen, is daarom gebruik gemaakt van beschikbare gegevens
over schadebemiddeling bij de gemeentepolitie Leiden (Zeilstra en Van Andel,
1989).

In Alkmaar werkten per landgroep twee politiefunctionarissen aan het ex
periment mee. In Bergen was slechts één persoon beschikbaar. In Eindhoven
hebben in totaal vijf politiefunctionarissen deelgenomen aan het experiment.

Het project is gefaseerd ingevoerd. In Alkmaar is in mei 1988 een begin
gemaakt met het experiment. In Eindhoven is men een half jaar later gestart.

1.5 Vraagstelling van het onderzoek

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet waaruit de experimentele aanpak
bestaat. In deze paragraaf wordt de vraagstelling van het onderzoek toege
licht. In de eerste plaats wordt in dit evaluatie-onderzoek nagegaan in hoe-

Als een dader voor meer delicten wordt vervolgd, wordt nogal eens overgegaan tot de ‘voe
ging ad informandum’. Dat wil zeggen dat in een zaak tegen een verdachte niet alle bekend
geworden misdrijven in een dagvaarding ten laste worden gelegd. De officier van justitie
neemt dan slechts een aantat zaken op in de telastlegging. De overige zaken worden ter in
formatie voor de rechtbank in het strafdossier gevoegd. De voeging ad informandum heeft
als nadeel dat de benadeelde via het strafproces geen schadevergoeding kan verkrijgen.
Drie korpsen weigerden deelname wegens tijdgebrek en geplande automatisenngscursussen.
Bij een vierde korps vond de dienstcommissie dat schadebemiddeling en slachtofferhulp in
de vorm van een herbezoek geen politietaken zijn. Een vijfde korps was te gering van om
vang. Al deze moeilijkheden leverden voor het onderzoek een half jaar vertraging op.
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verre het verschaffen van extra informatie over de voortgang van de zaak en
het regelen van de schade door middel van een verbeterde procedure (het ex
periment) leidden tot:
— meer bevrediging van het rechtsgevoel;
— een grotere waardering van het optreden en de inzet van de politie;
— een verhoogde aangiftebereidheid;
— een betere verwerking van het misdrijf;
— een vermindering van de onveiligheidsgevoelens.

Ten tweede is onderzocht in hoeveel procent van de zaken een schadevergoe
dingsregeling voor materiële schade tussen slachtoffer en dader tot stand is
gekomen. Het gaat hierbij om schaderegelingen die onder bemiddeling van
een politiefunctionaris zijn gerealiseerd.

Een derde voor de politie belangrijke onderzoeksvraag luidt ten slotte:
hoeveel tijd neemt de procedure in beslag? De voordelen die het slachtoffer
ondervindt en de toegenomen waardering voor de politie kan men beschou
wen als de baten. Daar staan kosten tegenover. De politie moet er immers
extra tijd in stoppen.

1.6 Bevindingen van eerder onderzoek op dit terrein

De in de vorige paragraaf geformuleerde vraagstellingen zijn onder meer ge
baseerd op uitkomsten van eerder onderzoek. In deze paragraaf zal daarom
een overzicht worden gegeven van de belangrijkste literatuur die de laatste
jaren op het gebied van slachtofferhulp is verschenen. Deze beschouwing
verschaft een kader waarbinnen de resultaten zijn te interpreteren. Tevens
kunnen de resultaten uit dit onderzoek vergeleken worden met uitkomsten uit
ander onderzoek. Daarom zal in het verloop van het rapport regelmatig wor
den aangegeven hoe onze resultaten zich verhouden tot de in de komende
paragraaf beschreven eerdere onderzoeken.

In de vraagstelling van het onderzoek staan de verwerking van het misdrijf
en de bevrediging van het rechtsgevoel centraal. Daarnaast is het de vraag
wat er gebeurt met onveiligheidsgevoelens, oordeel over het optreden en de
inzet van de politie en de aangiftebereidheid.

1.6.1 Aangiftegesprek

Lange tijd is de rol van slachtoffers beperkt gebleven tot die van aangever en
hulpmiddel bij het opsporen van een feit (Skogan, 1987). Hoewel deze situa
tie de laatste jaren wel verbeterd is, laat de verhouding tussen het slachtoffer
enerzijds en het justitiële en politiële systeem anderzijds nog steeds te wen
sen over. De verbalisant die de aangifte opneemt, toont vaak weinig persoon
lijke betrokkenheid. De zaak wordt op een routinematige wijze afgehandeld
en men heeft niet altijd de rust om naar het slachtoffer te luisteren (Zeilstra
en Van Andel, 1988). Aangezien de politie veelal de eerste instantie is waar
mee een slachtoffer van een misdrijf in contact komt, is het dan ook van be
lang het aangiftegesprek bij de politie op een voor het slachtoffer zo bevredi
gend mogelijke wijze te laten verlopen. Indien men onvoldoende tijd voor het
slachtoffer uittrekt en de opvang bij de politie niet beantwoordt aan de ver
wachtingen van het slachtoffer, kan dit leiden tot secundaire victimisatie
(Walther, 1989); dat wil zeggen dat het slachtoffer door de onzorgvuldige be
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jegening door de politie als het ware voor de tweede keer slachtoffer wordt.
Het is daarom belangrijk dat de politie in eerste instantie het slachtoffer vol
doende gelegenheid geeft zijn relaas te doen en zijn emoties te uiten. Daarna
kunnen meer technische details met betrekking tot bijvoorbeeld de opsporing
van de dader aan de orde komen. Kalmthout en Walther (1988) merken met
betrekking tot de aangifte op dat het ene slachtoffer soms behoefte heeft aan
een zakelijk gesprek, terwijl een ander slachtoffer een meer invoelend ge
sprek wil. Het is de taak van de verbalisant hierop in te spelen, aldus de au
teurs. Volgens Steinmetz (1984) zijn ‘missers’ die in deze fase door de politie
worden gemaakt, vrij moeilijk te herstellen. Met andere woorden, als de poli
tie bij het aangiftegesprek een negatieve indruk maakt op het slachtoffer, dan
kan dit nog lange tijd doorwerken op de perceptie door het slachtoffer van de
politie. Het is dus voor beide partijen van belang dat het geheel op een zo
soepel mogelijke wijze verloopt.

1.6.2 Herbezoek

Er wordt nogal eens door de politie verzuimd het slachtoffer op de hoogte te
houden van het verdere verloop van het onderzoek. Het is geen onbekend
gegeven dat slachtoffers via de media op de hoogte worden gebracht van het
feit dat de dader is gepakt en/of is vrijgelaten. Uit onderzoek van Winkel
(1987) blijkt dat een veelgehoord negatief commentaar van slachtoffers luidt
dat men na de aangifte niets meer van de politie verneemt. Men zou dit kun
nen ondervangen door het slachtoffer tijdens een aangiftegesprek meer infor
matie te geven over de gang van zaken. Een probleem hierbij is dat men het
slachtoffer kan overvoeren met informatie (Winkel en Koppelaar, 1988). Het
slachtoffer kan emotioneel geschokt zijn door het gebeurde en door eventue
le ‘overinformatie’ kan het slachtoffer in een staat van verwarring worden ge
bracht. Deze situatie staat dan haaks op een correcte bejegening, aldus Win
kel en Koppelaar.

Een mogelijkheid om deze informatiestroom te beperken is gelegen in het
op een later tijdstip verstrekken van de informatie. Dit kan gebeuren door
middel van een herbezoek. Bij een herbezoek vermijdt men het risico van
‘overinformatie’.

1.6.3 Schadebemiddeling

Heden (en dage zijn politie en openbaar ministerie zich er meer van bewust
dat slachtoffers door het hen overkomen misdrijf schade kunnen hebben ge
leden (Walther, 1989). Een van de mogelijkheden om slachtoffers financieel
tegemoet te komen is schadebemiddeling.

Schadebemiddeling door de politie is een betrekkelijk nieuw fenomeen.
Hieronder wordt verstaan: het treffen van een vergoedingsregeling tussen
slachtoffer en dader, voor de door het slachtoffer opgelopen materiële scha
de, onder bemiddeling van een politiefunctionaris (Vrij e.a., 1989).

Zowel binnen het strafrecht als binnen het civiele recht bestaan er voorzie
ningen voor het slachtoffer om de schade te verhalen op de dader. Binnen
het strafrecht zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste is er de mogelijkheid tot
civiele voeging in het strafproces. Ten tweede bestaat er voor de rechter de
mogelijkheid een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij een voor-
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waardeljke veroordeling op te leggen. Ten derde kan gewezen worden op het
voorwaardelijk sepot.

Aan deze mogelijkheden kleeft echter een aantal bezwaren, zoals bijvoor
beeld de grens van f 1500 bij een civiele voeging. Een gevolg van de beperkt
heid van dit bedrag is dat men in een groot aantal gevallen niets terugziet
van de geleden fmanciële schade (zie bijvoorbeeld Penders, 1987; Baars,
1988; Cozijn, 1988; Van Dijk, 1988; Junger en Van Hecke, 1988). Ook binnen
het civiele recht bestaan mogelijkheden tot schadevergoeding. Een probleem
is echter dat een civiele procedure vaak veel tijd en geld kost.

Tevens zijn er voorzieningen in de publieke en particuliere sfeer van meet
recente datum die eveneens voor het slachtoffer van belang zijn, bijvoorbeeld
het Schadefonds Geweldsmisdrijven, via particuliere fondsen of via de verze
kering. Onderzoek van Cozijn (1988) heeft echter aangetoond dat veel men
sen niet op de hoogte zijn van het bestaan van het Schadefonds. Mulder
(1988) heeft in zijn onderzoek, aan de hand van de CBS-slachtoffercnquête
over 1986, gevonden dat de verzekering slechts vrij sporadisch de materiële
schade vergoed aan het slachtoffer. Bij de overgrote meerderheid van de de
licten (71%) ontvangen de slachtoffers geen enkele vergoeding van de verze
kering. Uit ander Nederlands onderzoek is gebleken dat bij 77 slachtoffers
die verzekerd waren, bij 18% van de gevallen de verzekering niets en bij 29%
slechts een gedeelte van het verlies vergoedde (Junger en Van Hecke, 1988).

Tenslotte kan gewezen worden op de dissertatie van Smale (1977 en 1984).
Deze criminoloog heeft veel onderzoek gedaan naar de materiële en immate
riële gevolgen van misdrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van slacht
offers van vermogensmisdrjven zelf voor de materiële schade moet opdraai
en. Bij slachtoffers van geweldsmisdrijven ligt dit percentage rond de 13%. In
1977 stelde Smale al voor om op de politiebureaus een zogenaamde contact
ambtenaar te benoemen die slachtoffers informeert over mogelijkheden tot
schadeherstel en preventieve maatregelen.

Resumerend kan gesteld worden dat, hoewel er theoretisch gezien vrij veel
mogelijkheden zijn voor slachtoffers om de ten gevolge van een strafbaar feit
geleden schade vergoed te krijgen, dit in de praktijk niet eenvoudig blijkt.

1.6.4 Rechtsgevoel

Een van de redenen waarom slachtoffers problemen kunnen hebben met een
misdrijf, is dat hun gevoel van rechtvaardigheid bedreigd wordt. Ieder mens
heeft in de loop van zijn ontwikkeling een reeks van normen, waarden en
verwachtingen opgebouwd omtrent wat rechtvaardig, juist of eerlijk is (Lerner
e.a., 1976; Greenberg en Ruback, 1982; Beijk, 1986). Deze normen kunnen
worden bedreigd door slachtofferschap. Wanneer slachtoffers het gevoel heb
ben dat ze onrechtvaardig zijn behandeld, kan dit tot heftige verontwaardi
ging leiden. Een onschuldig persoon wordt benadeeld en een ‘slecht’ persoon
bereikt er voordeel mee. Dit kan slachtoffers kwaad maken en kan een be
hoefte aan vergelding of wraak creëren. Over het algemeen bestaat er bij
slachtoffers van misdrijven dan ook een sterke behoefte de dader te straffen
voor hetgeen hij hen heeft aangedaan. Deze behoefte is gesignaleerd bij
slachtoffers van zowel vermogens- als geweldsdelicten (Bard en Sangrey,
1979). Het kan voor slachtoffers een bevredigende gedachte zijn dat de dader
wordt gepakt en een gepaste straf krijgt.

Uit de literatuur komt globaal een drietal redenen naar voren waarom
burgers daders willen straffen. De neiging tot het straffen van daders kan
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voortkomen uit de wens tot vergelding van het aangedane leed. Men wil de
dader straffen als boete of wraak voor hetgeen hij het slachtoffer heeft aan
gedaan. De tweede reden kan zijn: de behoefte om delinquenten tijdelijk uit
de samenleving te verwijderen (speciale preventie). Als derde reden kan
algemene preventie (generale preventie) worden genoemd. Dit wil zeggen:
voorkémen dat anderen, waaronder ook reeds gestraften, (weer) delicten zul
len plegen.

Een overgrote meerderheid van de bevolking blijkt van mening te zijn dat
de straffen (veel) te laag zijn (Van Dijk, 1985). Wanneer echter wordt ge
vraagd een concrete strafmaat te noemen voor een misdrijf, blijkt dat de
meeste ondervraagden betrekkelijk gematigde straffen voorstellen. Vermoe
delijk wordt met de opvatting dat de meeste straffen te laag zijn vooral uit
drukking gegeven aan een gevoel van morele verontwaardiging of van afkeu
ring die sommige misdrijven oproepen (Van Dijk, 1985). Uit een enquête in
een aantal gemeenten in Nederland (1988) blijkt eveneens dat 50% van de
ondervraagden van mening is dat de dader strenger gestraft moet worden.

Het strafrecht kan een positieve bijdrage leveren aan het herstel van dit
geschonden rechtsgevoel. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld de dader wordt niet
gestraft of de straf is veel te laag in de optiek van het slachtoffer, dan kan dit
leiden tot een aantasting van het rechtsgevoel.

Baars (1988) concludeert dat slachtoffers het straffen van een dader vooral
zien als een garantie tegen herhaling. Ze zien het veel minder als een middel
tot herstel van hun geschonden rechtsgevoel (Hensing e.a., 1988).

Naast de behoefte om de dader te straffen kan slachtofferschap leiden tot
een verminderd vertrouwen in politie en justitie. ‘De politie is er niet als je
ze nodig hebt; justitie doet toch weinig’ is een veelgehoord geluid (Baars,
1988). Justitie en politie worden door het slachtoffer nogal eens gezien als
een instrument ‘ter rechtzetting’ van het persoonlijk aangedane leed in ge
voelsmatige en materiële zin (Hensing e.a., 1988). Als de politie een duidelijk
gebaar maakt naar het slachtoffer, kan er een herstel optreden van het ge
schokte vertrouwen in politie en justitie.

Uit de tot dusver gehouden bespreking blijkt dat slachtofferschap kan lei
den tot een aantasting van het rechtsgevoel. In de victimologische literatuur is
voor zover ons bekend nergens een duidelijke omschrijving te vinden van het
begrip rechtsgevoel. Wij zullen onder rechtsgevoel het vertrouwen in het
rechtsstelsel verstaan. Als gevolg van victimisatie kan dit rechtsgevoel, of het
basale vertrouwen in anderen, zijn aangetast. Dit kan leiden tot een behoefte
aan vergelding of wraak, of tot een verlies aan vertrouwen in de politie en
justitie.

Politie-optreden
Uit een aantal onderzoeken is gebleken dat extra informatie door de politie
leidt tot een grotere tevredenheid bij slachtoffers over wat de politie voor hen
heeft gedaan, en een positief effect heeft op de houding ten aanzien van de
politie (Winkel e.a., 1987; Walther e.a., 1988; Winkel en Koppelaar, 1988). In
een experiment in Breda kregen slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven
diverse rechten toebedeeld, zoals het recht op informatie omtrent het verloop
van het opsporingsonderzoek en de vervolging van de verdachte en het recht
op informatie over de mogelijkheden tot schadevergoeding van de geleden
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schade.6 Uit de resultaten blijkt dat slachtoffers die vervolginformatie over
hun zaak hebben gekregen en informatie over mogelijkheden tot schadever
goeding, vaker tevreden tot zeer tevreden zijn over het politie-optreden (Wal
ther, 1989).

Bereidheid tot aangifte
De bereidheid van slachtoffers tot het doen van aangifte is affiankeljk van
diverse factoren. Uit de CBS-slachtofferenquête van 1987 blijkt dat ongeveer
40% van de respondenten geen aangifte doet, omdat men het misdrijf niet
ernstig genoeg en/of het niet de moeite waard vindt.

De bereidheid tot het doen van aangifte in een toekomstig geval van
slachtofferschap kan samenhangen met de bevrediging van het rechtsgevoel
en het oordeel over het politie-optreden. Indien via een herbezoek het rechts-
gevoel meer bevredigd is en men positiever oordeelt over het optreden en de
inzet van de politie, dan kan dit leiden tot een verhoogde aangiftebereidheid.
Dit blijkt onder andere uit een onderzoek in een aantal gemeenten in Neder
land (1988). In gemeenten waar concrete slachtofferhulp wordt verleend aan
de burgers, wordt een verhoogde aangiftebereidheid aangetroffen onder de
bevolking.

1.6.5 Verwerking van het misdrijf en klachten

De laatste jaren komt men steeds meer tot het inzicht dat het optreden van
schadelijke effecten niet beperkt is tot slachtofferschap van ernstige criminali
teit. Ook slachtofferschap van kleine criminaliteit kan leiden tot een lange
psychologische nasleep (Winkel en Koppelaar, 1988). Een op het eerste ge
zicht licht misdrijf kan verstrekkende gevolgen hebben. Het slachtoffer kan
dan met allerlei fysieke en psychische klachten kampen. Veel voorkomende
klachten zijn: vaak aan het misdrijf denken, slaapproblemen, angstgevoelens,
concentratieproblemen en dergelijke.

In de literatuur kan een aantal theorieën worden onderscheiden over het
verwerken van traumatische ervaringen. Hierbij valt te denken aan de psycho-
dynamische theorie van Horowitz (1976 en 1979) en de moderne stresstheo
retische ontwikkelingen (Taylor, 1983; Kleber en Brom, 1986).

Indien een persoon een schokkende gebeurtenis heeft beleefd, moet een
dergelijke ervaring in het dagelijkse doen en laten worden geïntegreerd (Kle
ber en Brom, 1986). In de verwerking van traumatische gebeurtenissen is een
fasisch verloop te onderscheiden. De Amerikaanse psycholoog Horowitz
(1976) spreekt in dit verband over het schokverwerkingssyndroom. Hij onder
kent vijf fasen in de verwerking van dit syndroom, namelijk:
1. de fase van de bewuste realisatie dat er een (ernstig) misdrijf heeft plaats

gevonden;
2. de fase van de ontkenning van het misdrijf of een gedeelte daarvan en ver

doving;
3. de afwisselende fase van ontkenning en herbeleving van (delen) van het

misdrijf;
4. de fase van het verder verwerken van (delen) van het misdrijf;
5. de fase van acceptatie van het misdrijf (hernieuwd evenwicht).

6
Dit in 1985 gehouden experiment liep vooruit op de destijds nog in te voeren richtlijnen
‘slachtofferzorg’, gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie Vaillant.
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Brom e.a. (1986) hebben dit model teruggebracht tot een twee-fasenmodel.7
Een verschil met het model van Horowitz is dat bij Brom e.a. de verwerking
van het misdrijf uit twee in plaats van uit vijf fasen bestaat, namelijk de fasen
vermijding en herbeleving van het misdrijf. In de vermijdingsfase is het slacht
offer geschokt ten gevolge van het gebeurde. In deze fase probeert hij echter
het denken over het misdrijf en alles wat daarmee samenhangt zoveel moge
lijk te vermijden. In de fase van herbeleving is het slachtoffer actief met het
voorval bezig. Hij moet leren omgaan met onplezierige emoties zoals angst,
schuldgevoelens en woede.

Volgens Horowitz (1979) is een van de meest kenmerkende aspecten van
de verwerking van schokkende gebeurtenissen het afwisselend optreden van
de fase herbeleving van de gebeurtenis en van de fase vermijding; de neiging
de herinnering eraan uit de weg te gaan. Soms ervaart de persoon heftige
emoties, dan weer lijkt juist een verdoofd gevoel te overheersen.

Belangrijk voor een definitief herstel is dat het slachtoffer voldoende infor
matie krijgt om zijn zaakjes te regelen.

Volgens Horowitz (1979) is de laatste fase van een verwerkingsproces het
herstel. Het slachtoffer is niet meer steeds bezig met de traumatische erva
ring van destijds, maar kan eraan denken zonder overspoeld te raken door
emoties en reacties zoals tevoren. Deze klachten doen zich met name voor in
de herbelevingsfase. Voorbeelden van klachten zijn angst, woede en schuld-
gevoelens (Kleber en Brom, 1986).

1.6.6 Onveitigheidsgevoelens

De laatste jaren wordt het verminderen van angstgevoelens voor criminaliteit
steeds meer als een zelfstandige politietaak gezien (Vrij e.a., 1989). Politiële
informatieverschaffing en hulpverlening is een van de mogelijkheden om hier
aan gestalte te geven.

Door victimisatie kan het slachtoffer zich realiseren dat hij kwetsbaar is en
het risico loopt in de toekomst weer slachtoffer te worden. V66r het misdrijf
voelde men zich veilig, tenminste in de eigen omgeving.

Steinmetz e.a. (1987) zijn aan de hand van een empirisch onderzoek nage
gaan wat de invoering van de slachtoffercirculaire voor de politie met zich
mee zouden kunnen brengen voor slachtoffers van misdrijven. Daarbij heb
ben ze onder meer gekeken naar de onveiligheidsgevoelens. Zij vinden merk
waardigerwijze dat slachtoffers die vinden dat de politie voldoende is inge
gaan op de problemen die ze tijdens de aangifte naar voren hebben gebracht,
meer onveiligheidsgevoelens hebben. Verder blijkt dat een positief oordeel
van het slachtoffer over de gegeven informatie over de zaak en/of de dader
niet samenhangt met onveiligheidsgevoelens. Als mogelijke verklaringen voor
dit op het eerste gezicht vreemde resultaat noemen de auteurs het op een
‘ondeskundige’ manier te woord staan van de politie en het feit dat een toe
nemende aandacht aan het slachtoffer gepaard kan gaan met de indruk bij
het slachtoffer dat het strafrechtelijk bedrijf machteloos is. Daardoor kan het
slachtoffer het gevoel overhouden er alleen voor te staan (Steinmetz e.a.,
1987).

Zij hebben dit gedaan op grond van methodologische en inhoudelijke redenen.
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1.7 Verwachtingen

0p grond van de bevindingen uit de voorgaande onderzoeken formuleren we
(per afhankelijke variabele) een aantal verwachtingen:
— rechtsgevoel: de verwachting is dat slachtoffers die een herbezoek hebben

gehad, minder vergeldingsbehoefte en verlies aan vertrouwen in politie en
justitie hebben dan slachtoffers die een standaardbrief hebben ontvangen;

— optreden en inzet van de politie: de verwachting is dat slachtoffers die een
herbezoek hebben ontvangen, positiever oordelen over het optreden en de
inzet van de politie dan slachtoffers die een standaardbrief ontvingen;

— aangiftebereidheid: de verwachting is dat slachtoffers die een herbezoek
hebben gehad, een grotere potentiële bereidheid hebben tot het doen van
aangifte in een toekomstig geval van victimisatie dan slachtoffers die een
standaardbrief hebben ontvangen;

— venverkin& klachten en onveiligheidsgevoelens: de verwachting is dat slacht
offers die een herbezoek hebben ontvangen, het misdrijf beter verwerkt en
minder klachten en onveiligheidsgevoelens hebben dan slachtoffers die een
standaardbrief hebben gekregen.

1.8 Neveneffecten

Een belangrijke vraag bij de evaluatie van een nieuwe procedure is welke
groep bereikt wordt. Het is mogelijk dat de nieuwe procedure voor iedereen
even effectief is. Het is ook denkbaar dat de procedure bij bepaalde groepen
in meer effect resulteert. Tenslotte dient rekening te worden gehouden met
de mogelijkheid van neveneffecten (Winkel, 1987). Er is een aantal onder
zoeken bekend waarbij zich onverwachte contraproductieve effecten hebben
voorgedaan (zie o.m. Shapland e.a., 1985; Steinmetz e.a., 1987). Onder in
vloed van een experiment kunnen immers averechtse effecten optreden. Het
tegendeel van het beoogde effect wordt dan gerealiseerd.

Bij de beantwoording van de in paragraaf 1.7 geformuleerde verwachtingen
dient dan ook met het bovenstaande rekening te worden gehouden. Het is
immers denkbaar dat een herbezoek in interactie met bepaalde kenmerken in
meer, minder of zelfs een tegengesteld effect sorteert.

Daartoe is in de victimologische literatuur bekeken welke factoren gerela.
teerd zijn aan slachtofferschap. Uit de literatuur (zie o.m. Frieze e.a., 1987)
komt een aantal kenmerken naar voren. Sociaal-demografische factoren zoals
geslacht, leeftijd, grootte van het huishouden, werk en opleiding, steun van de
omgeving (vrienden, familie en buren) en de ernst van het misdrijf (schade
en lichamelijk letsel) spelen een rol. Ook blijkt uit de literatuur dat de zoge
naamde stressful life-events van invloed zijn op het herstel van de gevolgen
van de victimisatie. Onder stressful life-events worden aangrijpende gebeurte
nissen verstaan in de directe omgeving van het slachtoffer, zoals het overlij
den van een gezinslid, scheiding van partner, relatieproblemen, ontslag op het
werk en dergelijke.

1.9 Onderzoeksverslag

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 komt de opzet van het on
derzoek aan de orde. Aandacht wordt besteed aan de training van de politie
functionarissen en de wijze waarop slachtoffers aan de controlegroep of de
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experimentele groep zijn toegewezen. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving
gegeven van de onderzochte groepen op achtergrond- en sociaal-demogra
fische kenmerken. In hoofdstuk 4 wordt het herbezoek geëvalueerd. Aan de
orde komt hoe de politiefunctionarissen en de slachtoffers (uit de experimen
tele groep) het herbezoek hebben ervaren. Tevens wordt ingegaan op de
vraag hoeveel tijd de experimentele procedure gemiddeld in beslag neemt.
Schadebemiddeling tussen dader en slachtoffer komt aan de orde in hoofd
stuk 5. In dit hoofdstuk zijn eveneens gegevens over schadebemiddeling bij de
Leidse politie verwerkt, die beschikbaar zijn gekomen bij de evaluatie van dit
project door het WODC. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het rechtsgevoel
van slachtoffers en het oordeel over het optreden en de inzet van de politie.
De aangiftebereidheid wordt hieraan gerelateerd. In hoofdstuk 7 worden de
verwerking van het misdrijf en de onveiligheidsgevoelens besproken. Tot slot
volgen conclusies en enkele aanbevelingen in hoofdstuk 8.

Ter bevordering van de leesbaarheid van de tekst is gekozen voor de man
nelijke vorm ter aanduiding van de slachtoffers. Verder zij opgemerkt dat in
dit rapport gesproken wordt over ‘daders’. Juridisch gezien zijn het echter
verdachten van een strafbaar feit.
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2 Opzet van liet onderzoek

2.1 Onderzoeksopzet

In het vorige hoofdstuk is, mede op grond van bevindingen uit eerder onder
zoek, een aantal verwachtingen geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt aange
geven op welke wijze we deze verwachtingen zullen toetsen.

Bij liet opzetten van een experiment moeten keuzen worden gemaakt.
Hierdoor worden bepaalde wegen ingeslagen en andere paden afgesneden.
Keuzen zijn gemaakt met betrekking tot het onderzoeksdesign en liet type
slachtoffers.

Onderzoeksdesign
Er is gezocht naar een onderzoeksopzet die het beste aansluit bij de vraag
stelling van het onderzoek. Aangezien het hier geen echt ‘experiment’ betreft,
met een voor- en een nameting, is gekozen voor een ‘quasi-experimenteel
design’ (Cook en Campbell, 1979). Een quasi-experimenteel design is met
name geschikt voor respondenten in niet geheel overeenkomstige groepen die
verschillende prikkels krijgen toegediend. Hierbinnen is gekozen voor het
‘post-test-only’ design. Het belangrijkste kenmerk van dit design is dat het al
leen achteraf differentieert naar personen die een prikkel toegediend hebben
gekregen. In dit onderzoek impliceert dit dat de slachtoffers, nadat de dader
bekend is, willekeurig worden toegewezen aan de controle- of de experimen
tele conditie. De controleconditie bestaat uit slachtoffers die een standaard-
brief van de politie hebben ontvangen. In de experimentele conditie bevinden
zich slachtoffers die een herbezoek hebben gehad van getrainde politiefunc
tionarissen (zie voor training van de politie paragraaf 2.4). Het uitgangspunt
van dit design is dat er véér de toediening van de prikkel (lees: herbezoek of
standaardbrief) geen verschillen zijn tussen de controle en de experimentele
groep voor wat betreft psychosomatische klachten, rechtsgevoelens, angstge
voelens en dergelijke. De verwachting is dat door het plaatsvinden van het
herbezoek die groep een beter beeld te zien geeft dan de controlegroep. De
gemeten verschillen tussen de beide groepen worden in dit ontwerp uitslui
tend toegeschreven aan het herbezoek.

Er zijn twee factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Ten eer
ste heeft de tijd invloed op de verwerking van het misdrijf. Dit betekent dat
slachtoffers, naarmate het misdrijf langer geleden heeft plaatsgevonden, min
der klachten hebben ten gevolge van het misdrijf. De tijd tussen het misdrijf
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en de afname van de vragenlijst (zie paragraaf 2.2) is dus een belangrijke fac
tor die constant moet worden gehouden.8

Een tweede factor waarmee rekening moet worden gehouden, is dat de
klachten na het herbezoek en de standaardbrief de eerste paar dagen eerder
toenemen dan afnemen. Shapland e.a. (1985) vonden in hun onderzoek dat
bijna elke interventie van de politie en het openbaar ministerie tot een toe
name van klachten leidde. In een controlegroep, waarbij niet geïntervenieerd
was, nemen de klachten af. Immers, vergeten herinneringen aan het misdrijf
werden weer opgerakeld. De verwachting was wel dat de klachten na een
paar dagen weer afnamen. Om deze reden is besloten de afname van de vra
genlijst niet direct na het herbezoek of de standaardbrief te laten plaatsvin
den, omdat er dan een onjuist beeld zou worden verkregen. Anderzijds moet
er ook weer niet te veel tijd verstrijken tussen een herbezoek of een stan
daardbrief en het interview. Om aan beide bezwaren tegemoet te komen is
besloten om een periode van veertien dagen te laten verstrijken tussen herbe
zoek of standaardbrief en het interview.

Type slachtoffers
Niet ieder slachtoffer van een misdrijf komt in aanmerking voor het experi
ment. Vooraf is een aantal selectiecriteria gesteld. Zo komen alleen slacht
offers van middelzware misdrijven waarvan de dader bekend is bij de politie,
in aanmerking. Voorts moeten de zaken aan de volgende criteria voldoen om
voor het experiment in aanmerking te komen (zie voor een nadere uitleg van
onderstaande criteria bijlage 2).
1. het moeten ‘natuurlijke personen’ zijn, inclusief kleine zelfstandigen die

binnen de regio van het korps wonen;
2. het misdrijf mag niet langer dan zes maanden geleden zijn gepleegd;
3. bij de delicten diefstal, vernieling, doorrijden na aanrijding9 en in sommige

gevallen inbraak’0, moet de schade meer dan f 500 bedragen.

Vergeljkingsgroep
Ter complementering van het onderzoek is, na afloop van het experiment,
een extra groep slachtoffers van inbraak en vermogensdelicten samengesteld.
Dit is gedaan aan de hand van de processen-verbaal ‘onbekende daders’ bij
de politie in Alkmaar en Eindhoven. De opzet was deze groep te vergelijken
met slachtoffers van vermogensmisdrijven uit de controlegroep die een stan
daardbrief hebben ontvangen. Er kan dan worden vastgesteld wat het effect is
van de standaardbrief met de mededeling dat de dader is opgespoord. De
vergelijkingsgroep is dusdanig samengesteld dat deze qua type delict, leeftijd,
sekse en tijdsperiode tussen misdrijf en interview vrijwel vergelijkbaar was
met de controlegroep.

Een kanttekening van deels onderzoektechnische en deels inhoudelijke
aard is hierbij op zijn plaats. Onderzoektechnisch is het noodzakelijk dat de
dader nog onbekend is. Wanneer de dader bekend is bij de politie, krijgt het
slachtoffer automatisch een standaardbrief toegezonden. Inhoudelijk gezien

8 Men zou dit probleem kunnen ondervangen door zowet voor als na het herbezoek het
slachtoffer een interview af te nemen en voor het ‘tijdseffect’ te controleren. Dit heeft ech
ter als bijkomende nadelen: een vergroting van de non-respons, een verdubbeling van de
interviewkosten en een mogelijke correlatie van beide metingen.
Doorrijden na aanrijding is in Eindhoven niet meegenomen in het experiment.

10 Woninginbraken komen altijd in aanmerking, ongeacht de hoogte van de schade.
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zou dit interpretatieproblemen kunnen opleveren. Immers, gevonden verschil
len tussen beide groepen zouden kunnen worden toegeschreven aan het feit
dat de dader bekend is bij het slachtoffer en niet aan de standaardbrief. Daar
echter de belangrijkste informatie in de standaardbrief betrekking heeft op
het feit dat de dader is opgespoord en een grote groep slachtoffers alleen via
de standaardbrief op de hoogte wordt gesteld van de opsporing van de dader,
is besloten dat de voordelen van een vergelijkingsgroep opwegen tegen de
methodologische bezwaren.

Tot slot zij opgemerkt dat gekozen is voor vermogensdelicten, omdat de
relatie tussen dader en slachtoffer in het merendeel van de zaken zodanig is
dat beiden volkomen vreemden voor elkaar zijn. Dit in tegenstelling tot ge
weldsdelicten, waar het vaker om een bekende gaat. Een meer praktische
overweging voor deze keuze is dat ingeval van vermogensdelicten de dader
vrijwel nooit meteen na de aangifte bij de politie bekend is.

Schematisch ziet het design er als volgt uit.

Figuur 1: Effectenonderzoek onder slachtoffers

experimentele groep > herbezoek (dader bekend)
(vermogens- en geweldsmisdrijven)

controlegroep > standaardbnef (dader bekend)
(vermogens- en geweldsmisdrijven)

vergelijkingsgroep > geen standaardbnef (dader onbekend)
(vermogensmisdnjven)

22 Vragenlijst

Voor de evaluatie van een experiment zijn diverse gegevens nodig. Om het
experiment naar behoren te kunnen evalueren zijn vragenlijsten afgenomen
bij de slachtoffers en de politiefunctionarissen.

Aan de slachtoffers is schriftelijk toestemming gevraagd voor medewerking
aan het onderzoek.’1 Indien men weigerde medewerking te verlenen, kon te
lefonisch of schriftelijk contact worden opgenomen met het WODC. Ingeval
van toestemming werd, twee weken na het herbezoek of de standaardbrief12,
een interview bij het slachtoffer afgenomen door het MPO. Hierbij is ge
bruik gemaakt van geprecodeerde vragenljsten. De antwoorden op de vragen
kon men zelf invullen met behulp van een computer.13

In de gebruikte vragenlijst staan de verwerking van het misdrijf en de
bevrediging van het rechtsgevoel centraal. Daarnaast is aandacht besteed aan
het aangiftegesprek, opvattingen over de politie, de aangiftebereidheid en on
veiligheidsgevoelens.14 In de vragenlijst is verder een aantal vragen meegeno
men die meer ter exploratie dienen. Voorts is een aantal achtergrond- en so
ciaal-demografische kenmerken aan de orde gekomen.

Deze ‘toestemmingsbnet is namens de politie verzonden.
12

In de vergetijkingsgroep is de datum van het interview bepaald aan de hand van de tijd
spanne tussen aangifte en interview bij slachtoffers van vermogensmisdnjven in de controle
groep.
De vragenlijst was van tevoren ingevoerd in een computer. Deze geprecodeerde vragenlijst
werd in het bijzijn van, of met behulp van, een enquêteur/trice afgenomen.
Om deze begrippen te meten is in de literatuur aansluiting gezocht bij bestaande vragentijs
ten.
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Aangezien het om een ‘proeftuin’ gaat, zijn naast gegevens bij slachtoffers
eveneens gegevens verzameld bij politiefunctionarissen. De aan het experi
ment deelnemende politiefunctionarissen hebben na afloop van ieder herbe
zoek een korte vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bestaat voor een groot
gedeelte uit items over de beleving van het herbezoek. Daarnaast zijn vragen
opgenomen over de tijdsbesteding per herbezoek.

In aanvulling op deze informatie zijn voorafgaande aan en gedurende het
verloop van het experiment geregeld tussentijdse bijeenkomsten georgani
seerd, waar de politie en de onderzoekers ervaringen en ideeën hebben uitge
wisseld. Tevens zijn procedurele problemen uitvoerig besproken.

23 Random toewijzing

Het uitgangspunt van dit evaluatie-onderzoek is een groep slachtoffers die
een standaardbrief heeft ontvangen te vergelijken met een groep slachtoffers
bij wie een herbezoek heeft plaatsgevonden. De opzet is dat de slachtoffers
die in aanmerking komen voor het experiment, ‘at random’ worden toebe
deeld aan een van beide condities; de controle- of de experimentele groep.

Omdat de gevolgde werkwijze in beide ‘proeftuinen’ niet geheel overeen
komstig is, zal de procedure per korps worden toegelicht.’5 Voor de duidelijk
heid zij hierbij alvast vermeld dat dit verschil in werkwijze geen enkele conse
quentie heeft voor de ‘random’ toewijzing van de slachtoffers.

Alkmaar
Bij de Rijkspolitie Alkmaar loopt de slachtoffercoördinator van de landgroep
wekelijks de processen-verbaal met bekende daders door om na te gaan of er
tussentijds nog zaken zijn afgerond. Indien dit het geval is, checkt de coördi
nator of de zaak voor het onderzoek in aanmerking komt (zie paragraaf 2.1).
Wanneer aan beide factoren voldaan is, worden vervolgens de voor het on
derzoek relevante gegevens op een lijst genoteerd.’6 De coördinator bekijkt
op deze lijst of het slachtoffer tot de controle- of de experimentele groep be
hoort. De slachtoffers uit de controlegroep krijgen een standaardbrief toege
stuurd. De slachtoffers uit de experimentele groep worden door een politie
functionaris opgebeld om een afspraak te maken voor een herbezoek thuis.

Eindhoven
Bij de politie in Eindhoven worden de aangiften, in tegenstelling tot in Alk
maar, door het bureau Administratieve District Ondersteuning (Ado)17 opge
nomen. Deze afdeling verzorgt de eerste opvang van het publiek en is gespe

15
Dit wordt deets veroorzaakt door het verschil in organisatiestructuur tussen de gemeente
politie en de Rijkspolitie.

16 Door de onderzoekers zijn voorafgaande aan het experiment ongeveer 300 lijsten samenge
steld. Volgens een random methode is bovenaan iedere lijst per volgnummer vermeld of
een toekomstig slachtoffer tot de experimentele of de controleconditie behoorde. De politie
diende de namen van de slachtoffers, in volgorde van afronding van het proces-verbaal,
chronologisch op de lijsten te plaatsen. Bovenaan de lijst kon de politie dan lezen of het
slachtoffer een herbezoek of een standaardbrief zou krijgen.

17
De Ado is een aangiftebureau en bestaat uit medewerkers die een verkorte politie-oplei
ding hebben gevolgd. Van ieder district is één medewerker van de Ado uitvoerig geïnstru
eerd over de te volgen procedure. Daarnaast zijn ze aanwezig geweest op de tussentijdse
bijeenkomsten.
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cialiseerd in het opnemen van aangiften (snelle verwerking). Afhankelijk van
de ernst van het misdrijf wordt een zaak doorgestuurd naar de recherche of
basispolitie, die de zaak verder in behandeling neemt.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande organisatiestructuur in
Eindhoven is besloten de Ado deels te laten samenwerken met de getrainde
politiefunctionarissen. De Ado heeft daarom de selectie van de zaken die
voor het onderzoek in aanmerking komen, op zich genomen. Deze geselec
teerde zaken worden door de Ado vervolgens doorgespeeld naar de betrok
ken politiefunctionarissen.

Het onderscheid met de Alkmaarse werkwijze is dat de Ado — in plaats
van de politiefunctionarissen — aan de hand van de lijst nagaat of een gese
lecteerde zaak tot de experimentele of tot de controlegroep behoort. Ingeval
een zaak tot de experimentele groep behoort, worden de persoonsgegevens
van het slachtoffer en een kopie van het proces-verbaal naar de betreffende
politiefunctionaris doorgespeeld. Indien een zaak onder de controlegroep valt,
vult de Ado de lijst in en stuurt deze vervolgens op naar het WODC. De ver
dere procedure is overeenkomstig die van Alkmaar.

2.4 Training van de politie

De geformuleerde richtlijnen Vaillant bieden weinig houvast voor het in de
dagelijkse praktijk omgaan met slachtoffers. De hierdoor geboden vrijheid
om de dienstverlening aan het slachtoffer naar eigen inzicht te regelen heeft
binnen de politie eerder tot onzekerheid dan tot besluitvaardigheid geleid.
Men heeft in het algemeen weinig of geen ervaring met het voeren met ge
sprekken met slachtoffers nadat de dader is opgespoord. De politie is voor
namelijk gewend handelend op te treden (zie o.m. Steinmetz en Van Andel,
1987; Van de Velde e.a., 1988). Het was daarom noodzakelijk een training
voor de politiefunctionarissen op te zetten. In samenwerking met een begelei
dende werkgroep en het bedrijf Circon, dat eveneens de richtlijnen Vaillant
heeft verfilmd, is trainingsmateriaal vervaardigd voor de politie. De begelei
dende werkgroep was samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van
verschillende disciplines.

Het trainingsmateriaal bestaat uit een aantal discussieflims over het be
middelen bij een schadevergoeding tussen dader en slachtoffer en over het
verstrekken van informatie aan slachtoffers tijdens een herbezoek. De trai
ning is in tweeënhalve dag gegeven. De eerste dag is het videomateriaal ge
toond en besproken, de tweede dag is het informatie geven en het schadebe
middelen door de politiefunctionarissen zelf geoefend door middel van een
rollenspel. Het rollenspel is telkens op de videoband opgenomen en nader
hand besproken. De laatste dag van de training is besteed aan de doelstellin
gen van het experiment en de wijze waarop hieraan invulling moet worden
gegeven in de dagelijkse werkzaamheden.

Alvorens er een herbezoek plaatsvindt, moet er eerst een telefonische af
spraak met het slachtoffer worden gemaakt. In de training zijn de politiefunc
tionarissen ook geïnstrueerd ten behoeve van dit eerste telefonische contact.
Deze instructies zijn op schrift gesteld, zodat ze als handleiding kunnen die
nen bij het telefoongesprek.

Politiefunctionarissen werden (en worden) geworven met dynamisch werk
in het vooruitzicht, bijvoorbeeld liet opsporen van criminelen. Het aanhoren
en begeleiden van slachtoffers hoort hier — in de optiek van menig agent —

niet bij (Bonarius, 1988). Het was daarom belangrijk enigszins ‘slachtofferge
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richte’ politiefunctionarissen voor het experiment te hebben. Voorafgaand aan
het experiment is na overleg met de betrokken korpsleidingen besloten dat
de politiefunctionarissen die in de praktijk al veel aan begeleiding van slacht
offers doen, het meest geschikt zouden zijn voor de deelname aan het experi
ment op grond van de beschikbare tijd, kennis en ervaring. Een mogelijk
bezwaar tegen deze procedure is dat hierdoor vraagtekens gezet kunnen wor
den bij de generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. Maar
het voordeel is dat het wel ten goede komt aan de kans dat het experiment
op een zo optimaal mogelijke wijze wordt ingevuld (Berk en Smyth, 1988).

2.5 Praktische problemen

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat vrij snel nadat de dader bekend was
bij de politie, het herbezoek zou plaatsvinden. Dit leverde echter problemen
op met betrekking tot de standaardbrief. Een gebruikelijke werkwijze binnen
een politiekorps is namelijk dat pas na het bekend worden van de dader en
de afronding van het proces-verbaal, de standaardbrief via de parketadmini
stratie wordt opgestuurd naar het slachtoffer. Een ingang bij het administra
tieve systeem vindt plaats door middel van een parketnummer. Indien men
informatie wil hebben over een bepaalde zaak, dient men over dit nummer te
beschikken. Dit geldt zowel voor het slachtoffer als voor de politie. De politie
zendt daartoe bij elk proces-verbaal ‘bekende dader’ een aanvraagformulier
voor een parketnummer mee. Het parket vult dit nummer in. Het parket-
nummer kan hierna door middel van de standaardbrief ter beschikking wor
den gesteld aan het slachtoffer. Die kan dan onder vermelding van dit parket-
nummer contact opnemen met de officier van justitie.

Met andere woorden, de standaardbrief wordt pas naar het slachtoffer op
gestuurd als het verbaal is afgeboekt. Een probleem hierbij is dat zich in een
groot aantal gevallen een aanzienlijk tijdsverschil kan voordoen tussen het
moment dat de dader bekend is en het moment dat het verbaal is afgerond.
Indien de herbezoeken zouden plaatsvinden direct nadat de dader is opge
spoord en de standaardbrief pas opgestuurd zou worden als het verbaal is af-
geboekt, dan zou het tijdsverschil van invloed kunnen zijn op de eventuele te
vinden verschillen tussen de controle- en de experimentele groep. Om die
reden is besloten de datum van afronding van het verbaal als uitgangspunt te
nemen. Dit impliceert dat zich minimaal twee maanden bevinden tussen het
moment van aangifte en het moment dat het slachtoffer een standaardbrief of
een herbezoek krijgt. Zoals al eerder is aangegeven (paragraaf 2.1) is beslo
ten dit tijdsverschil te beperken tot een maximum van zes maanden.

Een probleem van andere aard is dat we niet voor de volle honderd pro
cent inzicht hebben in hetgeen zich tijdens de herbezoeken heeft afgespeeld.
De verkregen informatie beperkt zich tot de wagenljsten die na afloop van
ieder herbezoek door de betreffende politiefunctionarissen zijn ingevuld en
tot de verkregen informatie op de tussentijdse bijeenkomsten (zie paragraaf
2.2). Het was immers praktisch gezien voor de onderzoekers ondoenlijk bij
ieder herbezoek aanwezig te zijn.

De presentatie van de gegevens in de hierna volgende hoofdstukken zal
daarom per korps plaatsvinden.’8 Een ander argument dat pleit voor een

18
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de diverse landgroepen en/of districten van de
twee korpsen. De aantallen respondenten uitgesplitst naar landgrocp zijn te gering.
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korpsgewijze presentatie, is het onderscheid Rijks- en gemeentepolitie. De
organisatorische structuur van de Rijkspolitie in het district Alkmaar is an
ders dan de structuur van de Eindhovense politie. De aangiften worden bij
voorbeeld in Eindhoven door het aangiftebureau Ado behandeld, terwijl deze
in Alkmaar door individuele politiefunctionarissen worden opgenomen. Ver
der kan het onderscheid stad versus platteland een rol spelen. Immers, bewo
ners van het platteland (Alkmaar) komen over het algemeen minder met cri
minaliteit in aanraking dan bewoners van grote steden (Eindhoven).
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3 Beschrijving van de slachtoffers

3.1 Inleiding

Alvorens nader in te gaan op de beantwoording van de vraagstellingen van
het onderzoek, wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de res
pons en non-respons van de benaderde slachtoffers. Verder wordt nagegaan
of de onderzochte groepen op relevante sociaal-demografische en achter
grondkenmerken met elkaar overeenkomen. Vervolgens wordt op grond van
deze kenmerken de samenstelling van de onderzochte groepen beschreven.
De gepresenteerde gegevens dienen tevens als een profielschets van de slacht
offers.

32 Respons en non-respons

Gedurende de experimentele fase van het onderzoek hebben de Alkmaarse
en de Eindhovense politie in totaal 265 zaken geselecteerd die voor het On
derzoek in aanmerking komen. Er zijn 122 slachtoffers benaderd voor een
herbezoek en 143 standaardbrieven opgestuurd. Al deze zaken voldoen aan
de voorafgestelde selectiecriteria (zie paragraaf 2.1).

Van de 122 personen die de politie heeft benaderd voor een herbezoek, is
in tien gevallen geen contact tot stand gekomen, omdat het slachtoffer onbe
reikbaar was. In 112 gevallen heeft er wel een herbezoek plaatsgevonden.

Twee weken na het herbezoek of het ontvangen van de standaardbrief is
aan de slachtoffers een brief gestuurd met een toelichting op het onderzoek
(zie paragraaf 2.2). Indien men niet bereid was mee te werken aan het on
derzoek, kon men dit telefonisch of schriftelijk aan het WODC berichten; 23
personen hebben op deze wijze geweigerd (tabel 1).

In totaal zijn dus 232 namen en adressen doorgegeven aan het MPO.
Sommige slachtoffers waren echter niet bereikbaar, andere weigerden alsnog.
Uiteindelijk hebben 144 personen meegewerkt aan het interview. Dit bete
kent dat de respons, wat betreft de totale groep, 54% bedraagt (tabel 1).

Voor wat betreft de vergeljkingsgroep zijn aan het MPO, uitgaande van
een soortgelijke respons als bij de experimentele en de controlegroep, 120
namen en adressen doorgegeven. De responsbereidheid ligt hier iets hoger
(75%) en in totaal is met 90 slachtoffers, waarvan de dader onbekend is, een
interview gerealiseerd.

De responsbereidheid van de slachtoffers is ongelijk verdeeld over de ver
schillende landgroepen en/of districten (bijlage 3, tabel 1). De bereidheid van
slachtoffers om mee te werken aan het onderzoek is in de landgroepen Stede
Broec en Heioo relatief het grootst (respectievelijk 71% en 65%), op de voet
gevolgd door het district Eindhoven-Zuid (62%). In Bergen en Eindhoven
Noord is de deelname gering (respectievelijk 18% en 33%).
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Tabel 1: Overzicht van de bereidheid mee te werken aan het experiment en het onderzoek

herbezoek (experimentele groep):
benaderde personen 122
onbereikbaar - 10

afgelegde herbezoeken 112
opgestuurde standaardbrieven controlegroep: 143

255
weigering deelname WODC - 23

totaal aantal adressen naar NIPO 232
herhaalde malen geen gehoor - 51
herhaalde malen antwoordapparaat - 2
foutief adres - 8
juiste persoon steeds afwezig - 6
weigering deelname NIPO - 21

gerealiseerde interviews experimentete groep 75
gerealiseerde interviews controlegroep 69

144totaal aantal gereatiseerde interviews

geen standaardbnef (vergelijkingsgroep):
totaal aantal adressen naar NIPO 120
herhaalde malen geen gehoor - 16
herhaalde malen antwoordapparaat - 2
foutief adres - 2
juiste persoon steeds afwezig

- 2
weigering deelname MPO - 8

totaal aantal gerealiseerde interviews vergelijkingsgroep 90

3.3 Vergeljkbaarheid van de onderzochte groepen

In deze paragraaf wordt de samenstelling vergeleken van de antwoordgroep
(de groep die heeft meegewerkt aan het interview) en de niet-antwoordgroep
(de groep die niet wenste mee te doen aan het onderzoek), de controle- en
de experimentele groep, de vergelijkingsgroep en de niet-vergelijkingsgroep
en de beide politiekorpsen Alkmaar en Eindhoven. Er is onderzocht of de sa
menstelling van deze groepen voor wat betreft relevante sociaal-demografi
sche kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleiding, en achtergrondkenmer
ken (opleiding, delict, eerdere slachtofferervaringen en lichamelijk letsel) met
elkaar overeenkomen.

Voor wat betreft de diverse kenmerken zijn geen statistisch significante
verschillen gevonden (p>O,05).19 Geconcludeerd kan worden dat de onder
zochte groepen op alle punten overeenkomen met hun corresponderende
groepen. Alleen ten aanzien van de beide politiekorpsen Alkmaar en Eindho
ven, zijn enkele verschillen geconstateerd voor wat betreft het type misdrijf,
de tijdsduur tussen de aangifte en het interview en eerdere slachtofferervarin
gen. Bij de beschrijving van de diverse kenmerken in de onderstaande para
grafen zal dit aan de orde komen.

Resumerend kan gesteld worden dat de onderzochte experimentele, con
trole- en vergelijkingsgroep voor wat betreft de sociaal-demografische en ach
tergrondkenmerken een zeer getrouwe weerspiegeling van elkaar zijn.

19 De analyses zijn uitgevoerd met behulp van t-testen.
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3.4 De beschrijving van de onderzochte groepen

In de onderstaande subparagrafen wordt de samenstelling van de experimen
tele en de controlegroep beschreven voor wat betreft sociaal-demografische
kenmerken en achtergrondkenmerken. De gegevens dienen als een profiel
schets van de slachtoffers en hebben alleen betrekking op de 144 responden
ten uit de experimentele en de controlegroep. Daar de vergelijkingsgroep
overeenkomt met slachtoffers van vermogensdelicten in de controlegroep en
niet significant hiervan afwijkt, is het niet relevant van deze groep een aparte
beschrijving te geven. En aangezien verder gebleken is dat de controle- en
experimentele groep op geen enkel kenmerk significant van elkaar verschil
len, lijkt het overbodig de gegevens voor beide groepen afzonderlijk te pre
senteren.

3.4.1 Sociaat-demografische kenmerken

In totaal zijn, verspreid over een periode van ongeveer een jaar, 144 personen
uit de experimentele en de controlegroep geïnterviewd. Van hen is 73% in de
directe woonomgeving slachtoffer geworden. De resterende personen zijn of
in de eigen woonplaats (15%) of in een andere plaats slachtoffer geworden
(12%).

Geslacht en leeftijd
Op basis van de zogenaamde slachtofferstudies is inmiddels zeer veel infor
matie beschikbaar over de sociaal-demografische kenmerken van slachtoffers
van misdrijven. Verschillende auteurs hebben onderzoek gedaan naar slacht
offerschap en de gevolgen hiervan (zie o.m. Fiselier, 1978; Van Dijk en Stein
metz, 1979; Smale, 1977 en 1984). Verder wordt tweejaarljks de CBS-slacht
offerenquête gehouden onder de Nederlandse bevolking (ESM, 1986). Uit
deze studies blijkt dat de kans op slachtofferschap niet gelijk verdeeld is on
der de bevolking. Over het geheel genomen lopen jonge mannen de grootste
kans op victimisatie.

In dit onderzoek blijkt dat 73% van de slachtoffers tot het mannelijk ge
slacht behoort en 27% tot het vrouwelijk geslacht. Het percentage vrouwen
dat in dit onderzoek slachtoffer is geworden, ligt flink wat lager dan het lan
delijk gemiddelde. Uit de CBS-slachtofferenquête over 1986 (ESM, 1987)
blijkt dat 45% van de slachtoffers tot het vrouwelijk geslacht behoort.

De slachtoffers in dit onderzoek zijn relatief jong. De gemiddelde leeftijd
is 31 jaar. Van de slachtoffers bevindt 43% zich in de leeftijdsklasse tot 30
jaar en 33% is ouder dan 30 jaar maar jonger dan 50 jaar. Ten slotte is 24%
ouder dan 50 jaar. Ter vergelijking: uit de CBS-statistieken blijkt dat van de
Nederlandse bevolking 26% jonger is dan 30 jaar (CBS, 1987).

Dagelijkse bezigheden en opleiding
Ruim de helft van de ondervraagden (58%) krijgt zijn inkomsten via een be
roep. Van degenen die niet werkzaam zijn in een beroep of een bedrijf, is het
merendeel huisvrouw of studerend (68%). Verder is 15% gepensioneerd of in
de VUT, 9% arbeidsongeschikt en 8% werkloos of werkzoekend.

Van de slachtoffers heeft 15% alleen de lagere school afgemaakt en heeft
85% voortgezet onderwijs genoten. De meeste slachtoffers treft men aan bij
degenen die een middelbare opleiding hebben gevolgd (37%), 25% heeft een

35



lagere opleiding gevolgd en 23% een hogere of een universitaire opleiding.
Jonge slachtoffers met een lage opleiding worden relatief vaker slachtoffer
van geweldsdelicten dan van vermogensdelicten20, respectievelijk 52% en 15%
(bijlage 3, tabellen 2a en 2b). Is men daarentegen ouder dan 30 jaar, dan
loopt men, ongeacht de hoogte van de opleiding, een evenredige kans op
slachtofferschap van een vermogensmisdrijf als op een geweldsmisdrijf (bij
lage 3, tabel 2c).

3.4.2 Achteigrondkenmerken

Type delict
Het merendeel van de ondervraagden is slachtoffer geworden van (poging)
tot (woning)inbraak (30%) of mishandeling (29%). In Eindhoven komen aan
zienlijk meer inbraken en mishandelingen voor dan in het Alkmaar. In Alk
maar komen relatief veel autodiefstallen voor, terwijl in Eindhoven geen van
de ondervraagden daarvan slachtoffer is geworden (bijlage 3, tabel 3).

Eerdere stachtofferervaringen
87% van de ondervraagden is in het verleden, al eerder, één of meer malen
slachtoffer geweest van inbraak, diefstal, vernieling, mishandeling en/of
schennis der eerbaarheid. Slechts 13% heeft geen eerdere slachtofferervarin
gen. Er doen zich verschillen voor tussen de beide korpsen. In Alkmaar heeft
78% van de ondervraagden eerdere ervaringen met slachtofferschap, terwijl
dit percentage in Eindhoven 95% bedraagt.

Lichamelijk letsel
Bijna 20% van de ondervraagden heeft als gevolg van het delict lichamelijk
letsel opgelopen. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend (op één geval na) om
slachtoffers van mishandeling. Bij 5% van deze slachtoffers is herhaalde be
handeling of ziekenhuisopname noodzakelijk geweest.

Tijdsinterval aangifte - interview
De opzet van het onderzoek was de tijd tussen de aangifte en het interview te
beperken tot een maximum van zes maanden. In de praktijk echter varieert
de tijd die verstrijkt tussen het moment van aangifte en het interview, van één
maand tot acht maanden. Daar in slechts 10% van de zaken het tijdsinterval
tussen de aangifte en het interview meer dan zes maanden bedraagt (tot een
maximum van acht maanden), kan gesteld worden dat de opzet redelijk is
geslaad. De verdeling van de tijdsintervallen verschilt significant per politie
korps. Dat wil zeggen dat de tijd die verstrijkt tussen aangifte en interview
per politiekorps verschilt. In Eindhoven is 70% van de processen-verbaal bin
nen drie maanden afgehandeld tegenover 30% van de verbalen in Alkmaar.
Een verklaring voor de snellere afhandeling van de zaken in Eindhoven is dat
daar meer voorgeleidingszaken voorkomen. Noodgedwongen moet het pro
ces-verbaal dan binnen twee weken worden afgerond.

20
De vermogensdelicten bestaan uit inbraak, beroving, diefstal en aanrijding. Onder de ge
weldsdelicten vallen vernieling, mishandeling, bedreiging en schennis der eerbaarheid.

21
X2= 19,99, df=1, p=O,OO
Voorgeleidingszaken zijn zaken waarbij de dader in preventieve hechtenis wordt genomen.
Het proces-verbaal dient dan binnen twee weken te zijn afgerond.
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Relatie slachtoffer - dader
In 74% van de zaken is de dader een volkomen onbekende van het slachtof
fer. De dader is een bekende en/of een vriend of kennis in 25% van de ge
vallen. In één geval is er sprake van intrafamiliaal geweld, dat wil zeggen dat
een familielid het misdrijf heeft gepleegd.n

Het type misdrijf en de aard van de relatie met de dader zijn aan elkaar
gerelateerd. Bij geweldsmisdrijven is de dader relatief vaak een kennis en/of
bekende (29%) of een vriend en/of familie (11%). Bij vermogensmisdrjven
is de dader in 83% van de gevallen een volkomen onbekende, terwijl dit per
centage bij geweldsmisdrijven 61% bedraagt (bijlage 3, tabel 4). Ook in de
literatuur komt nogal eens naar voren dat bij geweldsmisdrijven relatief vaak
sprake is van een relatie van de dader met het slachtoffer (zie o.m. Junger en
Van Hecke, 1988).

Politiële antecedenten van de slachtoffers
Uit verschillende onderzoeken (Smale, 1977; Baudoin, 1982; Junger en Zeil
stra, 1989) komt naar voren dat slachtoffers van misdrijven mogelijkerwijze
zelf ook één of meer delicten gepleegd kunnen hebben. Om dit na te gaan is
een antecedentenonderzoek gehouden bij de politiekorpsen in Alkmaar en
Eindhoven. Nagegaan is in hoeverre de slachtoffers ook als daders van mis
drijven bij de politie zijn geregistreerd.

Uit het antecedentenonderzoek is gebleken dat 17% van de slachtoffers
ook als dader van een misdrijf contact met de politie heeft gehad. Smale
vond in een onderzoek dat zelfs 33% van de slachtoffers een crimineel verle
den had (Smale, 1977). Er is nagenoeg geen verschil tussen Alkmaar en
Eindhoven met betrekking tot de percentages ‘dader-slachtoffers’; respectie
velijk 16% en 17%. De groep ‘dader-slachtoffers’ is over het algemeen jong
(47% is tussen de 20 en 30 jaar oud) en bestaat voornamelijk uit personen
van het mannelijk geslacht (84%). In Eindhoven hebben de ‘dader-slacht
offers’ zich vooral schuldig gemaakt aan winkeldiefstal (27%), rijden onder
invloed (27%) en mishandeling (19%), in Alkmaar voornamelijk aan mishan
deling (28%) en rijden, onder invloed (22%). Er is ook gekeken naar de aard
van delicten waarvan deze personen zelf slachtoffer zijn geworden. In Alk
maar blijkt dit vooral fietsendiefstal (33%), mishandeling (28%) en vernieling
(28%) te zijn en in Eindhoven voornamelijk mishandeling (50%) en inbraak
(31%).’

Wat de recidive betreft, kan gesteld worden dat van de groep ‘dader-slacht
offers’ 59% meer dan één delict heeft gepleegd. In tabel 2 is weergegeven
hoe vaak de ‘dader-slachtoffers’ met de politie in aanraking zijn geweest in
verband met een gepleegd delict.

Tabel 2: Aantal maal in contact met politie

aantal contacten

1 2 3 4 5 >5 totaal

Alkmaar 9 5 0 1 3 0 18
Eindhoven 9 2 S 1 4 5 26

totaal 18 7 5 2 7 5 44

12 respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze vraag.

Dit verschil is significant: X2=8,48, df=3, p=O,O3.
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In Eindhoven is een lichte tendens waarneembaar tot meer en hardnekkigere
recidive (meer dan één contact). In Eindhoven blijkt van de groep ‘dader
slachtoffers’ 65% te recidiveren, in Alkmaar bedraagt dit percentage 50%.
Verder blijkt dat in Eindhoven recidivisten ook vaker met de politie in aan
raldng komen dan in Alkmaar. De delicten die bij recidive veelal genoemd
worden, zijn: mishandeling, winkeldiefstal en rijden onder invloed.
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4 Evaluatie van het lierbezoek

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het eerste contact met de politie (aangiftegesprek) en
het tweede contact (herbezoek) beschreven. De gegevens over het aangifte-
gesprek hebben betrekking op alle 144 ondervraagden. De informatie over
het herbezoek heeft vanzelfsprekend alleen betrekking op de 75 ondervraag
den uit de experimentele groep. Ten slotte hebben de gegevens over de her-
bezoeken, vanuit het gezichtspunt van de politiefunctionarissen, betrekking op
alle 112 door de politie afgelegde herbezoeken. Achtereenvolgens komen aan
de orde: de indruk van de ondervraagde slachtoffers van het aangiftegesprek
en het herbezoek, de relatie tussen het aangiftegesprek en het herbezoek en
het oordeel van de politiefunctionarissen over het herbezoek. Aan het einde
van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoeveel tijd de experimentele
procedure gemiddeld beslag legt op de werkzaamheden van de politie.

Voorts zij opgemerkt dat, behalve voor de experimentele en de controle
groep, eveneens gegevens worden gepresenteerd voor de vergelijkingsgroep.
Zoals eerder vermeld, bestaat deze groep uit slachtoffers van vermogensmis
drijven die noch een herbezoek noch een standaardbrief hebben ontvangen.
Zij zullen worden vergeleken met slachtoffers van vermogensmisdrjven uit de
controlegroep (die een standaardbrief hebben ontvangen).

42 Het eerste contact met de politie bij de aangifte

Over het algemeen komen slachtoffers voor het eerst met de politie in aanra
king bij het aangiftegesprek. Zoals in paragraaf 1.6.1 al naar voren is geko
men, is het van belang dat het eerste contact met de politie op een zo soepel
mogelijke wijze verloopt.

De redenen voor het doen van aangifte bij de politie lopen nogal uiteen.
Ruim een derde van de slachtoffers (39%) heeft aangifte gedaan vanuit de
overtuiging dat de dader gepakt moet worden, 23% heeft aangifte gedaan ten
einde herhaling te voorkomen en 11% van de slachtoffers verwachtte door
het doen van aangifte de gestolen spullen terug te krijgen. Andere redenen
zijn: als bewijs voor de verzekering, om geholpen te worden en plicht als bur
ger (bijlage 3, tabel 5).

Hoe hebben de slachtoffers hun eerste contact met de politie, het aangifte-
gesprek, ervaren? Om deze vraag te beantwoorden is de respondenten een
vijftal items voorgelegd die alle betrekking hebben op het aangiftegesprek.
Indien we de items afzonderlijk bekijken, dan blijkt dat 98% van de slacht
offers vindt dat ze vriendelijk te woord zijn gestaan, 76% geeft aan dat de
politie interesse toonde en 94% van de slachtoffers heeft een positieve indruk
overgehouden aan de agent bij de aangifte. Voorts oordeelt 84% dat de poli
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tie hen goed geholpen heeft tijdens de aangifte en geeft 82% aan tevreden te
zijn over hetgeen de politie voor hen gedaan heeft als slachtoffer van een
misdrijf.

Ook Winkel (1987) vindt in een onderzoek onder inbraakslachtoffers
soortgelijke resultaten.n Resumerend kan gesteld worden dat de slachtoffers
de genoten behandeling bij de aangifte zeer positief hebben ervaren.

Met behulp van een jrincipale componentenanalyse is een eendimensiona
le schaal samengesteld. Deze ‘aangifteschaal’ is geconstrueerd op basis van
de hiervoor behandelde items: hoe is men te woord gestaan door de politie,
de mate waarin de politie interesse toonde, de indruk van de agent bij de
aangifte, de mate waarin de politie geholpen heeft en mening over wat de
politie gedaan heeft.

Uit de verkregen resultaten kan worden afgeleid dat 86% van de onder
vraagden positief gestemd is over het aangiftegesprek met de politie en dat
15% het aangiftegesprek negatief kwalificeert. Opvallend is dat het oordeel
over het eerste contact met de politie significant verschilt voor beide korpsen.
Van degenen die in Alkmaar aangifte hebben gedaan, heeft 93% een positie
ve indruk opgedaan van het aangiftegesprek, terwijl in Eindhoven slechts
78% deze mening huldigt (bijlage 3, tabel 6). Nader onderzoek van deze dis
crepantie tussen beide korpsen met betrekking tot de indruk van het aangifte-
gesprek toont aan dat het type delict een belangrijke rol speelt.27 In Eind
hoven zijn het met name slachtoffers van relatief lichte misdrijven, zoals dief
stal en vernieling, die het aangiftegesprek negatief kwalificeren. Van de slacht
offers uit Eindhoven die aangifte hebben gedaan van een licht misdrijf, heeft
28% een negatief oordeel versus 7% van de Alkmaarse slachtoffers (N=77,
X2= 5,72, df= 1, p = 0,02). Dit verschil tussen beide korpsen vervalt bij de zo
genaamde zwaardere misdrijven als inbraak en mishandeling.

43 Het tweede contact met de politie via een herbezoek

Om na te gaan hoe de slachtoffers uit de experimentele groep het herbezoek
waarderen, zijn vragen gesteld over de kwalificatie van het herbezoek, welke
indrukken men heeft opgedaan van de politie tijdens het herbezoek, of men
in de toekomst weer prijs stelt op een dergelijk bezoek en de behoefte aan
(meer) informatie.

Alvorens er een herbezoek plaatsvond bij de slachtoffers uit de experimen
tele groep, is er een telefonische afspraak gemaakt. Indien tijdens dit tele
foongesprek bleek dat een slachtoffer niets zag in een herbezoek thuis, is dc
informatie telefonisch meegedeeId. De redenen voor het feit dat het contact
beperkt bleef tot een telefonisch gesprek, lopen uiteen. De meest genoemde
reden is dat het slachtoffer geen tijd heeft en/of niet geïnteresseerd is (zes
keer). Andere redenen zijn: ziekte, slachtoffer wil geen politie bij zijn buis
hebben, en het slachtoffer heeft na het telefonisch contact met de politie
geen behoefte meet aan een herbezoek thuis.

De vraagstelling van Winkel, in het Weesper slachtofferproject, komt vrijwel overeen met
de wagen over de aangifte in dit onderzoek.
Eigenwaarde = 1,%; deze factor verklaart 39% van de variantie; Cronbach’s alpha = 0,58.
Een andere mogelijkheid zou zijn dat de indruk van de aangifte in Alkmaar en Eindhoven
varieert voor de diverse landgroepen of districten. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.
Voor de eenvoud worden deze telefonische contacten tot de herbezoeken gerekend.
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Wanneer het slachtoffer instemde met een herbezoek, was het de bedoeling
dat op een zo kort mogelijke termijn een afspraak werd gemaakt. In totaal
heeft er in 112 gevallen een herbezoek plaatsgevonden. Bijna drie kwart van
deze herbezoeken (72%) heeft bij het slachtoffer thuis plaatsgevonden, 9% is
op het politiebureau afgehandeld, 8% op het werk en in 11% van de gevallen
is er tussen politie en slachtoffer alleen telefonisch contact geweest.

Kwalificatie van het herbezoek
Aan de slachtoffers is gevraagd hoe ze het herbezoek hebben ervaren. Uit
tabel 330 blijkt dat een ruime meerderheid van de slachtoffers (93%) positief
tot zeer positief is over het herbezoek. Redenen hiervoor zijn: ‘persoonlijk
contact met politie’ (23%), ‘kreeg nuttige informatie’ (20%), ‘kreeg veel aan
dacht’ (44%), en ‘werd gerustgesteld’ (9%). Opvallend is dat degenen die op
het politiebureau zijn geweest, relatief vaak negatief oordelen over het her-
bezoek (27%).

Van de slachtoffers die thuis of op het werk zijn bezocht, zou 91% in de
toekomst bij een vergelijkbare situatie weer gebruik maken van een aanbod
voor een herbezoek. Slechts twee respondenten geven aan in de toekomst
geen gebruik te zullen maken van een dergelijk aanbod. Wat betreft het her-
bezoek op het bureau geven tien van de elf slachtoffers aan in de toekomst
weer prijs te stellen op een gesprek. Ook de ondervraagden die alleen telefo
nisch contact hebben gehad met de politie, zouden alle acht weer aanvullende
informatie willen hebben.

Tabel 3: Oordeel van de slachtoffers over het herbezoek thuis en/of op het werk, op het poli
tiebureau of over telefonische informatie

thuis/werk politiebureau telefonisch totaal
aantal % aantal % aantal % aantal %

zeer positief 38 68 5 45 6 75 49 65
positief 16 29 3 27 2 25 21 28
neutraal/negatief 2 4 3 27’ - - 5 7

totaal 56 100 11 100 8 100 75 100
* Hieronder bevindt zich én slachtoffer dat zeer negatief is over het aanvullende gesprek op

het politiebureau.

Indruk over de politie
Welke indrukken heeft men opgedaan tijdens het herbezoek? Zonder uitzon
dering is iedereen van mening vriendelijk te woord te zijn gestaan; 88% geeft
aan dat de politie geïnteresseerd was en 89% oordeelt dat de politie een des
kundige indruk maakte tijdens het herbezoek. Van de bezochte slachtoffers is
93% van mening dat alle informatie duidelijk is uitgelegd en oordeelt 7% dat
bijna alles duidelijk is uitgelegd.

Ook is gevraagd ‘of men iets had aan hetgeen de politiefunctionaris te ver
tellen had’. Van de slachtoffers is 59% van mening veel te hebben aan de ver
kregen informatie, 32% heeft er weinig aan en 9% heeft helemaal niets ge
had aan de overgebrachte informatie. Op de vraag of men daadwerkelijk wat
gedaan heeft met de informatie, antwoordt 35% bevestigend. De overige 65%

Hoewet slechts met 75 slachtoffers een vraaggesprek is gehouden, is wel informatie beschik
baar over alle afgehandelde herbezoeken door de politie (N = 112) (zie ook tabet 1).
Voor deze en alle hierna volgende tabellen geldt dat door afmndingen de percentages niet
altijd tot 100% optellen.
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heeft niets gedaan met de verstrekte informatie. Er is geen verband tussen
iets kunnen doen met de informatie en het daadwerkelijk gedaan hebben.
Van de ondervraagden die opgeven veel te hebben gehad aan de informatie,
heeft slechts 40% daadwerkelijk op de een of andere wijze iets met de door
de politie verstrekte informatie gedaan.

Behoefte aan infoimatie
De vraag ‘of men meer informatie op prijs gesteld zou hebben’ wordt door
37% van de slachtoffers bevestigend beantwoord.

Er is onderzocht of deze behoefte aan informatie zich vaker voordoet bij
degenen die een standaardbrief hebben gehad, dan bij degenen die herbe
zocht zijn. Uit de resultaten blijkt dat dit het geval is. De controlegroep geeft
in 49% van de gevallen aan behoefte te hebben aan meer informatie. Van de
herbezochte slachtoffers maakt een kwart deze behoefte kenbaar. In het Alk
maarse korps heeft 36% van de controlegroep behoefte aan informatie, in
Eindhoven geeft 61% van de controlegroep dit te kennen. De informatiebe
hoefte is dus het sterkst aanwezig bij Eindhovense slachtoffers die een stan
daardbrief hebben ontvangen (61%). Voor wat betreft de herbezochte slacht
offers uit Alkmaar en Eindhoven zijn de verschillen te verwaarlozen, respec
tievelijk 27% en 24% (tabel 4).

Tabel 4: Behoefte aan meer informatie, voor de experimentele en de controlegroep, in %

Alkmaar Eindhoven

experiment controle experiment controle totaal
informatie (N=37) (N=31) (N=38) (N=38) (N=144)

ja 27 36 24 61 37
nee 73 64 76 39 63

totaal 100 100 100 100 100

df=1, p=O,OO

Een zelfde vraag is gesteld aan de vergelijkingsgroep. Uit de resultaten blijkt
dat, zowel in het Alkmaarse als in het Eindhovense korps, de vergelijkings
groep ongeveer dezelfde behoefte heeft aan informatie als de controlegroep
(van vermogensmisdrijven). In Alkmaar geeft 32% van de controlegroep te
kennen meer informatie op prijs te stellen versus 42% van de vergeljkings
groep. In Eindhoven bedragen deze percentages respectievelijk 57% en 47%
(bijlage 3, tabel 7).

Het lijkt er sterk op dat een standaardbrief door slachtoffers niet wordt
ervaren als een zinvolle aanvulling op hun behoefte aan informatie. Ook het
gegeven dat men nu op de hoogte is van het feit dat de dader is opgespoord,
draagt blijkbaar niet wezenlijk bij tot de behoefte aan informatie.

Samenvattend komen we tot de volgende conclusie. 93% van de slachtoffers
is positief tot zeer positief gestemd over het herbezoek. Bijna allen geven aan
in de toekomst, bij een vergelijkbare situatie, een herbezoek weer op prijs te
stellen en men heeft een zeer positieve indruk overgehouden aan de politie.
De behoefte aan informatie is groot. Dit beeld komt overeen met een veel
gehoorde klacht van slachtoffers, namelijk dat men te weinig informatie krijgt
van de politie (Winkel, 1987; Winkel en Koppelaar, 1988). Blijkens de resul
taten komt een herbezoek voor een belangrijk deel aan deze behoefte tege
moet. Slachtoffers met een standaardbrief geven in 49% van de gevallen te
kennen meer informatie op prijs te stellen, terwijl slechts een kwart van de
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herbezochte slachtoffers deze behoefte kenbaar maakt. De vergelijkingsgroep
heeft ongeveer dezelfde behoefte aan informatie als vermogensslachtoffers
met een standaardbrief. Er kan geconcludeerd worden dat een herbezoek
aanzienlijk meer tegemoet komt aan de informatiebehoefte van slachtoffers
dan een standaardbrief.

4.4 Aangiftegesprek en herbezoek

In paragraaf 1.6.1 is aan de orde gekomen dat de indruk die men heeft opge
daan van het eerste contact met de politie, van invloed kan zijn op het ver
loop van de verdere contacten tussen de politie en de slachtoffers (Steinmetz,
1984). Daarnaast is het ook mogelijk dat het achterwege blijven van contact
na de aangifte een negatieve invloed uitoefent op de perceptie van het slacht
offer ten aanzien van het eerste contact met de politie.

Blijkens de resultaten wordt echter geen significant verband geconstateerd
tussen het aangiftegesprek en verdere contacten nadien. Er is wel een ten
dens waarneembaar dat slachtoffers met een herbezoek positiever oordelen
over het aangiftegesprek dan slachtoffers met een standaardbrief (respectie
velijk 91% en 80%). Tussen beide korpsen worden wel enkele verschillen
geconstateerd. Het zijn met name de slachtoffers met een standaardbrief uit
Eindhoven die een negatief oordeel hebben over het aangiftegesprek (29%).
In Alkmaar heeft slechts 12% een negatieve indruk (bijlage 3, tabel 8).

Onderzocht is of een negatief of positief oordeel over het aangiftegesprek
samengaat met een respectievelijk negatief of positief oordeel over het herbe
zoek. De scheve verdeling3’ van de gegevens (93% is tevreden over herbe
zoek) maakt het echter moeilijk deze samenhang te toetsen. Er wordt wel
een zekere tendens geconstateerd dat herbezochte slachtoffers wat meer te
vreden zijn over de aangifte.

Als aanvulling op de hiervoor beschreven resultaten wordt in het kort inge
gaan op de ervaringen van de vergelijkingsgroep. Het percentage slachtoffers
dat positief oordeelt over de aangifte, ondanks het feit dat men geen stan
daardbrief heeft ontvangen, bedraagt 77%. Een negatief oordeel wordt bij
24% aangetroffen. Opmerkelijke verschillen met slachtoffers van vermogens-
misdrijven die een standaardbrief hebben ontvangen, doen zich niet voor. Het
percentage mensen dat negatief oordeelt, is slechts 9% minder dan in de ver
geljkingsgroep, respectievelijk 15% en 24%. In bijlage 3, tabel 9 worden de
gegevens per korps gepresenteerd.

Kortom, de perceptie van slachtoffers ten aanzien van het aangiftegesprek
bij de politie verschilt niet naar gelang men niets meer verneemt van de poli
tie, een standaardbrief ontvangt of een herbezoek ontvangt.

4.5 Oordeel van de politie over herbezoek

In paragraaf 4.3 is gebleken dat een zeer groot gedeelte van de slachtoffers
een herbezoek door de politie zeer op prijs stelt. In deze paragraaf wordt in
gegaan op de ervaringen van de politiefunctionarissen met de herbezoeken.

31
Dat wil zeggen dat de antwoorden van de respondenten niet gelijk zijn verdeeld over de
verschillende antwoordcategorieën.
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Een indruk hiervan is verkregen door de politiefunctionarissen te vragen naar
hun perceptie voor wat betreft het verloop van het herbezoek, de mate van
interesse en tevredenheid van het slachtoffer met het herbezoek, de duidelijk
heid van de verschafte informatie en de verwerking van het misdrijf.

Van de 112 herbezoeken bij het slachtoffer thuis of op het werk is 68%
door één agent afgehandeld, de overige herbezoeken zijn samen met een
collega afgelegd. Gemiddeld zijn per herbezoek drie â vier onderwerpen ter
sprake gekomen (71%), in 20% van de gevallen is dit minder, en in 9% meer
(bijlage 3, tabel 10). In 95% van alle gesprekken is over de dader in het alge
meen gesproken. Daarnaast komt ook de juridische kant van de zaak nogal
eens aan de orde (69%). Slachtofferhulp en beveiliging of preventie komen
betrekkelijk weinig ter sprake (17%).

Indiuk van de politie over de herbezoeken
Welke indrukken heeft de politie opgedaan in de herbezoeken? Van de 112
afgelegde herbezoeken zijn door de politiefunctionarissen in 88% de gesprek
ken als zijnde ‘gemakkelijk’ omschreven.

Op de vraag of de slachtoffers geïnteresseerd zijn in wat de agenten te ver
tellen hebben, is in 91 gevallen (81%) door de politie gerapporteerd dat dit
het geval is. In 9% is men matig geïnteresseerd en in 10% van de gevallen
zijn de slachtoffers niet geïnteresseerd. Met betrekking tot de duidelijkheid
van de overgebrachte informatie hebben de politiefunctionarissen in 88% van
de gevallen de indruk dat de informatie geheel duidelijk is voor de slachtof
fers; in 4% van de gevallen wordt verondersteld dat het slachtoffer maar wei
nig begrepen heeft van wat men kwam vertellen en in 8% weet men niet ze
ker of het verhaal duidelijk is overgekomen.

Aan de politiefunctionarissen is tevens gewaagd of zij van mening zijn dat
het slachtoffer tevreden is over hetgeen zij gedaan hebben. De indruk bestaat
bij de politie dat 88% van de slachtoffers tevreden is over het politie-optre
den, 3% van de slachtoffers zijn hun inziens ontevreden en 10% is tevreden
noch ontevreden.

Aan het eind van de vragenlijst is gevraagd hoe men zelf oordeelt over het
verloop van het herbezoek aan de slachtoffers. In 96 gevallen (86%) geven de
agenten te kennen (zeer) tevreden te zijn over het gesprek, in 8 gevallen is
men ontevreden (7%) en in 8 gevallen (7%) is men ontevreden noch tevre
den.

Tabel S: Oordeel van de politie over het verloop van het herbezoek, de mate van interesse en
tevredenheid van het slachtoffer met het herbezoek, de duidelijkheid van de verschaf
te informatie, in % (N=112)

verloop interesse tevredenheid tevredenheid duidelijke info
gesprek slachtoffer slachtoffer politie voor slachtoffer

positief 88 $1 88 86 88
neutraal 5 9 10 7 8
negatief 6 10 3 7 4

totaal 100 100 100 100 100

De resultaten in tabel 5 resumerend, kan worden gesteld dat de algehele in
druk van de politie over de herbezoeken zeer positief is.

Aangaande de verwerking van het misdrijf oordeelt een ruime meerderheid
van de politiefunctionarissen dat de slachtoffers het misdrijf emotioneel goed
hebben verwerkt (82%). In 4% van de gevallen is het misdrijf slecht verwerkt
en in 14% van de gevallen is het misdrijf noch goed noch slecht verwerkt.
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Slechts in zeven gevallen zijn slachtoffers doorverwezen naar een hulpverle
nende instantie: vijf maal naar slachtofferhulp, één maal naar het RIAGG en
één maal naar de afdeling politiepreventie.

Oordeel politie herbezoek bij ‘dader-slachtoffers’
Tijdens de tussentijdse bijeenkomsten van de onderzoekers en de politie werd
door deze laatsten nogal eens naar voren bracht dat in bepaalde buurten
relatief veel daders woonden. De animo om bij dergelijke mensen een herbe
zoek af te leggen was zeer gering. Men vond dergelijke ‘dader-slachtoffers’
geen ‘echte’ slachtoffers. Daarnaast zou het kunnen dat deze slachtoffers, die
zelf wel eens een misdrijf hadden gepleegd, al een vrij soepele houding te
genover de dader hadden.

Naar aanleiding van deze opmerkingen is onderzocht hoe de politiefunctio
narissen de herbezoeken bij de ‘dader-slachtoffers’ hebben ervaren. Zoals in
paragraaf 3.4.2 al aan de orde is gekomen heeft 17% van de slachtoffers in
dit onderzoek ook als dader van een misdrijf contact gehad met de politie.
Hoewel bij sommige politiefunctionarissen weinig animo bestond om bij
slachtoffers die men ook als dader kende, een herbezoek af te leggen, blijkt
achteraf dat ook deze herbezoeken positief gewaardeerd worden. Bij elf van
de twaalf herbezoeken bij ‘dader-slachtoffers’ geven de politiefunctionarissen
aan tevreden te zijn over het verloop van het gesprek, terwijl slechts één
agent tevreden noch ontevreden is. In tien gevallen heeft men ook de indruk
dat het slachtoffer tevreden was na afloop van het herbezoek, één slachtoffer
was ontevreden en één slachtoffer was tevreden noch ontevreden.

Tot slot is ook gekeken hoe de mening van deze groep ‘dader-slachtoffers’
was over het politie-optreden. Ook hier is men positief over de genoten be
handeling door de politie en zijn er geen verschillen met de groep ‘niet-da
der-slachtoffers’.

4.6 Tijdsbesteding

Een belangrijke vraag voor de politie is hoeveel tijd de herbezoeken gemid
deld in beslag nemen. De gemiddelde tijdsbesteding per herbezoek, dat wil
zeggen inclusief reistijd en voorbereiding van het gesprek, is in tabel 6 weer
gegeven.

Tabel 6: Tijdsduur per herbezoek in minuten

minuten aantal %

<15 7 6
f&3o 13 12
31-45 36 32
46-60 23 21
61-75 13 12
76-90 13 12
>90 7 6

totaal 112 100

De mediaan ligt bij 45 minuten, dat wil zeggen dat de helft van alle herbe
zoeken minder dan 45 minuten in beslag neemt en de andere helft meer tijd
kost. Ruim de helft van de herbezoeken neemt een half uur tot drie kwartier
in beslag. In zeven gevallen heeft een herbezoek anderhalf uur of langer ge
duurd.
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Op een van de bijeenkomsten is aan de politiefunctionarissen gevraagd wat
zij een redelijke tijdsbesteding voor een herbezoek vonden. Men weigerde
pertinent deze vraag te beantwoorden. De tijdsbesteding per herbezoek is te
zeer afhankelijk van aflerlei factoren om daar een algemene uitspraak over te
doen, aldus de politiefunctionarissen. Een van de agenten was zelfs bereid,
indien nodig, vier uur of langer voor een slachtoffer uit te trekken. Naar aan
leiding van deze opmerking ontspon zich een discussie binnen de groep over
de vraag hoeveel tijd men maximaal aan één persoon mocht besteden. Vol
gens de meesten was vier uur wel erg veel. In zo’n geval diende er al veel
eerder naar een slachtofferhulpproject doorverwezen te worden. Waar echter
de grens zich bevond, vond men heel moeilijk om aan te geven: ‘Als je je
midden in een gesprek met het ,lachtoffer bevindt, is het heel moeilijk hier
een einde aan te maken als het slachtoffer duidelijk te kennen geeft nog door
te willen praten. Dat doe je gewoon niet’.

Voor de mate van tevredenheid over het herbezoek (zie ook de vorige
paragraaf) is nagegaan of er een verband met de tijdsduur van het herbezoek
bestaat. De mate waarin men tevreden is over het verloop van het herbezoek,
verschilt signil1cant naar gelang de tijdsduur van het herbezoek (tabel 7).

Tabel 7: Tevredenheid herbezoek en de tijdsduur (in minuten) van het herbezoek, in %

herbezoek <15 16-30 31-60 >60 totaal

fN=8) (N=13) (N=59) (N=31) (N=111)

tevreden 13 85 92 94 86
tevreden/noch ontevreden 50 15 3 - 7
ontevreden 38 - 5 7 7

totaal 100 100 100 100 100

X2=41,94, df=6, p=0,00

De tevredenheid van de politiefunctionarissen over de herbezoeken neemt
toe naarmate het bezoek langer duurt. Bij een herbezoek van een kwartier of
minder is 13% tevreden. Bij een tjdsbesteding van een kwartier tot een half
uur neemt de tevredenheid aanmerkelijk toe; 85% van de politiefunctionaris
sen is tevreden over het bezoek. Bij een tijdsbesteding van een half uur tot
een uur aan een herbezoek is 92% tevreden. Indien het herbezoek meer dan
een uur bedraagt, is zelfs 94% van de politiefunctionarissen tevreden over het
herbezoek.

Een mogelijke verklaring voor de relatief geringe tevredenheid bij een her-
bezoek dat minder dan een kwartier duurt, zou kunnen zijn dat de slacht
offers over het algemeen weinig te vragen hebben en niet zo geïnteresseerd
zijn. Een politiefunctionaris uit Alkmaar heeft ooit eens opgemerkt na een
wel zeer kort herbezoek: ‘binnen vijf minuten stond ik weer buiten, ik was
volstrekt overbodig’. Voor de politie is dit weinig aantrekkelijk daar men wel
altijd de moeite heeft genomen bij het slachtoffer langs te gaan. Deze verkla
ring lijkt zeer aannemelijk gezien het feit dat de tevredenheid van de politie
over het herbezoek significant samenhangt met de interesse van het slacht
offer in het herbezoek. Hoe geïnteresseerder het slachtoffer is, hoe groter de
tevredenheid is van de politie over het bezoek (bijlage 3, tabel 11). En aange
zien slechts 25% van de slachtoffers geïnteresseerd is bij een herbezoek dat
minder dan een kwartier duurt, lijkt het erop dat een zekere mate van desin
teresse bij het slachtoffer leidt tot een kort herbezoek, wat weer uitmondt in
een verminderde tevredenheid van de agent over het herbezoek.
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Tijdsinvestering op jaarbasis
Een andere voor de politie interessante vraag is: hoe groot zijn de kosten qua
tijdsinvestering als het afleggen van herbezoeken volgens de criteria van het
experiment structureel gaat worden ingevoerd? In deze paragraaf zal getracht
worden op die vraag een antwoord te geven, waarbij wij er met klem op wil
len wijzen dat het hier om een schatting gaat en niet om precieze aantallen.
De gevolgde werkwijze en resultaten voor Eindhoven en Alkmaar worden in
het onderstaande besproken.

Allereerst zijn de jaaropgaven van alle in 1988 opgeloste misdrijven opge
vraagd bij de politie in Eindhoven en Alkmaar. Al snel bleek echter dat op
grond van deze cijfers geen onderscheid kon worden gemaakt naar hoogte
van de geleden schade en het type slachtoffer (natuurlijk of rechtspersoon).32
Het was dus noodzakelijk om in Eindhoven en Alkmaar in de processen-
verbaal van opgeloste zaken in 1988 te bekijken hoeveel zaken in aanmerking
zouden komen voor een herbezoek, volgens de criteria van het experiment
(zie paragraaf 2.1).

Aangezien het doorlopen van alle processen-verbaal van een heel jaar te
veel tijd zou vergen, werd besloten om de gegevens te bekijken van drie re
presentatieve maanden. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid zaken
over een heel jaar die in aanmerking zouden komen voor een herbezoek, is
besloten om een voorjaars-, zomer-, en najaarsmaand te nemen. Ook moest
rekening gehouden worden met het feit dat in uitgesproken vakantiemaanden
meer en andersoortige delicten plaatsvinden dan in andere maanden (bijvoor
beeld meer inbraken, diefstallen uit auto’s); dit zou een vertekend beeld kun
nen opleveren. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de maanden maart, juli
en november. Het aantal zaken dat in deze drie maanden voor herbezoek in
aamnerking komt, wordt dan met vier vermenigvuldigd om een indruk te krij
gen van het totale aantal zaken in een jaar.

In de onderstaande tabel worden de resultaten voor Eindhoven en Alk
maar weergeven.

Tabel 8: Overzicht Eindhoven en Alkmaar (maart, juli, november)

Eindhoven Alkmaar
aantal % aantal %

bedreiging 26 8 1 1
mishandeling 93 28 13 19
schennis eerbaarheid 3 1 1 1
beschadiging auto’s 15 4 5 7
overige vernielingen 4 1 1 1
diefstal (brom)fiets 12 4 3 4
diefstal auto 14 4 10 14
diefstal uit auto 13 4 10 14
straatmof/zakkenrollerij 2 1 0 0
inbraak 111 34 20 29
overige diefstallen 34 10 6 9

totaal 327 100 70 100

Bekijken we de gegevens voor het Eindhovense korps, dan zou dit betekenen
dat op jaarbasis 327*4=1308 zaken in aanmerking komen voor een herbe

32 Wat op zijn minst noodzakelijk is, als nagegaan wil worden hoe groot de kosten qua tijds-
investering zijn, als het afleggen van herbezoeken volgens de criteria van het experiment
structureel ingevoerd gaat worden.
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Het mag misschien enigszins bevreemdend werken dat het totale aantal za
ken in Alkmaar zo veel lager is dan in Eindhoven. Dit wordt mede veroor
zaakt door het feit dat het bij slachtoffers van diefstal, in Alkmaar, veelal
draait om (buitenlandse) toeristen. Hierbij is een herbezoek niet van toepas
sing.

Bij zes werkdagen per week.

zoek. Als we ervan uitgaan dat een herbezoek zo’n drie kwartier in beslag
neemt (zie paragraaf 4.6), komen we tot het volgende overzicht:

per jaar : 130$ herbezoeken = 981 uur
per maand: 109 herbezoeken = 82 uur
per week : ( ±) 25 herbezoeken = 19 uur
per dag : (±) 4 herbezoeken = 3 uur33

Aangaande het Alkmaarse korps komen op jaarbasis 70*4=280 zaken in aan
merking voor een herbezoek. We komen nu tot het volgende overzicht:

per jaar : 280 herbezoeken = 210 uur
per maand: ( ±) 23 herbezoeken = 18 uur
per week : (±) 5 herbezoeken = 4 uur
per dag : (±) 1 herbezoek = 3 kwartier
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5 Schadebemiddeling tussen dader en
slachtoffer

5.1 Inleiding

Zoals in de theoretische beschouwing in hoofdstuk 1 al aan de orde is ge
weest, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig te zijn voor een slachtoffer om
de ten gevolge van een strafbaar feit geleden schade vergoed te krijgen. De
Commissie Vaillant heeft zich hiervan rekenschap gegeven. In de richtlijnen
aan de politie ten aanzien van de uitbreiding van het slachtofferbeleid
(Staatscourant, 1987) staat dat de politie ‘in daarvoor geschikte gevallen kan
bemiddelen bij regeling van de schade’. Onder schadebemiddeling zal worden
verstaan: het treffen van een vergoedingsregeling tussen slachtoffer en dader
voor de door het slachtoffer opgelopen materiële schade onder bemiddeling
van een politiefunctionaris (Vrij e.a., 1989). Een van de taakopdrachten van
de politie in het experiment was dat zij, indien mogelijk, bemiddelde bij een
schaderegeling tussen dader en slachtoffer.

Voor een goed begrip van het navolgende is een aantal opmerkingen voor
af nodig. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van liet onderzoek na te gaan
in hoeverre het regelen van de schade zou leiden tot een betere verwerking
van het misdrijf, bevrediging van het rechtsgevoel, enz. (zie paragraaf 1.5).
We hebben ons echter vanwege een tweetal redenen beperkt tot een over
zicht en vergelijking van het percentage schaderegelingen dat bij de politie tot
stand is gekomen. In de eerste plaats is alleen bij de politie in Alkmaar ge
tracht een schaderegeling tussen dader en slachtoffer tot stand te brengen
(zie paragraaf 1.4). Ten tweede is het aantal tot stand gekomen succesvolle
bemiddelingen in het Alkmaarse korps vrij gering.

Teneinde de gegevens over schadebemiddeling in een ruimer perspectief te
plaatsen, is tevens gebruik gemaakt van beschikbare gegevens over schadebe
middeling door de Leidse gemeentepolitie. In dit korps is gedurende een jaar
geëxperimenteerd met schadebemiddeling. Dit project is eveneens door het
WODC geëvalueerd.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de schadebemidde
ling bij de Alkmaarse en Leidse politie. Achtereenvolgens komen aan de
orde: de rol van de verzekering, de schadebemiddelingsprocedure in Alkmaar
en de verschillen ten aanzien van deze procedure met het Leidse politiekorps
alswel liet aantal tot stand gekomen schaderegelingen. Tot slot van dit hoofd-

Voor wat betreft Eindhoven zijn alleen gegevens beschikbaar over de geleden schade.
De resultaten van het schadebemiddelingsproject in Leiden zijn gepubliceerd in ‘De evalua
tie van het schadebemiddelingspmject bij de Leidse politie’ (Zeilstra en Van Andel, 1989)
en ‘&hadebemîddeling blijkt moeite te lonen in Leiden’ (Zeilstra, 1989). In dit hoofdstuk
wordt alleen een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten.

49



stuk worden enkele mogelijke verklaringen besproken voor het verschil in de
behaalde resultaten.

52 (Rest)schade en verzekering

Er is nagegaan of de slachtoffers voor de ontstane schade zijn verzekerd en,
indien dit het geval is, of de verzekering de schade heeft vergoed.

Van de 144 slachtoffers uit Alkmaar en Eindhoven heeft 76% fmanciële
schade geleden ten gevolge van het misdrijf. In Alkmaar wordt de schade
relatief vaak veroorzaakt door diefstal (vanuit auto’s) (39%) en inbraak
(21%). In Eindhoven wordt de schade relatief het meest teweeggebracht door
inbraak (50%) en in Leiden gaat het hoofdzakelijk om vernielingen (80%)
(bijlage 3, tabel 12). Van de slachtoffers uit Alkmaar en Eindhoven die finan
ciële schade hebben geleden, is 63% verzekerd voor de ontstane schade.37
Hiervan heeft de verzekering in 77% van de gevallen (53 zaken) de schade
geheel of gedeeltelijk vergoed aan het slachtoffer. In Leiden ligt dit aantal
aanzienlijk lager. Van de 47 slachtoffers hebben slechts negen personen een
(gedeeltelijke) schadevergoeding ontvangen van de verzekering (bijlage 3, ta
bel 13).

Bezien we de gegevens van tabel 13 in bijlage 3 in zijn totaliteit, dan blijkt
dat, van degenen die financiële schade hebben geleden en verzekerd zijn voor
het misdrijf (N = 116), 34% een volledig bedrag krijgt uitgekeerd van de ver
zekering, 20% een gedeeltelijke vergoeding ontvangt en 41% helemaal niets
krijgt uitgekeerd van de verzekering (6% weet het nog niet).38 Deze gegevens
komen globaal overeen met andere Nederlandse onderzoeken (ie o.m. Jun
ger en Van Hecke, 1988; Mulder, 1988; zie ook paragraaf 1.6.3).

Slachtoffers die een gedeeltelijke vergoeding van de verzekering hebben
ontvangen, blijven met een aanzienlijke schadepost zitten. Van de 23 slachtof
fers uit Alkmaar, Eindhoven en Leiden die de schade slechts gedeeltelijk uit
gekeerd hebben gekregen, hebben vier personen f 100 of minder aan reste
rende schade overgehouden. Negen slachtoffers hebben een restschade tussen
f 100 en f 500. De overige tien personen hebben een restschade boven de
f 500, waaronder drie personen die zelfs meer dan f 1500 schade hebben
overgehouden ten gevolge van het misdrijf.

Slachtoffers uit Eindhoven, Alkmaar en Leiden die niet verzekerd zijn en!
of geen vergoeding uitgekeerd hebben gekregen van de verzekering, blijven
met nog hogere schadebedragen ten gevolge van het misdrijf zitten. Van de
in totaal 92 slachtoffers4° hebben 8 mensen een schadepost onder de f 100;
tweeënveertig personen hebben een schadebedrag tussen de f 100 en f 500
en negentien slachtoffers geven een schadepost op tussen de f 500 en f 1000.

In het Leidse project zijn alleen slachtoffers ondervraagd die ten gevolge van het misdrijf
(materiëte) schade hebben geleden.
In Leiden is aan de slachtoffers niet gevraagd of ze verzekerd waren. Wel is gevraagd of de
verzekering de schade heeft vergoed aan het slachtoffer.
Hierbij dient men rekening te houden met het feit dat in het Leidse project niet bekend is
hoeveel mensen er verzekerd zijn.
Ter volledigheid moet opgemerkt worden dat de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn, om
dat het om verschillende populaties gaat.

4°
Zes slachtoffers uit Leiden waren niet op de hoogte van het schadebedrag of hebben geen
antwoord gegeven; 3 personen hebben een gedeeltelijke vergoeding gekregen (41 +51=92).
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Ten slotte hebben 23 personen een nog omvangrijker schadebedrag met uit-
lopers tot f 5000.

Resumerend kan gesteld worden dat vrij veel mensen niet verzekerd zijn voor
wat hen kan overkomen en dat er nog een behoorlijk aantal slachtoffers is
dat, hoewel verzekerd, de schade niet vergoed krijgt. Ook in geval van ge
deeltelijke vergoedingen kan men met aanzienlijke schadebedragen blijven
zitten. Een schadevergoeding door de dader aan het slachtoffer kan een be
langrijke tegemoetkoming zijn in de financiële kosten.

5.3 Procedure Aliunaar

De praktische invulling van de in paragraaf 5.1 genoemde richtlijn Vaitlant
impliceert dat de Rijkspolitie in het district Alkmaar bij alle zaken die tot de
experimentele groep behoorden, een schaderegeling tracht te realiseren tus
sen dader en slachtoffer. In dit district heeft men al sedert een aantal jaren
ervaring met schadebemiddeling. Het leek voor de hand liggend om met be
trekking tot het onderzoek aan te sluiten bij de bestaande werkwijze in Alk
maar. De procedure ziet er als volgt uit.

Nadat een verdachte van een misdrijf is opgespoord en het misdrijf heeft
bekend, wordt bekeken of schadeverhaal tot de mogelijkheden behoort. In
dien schadeverhaal een reële optie lijkt en de dader bereid is de schade te
vergoeden, wordt het slachtoffer op de hoogte gebracht van de bevinding van
de politie. Bij haar beslissing houdt de politie rekening met de aard en de
omvang van de (rest)schade en of het slachtoffer verzekerd is. De uitgangs
punten van het Alkmaarse politiekorps zijn:
— De verdachte dient het strafbare feit bekend te hebben en mag geen zware

recidivist zijn. Indien er een aantal recidivisten in een groep verdachten zit,
wordt overleg gepleegd met het openbaar ministerie.

— Beide partijen dienen op vrijwillige basis akkoord te gaan met de voorge
stelde regeling.

— De schade moet aantoonbaar zijn en er dient overeenstemming te worden
bereikt over de hoogte van het schadebedrag en de eventuele termijn(en)
van betaling. Hierbij zijn bewijsstukken van belang.

— Het streven is dat het gehele schadebedrag binnen een termijn van een
half jaar door de dader wordt vergoed.

— Er wordt door de politie geen poging tot schadebemiddeling ondernomen,
als het slachtoffer verzekerd is.

Indien de schaderegeling tot stand is gekomen, wordt zowel het slachtoffer
als de dader schriftelijk hiervan in kennis gesteld. Aan de hand van een zoge
naamde bevestigings-, herinnerings- en afrondingsbrief worden beide partijen
op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken. Ook het openbaar minis
terie wordt na afloop van een schadebemiddeling op de hoogte gebracht. Dit
gebeurt aan de hand van een zogenaamd imprimé proces-verbaal. Dit verkor
te proces-verbaal wordt als bijlage gevoegd bij het hoofdproces-verbaal.

De afhandeling van het financiële gedeelte van de schaderegelingen ver
loopt via een bankrekening van de politie. Door middel van deze rekening
worden de schadebedragen van de verdachten ontvangen en overgeboekt naar
de slachtoffers.
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Procedurele verschillen tussen Alkmaar en Leiden
Daar de procedure in het Leidse korps afwijkt van het Alkmaarse korps, is
liet belangrijk aan te geven op welke punten de procedure niet overeenkom
stig is. De belangrijkste verschillen zijn:
1. Type delict. In Leiden wordt slechts bij een drietal lichte misdrijven (een

voudige diefstal, vernieling en mishandeling) gepoogd de schade te regelen.
In Alkmaar gaat het om middelzware misdrijven (zie ook bijlage 2).

2. De hoogte van de schade. In Leiden wordt, ongeacht de hoogte van de
schade, getracht een schaderegeling op te starten. In Alkmaar daarentegen
ligt de minimumgrens bij een aantal misdrijven op f 500. Dat deze grens
op f 500 ligt, is inherent aan de onderzoeksopzet (zie ook paragraaf 2.1).
Bij de aanvang van het onderzoek is immers besloten de politie geen her-
bezoeken te laten afleggen bij delicten met een te geringe schade-omvang.

3. Afdoening. In relatie tot het vorige punt staat de bevoegdheid van de Leid
se politie een zaak op te leggen. Indien de dader een first-offender is èn
strafrechtelijk meerderjarig èn de schaderegeling is in zijn geheel tot stand
gebracht, dan kan de Leidse politie bij zaken met minder dan f 500 schade
volstaan met een politiesepot. Hiervan wordt dan alleen een aantekening
gemaakt. Bij zaken met een schadebedrag tussen de f 500 en f 1500 kan
men de dader een transactie41 aanbieden, mits aan de voorwaarden voor
een transactie is voldaan. Nadat de transactie tot stand is gebracht, is de
zaak in principe afgedaan.

4. Recidive. De politie in Alkmaar stelt als globale eis dat de daders geen
zware recidivisten zijn. In Leiden bemiddelt men alleen bij first-offenders.

5. Organisatie. In Leiden zijn verschillende afdelingen betrokken bij het scha
debemiddelingsproces. De verantwoordelijkheid ligt echter bij één persoon,
de coördinator schadebemiddeling. In Alkmaar ligt de verantwoordelijk
heid bij meer personen binnen het korps.

6. Vergoeding. In Leiden wordt, indien het slachtoffer daarmee instemt, ak
koord gegaan met een gedeeltelijke schadevergoeding van de dader aan het
slachtoffer. In Alkmaar moet de dader de gehele schade aan het slacht
offer vergoeden.

5.4 Schadevergoeding

5.4.1 Alkmaar

In Alkmaar is een schadevergoeding door de dader aan het slachtoffer slechts
in een gering aantal gevallen gerealiseerd. Aan de hand van de gegevens van
de politie is een doorstroomdiagram geconstrueerd. In het stroomdiagram
komt het volgende tot uiting:
1. hoeveel slachtoffers hebben ten gevolge van het misdrijf financiële schade

opgelopen;
2. het aantal pogingen tot schadebemiddeling dat door de politie is onderno

men en de redenen waarom in bepaalde gevallen geen poging is onderno
men;

41
Bij een transactie kan de dader aan strafvervolging ontkomen door de schade te vergoeden
en, afhankelijk van de hoogte van de schade, een boete te betalen.
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3. de afloop van de schaderegeling; (gedeeltelijk) succes versus redenen waar
om een poging is mislukt.

In totaal zijn er in de periode april 1988 tot en met maart 1989, 116 middel
zware misdrijven geregistreerd. Hiervan behoren 42 zaken met materiële
schade tot de experimentele groep. Gegeven de situatie dat alleen in de expe
rimentele groep bij slachtoffers met financiële schade getracht is een schade
regeling tot stand te brengen, blijkt dat van de 42 zaken uiteindelijk bij 10
slachtoffers42 een schaderegeling is gerealiseerd (26%) (figuur Het type
regeling dat dader en slachtoffer hebben getroffen, kan worden onderschei
den in: de dader betaalt ineens en alles is al rond (één geval), de dader heeft
toegezegd ineens te betalen (zes gevallen) en de dader betaalt in termijnen
(drie gevallen).

Figuur 2: Doorstroomdiagram Alkmaar (%)

A. registratie: 116

B. dader bekend

ja 116 (100%)

C. experimentele groep nee 67 (58%)

ja 49 (42%)

D. schade nee 7 (14%)

ja 42 (86%)

E. poging schaderegeling nee 4 (10%) via verzekering 4

ja 38 (90%)

meer slachtoffers 17
meer daders 3

F. geslaagde schaderegeling nee 28 (74%)* dader geen geld 18
dader weigert 5
dader ontkent 3
overige** 2

ja 10 (26%)

* Er kunnen meer redenen zijn opgegeven voor het mislukken van een schaderegeling.
In deze categorie bevindt zich één dader die ten tijde van het verhoor nog niet wist of hij
de schade wilde vergoeden, en één geval waarbij de zaak in handen was van een advocaat.

De schaderegelingen zijn onderverdeeld in ‘pogingen’ tot schadebemiddeling
en ‘mislukte pogingen’ tot schadebemiddeling. Er wordt door de politie in
Alkmaar geen poging tot schadebemiddeling ondernomen, als het slachtoffer

42
Deze tien slachtoffers bestaan uit: één slachtoffer van inbraak, twee slachtoffers van mis
handeling, vijf slachtoffers van diefstal en twee slachtoffers van vernieling.
In alle gevatten zijn de schadebedragen in hun geheel vergoed aan het slachtoffer.
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de schade al via de verzekering vergoed krijgt (10%). Over het algemeen
probeert de verzekering dan de schade op de dader te verhalen. De schade
regeling verloopt als het ware via anderen.

In 28 gevallen (74%) is de schaderegeling mislukt. Er wordt gesproken
over een mislukte schaderegeling, indien:
1. er meer slachtoffers zijn, waardoor het totaal te vergoeden schadebedrag

te omvangrijk wordt voor de dader; hij is dan financieel onvoldoende
draagkrachtig;

2. er meer daders zijn die onderling niet tot overeenstemming kunnen komen
over het per persoon te betalen bedrag;

3. de dader geen geld heeft; hij is dan financieel niet draagkrachtig;
4. de dader weigert; dit kan voortkomen uit desinteresse en/of onwil;
5. de dader ontkent dat hij schuldig is aan het betreffende misdrijf.

De belangrijkste reden voor het mislukken van een schaderegeling heeft een
financiële grond. In 18 gevallen beschikt de dader over onvoldoende finan
ciële middelen om de schade aan het slachtoffer te vergoeden. In 17 gevallen
zijn er zaken met meer dan een slachtoffer. De dader moet dan per slachtof
fer een aanzienlijk bedrag betalen. Hieronder bevindt zich een aantal zaken
waarbij de dader wel bereid was een gedeelte van de schade te vergoeden,
maar niet het hele bedrag. Om deze reden heeft (met name in Schagen) de
schaderegeling een aantal keer geen doorgang gevonden.

Er valt weinig te zeggen over de hoogte van de oorspronkelijke schade.
Gegevens over de hoogte van de schade zijn ten eerste alleen beschikbaar
voor slachtoffers die hebben meegewerkt aan de vragenlijst.45 Ten tweede is
slechts voor een gedeelte van de slachtoffers die aan de vragenlijst hebben
meegewerkt, informatie beschikbaar over de hoogte van de schade. 6

5.4.2 Leiden

In totaal zijn over een periode van tien maanden 2480 eenvoudige diefstallen,
vernielingen en mishandelingen ter kennis gekomen van de Leidse politie.
Hiervan was in 178 zaken de dader bekend bij de politie en was er sprake
van financiële schade. In 118 gevallen heeft de politie een poging onderno
men tot schadebemiddeling. Van deze 118 zaken is er in 72 gevallen een (ge
deeltelijke) succesvolle schaderegeling tussen dader en slachtoffer tot stand
gekomen (40% van de zaken waarbij er sprake was van schade en een beken
de dader) (zie figuur 3). Het percentage zaken waarbij een schaderegeling tot
stand is gekomen, ligt in Leiden (61%) derhalve hoger dan in Alkmaar
(26%).

De schaderegelingen en de afloop daarvan zijn onderverdeeld in ‘pogingen’
tot schadebemiddeling en ‘mislukte pogingen’ tot schadebemiddeling. Een van
de belangrijkste redenen voor het achterwege laten van een poging tot scha
debemiddeling is dat de Leidse politie, na onderling overleg binnen het

Er kan meer dan én reden zijn opgegeven voor het mislukken van een schaderegeling.

Van de tien zaken waarbij een schaderegeling tot stand is gekomen, hebben zes slachtoffers
de vragenlijst ingevuld.

Er is gevraagd of men ten gevolge van het misdrijf schade heeft opgelopen. Slechts twee
van de zes slachtoffers bij wie een schaderegeling tot stand is gekomen, hebben deze vraag
bevestigend beantwoord. De vraag is door vier slachtoffers waarschijnlijk geïnterpreteerd
als zou het gaan om restschade.
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korps, de kans op slagen van de regeling te gering acht (27%). Mislukte
pogingen doen zich met name voor na een weigering van de dader om mee
te werken aan de schaderegeling (24%) (figuur 3).

Figuur 3: Doorstroomdiagram Leiden (%)

A. registratie: 2480

13. dader bekend nee 1915 (77%)

ja 565 (23%)

C. schade nee 18 (3%)

ja 547 (97%)

D. restschade* nee 369 (67%)

ja 178 (33%)

spoorloos 8 (13%)
onderling geregeld 14 (23%)

E. poging schaderegeling nee 60 (34%) mindeijarig 7 (12%)
via anderen 4 (7%)

ja 118 (66%) niet aanspreekbaar 11 (18%)
onderling overleg 16 (27%)

dader weigert 11 (24%)
F. geslaagde schaderegeling nee 46 (39%) dader ontkent 3 (6%)

geen aangifte 10 (22%)
slachtoffer wil niet 3 (6%)
overige” 19 (42%)

ja 72 (61%)
(waarvan 10 zaken deels succesvol)

Onder restschade wordt verstaan dat niet alle goederen aan de rechtmatige eigenaar zijn te
ruggegeven. De aangever blijft met een schadepost zitten.

* In deze categorie bevinden zich 14 zaken die nog liepen op het moment dat het onderzoek
werd afgerond. Aangezien hier (nog) geen schaderegeling tot stand is gekomen zijn deze za
ken ondergebracht bij een ‘niet-geslaagde’ schaderegeling.

Resumerend kan gesteld worden dat in het Alkmaarse korps in 90% van de
42 zaken met schade een poging tot schadebemiddeling is ondernomen. Dit
heeft geleid tot 10 succesvolle schaderegelingen (26%). In het Leidse korps is
in 66% van de 178 zaken met (rest)schade een schadebemiddelingspoging on
dernomen. Dit heeft geresulteerd in 72 schaderegelingen (61%).

5.5 Verschillen in behaalde resultaten tussen Alkmaar en Leiden

De bevinding dat in het Leidse korps meer schaderegelingen tot stand zijn
gekomen dan bij de Alkmaarse politie, roept de vraag op waaraan dit verschil
in behaalde resultaten is toe te schrijven. In deze paragraaf wordt een aantal
aspecten behandeld die van invloed kunnen zijn op de gevonden verschillen.
Het eerste punt heeft betrekking op het al of niet ondernemen van een po
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ging tot schadebemiddeling. Punt twee tot en met vier zijn factoren die van
invloed kunnen zijn op de kans van slagen van de schadebemiddeling.

1. Allereerst valt op dat er in Alkmaar aanmerkelijk vaker dan in Leiden een
poging door de politie is ondernomen om de schade te regelen. In Leiden
heeft men bijvoorbeeld in een groot aantal gevallen geen poging tot scha
debemiddeling ondernomen, omdat men na onderling overleg binnen het
korps de kans van slagen te gering achtte. Het lijkt erop dat het Leidse
korps voorafgaande aan de schaderegeling, meer dan het Alkmaarse korps,
een schatting maakt van de kans van slagen.

2. De gevonden verschillen kunnen wellicht ook worden toegeschreven aan
de hoogte van de schade. Helaas zijn er met betrekking tot Alkmaar geen
gegevens beschikbaar over de hoogte van de schadebedragen van de zaken
waarbij een schaderegeling tot stand is gekomen. Maar in Leiden is geble
ken dat de kans op een succesvolle schaderegeling het grootst is bij zaken
met een schadebedrag onder de f 500. Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat het schadebedrag in die gevallen voor de dader over het algemeen
wel op te brengen is (Zeilstra, 1989).

3. Daarnaast heeft de Leidse politie de bevoegdheid een zaak op te leggen,
door middel van een politiesepot. Voor een dader — en met name voor
een first-offender — is dit aantrekkelijk daar het gebeurde geen consequen
ties heeft (geen straiblad) en beide partijen de zaak naar tevredenheid
kunnen regelen.

4. Een vierde factor die van invloed kan zijn op het verloop van een schade
bemiddelingsproces, is de wijze van afhandeling. In Leiden is de coördina
tor actief bezig geweest met het innen van het verschuldigde bedrag. In
dien een dader niet binnen de gestelde termijnen het bedrag had betaald,
werd telefonisch en/of persoonlijk contact opgenomen. Een nadeel van de
ze werkwijze is dat het veel tijd kost en bij nogal wat politiefunctionarissen
de opmerking uitlokt dat ze geen incassobureau zijn. De coördinator in
Leiden heeft echter wel eens opgemerkt dat met name een persoonlijk be
zoek bij daders thuis veel succes boekt. In praktisch alle gevallen wordt het
verschuldigde bedrag terstond betaald.
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6 Rechtsgevoel en beoordeling van de
politie

6.1 Inleiding

Zoals in paragraaf 1.6.4 al naar voren is gekomen, is rechtsgevoel een gecom
pliceerd en dientengevolge niet eenvoudig te meten begrip. Onder rechtsge
voel zullen we het vertrouwen in het rechtsstelsel verstaan. Door een misdrijf
kan dit basale vertrouwen zijn aangetast en kan bij slachtoffers leiden tot een
behoefte aan vergelding.

In paragraaf 1.7 is de verwachting geformuleerd dat slachtoffers die een
herbezoek hebben gekregen van de politie, minder vergeldingsbehoefte en
verlies aan vertrouwen in politie en justitie hebben dan slachtoffers die een
standaardbrief hebben ontvangen. Daarnaast is de verwachting dat slachtof
fers die een herbezoek hebben ontvangen, positiever oordelen over het optre
den en de inzet van de politie dan slachtoffers die een standaardbrief hebben
ontvangen. In dit hoofdstuk gaan we nader in op deze verwachtingen. Voor
een goed begrip van het navolgende is een aantal opmerkingen vooraf zinvol.

Met betrekking tot het rechtsgevoel onderscheiden we verschillende di
mensies: de vergeldingsbehoefte (paragraaf 6.2), maatregelen voor criminali
teitsbestrijding (paragraaf 6.2.1) en het vertrouwen in politie en justitie (pa
ragraaf 6.2.2). De beoordeling van de politie wordt gemeten aan de hand van
de schaal ‘waardering van het politie-optreden’ (paragraaf 6.3.1) en het item
‘mening over de inzet van de politie’ (paragraaf 6.3.2).

Bij de analyses van het materiaal is veelvuldig gebruik gemaakt van toet
sen. Over het algemeen zijn per tabel twee afzonderlijke toetsen berekend.
Er is een toets berekend die betrekking heeft op verschillen (tussen de expe
rimentele en de controlegroep) binnen een korps. En er is een toets bere
kend die betrekking heeft op de verschillen tussen de korpsen. Het is immers
mogelijk dat een toets die duidt op significante verschillen over de totale
populatie, het gevolg is van verschillen tussen de beide politiekorpsen en niet
van de te verwachten verschillen tussen de experimentele en de controle
groep. Dit zou dan tot verkeerde conclusies kunnen leiden. De gegevens zul
len daarom per korps worden gepresenteerd.

Ten slotte zij opgemerkt dat de beschrijving van de resultaten soms plaats
vindt aan de hand van gegevens die niet in de tekst of in de bijlagen zijn ge
publiceerd. De tekst is dan slechts gedeeltelijk uit de tabellen te destilleren.

62 Vergeldingsbehoefte

Aan de slachtoffers is gevraagd of ze vinden dat de dader moet worden ge
straft voor hetgeen hij hen heeft aangedaan. Van de slachtoffers geeft 94%
aan dat de dader moet worden gestraft en 6% vindt dit niet nodig. In de ver
geljkingsgroep (slachtoffers van vermogensdelicten die noch een standaard-
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brief noch een herbezoek hebben gehad) ligt dit percentage iets hoger, name
lijk 97%.

Aan de slachtoffers die vinden dat de dader moet worden gestraft, is ver
volgens gevraagd ‘of men denkt dat de straf die de dader door justitie zal
krijgen, te laag, voldoende of te hoog zal zijn’. Uit de resultaten blijkt dat
geen van de ondervraagden van mening is dat de straf te hoog zal zijn. Daar
entegen verwacht 70% van de respondenten dat de opgelegde straf voor de
dader te laag zal zijn en 30% dat de straf voldoende zal zijn (tabel 9).

Tabel 9: Mening over de te verwachten opgelegde straf door justitie, voor de experimentele en
de controlegroep, in %

strafeis Alkmaar* Eindhoven*

experiment controle experiment controle totaal
(N=25) (N=24) (N=16) (N=22) (N=87)

tehoog - - - - -

voldoende 20 4 63 46 30
telaag $0 96 38 55 70

totaal 100 100 100 100 100
* p >0,05 (ns)

Verschillen tussen de korpsen Alkmaar en Eindhoven: X2= 19,41, df=3, p = 0,00, N = 87; 48
respondenten hebben geen mening. De slachtoffers die vinden dat de dader niet behoeft te
worden gestraft, zijn uitgesloten van de berekening.

Uit hier niet gepresenteerde gegevens blijkt dat er een discrepantie is tussen
beide korpsen ten aanzien van de op te leggen strafmaat. Opmerkelijk is dat
de slachtoffers uit Eindhoven de straf die de dader door justitie zal krijgen,
minder vaak als te laag kwalificeren in vergelijking met de slachtoffers uit
Alkmaar. In Alkmaar verwacht ongeveer 85% van de respondenten een te la
ge straf door justitie, terwijl dit percentage in Eindhoven rond de 45% ligt.
Het lijkt erop dat de slachtoffers uit Alkmaar wat punitiever zijn ingesteld.

Bezien we tabel 9, dan blijkt dat de perceptie ten aanzien van de door jus
titie op te leggen strafmaat in Alkmaar noch in Eindhoven signilkant afwijkt
voor herbezochte slachtoffers of slachtoffers met een standaardbrief. In het
Alkmaarse korps oordeelt 80% van de experimentele groep dat de straf te
laag zal zijn versus 96% van de controlegroep. In Eindhoven bedraagt het
percentage respondenten uit de experimentele groep dat de straf te laag
vindt, 38% tegenover 55% uit de controlegroep.

Een laatste punt van belang betreft de invloed van de standaardbrief op de
perceptie ten aanzien van de door justitie op te leggen straf. Uit de resultaten
blijkt dat in Eindhoven de vergeljkingsgroep in 81% van de gevallen oordeelt
dat de te verwachten straf te laag zal zijn; bij slachtoffers van vermogensmis
drijven met een standaardbrief is dit slechts de helft (bijlage 3, tabel 14).
Men zou kunnen stellen dat in Eindhoven de standaardbrief bijdraagt aan de
opvatting van vermogensslachtoffers dat de dader een gepaste straf krijgt
door justitie. In Alkmaar worden geen verschillen geconstateerd tussen de
vergeljkingsgroep en de controlegroep (van vermogensslachtoffers). In dit
district wordt het oordeel over de te verwachten straf door justitie niet beïn
vloed door de standaardbrief.

Helaas hebben we geen inzicht in de oorzaak van deze verschillen. Voor
een mogelijke verklaring kan wel verwezen worden naar het onderzoek van
Van Andel (1987) (zie ook paragraaf 1.1). Uit dit onderzoek is gebleken dat
twee derde van de slachtoffers die een antwoord van de officier van justitie
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op hun wagen hebben gekregen, met die beantwoording ontevreden is.47 Wel
licht heeft men in Alkmaar, vaker dan in Eindhoven, contact opgenomen met
de officier en/of was het resultaat vaker teleurstellend.

6.2.1 Maatregelen voor criminaliteitsbestrijding

Door respondenten niet alleen naar de hoogte van de sanctie te vragen, maar
eveneens naar hun oordeel over een aantal maatregelen voor criminaliteits
bestrijding in het algemeen, wordt voorkomen dat alleen uitdrukking wordt
gegeven aan een gevoel van morele verontwaardiging of afkeuring dat som
mige misdrijven oproepen (Van Dijk, 1985). Aan de respondenten is gevraagd
hun oordeel te geven over de geschiktheid van een drietal repressieve maat
regelen (gevangenisstraf, strengere straffen en heropvoeding), maar ook over
drie preventieve vormen van criminaliteitsbestrijding (verplichting tot schade
vergoeding, hulpverlening en werkgelegenheid voor ex-delinquenten). Uit de
resultaten blijkt dat 89% van de ondervraagden minstens één van de drie
preventieve maatregelen voor criminaliteitsbestrijding geschikt vindt, en 77%
minstens één van de drie repressieve maatregelen (bijlage 3, tabel 15).

Bekijken we de items afzonderlijk, dan blijkt dat het item ‘verplichte scha
devergoeding’ de meeste voorkeur geniet: 90% vindt dit een meer geschikte
vorm van misdaadbestrijding dan de overige vijf opties. Ook de twee andere
preventieve maatregelen, hulpverlening en werkgelegenheid, vindt men aan
trekkelijker dan de repressieve opties voor criminaliteitsbestrijding. De minst
populaire optie betreft de opsluiting van misdadigers (67%).

Deze resultaten komen globaal overeen met de bevindingen van Van Dijk
(1985), gebaseerd op de CBS-enquête van 1982 (zie ook paragraaf 1.6.4).
Van Dijk concludeert dat een meerderheid van de bevolking van mening is
dat de straffen te laag zijn. Wanneer men echter naar een concrete strafmaat
waagt, dan blijkt dat de meeste ondervraagden betrekkelijk gematigde straf
fen voorstellen. In ons onderzoek blijkt dat 70% van de slachtoffers de te
verwachten straf door justitie te laag vindt. Desondanks geeft een meerder
heid van de slachtoffers de voorkeur aan een preventieve in plaats van re
pressieve manier van algemene misdaadbestrjding. Deze voorkeur ten aan
zien van bepaalde maatregelen voor misdaadbestrjding is gelijk verdeeld
voor de Alkmaarse en Eindhovense slachtoffers.

Er zijn eveneens geen verschillen tussen de experimentele en de controle
groep. Herbezochte slachtoffers hebben geen significant andere voorkeuren
voor bepaalde opties voor criminaliteitsbestrijding dan slachtoffers met een
standaardbrief. Van de herbezochte slachtoffers vindt minstens 81% een
repressieve optie geschikt, terwijl dit percentage bij slachtoffers met een stan
daardbrief 78% bedraagt. Wat betreft de preventieve opties vindt respectieve
lijk 88% en 90% minstens één ervan geschikt. In bijlage 3, tabel 15 worden
de gegevens voor de afzonderlijke korpsen gepresenteerd.

De vergelijkingsgroep kiest daarentegen significant vaker voor een repres
sieve wijze van criminaliteitsbestrijding. Van deze groep geeft 90% de voor
keur aan een repressieve optie versus 79% van de vermogensslachtoffers met
een standaardbrief. In Alkmaar geeft 93% van de vergeljkingsgroep de voor
keur aan een repressieve optie, terwijl dit percentage in de controlegroep

Na het ontvangen van de standaardbrief kan het slachtoffer contact opnemen met de offi
cier van justitie voor nadere informatie en/of inlichtingen.
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(van vermogensslachtoffers) 68% bedraagt. Voor het Eindhovense korps be
dragen de percentages respectievelijk 91% en 78% (bijlage 3, tabel 16). Een
preventieve optie wordt in Alkmaar en Eindhoven door de vergeljkings- en
de controlegroep in vrijwel gelijke mate naar voren gebracht (p>O,O5).

Over het algemeen geven de weergegeven resultaten geen steun aan de ver
wachting dat herbezochte slachtoffers andere opvattingen hebben over bestraf
fing van de eigen dader of over maatregelen ter bestrijding van de criminali
teit dan slachtoffers met een standaardbrief.

De standaardbrief heeft wel een positief effect. Zowel de Eindhovense als
de Alkmaarse vergelijkingsgroep kiest significant vaker voor een repressieve
wijze van criminaliteitsbestrijding dan de Eindhovense en Alkmaarse contro
legroep (van vermogensslachtoffers).

Voorts is de Eindhovense vergeljkingsgroep significant vaker van mening
dat de te verwachten opgelegde straf door justitie te laag zal zijn. De stan
daardbrief sorteert kortom in Eindhoven in een groter vertrouwen in de door
justitie te nemen beslissing over de straf van de dader en leidt tot minder be
hoefte aan vergelding.

6.2.2 Oordeel over het vertrouwen in politie en Justitie

De verwachting is dat herbezochte slachtoffers minder verlies aan vertrouwen
in politie en justitie hebben dan slachtoffers met een standaardbrief. Immers,
door de extra aandacht van de politie aan het slachtoffer, kan het slachtoffer
het gevoel krijgen dat er daadwerkelijk iets aan zijn zaak wordt gedaan. Hier
door kan de geloofwaardigheid van het rechtsstelsel bevorderd worden.
Hoort het slachtoffer echter niet of nauwelijks meer van de politie na de aan
gifte, dan zou het kunnen dat de geloofwaardigheid van het rechtsstelsel
wordt aangetast (Baars, 1988).

Aan de respondenten is gevraagd of men als gevolg van het misdrijf last
heeft van geen vertrouwen in politie en/of justitie. Slechts 6% van de slacht
offers heeft geen vertrouwen in de politie. Dit percentage is wat hoger bij
justitie: 10% heeft geen vertrouwen meer in justitie. Gemiddeld is dus 8%
van de respondenten ten gevolge van het misdrijf aangetast in zijn vertrouwen
in politie en justitie.

Tabel 10: Vertrouwen in de politie, voor de experimentele en de controlegroep”

politie Atkmaar* Eindhoven**

experiment controle experiment controle totaal
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

vertrouwen 35 95 29 94 38 100 33 87 135 94
geen vertrouwen 2 5 2 6 - - 5 13 9 6

totaal 37 100 31 100 38 100 38 100 144 100

p>O,05 (ns)
X2=s,32, df=1, p=O,O2
In verband met de geringe aantallen respondenten die geen vertrouwen hebben in de po
litie, worden eveneens de absolute aantallen weergegeven. Er zijn geen significante ver
schillen tussen de politiekorpsen Alkmaar en Eindhoven: p >0,05 (ns).

Alleen in Eindhoven heeft de experimentele groep meer vertrouwen in de
politie dan de controlegroep: de 38 slachtoffers die een herbezoek hebben
gehad, hebben allen vertrouwen in de politie. In Alkmaar is er nauwelijks of
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geen verschil tussen de experimentele en de controlegroep, respectievelijk 5%
en 6% (tabel 10).

Voor wat betreft het vertrouwen in justitie blijkt het aantal mensen dat ten
gevolge van het misdrijf geen vertrouwen heeft (10%), wat hoger te liggen
dan bij de politie (6%). Een herbezoek heeft geen significant effect op het
vertrouwen in justitie. In Alkmaar heeft 16% van de herbezochte slachtoffers
geen vertrouwen in justitie versus 13% van de slachtoffers met een standaard-
brief. In Eindhoven bedragen deze percentages respectievelijk 3% en 8%.

Aangaande de vergeljkingsgroep blijken er geen significante verschillen te
zijn met de controlegroep (van vermogensslachtoffers) in het vertrouwen in
politie en justitie. Voor wat betreft het vertrouwen in de politie heeft 13%
van de vergeljkingsgroep geen vertrouwen versus 10% van de controlegroep.
Ten aanzien van justitie blijkt dat 14% uit de controlegroep geen vertrouwen
meer heeft versus 23% uit de vergeljkingsgroep. In bijlage 3, tabellen 17 en
18 wordt het vertrouwen in de politie en justitie voor de controle- en de ver
gelijkingsgroep per korps weergegeven.

De resultaten resumerend, moet ten eerste worden vastgesteld dat het ver
trouwen van slachtoffers niet ernstig is aangetast als gevolg van het misdrijf.
Gemiddeld heeft 8% van de slachtoffers als gevolg van de victimisatie geen
vertrouwen meer in de politie en/of justitie. Het is dan ook niet verwonder
lijk dat de verwachting dat een herbezoek meer bijdraagt aan dit vertrouwen
dan een standaardbrief, niet wordt bevestigd. Immers, doordat het vertrou
wen in justitie al zeer hoog is (90%), wordt de groep slachtoffers die geen
vertrouwen heeft, statistisch gezien te klein om tot significante verschillen te
leiden met de groep slachtoffers die wel vertrouwen heeft.

Een soortgelijke redenering geldt ten aanzien van het vertrouwen in de po
litie. Hier kan onzes inziens echter wel — zij het voorzichtig — geconcludeerd
worden dat er sprake is van een positief effect. Ten eerste is gebleken dat in
Eindhoven de experimentele groep meer vertrouwen heeft in de politie dan
de controlegroep. Ten tweede is er in Alkmaar sprake van een positieve ont
wikkeling: de experimentele groep heeft wat meer vertrouwen dan de contro
legroep.

63 Beoordeling van het optreden en de inzet van de politie

In deze en de hiernavolgende paragrafen wordt ingegaan op een aantal oor
deelsvragen die burgers zijn voorgelegd teneinde hun opvattingen te meten
met betrekking tot de relatie burger - politie en de inzet van de politie. De
mate waarin deze opvattingen uitmonden in een verhoogde aangiftebereid
heid, komt in paragraaf 6.4 aan de orde.

6.3.1 Politie-optreden

Als men slachtoffers naar hun tevredenheid over het optreden van de politie
in hun zaak vraagt, dan is men in de meeste gevallen tevreden (Winkel, 1987).
Aan de respondenten is daarom een zestal oordeelsuitspraken voorgelegd
over de politie in de woonplaats van de betrokkene, namelijk:
1. de politie neemt burgers serieus;
2. de politie is betrokken bij burgers;
3. de politie treedt hulpvaardig op;
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4. de politie staat open voor suggesties;
5. de relatie politie - burgers is prettig;
6. de politie doet veel voor slachtoffers.

Van deze uitspraken is een schaal geconstrueerd (zie bijlage 4)•48 De schaal
geeft het algemene oordeel weer van de burgers over het politie-optreden en
de relatie politie - publiek. Het betreft hier een opvatting van burgers over de
politie in het algemeen. Ter wille van de eenvoud in terminologie wordt in
het vervolg gesproken over de tevredenheid over het politie-optreden. Een
hoge score op de schaal ‘politieoptreden’ geeft een negatief oordeel weer
over het politie-optreden.

Als we de items afzonderlijk bekijken, dan valt op dat men zich het minst
kan vinden in het laatste item: slechts 40% van de respondenten oordeelt dat
de politie veel doet voor slachtoffers van misdrijven. Het item ‘politie neemt
burgers serieus’ vindt de meeste aanhang onder de respondenten (71%). Van
de respondenten heeft 73% een positief oordeel op de schaal ‘politie-optre
den’ en typeert 27% het optreden negatief.

Of de resultaten in overeenstemming zijn met de verwachting dat slachtof
fers die een herbezoek hebben ontvangen, positiever oordelen over het optre
den van de politie dan slachtoffers die een standaardbrief hebben ontvangen,
is niet eenduidig te beantwoorden. Allereerst moet worden vastgesteld dat
slachtoffers uit Alkmaar significant vaker positiever oordelen over het politie
optreden (82%) dan de slachtoffers uit Eindhoven (66%). Ten tweede blijkt
dat als gevolg van het experiment in Alkmaar nauwelijks een significante ver
betering optreedt van de kwalificatie van het politie-optreden. Van de herbe
zochte slachtoffers is 81% tevreden over het politie-optreden, terwijl 84% van
de niet-bezochte slachtoffers zijn tevredenheid over het politie-optreden uit
spreekt. Bekijken we het Eindhovense korps, dan blijkt daarentegen dat her-
bezochte slachtoffers het politie-optreden significant vaker positief beoorde
len dan slachtoffers met een standaardbrief, respectievelijk 82% en 47%.

Tabel 11: Tevredenheid over het politie.optreden voor de experimentele en de controlegroep,
in

%***

politie-optreden Alkmaar* Eindhoven”
experiment controle experiment controle totaal

(N=36) (N=31) (N=37) (N=38) (N=142)

positief 81 84 82 47 73
negatief 19 16 18 53 27

totaal 100 100 100 100 100
* p >0,05 (ns)

X2=9,71, df=1, p=O,OO
“ Er zijn significante verschillen tussen de politiekorpsen: X2= 17,14, df=3, p=O,00. Twee res

pondenten zijn eruit gehaald i.v.m. zeer extreme waarden op de schaal ‘politie-optreden’.

In overeenstemming met de vorige bevindingen past het beeld dat de vergelj
kingsgroep uit Alkmaar het politie-optreden significant vaker positief waar
deert dan de vergelijkingsgroep uit Eindhoven, respectievelijk 81% en 52%.
Een standaardbrief draagt echter in Eindhoven noch in Alkmaar bij aan een
positievere waardering van het politie-optreden (bijlage 3, tabel 19).

48 De eigenwaarde is 3,34; 56% verklaarde variantie; Cronbach’s alpha = 0,84.
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6.3.2 Inzet van de politie

Naast een algemeen oordeel over het politie-optreden is aan de slachtoffers
gevraagd of men achteraf, als men terugkijkt op de zaak, het idee heeft dat
de politie zich goed voor de zaak heeft ingezet. Van de slachtoffers is 78%
van mening dat de politie zich goed heeft ingezet voor hun zaak, 18% vindt
de inzet matig en 4% vindt de inzet van de politie ronduit slecht. Vastgesteld
moet worden dat zich significante verschillen tussen de korpsen voordoen
inzake het oordeel over de inzet van de politie. In Alkmaar kwalificeert 91%
de inzet van de politie als goed, tegenover 66% van de slachtoffers uit Eind
hoven.

De resultaten van de statistische analyse inzake de vraag of het oordeel
over de inzet van de politie samenhangt met het plaatsvinden van een herbe
zoek, treft men aan in tabel 12.

Tabel 12: Inzet van de politie, in %*

inzet Alkmaar* Eindhoven
experiment controle experiment controle totaal

(N=34) (N=23) (N=30) (N=17) (N=134)

goed 94 85 79 52 78
matig/slecht 6 15 21 49 22

totaal 100 100 100 100 100

x2=1,54, df=1, p=O,ll
x2=5,94, df=1, p=O,Ol

*** Tussen dc korpsen zijn significante verschillen: X2= 19,73, df=3, p=O,OO. Tien responden
ten hebben geen mening).

Deze bevindingen kunnen we als volgt verwoorden. In het Alkmaarse korps is
de experimentele groep positiever gestemd over de inzet van de politie dan
de controlegroep, zij het dat het verschil met de controlegroep net niet signi
ficant is. Toch oordeelt bijna 10% van de experimentele groep positiever over
de politie-inzet in hun zaak dan de controlegroep. In Eindhoven wordt een
sterk verband geconstateerd. Van de herbezochte slachtoffers typeert 79% de
inzet van de politie als voldoende, terwijl slechts de helft van degenen die een
standaardbrief hebben gehad, de politie-inzet als voldoende betiteld.

Ten slotte is onderzocht of er verschillen zijn tussen de vergeljkingsgroep
en de controlegroep. Twee zaken vallen op. In aansluiting op de vorige bevin
dingen blijkt dat de Eindhovense vergeljkingsgroep significant vaker negatief
oordeelt over de inzet van de politie in haar zaak dan de Alkmaarse vergelj
kingsgroep, namelijk 51% en 28%. Het tweede punt dat opvalt, is het ontbre
ken van enig effect van de standaardbrief. De controlegroep (van vermogens-
misdrijven) is wat vaker positief gestemd over de inzet van de politie dan de
vergelijkingsgroep. Maar een standaardbrief sorteert noch in Eindhoven noch
in Alkmaar in een significant positievere waardering van de politie-inzet (bij
lage 3, tabel 20).

Interpretatie van de resultaten
Welke zijn nu de conclusies die op grond van bovenstaande bevindingen kun
nen worden getrokken? De uiteengezette resultaten over verschillen tussen de
experimentele en de controlegroep beantwoorden deels aan de verwachtingen.
Gebleken is dat Alkmaarse slachtoffers het optreden en de inzet van de poli
tie in hun zaak een stuk positiever kwalificeren dan slachtoffers uit Eindho
ven. In het licht hiervan dienen dan ook de resultaten te worden beschouwd.
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Daar het oordeel in Alkmaar over het optreden en de inzet van de politie al
vrij gunstig is (respectievelijk 82% en 91%), lijkt het niet eenvoudig deze
opvattingen, door middel van een experiment, nog meer in positieve richting
te beïnvloeden. In Eindhoven is het oordeel oorspronkelijk ongunstiger. In dit
kader heeft de politie meer eer van haar experimentele activiteiten. Respec
tievelijk een derde en een kwart van de respondenten is als gevolg van een
herbezoek door de politie positiever gestemd over haar optreden en inzet.

In een herbezoek heeft de politie als bijkomend voordeel de gelegenheid
haar eigen optreden in een zaak nader toe te lichten. Gezien de constatering
dat Eindhovense slachtoffers met een standaardbrief vrij negatief zijn en de
herbezochte slachtoffers aanmerkelijk positiever, lijkt het erop dat de politie
van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Kortom, de bevinding dat er
sprake is van een positieve trend in Alkmaar en een signilicant vaker positie
vere waardering in Eindhoven, mag onzes inziens gezien worden ten gunste
van de verwachting dat een herbezoek van invloed is op het oordeel over het
optreden en de inzet van de politie. Ten gunste van deze stelling wordt even
eens verwezen naar onderzoeken van Winkel e.a. (1987), Winkel en Kôppe
laar (1988) en Waither e.a. (1989). Zij vonden soortgelijke resultaten.

6.4 Aangiftebereidheid

Mensen doen om verschillende redenen aangifte van een misdrijf. Een derde
van de slachtoffers heeft aangifte gedaan vanuit de overtuiging dat de dader
moet worden gepakt, 22% heeft aangifte gedaan teneinde herhaling te voor
komen en 10% van de slachtoffers verwacht door het doen van aangifte de
gestolen spullen terug te krijgen. De potentiële aangiftebereidheid is vrij
hoog. Van de slachtoffers geeft 96% te kennen in de toekomst bij een
soortgelijk misdrijf zeker weer aangifte te zullen doen, 2% doet waarschijnlijk
aangifte en 2% zou zeker geen aangifte meer doen.

Tot slot van deze paragraaf rest de vraag of het vertrouwen in politie en
justitie alswel een positiever oordeel over het optreden en de inzet van de
politie, als gevolg van een herbezoek, zijn weerslag vinden in een verhoogde
aangiftebereidheid. Uit de resultaten blijkt dat de potentiële aangiftebereid
heid op geen enkele wijze positief wordt beïnvloed (p >0,05). Als kantteke
ning bij deze resultaten dient te worden opgemerkt dat de aangiftebereidheid
al zeer hoog is (96%). Een gevolg hiervan kan zijn dat de groep slachtoffers
die niet bereid is in de toekomst aangifte te doen, statistisch gezien te klein is
om tot significante verschillen te leiden met de groep die wel bereid is aan
gifte te doen. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit dat er wel positie
ve trends worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld van de zes ondervraagden die in
een onverhoopt geval van toekomstige victimisatie geen aangifte meer zullen
doen, bevinden zich vijf personen tot de groep die alleen een standaardbrief
hebben gehad.

Dat dit percentage zo hoog is, komt waarschijnlijk voort uit het feit dat we hier alleen te
maken hebben met een groep die eerder aangifte heeft gedaan.
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63 Neveneffecten

Een belangrijke vraag bij de evaluatie van een nieuwe procedure is welke
groep bereikt wordt. Het is mogelijk dat de nieuwe procedure voor alle slacht
offers even effectief is. Het is ook denkbaar dat de procedure bij bepaalde
slachtoffers in meer effect resulteert (bijvoorbeeld meer bij ouderen dan bij
jongeren). Ten slotte dient rekening te worden gehouden met de mogelijk
heid van neveneffecten (Winkel, 1987) (zie ook paragraaf 1.8). Signalering van
deze schadelijke effecten is zeer belangrijk en kan beleidsmatig gezien inte
ressant zijn.

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat een herbezoek bij slachtoffers
leidde tot een positiever oordeel over het optreden en de inzet van de politie.
Er zijn geen effecten geconstateerd voor wat betreft opvattingen over de be
straffing van de ‘eigen’ dader noch op maatregelen ter bestrijding van de cri
minaliteit in het algemeen.

Met behulp van variantie-analyse is nagegaan of een herbezoek in interac
tie met sociaal-demografische en/of achtergrondkenmerken effecten sorteert
op deze afhankelijke variabelen. De volgende sociaal-demografische kenmer
ken zijn in de analyses meegenomen: leeftijd, geslacht, grootte huishouden,
beroep en opleiding. Voor wat betreft de achtergrondkenmerken zijn in de
analyses meegenomen: stressvolle gebeurtenissen, steun van de omgeving, de
relatie van de dader met het slachtoffer (dader een bekende en/of dader nog
gezien na misdrijf), de ernst van het misdrijf en eerdere slachtofferervarin
gen. Voor de steun van de omgeving en stressvolle gebeurtenissen zijn scha
len geconstrueerd. Voor de ‘stressschaal’ zijn items over afwezigheid en schei
ding van de partner, overlijden of ziekte van familieleden en ontslag op het
werk gebruikt. De ‘steunschaaP is geconstrueerd op basis van vragen over de
frequentie van contacten met familie, vrienden en buren. Uit een betrouw
baarheidsanalyse blijkt dat de verschillende items voldoende met elkaar sa
menhangen om de constructie van een tweetal schalen te rechtvaardigen. De
schalen bestaan uit respectievelijk de som van de afzonderlijke contactfre
quenties en het aantal meegemaakte stressvolle gebeurtenissen.

Uit het geheel aan variantie-analyses dat is uitgevoerd, blijkt dat de soci
aal-demografische variabelen alleen samenhangen met de afhankelijke varia
belen: optreden en inzet van de politie.50 Jonge slachtoffers, slachtoffers van
geweldsdelicten en slachtoffers uit eenpersoonshuishoudens oordelen signifi
cant vaker negatief over het politie-optreden. De effecten van een herbezoek
op het politie-optreden, in interactie met leeftijd (F= 0,68, p = 0,51), delict (F =

1,79, p=0,l$) en grootte huishouden (f= 1,17, p=O,28) zijn echter niet signifi
cant. Voor wat betreft de inzet van de politie blijkt dat met name slachtoffers
van geweldsmisdrijven de inzet van de politie negatief kwalificeren (F = 3,15,
p 0,05). Het effect van een herbezoek op de inzet van de politie in interactie
met delict (F=0,47, p=O,50) is eveneens niet significant.

Met andere woorden: een aantal sociaal-demografische kenmerken (leef
tijd, delict en grootte huishouden) leiden tot een verhoogde negatieve kwalifi
catie van het optreden en de inzet van de politie. Deze wat negatievere waar
dering doet zich zowel voor in de experimentele als in de controlegroep. Het
experiment leidt kortom bij deze slachtoffers niet tot neveneffecten.

50
De afhankelijke variabelen: vertrouwen in politie en justitie en de aangiftebereidheid zijn
vanwege de geringe aantallen respondenten in bepaalde categorieën niet in de analyses
betrokken.
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Voorts blijkt uit de resultaten dat de achtergrondkenmerken niet of nauwe
lijks samenhangen met de afhankelijke variabelen. Alleen voor wat betreft
twee achtergrondkenmerken, nl. relatie dader - slachtoffer en lichamelijk let
sel, en de afhankelijke variabelen opvattingen over het optreden en de inzet
van de politie, worden uitzonderingen geconstateerd. Zowel het hoofdeffect
van een herbezoek als de effecten van de interactie met de relatie dader -

slachtoffer brengen sigiilficante effecten teweeg bij het optreden (F = 5,74,
p = 0,02) en de inzet van de politie (F= 4,38, p = 0,04). Bezien we dit verband
nader, dan blijkt dat onder slachtoffers die een relatie hebben (gehad) met
de dader, het optreden en de inzet van de politie gemiddeld vaker in de ex
perimentele groep dan in de controlegroep negatief wordt gekwalificeerd.

Tabel 13: Gemiddelde scoret’ voor het optreden van de politie voor de controle- en de expe
rimentele groep, naar relatie met de dader (volkomen onbekende, bekende of ken
nis/vriend/familie) met bijbehorende F-waarden en overschrijdingskansen (p)

experimentele groept controlegroeptt

relatie dader nee kennis familie nee kennis familie
(N=55) (N=13) (N=4) (N=42) (N=13) (N=4)

optreden 13,71 15,62 29,50 16,85 17,63 18,00
inzet 1,07 1,15 2,25 1,25 1,33 1,44

* optreden: F=14,85, df=2, p=O,O0; inzet: F=21,49, df=2, p=O,00
optreden: F=0,12, df=2, p=O,89; inzet: F=0,29, df=2, p=O,75
hogere score: negatieve kwalificatie van het optreden en de inzet van de politie

Voor wat betreft het achtergrondkenmerk lichamelijk letsel blijkt dat slacht
offers het optreden van de politie significant positiever waarderen als er geen
sprake is van letsel. Er is echter geen interactie-effect van een herbezoek en
lichamelijk letsel (F = 25,81, p = 0,40) op het optreden van de politie. Voor wat
betreft het oordeel over de inzet van de politie wordt helemaal geen samen
hang geconstateerd met lichamelijk letsel (f = 0,582, p = 0,45).

Een herbezoek blijkt kortom bij slachtoffers die een relatie hebben (ge
had) met de dader neveneffecten te sorteren in de waardering van het optre
den en de inzet van de politie. Een herbezoek bereikt bij deze slachtoffers
juist het tegenovergestelde effect: men gaat het optreden en de inzet van de
politie in hun zaak negatiever waarderen.

Welke conclusies kunnen er getrokken worden op grond van de hier gepre
senteerde gegevens? Ten eerste is geconstateerd dat een relatie tussen de da
der en het slachtoffer alswel het feit of iemand lichamelijk letsel heeft opge
lopen als gevolg van het misdrijf, betekenisvolle factoren zijn voor een min
der positieve waardering van het optreden en de inzet van de politie. Met an
dere woorden: slachtoffers die letsel hebben opgelopen of een relatie hebben
met de dader, zijn doorgaans wat negatiever dan slachtoffers bij wie dit niet
het geval is.

Ter interpretatie van deze gegevens is aansluiting gezocht met de literatuur
omtrent dit onderwerp. Voor wat betreft de slachtoffers van een ‘bekende’
dader blijkt uit een onderzoek van Zoomer (1984) bij de gemeentepolitie
Eindhoven dat in vrijwel de helft van alle gevallen van wouwenmishandeling
de belangrijkste reactie van de politie bestaat uit bemiddelen, sussen of advi
seren (inclusief aangifte afraden). Steinmetz (1986) concludeert in een onder
zoek naar intrafamiliaal geweld dat de recherche op 52% van de meldingen
van intrafamiliaal geweld reageert met een sepot en het slachtoffer niet wijst
op het bestaan van een slachtofferhulpproject. De recherche schuift daarmee
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haar eigen verantwoordelijkheid inzake de gevolgen van het misdrijf af naar
de slachtoffers. Het slachtoffer wordt dan opmerkzaam gemaakt op de eigen
verantwoordelijkheid voor de oorzaak of de consequentie van het doen van
aangifte. Hierdoor kan slachtoffers extra leed worden aangedaan, aldus Stein
metz (1986). Hoewel zich in dit onderzoek slechts één slachtoffer van intrafa
miliaal geweld bevindt, lijkt het plausibel dat er ook bij slachtofferschap van
een bekende, vriend of kennis het een en ander gebeurd is, alvorens men is
overgegaan tot het doen van aangifte. Nader onderzoek laat ook zien dat de
ze groep (letsel en relatie dader - slachtoffer) significant vaker negatief oor
deelt over het aangiftegesprek danwel eerdere slachtofferervaringen heeft.5t

Ten tweede is naar voren gekomen dat een herbezoek bij slachtoffers die
een relatie hebben (gehad) met de dader, een neveneffect heeft en tot een
negatievere kwalificatie van het optreden en de inzet van de politie leidt. Het
is mogelijk dat de politie doorgaans niet bij machte is iets te veranderen aan
de situatie en in feite machteloos is. De constatering dat de negatieve effec
ten zich alleen voordoen bij slachtoffers die een relatie hebben met de dader
en niet bij slachtoffers die lichamelijk letsel hebben opgelopen, mag ten gun
ste van deze stelling worden gezien. Immers, als er sprake is van letsel, kan
de politie informatie geven over mogelijke schadevergoeding bij bijvoorbeeld
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Iets veranderen aan iemands relatie met
een dader ligt een stuk moeilijker.

51
Er is onderzocht of de politie vaker doowerwijst bij slachtoffers die tot deze ‘probleem
groep’ behoren. Dit blijkt niet het geval te zijn (p>O,O5).
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7 Verwerking van het misdrijf en
onveiligheidsgevoelens

7.1 Inleiding

Een van de vragen die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden, is of slacht
offers die een herbezoek hebben ontvangen van de politie, het misdrijf beter
verwerkt hebben en minder onveiligheidsgevoelens hebben dan slachtoffers
die een standaardbrief hebben ontvangen (zie ook paragraaf 1.7). Met name
het verminderen van de angstgevoelens voor criminaliteit wordt de laatste ja
ren steeds meer als een afzonderlijke politietaak gezien. In de beleidsplannen
van diverse korpsen in ons land wordt een vergroting van de subjectieve ge
voelens van veiligheid als een op zichzelf staande doelstelling opgenomen
(Winkel, 1987; Vrij e.a., 1989). In dit hoofdstuk komen verschillende aspecten
aan bod. Teneinde het verwerkingsproces van een misdrijf te meten is gebruik
gemaakt van een schokverwerkingslljst (paragraaf 7.2) en een klachtenljst
(paragraaf 7.3). De onveiligheidsgevoelens komen aan de orde in paragraaf
7.4. Deze zijn gemeten aan de hand van een zestal items van Winkel (1988).

Voorts zij opgemerkt dat in dit hoofdstuk veelvuldig gebruik is gemaakt
van schalingstechnieken. We verwijzen naar bijlage 4 voor de verantwoording
van de wijze waarop de schalen zijn samengesteld.

72 Verwerking van het misdrijf

Om te meten hoe slachtoffers het misdrijf hebben verwerkt is in dit onder
zoek gebruik gemaakt van de zogenaamde schokverwerkingsljst en de klach
tenljst (zie paragraaf 7.3) (Brom e.a., 1986). In deze paragraaf wordt het ver
werkingsproces aan de hand van de schokverwerkingsljst besproken.

Uit onderzoek van Brom e.a.(1986) is gebleken dat de schokverwerkings
lijst een zinvol instrument is om enkele centrale elementen van het verwer
kingsproces van een misdrijf te meten.52 Deze lijst is gebaseerd op de theorie
van de Amerikaanse psycholoog Horowitz (1976 en 1979). Volgens Horowitz
bestaat het verwerkingsproces van een misdrijf uit verschillende fasen. Brom
e.a. (1986) hebben dit proces teruggebracht tot een twee-fasenmodel. Dit mo
del bestaat uit de fasen 1. herbeleving van (gedeelten van) de ervaring en 2.
vermijding van gedachten aan de gebeurtenis en van plaatsen en dingen die
doen denken aan de gebeurtenis (zie ook paragraaf 1.6.5).

De schokverwerkingslijst bevat IS uitspraken. De respondenten moesten
aangeven in hoeverre elk van deze uitspraken de afgelopen zeven dagen van
toepassing was. Om inhoudelijke en methodologische overwegingen (zie ook

52
Zij hebben deze lijst vertaald voor het Nederlands taalgebied en hebben de validiteit en be
trouwbaarheid van de schaal onderzocht.
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bijlage 4) is het aantal items op de schokverwerkingsljst gereduceerd tot zes
items. Deze zes items hebben uitsluitend betrekking op het vermijden van
gedachten aan de gebeurtenis en van plaatsen en dingen die doen denken aan
de gebeurtenis. Met behulp van een principale componentenanalyse is een
eendimensionale schaal geconstrueerd (bijlage 4). Deze ‘vermijdingsschaal’
is samengesteld op basis van vragen over het proberen niet aan het misdrijf
te denken en/of erover te praten, proberen niet van streek te raken bij herin
nering aan het misdrijf, proberen het uit herinnering te zetten en/of herinne
ringen uit de weg te gaan van het misdrijf, en het verdoofd zijn van de gevoe
lens. De ‘vermijdingsschaal’ is verkregen door de categorieën van de variabe
len samen te voegen. Onder een hoge score wordt verstaan dat men het mis
drijf (nog) niet (geheel) heeft verwerkt — en bepaalde gedachten aan de ge
beurtenis vermijdt — terwijl een lage score voor een goede verwerking van het
misdrijf staat.

Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 12% (N = 144) van de respondenten
van mening is dat één of meer items op hen van toepassing is. Met andere
woorden, 12% van de slachtoffers heeft het misdrijf (nog) niet geheel ver
werkt.

Beschouwen we de items afzonderlijk, dan blijkt dat het item ‘geprobeerd
er niet over te praten’ het minst vaak van toepassing wordt geacht. Slechts
7% van de respondenten vindt dit op zichzelf van toepassing. Ook het item
‘ik bleef dingen die me eraan herinneren, uit de weg gaan’ wordt relatief wei
nig genoemd (8%). Het item ‘geprobeerd uit herinnering te bannen’ wordt
het meest frequent van toepassing geacht: 23% van de respondenten scoren
hier in de categorieën ‘soms’ of ‘vaak’.

Na vergelijking van deze gegevens met het onderzoek van Brom e.a. (1986)
valt op dat de respondenten in ons onderzoek relatief zelden van mening zijn
dat een item op hen van toepassing is en het misdrijf relatief goed verwerkt
hebben. In het onderzoek van Brom e.a. blijkt dat het item dat het minst
vaak van toepassing werd geacht, toch nog door 63% van de respondenten
naar voren werd gebracht. Van belang hierbij is dat de schokverwerkingslijst
met name ontwikkeld is als indicator voor een verwerkingsproces na een in
grijpende ervaring. Men zou hieruit kunnen concluderen dat niet alle misdrij
ven die voor dit onderzoek in aanmerking kwamen, als zeer ingrijpend wor
den beschouwd.

Een ander punt van belang kan zijn dat de meeste slachtoffers in hoofd
zaak de eerste maanden met het gebeurde bezig zijn geweest en dat daarna
de intensiteit is afgenomen. In dit verband dient echter gewezen te worden
op een longitudinaal onderzoek van Kilpatrick e.a. (1981). Deze auteurs heb
ben twintig slachtoffers van verkrachting gedurende een jaar geobserveerd en
vergeleken met twintig vergelijkbare niet-slachtoffers. Uit hun onderzoek
blijkt in de eerste plaats dat de slachtoffers significant vaker angstig, achter
dochtig en verward zijn dan de niet-slachtoffers. Voorts blijkt dat een vermin
dering in deze klachten zich met name voordoet ergens tussen de eerste en
de derde maand. Opmerkelijk is echter dat na deze drie maanden geen signi

Een probleem bij het meten van ‘herbeleving’-items is dat als gevolg van het herbezoek
mensen weer geconfronteerd worden met het misdrijt. Een onbedoeld effect hiervan kan
zijn dat respondenten, op het twee weken later afgenomen interview, hoog scoren op de
‘herbeleving’-items. Dit zou tot de verkeerde conclusie kunnen leiden dat de slachtoffers
het misdrijf (nog) niet hebben verwerkt.

54 .Eigenwaarde = 3,17; 45% verklaarde vanantie; Cronbach s alpha = 0,79
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ficante verbetering meet wordt geconstateerd. Indien na zes maanden of na
een jaar opnieuw gemeten wordt, vinden de auteurs zelfs aanwijzingen dat
liet slechter gaat met de slachtoffers.

In de trant van bovenstaande redenering past de bevinding dat we geen
samenhang hebben gevonden tussen de verwerking van het misdrijf en de an
ciënniteit van de slachtofferschapervaring (bijlage 3, tabel 21). Van de slacht
offers die binnen twee maanden na het misdrijf zijn ondervraagd, heeft 18%
het misdrijf niet verwerkt, terwijl dit percentage bij degenen voor wie de tijd
spanne tussen misdrijf en interview langer dan twee maanden geleden was,
10% bedraagt. Het ontbreken van een samenhang komt waarschijnlijk voort
uit het feit dat zich minimaal zes weken bevinden tussen de aangifte en het
interview. Een groot gedeelte van de respondenten kan het misdrijf in deze
tussenliggende periode verwerkt hebben.ss Kortom, het gegeven dat we te ma
ken hebben met: 1. middelzware in plaats van zware misdrijven, 2. een tame
lijk grote tijdspanne tussen de aangifte en het interview en 3. geen samenhang
tussen de verwerking van het misdrijf en de anciënniteit van de victimisatie,
doet vermoeden dat een groot aantal mensen het misdrijf al heeft verwerkt.

Controle-, experimentele en veigeÏijkingsgroep: verwerking van het misdrijf
In hoofdstuk 1 is onder meer de verwachting geformuleerd dat slachtoffers
die een herbezoek hebben gehad, het misdrijf beter verwerkt hebben dan
slachtoffers met een standaardbrief. Voor het toetsen van deze veronderstel
ling hebben we gebruik gemaakt van variantie-analyses. De bevindingen
kunnen we als volgt verwoorden. De resultaten van de analyse bevestigen niet
de verwachting dat een herbezoek bijdraagt tot een significant betere verwer
king van het misdrijf. Het geringe effect dat valt waar te nemen, bevindt zich
wel in de verwachte richting.

Tabel 14: Gemiddelde veiwerkingascores op de ‘vermijdingsschaal’ voor de experimentele en
de controlegroep met bijbehorende f-waarden en overschrijdingskansen (p)

Alkmaar Eindhoven
experiment controle experiment controle

(N=37) (N=31) (N=38) (N=38)

vemlijding 10,08 10,12 10,53 11,47

Hogere score: toename vennijdingsgedachten; F=1,08, df=3, p=O,36 (ns). Uit de ‘Scheffé-test’
kan worden geconcludeerd dat er geen significante verschillen zijn tussen de beide korpsen.

De gemiddelden van de personen uit de experimentele groep zijn enigszins
lager dan de corresponderende gemiddelden in de controlegroep. Een lager
gemiddelde betekent dat men het misdrijf beter heeft verwerkt. De controle
groep geeft gemiddeld wat vaker aan gedachten aan de gebeurtenis en plaat
sen en dingen die doen denken aan de gebeurtenis, te vermijden (tabel 14).

Tot slot van deze paragraaf is nagegaan of een standaardbrief bij slacht
offers van vermogensmisdrjven effect heeft. Er blijken zich geen verschillen

Deze bevinding komt vrijwel overeen met die van de politie (zie hoofdstuk 4). Van de 112
afgelegde herbezoeken oordelen de politiefunctionarissen in 82% van de gevallen dat de
slachtoffers het misdrijf emotioneel goed hebben verwerkt.
Doordat de antwoordpatronen van sommige respondenten afwijken, ontstaat een scheve
verdeling. Om na te gaan in welke mate dit de uitkomsten van de analyses beïnvloedt, zijn
de analyses herhaald op een gestandaardiseerde schaal (BLOM-methode). Hieruit is geble
ken dat respondenten met een afwijkend scorepatr000 de uitkomsten niet noemenswaardig
beïnvloeden.

71



voor te doen (p>O,05). De gemiddelden van de personen uit de controle
groep zijn vrijwel gelijk aan de corresponderende gemiddelden in de vergelij
kingsgroep (bijlage 3, tabel 22).

Resumerend kan gesteld worden dat de uiteengezette resultaten over de in
vloed van een herbezoek op het verwerkingsproces van een misdrijf niet be
antwoorden aan de verwachtingen. Zoals al eerder gezegd, duiden de resulta
ten erop dat een groot gedeelte van de respondenten het misdrijf ten tijde
van het interview al heeft verwerkt. Wellicht dat als het herbezoek of de stan
daardbrief sneller na de aangifte had plaatsgevonden, er wel een samenhang
was geconstateerd. Het is ook mogelijk dat een eenmalig herbezoek een te
geringe prikkel is om het verwerkingsproces daadwerkelijk te beïnvloeden.

De constatering dat een groot gedeelte van de slachtoffers het misdrijf al
heeft verwerkt, laat zich rijmen met een veelgehoord geluid van de politie. In
de bijeenkomsten is door de politie dikwijls naar voren gebracht dat veel
slachtoffers niet meer aan het misdrijf willen worden herinnerd, omdat ze het
zelf al gedeeltelijk hebben verwerkt of omdat het al zo lang geleden is.

73 Lichamelijke en psychische klachten

Zoals in hoofdstuk 1 al aan de orde is gekomen, is men de laatste jaren
steeds meer tot het inzicht gekomen dat ook slachtofferschap — van op het
eerste gezicht lichte misdrijven — kan leiden tot een lange psychologische na
sleep (Winkel en Koppelaar, 1988). Het slachtoffer kan dan met allerlei fysie
ke en psychische klachten kampen, zoals slaapproblemen en concentratiepro
blemen. Een andere wijze om te bekijken hoe slachtoffers het misdrijf heb
ben verwerkt, is aan de hand van de lichamelijke en/of psychische klachten.
Een slecht verwerkt misdrijf kan immers leiden tot een toename van deze
klachten. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat deze klachten het ge
volg zijn van een (nog) niet verwerkt misdrijf.

Om de klachten te meten is gebruik gemaakt van een klachtenljst. Deze
lijst bestaat uit twaalf items. Per item moesten de respondenten aangeven in
hoeverre deze klachten op hen van toepassing waren. Met behulp van een
principale componentenanalyse is een eendimensionale ‘klachtenschaal’ sa
mengesteld (bijlage 4). Een hoge score op de ‘klachtenschaal’ betekent dat
slachtoffers vaak last hebben van nachtmerries, slaapproblemen, zich beroerd
voelen, in de war zijn en andere lichamelijke of psychische klachten.

Indien we het scorepatroon van de respondenten bekijken op de ‘klachten-
schaal’, dan blijkt dat gemiddeld 25% van de respondenten frequent te kam
pen heeft met klachten ten gevolge van het misdrijf en dat 75% hier bijna
nooit last van heeft. Zoals mag worden verwacht, is er sprake van een sterke
samenhang tussen de ‘klachtenschaal’ en de ‘vermijdingsschaal’ (t = 0,38,
p = 0,00). Naarmate slachtoffers meer met klachten kampen, vertonen zij in
toenemende mate vermijding van gedachten aan plaatsen en gebeurtenissen
(en vice versa).

Nadere beschouwing van de afzonderlijke klachtenitems laat zien dat men
het meest last heeft van het vaak aan het misdrijf moeten denken (60%) en
het minste last heeft van nachtmerries (6%).

57 .Eigenwaarde =2,46; 21% verklaarde vanantie; Cmnbach s alpha=O,74
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Een soortgelijke bevinding als ten aanzien van de verwerking van het misdrijf
treffen we ook aan inzake de klachten: er is geen samenhang tussen de an
ciënniteit van de victimisatie en het hebben van lichamelijke en/of psychische
klachten.

Controte-, experimentele en vergelijkingsgroep: klachten
Ter toetsing van de verwachting of een herbezoek bijdraagt aan een vermin
dering van de lichamelijke en/of psychische klachten, is gebruik gemaakt van
variantie-analyse. De in tabeL 15 weergegeven gemiddelden zijn overeenkom
stig de verwachting. In de tabel tekent zich een systematisch patroon af: de
controlegroep wordt steeds gekenmerkt door hogere gemiddelde scores op de
klachtenschaal dan de proefpersonen uit de experimentele groep. Dit patroon
is in beide korpsen aanwezig. Ter volledigheid dient wel opgemerkt te wor
den dat het een vrij zwakke samenhang betreft.

label 15: Gemiddelde verwerkingsscores op de ‘klachtenschaal’ voor de experimentele en de
controlegroep met bijbehorende F-waarden en overschrijdingskansen (p)

Alkmaar Eindhoven
experiment controle experiment controle

(N=37) (N=31) (N=38) (N=38)

klachten 15,46 17,10 16,45 17,21

Hogere score: toename van de klachten; F=3,13, df=3, p=O,O3. Uit de ‘Scheffé-test’kanwor
den geconcludeerd dat er geen signiticante verschillen zijn tussen de beide korpsen.

Voorts is onderzocht of een standaardbrief op zich bijdraagt aan een vermin
dering van de lichamelijke en/of psychische klachten. Uit de resultaten blijkt
dat er geen verschillen zijn in de mate waarin de vergeljkings- of de contro
legroep met één of meer klachten kampt. Met andere woorden: slachtoffers
van vermogensmisdrjven die een standaardbrief hebben ontvangen, kampen
gemiddeld met evenveel klachten als vermogensslachtoffers die geen stan
daardbrief hebben ontvangen van de politie (bijlage 3, tabel 23).

Resumerend blijkt dat het percentage slachtoffers dat het misdrijf verwerkt
heeft, volgens de definitie van klachten (75%), wat lager ligt dan volgens de
definitie van vermijden (88%). In tegenstelling tot het vermijden van gedach
ten aan bepaalde gebeurtenissen en plaatsen, draagt een herbezoek wel bij
tot een vermindering van de klachten. Het geheel aan gerapporteerde gemid
delden is een ondersteuning van de verwachting dat een herbezoek een inten
sievere vermindering van de lichamelijke en/of psychische klachten tot gevolg
heeft dan een standaardbrief. Een standaardbrief hangt echter niet samen
met een vermindering van de klachten. Slachtoffers van vermogensmisdrjven
die een standaardbrief hebben ontvangen, kampen in gelijke mate met klach
ten als slachtoffers die geen brief hebben ontvangen. Het lijkt erop dat een
standaardbrief een te geringe prikkel is om het klachtenpatroon te beïnvloe
den.

7.4 Onveiligheidsgevoelens

Ter vaststelling van de onveiligheidsgevoelens is aan de respondenten een
zestal vragen voorgelegd (Winkel, 1987). De vragen hebben betrekking op ge
percipieerde (on)veiligheid in en rond de woning. Tabel 16 biedt een over
zicht van de procentuele verdeling van de items over onveiligheidsgevoelens.
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Tabel 16: Onveiligheidsgevoelens, in %

onbezorgd/ onbezorgd bezorgd!
veilig noch bezorgd onveilig

inbraak ‘s avonds 23 19 58
inbraak overdag 33 23 44
bedreiging ‘s avonds 60 13 28
bedreiging overdag 71 18 11
veiligheid woonomgeving 60 17 24
veiligheid ‘s avonds thuis 74 13 13

Wat de onveiligheidsgevoelens betreft, maken de ondervraagden zich vooral
bezorgd over inbraak. 58% van de ondervraagden rapporteert bezorgd te zijn
voor inbraak ‘s avonds, terwijl bijna de helft zijn bezorgdheid uitspreekt over
inbraak overdag.

Vergelijking van de angstgevoelens per politiekorps levert een enigszins ge
differentieerd beeld op. In Alkmaar rapporteert 74% zich veilig te voelen in
de eigen woonomgeving; in Eindhoven is dit percentage 47%. Verder voelt
84% van de Allcmaarse ondervraagden zich veilig ‘s avonds alleen in huis ver
sus 66% van de Eindhovense slachtoffers.58

Opmerkelijk is dat het onderscheid stad versus platteland, zoals we dat
hebben aangetroffen bij de gepercipieerde onveiligheidsgevoelens van de
eigen woonomgeving, vervalt als het gaat om angst voor inbraak. Deze komt
in Eindhoven en Alkmaar in vrijwel gelijke mate voor, namelijk 42% en 40%.
In dit verband kan gewezen worden op een artikel van Essers en Kommer
(1990). Zij wijzen erop dat het niet per definitie zo is dat alle grote steden
een hoog inbraakrisico hebben en alle plattelandsgemeenten een laag risico.
Het inbraakrisico is volgens de auteurs onder meer afhankelijk van de wijk,
het type woning (vrjstaand of flat) en de kwaliteit van de genomen preventie
ve maatregelen ter voorkoming van inbraak (hang- en sluitwerk).

Controte-, experimentele en vergelijkingsgroep: onveiligheidsgevoelens in de
woonomgeving
In hoofdstuk 1 is de verwachting geformuleerd dat slachtoffers die een herbe
zoek hebben gehad, minder onveiligheidsgevoelens hebben dan slachtoffers
met een standaardbrief. Door middel van een principale componentenanalyse
is het geheel aan afhankelijke variabelen gereduceerd tot een tweetal schalen
(bijlage 4). De ‘omgevingsschaal’ is geconstrueerd op basis van vragen over
bedreiging overdag of ‘s avonds en de gepercipieerde veiligheid in de woon
omgeving en thuis. Items over de bezorgdheid ten aanzien van inbraak over
dag en ‘s avonds, zijn tot een ‘inbraakschaal’ gecombineerd. Voor beide scha
len geldt hoe hoger de score, hoe hoger de angstgevoelens. In tabel 17 zijn
de resultaten van een variantie-analyse samengevat.

Allereerst valt op dat de gemiddelden van de Eindhovense proefpersonen
consistent hoger liggen dan de gemiddelden van de Alkmaarse respondenten.
Een hoger gemiddelde betekent dat men zich in de omgeving onveiliger
voelt, ofwel dat men meer bezorgd is. Beschouwen we de tabel in zijn geheel,
dan kan worden geconcludeerd dat een herbezoek niet of nauwelijks corres

Veiligheid woonomgeving: X2=1O,80, df=2, p=O,O1; veiligheid ‘s avonds alleen thuis: X2=
6,17, df=2, p=O,OS.
‘Omgevingsschaal’: eigenwaarde = 3,05; 51% verklaarde variantie; Cronbach’s alpha = 0,87.
‘Inbmakschaal’: eigenwaarde = 1,61; 27% verklaarde variantie; Cronbach’s alpha = 0,84.
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pondeert met een lager gemiddelde. Het waargenomen verschil van de ge
middelden in de experimentele groepen in beide korpsen is wel overeenkom
stig de verwachte richting. Maar de verwachting dat een herbezoek bijdraagt
tot een significante verbetering in de gepercipieerde veiligheid van de eigen
woonomgeving, wordt blijkens tabel 17 niet bevestigd.

Tabel 17: Gemiddelde onveiligheidsscores op de ‘omgevingsschaal’ voor de experimentele en
de controlegroep per politiekorps met bijbehorende F-waarden en overschrijdings
kansen (p)

Alkmaar Eindhoven
experiment controle experiment controle

(N=37) (N=31) (N=3$) (N=38)

onveilig 8,45 8,90 10,76 11,47

Hogere score: toename van onveitigheidsgcvoelens; F= 2,0934, df= 3, p = 0,10

Tot slot van deze paragraaf is nagegaan wat het effect is van de standaard-
brief op de onveiligheidsgevoelens. Bezien we de gemiddelden van de verge
lijkings- en de controlegroep, dan blijkt dat deze niet significant van elkaar
verschillen (bijlage 3, tabel 24). Alleen in het Alkmaarse korps wordt een
ontwikkeling in de verwachte richting waargenomen. Dat wil zeggen dat
slachtoffers met een standaardbrief gemiddeld iets lager scoren op de ‘om
gevingsschaal’ dan slachtoffers die geen standaardbrief hebben ontvangen.

Resumerend kan gesteld worden dat een herbezoek noch een standaard-
brief significant bijdragen tot een vermindering van de onveiligheidsgevoelens
in de eigen woonomgeving.

Controle-, experimentele en vergetijkingsgroep: angstgevoelens voor inbraak
Voor wat betreft de angstgevoelens voor inbraak (zie ‘inbraakschaal’ vorige
paragraaf) is nagegaan of deze in positieve zin beïnvloed worden door een
herbezoek. Men zou logischerwijs mogen verwachten dat dit type angstgevoe
lens vooral voorkomt bij slachtoffers van inbraak. Dit blijkt inderdaad het
geval te zijn. Slachtoffers van een inbraak(poging) hebben signWicant hogere
gemiddelde angstscores op de ‘inbraakschaal’ dan niet-inbraakslachtoffers,
respectievelijk 10,14 en 7,58 (F = 14,65, p = 0,00).

Ten aanzien van de angstgevoelens voor inbraak blijken er verschillen te
bestaan tussen de controle- en de experimentele groep.

Tabel 18: Gemiddelde onveiligheidsscores op de ‘inbraakschaal’ voor de experimentele en de
controlegroep met bijbehorende F-waarden en overschrijdingskansen (J))

Alkmaar Eindhoven
experiment controle experiment controle

(N=37) (N=31) (N=38) (N=38)

onveilig 8,10 9,03 7,55 8,82

Hogere score: toename van angstgevoelens; f=2,9205, df= 1, p=O,05

Bezien we tabel 18, dan blijkt er sprake te zijn van een consistent patroon
van gemiddelden, overeenkomstig de geformuleerde verwachting. De gemid
delden van de experimentele groep zijn steeds lager dan de corresponderende
gemiddelden van de controlegroep. Een lager gemiddelde betekent dat men
zich veiliger voelt. In tegenstelling tot de in de vorige paragraaf besproken
gepercipieerde onveiligheid van de eigen woonomgeving, blijkt dat angstge
voelens voor inbraak niet verschillen per korps.
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Aangezien de angstgevoelens voor inbraak zich vooral manifesteren onder de
slachtoffers van inbraak, is nagegaan of het experiment bij deze groep in een
versterkt effect resulteert. Het is immers mogelijk dat een herbezoek alleen
effectief is voor wat betreft de reductie van angstgevoelens voor inbraak, bij
slachtoffers van inbraak, en geen effect heeft op slachtoffers van andersoor
tige misdrijven. Daartoe zijn de slachtoffers (van de experimentele en de con
trolegroep) onderverdeeld in slachtoffers van inbraak en niet-inbraaksiacht
offers. Blijkens tabel 19 wordt deze verwachting inderdaad bevestigd. Een
herbezoek is met name effectief bij inbraakslachtoffers. Bij de groep ander
soortige slachtoffers leidt het experiment niet tot een significante verminde
ring van de angstgevoelens voor inbraak.

Tabel 19: Gemiddelde angstscores” op de ‘inbraakschaal’ voor de experimentele en de
controlegroep met bijbehorende F-waarden en oveischrijdingskansen (p)

inbraakslachtoffers niet-inbraakslachtoffers
experiment contmle experiment controle

(N=25) (N=18) (N=50) (N51)

onveilig 9,40 11,17 7,04 8,12

F=3,02, df=1, p=O,O5
** F”2,07, df=1, p=O,15 (ns)

hogere score: toename van de angstgevoelens

Wat betreft het effect van de standaardbrief op de vermindering van de
angstgevoelens voor inbraak doet zich onverwachts een niet beoogd effect
voor. Slachtoffers van inbraak die een standaardbrief hebben ontvangen, sco
ren gemiddeld aanzienlijk hoger op de ‘inbraakschaal’ dan degenen die geen
brief hebben ontvangen (bijlage 3, tabel 25). Winkel (1987) wijst erop dat in
braakpreventieve voorlichting bij niet-slachtoffers tot een doorbreking van de
illusie van onkwetsbaarheid kan leiden. Anderzijds kan men evengoed aanne
men dat inbraakpreventieve voorlichting er bij slachtoffers toe leidt dat eer
dere slachtofferervaringen worden geactualiseerd en weer manifest worden
gemaakt, aldus Winkel (1987). In dit onderzoek is de illusie van onkwetsbaar
heid door de inbraak(poging) al doorbroken. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk
dat de standaardbrief de slachtofferervaring en de daarmee samenhangende
emoties heeft geactualiseerd en derhalve heeft geresulteerd in een aanwakke
ring van angstgevoelens.

Interpretatie van de resultaten
Gebleken is dat de weergegeven resultaten gedeeltelijk steun bieden aan de
verwachting dat herbezochte slachtoffers dankzij politiële informatieverschaf
fing minder onveiligheidsgevoelens hebben. De onveiligheidsgevoelens in de
eigen woonomgeving worden niet beïnvloed door een herbezoek. Angstgevoe
lens voor inbraak daarentegen wel. Hierbij zij wel opgemerkt dat de informa
tieverschaffing hoofdzakelijk effectief is bij slachtoffers van inbraak en minder
bij slachtoffers van andersoortige misdrijven.

Onverwachte negatieve effecten, zoals het in paragraaf 1.6.6 beschreven ex
periment van Steinmetz e.a. (1987), hebben zich voor wat betreft het herbe
zoek niet voorgedaan. Deze auteurs vonden het merkwaardige resultaat dat
slachtoffers die van mening waren dat de politie bij de aangifte voldoende
aandacht had voor hun problemen, tevens in verhoogde mate onveiligheidsge
voelens hadden. De auteurs geven een tweetal verklaringen voor dit onbeoog
de effect. Allereerst merken ze op dat het ‘ondeskundig’ te woord staan van
slachtoffers kan leiden tot een versterking van het gevoel van onwelbevinden.
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Ze pleiten daarom voor gerichte trainingen waarin het slachtofferperspectief
wordt benadrukt. Het voorkémen van dit negatief effect in dit onderzoek zou
te danken kunnen zijn aan de slachtoffergerichte training van de politiefunc
tionarissen voorafgaande aan het experiment. Een tweede verklaring van de
auteurs betreft het feit dat een toenemende aandacht aan het slachtoffer
gepaard kan gaan met een versterkte indruk bij het slachtoffer dat het straf
rechtelijk bedrijf machteloos is en het slachtoffer het gevoel overhoudt er al
leen voor te staan (Steinmetz e.a., 1987). In dit verband kan dan ook wellicht
het resultaat worden bezien dat er geen samenhang is tussen een herbezoek
en onveiligheidsgevoelens in de woonomgeving, maar wel met angstgevoelens
voor inbraak. Een belangrijke factor bij dit eerste type onveiligheidsgevoelens
blijkt te zijn of men de dader na het misdrijf nog gezien heeft. De politie is
niet bij machte hier veel aan te veranderen en staat in feite machteloos. Het
is zelfs mogelijk dat uitgesproken onveiligheidsgevoelens worden bevestigd
door de politie. Er is dan sprake van een zogenaamd conditioneringseffect.
Bij angstgevoelens voor inbraak zijn met name eerdere (inbraak)ervaringen
van belang. De politie kan tijdens het herbezoek praktische adviezen geven
(beveiliging, preventie) waardoor de kans op eventuele toekomstige inbraak-
ervaringen afnemen. Ook Winkel e.a. (1987) vinden in hun onderzoek dat bij
slachtoffers die bezocht zijn door Voorkoming Misdrijven en tips hebben
gehad over inbraakpreventie, in sterke mate het idee leeft dat men door het
treffen van preventieve maatregelen iets aan inbraakpreventie kan doen.

7.5 Neveneffecten

Een soortgelijke vraag als in paragraaf 6.5 zal hier worden behandeld. On
derzocht wordt of het experiment meer of minder effectief is of neveneffec
ten sorteert bij bepaalde soorten slachtoffers. De volgende achtergrondken
merken zijn in de analyses meegenomen: stressvolte gebeurtenissen, steun
van de omgeving, de relatie van de dader met het slachtoffer (dader een be
kende en/of dader nog gezien na misdrijf), de ernst van het misdrijf en eer
dere slachtofferervaringen (zie ook paragraaf 6.5). Voor de stresschaal zijn
items over afwezigheid en scheiding van de partner, overlijden of ziekte van
familieleden en ontslag op het werk gebruikt. De steunschaal is geconstrueerd
op basis van vragen over frequentie van contacten met familie, vrienden en
buren.

Uit het geheel aan variantie-analyses dat is uitgevoerd, blijkt dat twee ken
merken belangrijk zijn: de aard van de relatie tussen de dader en het slacht
offer (volkomen onbekende, kennis, vriend of familie) en de aanwezigheid
van lichamelijk letsel als gevolg van het misdrijf.

Voor wat betreft de verwerking van het misdrijf blijkt dat slachtoffers het
misdrijf beter verwerken, indien de dader een volkomen onbekende is en er
geen sprake is van lichamelijk letsel. Het effect van een herbezoek in interac
iie met de relatie dader - slachtoffer (F=O,47, p’O,49) en/of lichamelijk let
sel (F=O,50, p=O,53) is echter niet significant (F=O,47, p=O,49). Met andere
woorden: de verwerking van het misdrijf hangt samen met de relatie dader -

slachtoffer en lichamelijk letsel, maar deze relatie wordt in positieve noch in
negatieve zin beïnvloed door een herbezoek of een standaardbrief.

Een iets andere situatie doet zich voor bij de angstgevoelens voor inbraak.
Naarmate de relatie tussen het slachtoffer en de dader ‘nauwer’ wordt, ne
men de angstgevoelens voor inbraak toe. Het hoofdeffect van een herbezoek
op de angstgevoelens voor inbraak is significant (zie ook paragraaf 7.4), maar
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de effecten van de interactie met de relatie dader - slachtoffer (F=0,11, p=
0,75) en/of lichamelijk letsel (F = 0,62, p = 0,44) zijn niet significant.6° De
angstgevoelens voor inbraak worden kortom positief beïnvloed door een her-
bezoek, maar de relatie dader - slachtoffer of de aanwezigheid van lichame
lijk letsel spelen geen rol bij dat herbezoek. Er treden dus geen neveneffec
ten op.

Een herbezoek heeft een effect op de lichamelijke en/of psychische klach
ten. Zowel het hoofdeffect van een herbezoek (F= 10,158, p=O,OO) als de
effecten van de interactie met de relatie dader - slachtoffer (F = 8,28, p = 0,01)
zijn significant. Blijkens de gemiddelden resulteert een herbezoek in een
verlaging van de klachten (zie ook tabel 15). Bezien we echter de slachtoffers
die een relatie hebben met de dader, dan blijkt dat de klachten zich gemid
deld vaker voordoen in de experimentele dan in de controlegroep (respectie
velijk 18,41 en 17,35). Er blijkt hier sprake te zijn van het onverwachte effect
dat slachtoffers die een relatie hebben met de dader, na een herbezoek in
toenemende mate kampen met klachten. In grote lijnen doet deze situatie
zich eveneens voor bij onveiligheidsgevoelens in de eigen woonomgeving. Het
effect van een herbezoek in interactie met de relatie dader - slachtoffer is sig
nificant (F=4,54, p=O,04). De onveiligheidsgevoelens voor wat betreft dege
nen die een relatie hebben met de dader, doen zich vaker voor in de experi
mentele dan in de controlegroep (tabel 20).

Tabel 20: Gemiddelde verwerking-, klachten- en angstscores voor de controle- en de experi
mentele groep, uitgesplitst naar al dan geen relatie met de dader (kennis/vriend/fa
milie versus volkomen onbekende) met bijbehorende F-waarden en overschnjdings
kansen (p)

experimentele groep controlegroep
geen relatie wel relatie geen relatie wel relatie

(N=55) (N=17) (N=43) (N=17)

verwerking 9,55 12,64 10,28 12,41
klachten 15,13 1841 17,05 17,35
onveilig buurt 8,47 13,18 10,00 9,47
angst inbraak 7,67 8,05 9,76 7,05

Interactie-effect verwerking, conditie en relatie dader - slachtoffer F = 0,47, df= 1, p = 0,49 (ns);
interactie-effect klachten, conditie en relatie dader - slachtoffer F = 8,28, df= 1, p = 0,01: interac
tie-effect onveiligheidsgevoelens in de omgeving, conditie en relatie dader - slachtoffer F=
4,54, df= 1, p = 0,04; interactie-effect angstgevoelens inbraak, conditie en relatie dader - slacht
offer F=0,11, df=1, p=O,75 (ns).

Nadere explicitering van de relatie dader - slachtoffer in ‘dader volkomen on
bekende, dader bekende of vriend/kennis/familielid’, laat zien dat de klach
ten en de onveiligheidsgevoelens significant toenemen naarmate de relatie
tussen de dader en het slachtoffer nauwer wordt (bijlage 3, tabel 26). Victimi
satie door vrienden/kennissen en/of familie(leden) leidt tot meer klachten en
onveiligheidsgevoelens dan victimisatie door volkomen onbekenden of beken
den.

Welke conclusies kunnen er getrokken worden op grond van de hier gepre
senteerde gegevens? Een soortgelijk redenering als in paragraaf 6.5 lijkt ook
hier van toepassing.

60 Ook na controle voor het type delict zijn de relaties niet significant.
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Ten eerste is geconstateerd dat een relatie tussen de dader en het slachtoffer
alsmede het feit of iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van
het misdrijf, betekenisvolle factoren zijn voor het veroorzaken van klachten,
onveiigheidsgevoelens en een minder goede verwerking van het misdrijf. Met
andere woorden: slachtoffers die letsel hebben opgelopen of een relatie heb
ben met de dader, hebben doorgaans meer problemen dan sLachtoffers bij
wie dit niet het geval is.

Ten tweede is naar voren gekomen dat een herbezoek bij slachtoffers die
een relatie hebben (gehad) met de dader, een negatief effect heeft en tot een
verhoging van de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonomgeving en één of
meer klachten leidt. Voor mogelijke verklaringen van dit effect wordt aanslui
ting gezocht met de vorige paragraaf en paragraaf 6.5. Het is allereerst waar
schijnlijk dat de politie doorgaans niet bij machte is iets te veranderen aan de
situatie en in feite machteloos staat. De constatering dat de negatieve effec
ten zich alleen voordoen bij slachtoffers die een relatie hebben met de dader
en niet bij slachtoffers die lichamelijk letsel hebben opgelopen, mag ten gun
ste van deze stelling worden gezien. Immers, als er sprake is van letsel kan
de politie informatie geven over mogelijke schadevergoeding bij bijvoorbeeld
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Iets veranderen aan iemands relatie met
een dader ligt een stuk moeilijker. Een tweede verklaring is dat door de
aanwezigheid van een politiefunctionaris in huis de onveiligheidsgevoelens en
klachten van het slachtoffer toenemen. Het is immers mogelijk dat het slacht
offer het geen prettig idee vindt dat de dader op de hoogte is van het herbe
zoek. Dit zou onbedoelde consequenties voor het slachtoffer kunnen hebben.
Er gaat bijvoorbeeld al vaak een hele tijd overheen voordat men de stap
durft te nemen om aangifte te doen bij de politie.
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8 Slotbeschouwing

8.1 Inleiding

Naast de vele aandacht die in het verleden is gegeven aan daders van delic
ten, is tegenwoordig ook belangstelling voor de positie van het slachtoffer. In
dit verband valt te denken aan de Commissie Vaitlant, die richtlijnen heeft
opgesteld voor een zorgvuldiger bejegening van slachtoffers. De in de slacht
offercirculafres (1 en II) meegedeelde gedragslijnen voor politiële instanties
behelzen onder meer 1. het correct en begripvol bejegenen van het slacht
offer bij de aangifte, 2. het verschaffen van algemene politiële en juridische
informatie over de gang van zaken volgend op de aangifte, 3. liet zo nodig
doorverwijzen naar professionele hulp of slachtofferhulpprojecten en 4. liet
informeren over, bevorderen van en/of bemiddelen bij het regelen van de
schade. De richtlijnen hebben er onder meer toe geleid dat slachtoffers, na
dat de dader is opgespoord, schriftelijk — door middel van een standaardbrief —

van dit feit op de hoogte worden gesteld.
Omdat deze procedure nog voor verbetering vatbaar was, heeft het WODC

een voorstel gedaan om in een ‘proeftuin’ een aantal verbeteringsvarianten
uit te proberen. De gemeentepolitie uit Eindhoven en een viertal landgroepen
van de Rijkspolitie uit het district Alkmaar waren bereid hun medewerking te
verlenen aan het onderzoek. Bij deze korpsen is gedurende een jaar een
experiment uitgevoerd. Het kenmerkende van dit experiment is dat een deel
van de informatieverschaffing aan slachtoffers niet plaatsvindt door middel
van een standaardbrief, maar in de vorm van een persoonlijk bezoek door de
politie: het herbezoek.

Bij slachtoffers wordt, nadat de dader bij de politie bekend is, een herbe
zoek afgelegd. In dit bezoek wordt informatie verschaft over de voortgang
van het strafproces, over (mogelijke doorverwijzing naar) hulpverlenende
instellingen en over schaderegelingen en/of vergoedingen. Daarnaast heeft de
politie in Alkmaar, bij ieder delict dat daarvoor in aanmerking kwam, ge
tracht een schaderegeling tot stand te brengen tussen dader en slachtoffer.
Voorafgaande aan het experiment zijn de hieraan deelnemende politiefunc
tionarissen in een driedaagse training geïnstrueerd over informatieverschaf
fmg en schadebemiddeling bij slachtoffers tijdens een herbezoek.

Met dit onderzoek is beoogd na te gaan in hoeverre de alternatieve, meer
intensieve en persoonlijke, werkwijze (herbezoek) meer effect sorteert dan de
huidige procedure (standaardbrief). In dit hoofdstuk worden de voornaamste
bevindingen van het onderzoek besproken, waarna enkele aanbevelingen voor
het toekomstige politiële slachtofferbeleid worden gedaan.
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82 Onderzoeksbevindingen

8.2.1 Effecten van het herbezoek

In principe berust een experiment op de verwachting dat de hernieuwde
aanpak veelbelovend zal zijn. Zoals zal blijken uit het volgende overzicht, is
gedeeltelijk aan de verwachtingen van het experiment voldaan. Vanuit het
oogpunt van generale effecten, zoals waardering van het optreden en de inzet
van de politie, blijkt het experiment wel degelijk effectief te zijn. De cliënt-
vriendelijke benadering van de politie (tegemoetkoming aan de informatie-
behoefte van slachtoffers) vindt zijn weerslag in een toegenomen waardering
van het optreden en de inzet van en/of in een vergroot vertrouwen in de po
litie. Wat betreft de invulling van de meer specifieke effecten is gebleken dat
de angstgevoelens voor inbraak en de lichamelijke en/of psychische klachten
bij slachtoffers zijn afgenomen.

Bezien we het vertrouwen in justitie en de verwerking van het misdrijf, dan
zijn de effecten voor de slachtoffers op die onderdelen over het geheel geno
men minder duidelijk.

Tevredenheid
Bijna alle slachtoffers (93%) zijn positief tot zeer positief gestemd over het
herbezoek. Bij een vergelijkbare situatie in de toekomst zou dan ook vrijwel
iedereen weer gebruik maken van een dergelijk aanbod van de politie. De
plaats waar het herbezoek plaatsvindt, is van belang. Een herbezoek aan huis
of op het werk wordt doorgaans positiever gewaardeerd dan een ‘herbezoek’
op het politiebureau.

Het herbezoek komt voor een belangrijk deel tegemoet aan de veelgehoor
de klacht van mensen dat men te weinig informatie krijgt over de strafzaak
(zie ook Winkel en Koppelaar, 1988). Slachtoffers met een standaardbrief ge
ven in 49% van de gevallen te kennen meet informatie over hun zaak op prijs
te stellen, terwijl slechts een kwart van de herbezochte slachtoffers deze be
hoefte kenbaar maakt.

Het optreden en de inzet van de politie
Slachtoffers uit het district Alkmaar kwalificeren het optreden en de inzet
van de politie wat positiever dan slachtoffers uit Eindhoven. In het licht hier
van dienen dan ook de resultaten te worden beschouwd. Daar het oordeel
van de Alkmaarse slachtoffers over het optreden en de inzet van de politie al
wij gunstig is (respectievelijk 82% en 91%), lijkt het niet eenvoudig deze
opvattingen, door middel van een experiment, nog meer in positieve richting
te beïnvloeden. In Eindhoven is het oordeel oorspronkelijk ongunstiger. In dit
kader heeft de politie meer eer van haar experimentele activiteiten. Respec
tievelijk een derde en een kwart van de Eindhovense slachtoffers is als gevolg
van een herbezoek door de politie positiever gestemd over haar optreden en
inzet.

Kortom, de bevinding dat er sprake is van een positieve trend in Alkmaar
en een significant positievere waardering in Eindhoven, mag onzes inziens
gezien worden als een bevestiging van de verwachting dat een herbezoek van
invloed is op het oordeel over het optreden en de inzet van de politie. Ten
gunste van deze stelling wordt eveneens verwezen naar onderzoeken van
Winkel e.a. (1987), Winkel en Koppelaar (1988) en Walther (1989). Deze au
teurs vonden soortgelijke resultaten.
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Behoefte tot straffen en vrnrouwen in politie en Justitie
Opvattingen over bestraffing van de ‘eigen’ dader of over algemene maat
regelen ter bestrijding van de criminaliteit worden niet beïnvloed door een
herbezoek.

Wat betreft liet vertrouwen in justitie, is gebleken dat het vertrouwen van
slachtoffers niet ernstig is aangetast als gevolg van het misdrijf. Van de
slachtoffers heeft 10% geen vertrouwen meer in justitie. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de verwachting dat een herbezoek meer bijdraagt aan dit
vertrouwen dan een standaardbrief, niet wordt bevestigd. Immers, zonder
interventie van de politie is het vertrouwen in justitie al zeer hoog (90%).

Een soortgelijke redenering geldt ten aanzien van het vertrouwen in de
politie. Van de slachtoffers heeft 6% geen vertrouwen meer in de politie.
Hier kan onzes inziens echter wel — zij het voorzichtig — worden geconclu
deerd dat er sprake is van een positief effect. Ten eerste is gebleken dat in
Eindhoven de experimentele groep significant meer vertrouwen heeft in de
politie dan de controlegroep. Ten tweede is er in ALkmaar sprake van een
positieve ontwikkeling; de experimentele groep heeft wat meer vertrouwen
dan de controlegroep.

Verwerking van het misdrijf en onveiligheidsgevoelens
De verwerking van het misdrijf is gemeten aan de hand van ‘het vermijden
van bepaalde gedachten aan gebeurtenissen en plaatsen’, en van lichamelijke
en/of psychische klachten ten gevolge van de victimisatie.

Volgens de definitie van ‘vermijden’ blijkt dat gemiddeld 12% van de res
pondenten het misdrijf (nog) niet geheel heeft verwerkt. Dit geringe percen
tage en de bevinding dat we te maken hebben met: 1. middelzware in plaats
van zware misdrijven, 2. een tamelijk grote tijdspanne tussen de aangifte en
het interview en 3. het ontbreken van een samenhang tussen de verwerking
van het misdrijf en de anciënniteit van de victimisatie, doen vermoeden dat
een groot aantal mensen het misdrijf al heeft verwerkt (ten tijde van het
interview). Een herbezoek of een standaardbrief heeft echter geen invloed op
deze vermijdingsgedachten.

Voor wat betreft het verwerkingsproces volgens de definitie van ‘lichame
lijke en/of psychische klachten’ blijkt dat 25% van de slachtoffers last heeft
van deze klachten. Het percentage slachtoffers dat het misdrijf heeft verwerkt
volgens de defmitie van klachten (75%), ligt kortom wat lager dan volgens de
defmitie van vermijden (88%). Een herbezoek heeft een, weliswaar gering,
positief effect op deze klachten: herbezochte slachtoffers hebben gemiddeld
minder last van klachten dan slachtoffers die een standaardbrief hebben ont
vangen. Zoals al eerder gezegd, duiden de resultaten erop dat een groot ge
deelte van de respondenten het misdrijf ten tijde van het interview al heeft
verwerkt. Wellicht dat als het herbezoek of de standaardbrief sneller na de
aangifte had plaatsgevonden, er wel een effect (op de vermijdingsgedachten)
of een sterker effect (op de klachten) zou zijn geconstateerd. Het is ook mo
gelijk dat een eenmalig herbezoek een te geringe prikkel is om het verwer
kingsproces van een misdrijf daadwerkelijk te beïnvloeden.

Voor wat betreft de onveiligheidsgevoelens is een onderscheid gemaakt
naar de onveiligheidsgevoelens in en rond de woning. De onveiligheidsge
voelens rond de eigen woonomgeving nemen als gevolg van een herbezoek
niet meer af dan bij een standaardbrief. De angstgevoelens voor inbraak
nemen daarentegen (met name bij inbraakslachtoffers) wel af na een herbe
zoek. Herbezochte slachtoffers hebben gemiddeld lagere angstscores dan
slachtoffers met een standaardbrief. Een opmerkelijk resultaat is dat de stan
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daardbrief, bij slachtoffers van inbraak, tot een verhoging van de onveilig
heidsgevoelens leidt. Wellicht dat door de standaardbrief de slachtoffererva
ring en de daarmee samenhangende emoties weer geactualiseerd zijn en
derhalve heeft geresulteerd in een aanwakkering van de angstgevoelens voor
inbraak.

Neveneffecten
Een herbezoek blijkt bij een kleine groep slachtoffers, namelijk degenen die
een relatie hebben met de dader (dader is bekende, kennis, vriend of fami
lie), neveneffecten te sorteren. Belangrijk is dat een herbezoek bij deze
slachtoffers juist het tegenovergestelde effect bereikt: men gaat het optreden
en de inzet van de politie negatiever waarderen en de onveiligheidsgevoelens
in de eigen woonomgeving en de lichamelijke en/of psychische klachten ne
men toe. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is dat de politie door
gaans niet bij machte is om iets te veranderen aan de persoonlijke relatie tus
sen de dader en het slachtoffer en in feite machteloos staat. Het slachtoffer
wordt dan extra opmerkzaam gemaakt op zijn ‘uitzichtloze’ situatie. Een an
dere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat door de aanwezigheid van een
politiefunctionaris in huis het slachtoffer bang is voor de reactie van de ‘da
der’ op dit bezoek.

Tijdsbesteding
Een herbezoek neemt gemiddeld drie kwartier tot een uur in beslag (inclusief
voorbereiding en reistijd). De tevredenheid van de politiefunctionarissen over
de herbezoeken neemt toe naarmate het bezoek langer duurt. Bij een herbe
zoek van een kwartier of minder is 13% tevreden. Bij een tijdsbesteding van
een kwartier tot en met een half uur, een half uur tot en met een uur of lan
ger dan een uur bedraagt de tevredenheid respectievelijk 85%, 92% en 94%.
Deze relatief geringe tevredenheid bij herbezoeken die korter dan een kwar
tier duren, komt voort uit een matige interesse bij dc slachtoffers. Voor de
politie is dit weinig aantrekkelijk, daar ze wel altijd de moeite hebben geno
men bij het slachtoffer langs te gaan. Deze verklaring lijkt zeer aannemelijk
gezien het feit dat de tevredenheid van de politie over het herbezoek signifi
cant samenhangt met de interesse van het slachtoffer in het herbezoek. Hoe
geïnteresseerder het slachtoffer is, hoe groter de tevredenheid is van de poli
tie over het bezoek. En aangezien slechts 25% van de slachtoffers geïnteres
seerd is bij een herbezoek dat minder dan een kwartier duurt, lijkt het erop
dat een zekere mate van desinteresse bij het slachtoffer leidt tot een kort
herbezoek, wat weer uitmondt in een verminderde tevredenheid van de agent
over het herbezoek.

Indien men het afleggen van de herbezoeken volgens de criteria van het
experiment structureel zou invoeren, dan zou de politie in Eindhoven bij een
zesdaagse werkweek ongeveer twintig uur kwijt zijn en per dagdeel ongeveer
drie uur. In het Alkmaarse korps zou de werkwijze op weekbasis vier uur in
beslag nemen en per dagdeel ongeveer drie kwartier. Bij deze schatting dient
aangetekend te worden dat het Eindhovense korps aanmerkelijk groter is dan
de Alkmaarse landgroepen.
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8.2.2 Schadebemiddeling

Mede gezien de beperkte mogelijkheden die er voor slachtoffers van misdrij
ven bestaan, heeft de Commissie Vaillant in haar rapport onder andere de
aanbeveling gedaan dat, in het kader van slachtofferhulp, het regelen van de
schade een van de taken van politie (en Justitie) moet worden. De commissie
bespreekt echter op generlei wijze hoe politiekorpsen hieraan concrete invul
ling kunnen geven. Landelijk gezien zijn er dan ook aanzienlijke verschillen
tussen de diverse politiekorpsen inzake het gevoerde beleid ten aanzien van
schadebemiddeling (wel of geen schadebemiddeling). Ingeval schadebemidde
ling wel een onderdeel van het gevoerde beleid is, dan valt op dat de uitgangs
punten die men daarbij hanteert, nogal kunnen verschillen.

Teneinde de gegevens over schadebemiddeting in het Alkmaarse korps in
een ruimer perspectief te plaatsen is gebruik gemaakt van beschikbare gege
vens over schadebemiddeling bij de gemeentepolitie Leiden. De procedure
ten aanzien van schadebemiddeling in het Leidse korps wijkt op een aantal
punten af van de procedure in Alkmaar. Verschillen doen zich voor met be
trekking tot het type delict, de hoogte van de schade, politiële bevoegdheden,
recidive, gedeeltelijke vergoedingen en de Organisatie.

De Leidse politie heeft in 118 zaken een poging ondernomen tot schadebe
middeling. Dit heeft geresulteerd in 72 geslaagde bemiddelingen (61% van de
zaken waarbij een poging is ondernomen tot schadebemiddeling). In het Alk
maarse korps ligt dit percentage wat lager. Van de 42 zaken die in aanmer
king kwamen voor schadebemiddeling, heeft de politie in 38 zaken een po
ging ondernomen de schade te regelen. Dit heeft geleid tot 10 schaderege
lingen tussen dader en slachtoffer (26% van de zaken waarbij een schade-
bemiddelingspoging is ondernomen).

Verklaringen voor de bevinding dat in Leiden relatief meer succesvolle
schaderegelingen zijn gerealiseerd dan in Alkmaar zijn:
— Diversiteit in de organisatorische procedure. In Leiden ligt de verantwoor

delijkheid voor de schadebemiddelingen bij een persoon, in Alkmaar zijn
meer personen met de afhandeling belast. Voorts is men in Leiden actief
bezig geweest met het innen van het verschuldigde bedrag (persoonlijk be
zoek bij daders thuis om het bedrag alsnog te innen).

— De Alkmaarse politie heeft verhoudingsgewijs vaker een poging tot schade-
bemiddeling ondernomen (90%) dan de Leidse politie (66%). Hierdoor
daalt procentueel gezien de kans op het aantal succesvolle bemiddelingen.

— De Leidse politie heeft de bevoegdheid om bij zaken onder de f 500 scha
de een politiesepot op te leggen. De kans op een succesvolle schaderege
ling is het grootst bij (relatief lichte) misdrijven met minder dan f 500
schade (Zeilstra en Van Andel, 1989). Juist deze zaken zijn in Alkmaar als
gevolg van onderzoeksopzet buiten beschouwing gelaten.

8.3 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen ten slotte enige aan
dachtspunten c.q. aanbevelingen worden geformuleerd.

Herbezoek
Indien we de positieve generale effecten van het experiment in beschouwing
nemen (vergroot vertrouwen in de politie en de toegenomen waardering van
liet optreden en de inzet van de politie) alsmede de meer specifieke effecten
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(afname van de klachten en daling van de onveiligheidsgevoelens bij inbraak
slachtoffers), dan lijkt continuering van de herbezoeken aanbevelenswaardig.
De politie neemt in onze samenleving immers een monopoliepositie in. Een
ciëntgerichte benadering door de politie naar de burger met als gevolg een
toenemende tevredenheid van de burger over het politiële bestel, is immers
in het voordeel van beide partijen.

De politie dient bij de aangifte opmerkzaam te zijn op mogelijke proble
men bij slachtoffers. In een vroeg stadium kan dan bekeken worden of een
slachtoffer in aanmerking komt voor een herbezoek. Onzes inziens moet men
er daarbij voor oppassen de aandacht niet alleen te concentreren op slacht
offers van zware delicten en/of slachtoffers die veel schade hebben geleden.
Ook slachtofferschap van op het eerste gezicht lichte misdrijven kunnen lei
den tot problemen bij slachtoffers. In dit verband kan gewezen worden op
slachtoffers van diefstallen en vernielingen in het Eindhovense korps. Het zijn
met name deze mensen die het aangiftegesprek negatief kwalificeren. Het
gevaar bestaat dat dergelijke slachtoffers aan hun lot worden overgelaten,
indien men zich alleen zou concentreren op slachtoffers van zware delicten.
Het zou derhalve aanbevelenswaardig zijn:
— Politiefunctionarissen (en/of functionarissen van het Bureau Administratie

ve District Ondersteuning) een ‘slachtoffergerichte’ training te geven. Hier
door is men beter in staat bepaalde problemen bij slachtoffers te signale
ren. Deze training zou tevens van pas kunnen komen bij het afleggen van
herbezoeken.

— Een soort checklist te ontwerpen. Op deze lijst zouden predisponerende
factoren kunnen worden aangegeven die doorgaans een rol spelen bij het
veroorzaken van problemen met het misdrijf. Factoren die dikwijls een rol
spelen, zijn bijvoorbeeld de gezinssituatie, eerdere aangrijpende (slacht
offer)ervaringen, de steun van de omgeving, een bepaalde psychologische
constitutie en dergelijke. In dit onderzoek blijken met name de aard van
de relatie tussen de dader en het slachtoffer alsmede de aanwezigheid van
lichamelijk letsel een rol te spelen. De checklist zou als hulpmiddel kun
nen worden gebruikt (eventueel in combinatie met een training) bij de
aangifte.

— In relatie met het vorige punt dient tevens gewezen te worden op het be
lang van samenwerking. Slachtoffergerichte activiteiten van de politie die
nen zoveel mogelijk plaats te vinden in samenwerking met het bureau
slachtofferhulp of andere organisaties. Van belang is dat men onderling tot
een juiste afstemming en coördinatie komt ingeval wat te doen bij bepaal
de problemen bij slachtoffers.

$tandaardbrief
Een standaardbrief heeft over het algemeen weinig (meetbare) effecten.
Daarentegen brengt deze brief bij inbraakslachtoffers in verhoogde mate
angstgevoelens voor inbraak voort. Daar een herbezoek met name bij inbraak-
slachtoffers effectief is en goede mogelijkheden biedt om preventieve advie
zen (beveiliging, preventie) te geven, is een herbezoek bij deze slachtoffers te
prefereren boven een standaardbrief.

Voorts verdient het aanbeveling om nader kritisch onderzoek te verrichten
naar alternatieve mogelijkheden van informatieverschaffing aan (inbraak-)
slachtoffers. Hierbij dient met name rekening te worden gehouden met het
optreden van niet-beoogde, ongunstige effecten.
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Schadebemiddeting
Hoewel er theoretisch gezien vrij veel mogelijkheden zijn voor slachtoffers
om de ten gevolge van een strafbaar feit geleden schade vergoed te krijgen,
blijkt dit in de praktijk niet eenvoudig te zijn (zie o.m. Baars, 1988; Cozijn,
1988; Van Dijk, 1988; Walther e.a., 1989). Omdat een slachtoffer in zo’n ge
val vaak niets vergoed krijgt van de schade, lijkt schadebemiddeling tussen
dader en slachtoffer met behulp van de politie een aantrekkelijke optie. Het
verdient onzes inziens dan ook aanbeveling dat schadebemiddeling op lande
lijk niveau wordt nagestreefd, zowel vanuit het oogpunt van rechtsgeljkheid
(voor de dader en het slachtoffer) als vanwege het principe dat iedereen aan
sprakelijk is voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Daarnaast zou men
kunnen streven naar enige uniformiteit in de schadebemiddelingsprocedure.

De politie heeft goede mogelijkheden om te bemiddelen tussen daders en
slachtoffers van misdrijven. In overweging nemende dat de politie haar tijd zo
efficiënt mogelijk dient te gebruiken, zou zij voorafgaande aan de bemidde
ling een duidelijke inschatting moeten maken van de kans van slagen van een
succesvolle schadebemiddeling. Dit kan door haar aandacht met name te
richten op eenvoudige zaken waarbij het schadebedrag niet meer dan f 500
bedraagt. Bovendien vergroot het doen van bepaalde toezeggingen in de rich
ting van de dader de kans op een succesvolle schadebemiddeling. In dit ver
band kan gedacht worden aan het aanbieden van een politiesepot of een
transactie (eventueel alleen bij first-offenders) als de schaderegeling in zijn
geheel tot stand is gebracht. Met betrekking tot dit laatste punt is het van
belang dat er duidelijke werkafspraken worden gemaakt tussen het openbaar
ministerie en de politie.

Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat onzes inziens schadebemid
deling niet als een generaal inzetbaar middel moet worden gezien. De scha
deregeling blijkt met name effectief voor een kleine groep tamelijk ongecom
pliceerde zaken met niet al te omvangrijke schadebedragen, waarbij de dader
bekend (en bekend heeft) en tevens voldoende draagkrachtig is.

87



Literatuur

Andel, H.G. van
Evaluatie van de slachtoffercirculaire Vaffiant II. Een eerste indruk.
Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, september 1987.

Andel, H.G. van e.a.
De slachtoffercirculafres in de praktijk: suggesties voor verbeteringen.
Trema, nr. 9/10, 1987, pp. 324-330.

Baars, S. (red.)
Praktijkboek slachtofferhulp.
De Horstink, 1988.

Bard, M. en D. Sangrey
The crime victim’s book.
New York, Basic Books, 1979.

Beijk, J.
Het geloof in de rechtvaardige wereld.
Psychologie, nr. 12, 1986, pp. 18-21.

Berk, RA. en G.K. Smyth
When random assignment fails: some lessons from the Minneapolis spouse abuse
experiment.
Joumal of Quantitative Criminology, jrg. 4, nr. 3, 1988, pp. 209-233.

Baudoin, Y.
Het strafrechtelijk verleden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.
Delikt en Delinkwent, jrg. 12, nr. 8, 1982, pp. 586-592.

Bonarius, H.
Naïeve persoonsopvattingen in de politie-organisatie: politiecultuur en politietrai
ning. In: Toegepaste sociale psychologie, deel 3 (red J. von Grumbkow, e.a.).
Lisse, Swets & Zeitlinger, 1988.

Brom, D., RJ. Kleber en P.B. Defares
Traumatische ervaringen en psychotherapie.
Lisse, Swets en Zeitlinger, 1986.

CBS-slachtofferenquête oktober 1987.
Den Haag, Staatsuitgeverij/CBS-publikaties, jrg. 31, nr. 10.

Circulaire 1
Richtlijnen voor openbaar ministerie en politie: nieuw beleid voor het omgaan met
slachtoffers van misdrijven.
Staatscourant, nr. 33, 17 februari 1986.

Circulaire II
Richtlijnen aan politie en openbaar ministerie ten aanzien van uitbreiding slacht
offerbeleid.
Staatscourant, nr. 64, 1 april 1987.

Cook, T.D. en D.F. Campbell
Quasi-Experimentation; Design and Analysis Issues for field Settings.
Boston, 1979.

89



Cozijn, C.
Schadevergoeding door het schadefonds of door de dader: het oordeel van het
slachtoffer.
Den Haag, SDU, 1988.
WODC nr. 88.

Dijk, JJ.M. van en C.H.D. Steinmetz
De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979.
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1979.
WODC nr. 13.

Dijk, JJ.M. van
Criminaliteitsbestrijding en de openbare mening.
Justitiële Verkenningen, nr. 1, 1985, pp. 5-24.

Dijk, JJ.M. van
Strafrechtshewormingen ten behoeve van het slachtoffer in internationaal perspec
tief.
Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 9, 1988, pp. 7-27.

Essers, S. en M. Kommer
Regionale spreiding van het inbraakrisico.
Sec, jrg. 4, nr. 1, 1990, pp. 5-7.

Fiselier, J.P.S.
Slachtoffers van delicten: een onderzoek naar verborgen criminaliteit.
Utrecht, Ars Aequi Libri, 1978.

Frieze, I.H., M.S. Greenberg en S. Hymer
Describing the Cnme Victim: psychological reactions to victimization.
Professional Psychology: Research and Practice, jrg. 18, nr. 4, 1987, pp. 299-315.

Greenberg, M.S. en R.B. Ruback
A model of crime victim descision making.
Victimology: An International Journal, nr. 10, 1985, pp. 600-616.

Hensing, 1., M. Janssen en S. Baars
Hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, waaronder incest.
Uit: Regionale voorlichtingsdag slachtofferzorg.
Buro Slachtofferhulp, 1988.

Horowitz, MJ.
Stress response syndromes.
New York, Jason Aronson inc., 1976.

Horowitz, MJ.
Psychological response to serious life events. In: V. Hamihon and D. Warburton
(eds.), Human stress and cognition.
New York, Wiley & Sons, 1979.

Junger, M. en T. van Hecke
Schadevergoeding binnen het strafrecht; daders en slachtoffers van misdrijven.
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1988.
WODC nr. $2.

Junger M. en M. Zeilstra
Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden.
Arnhem, Gouda Quint bv, 1990.
WODC nr. 90.

Kalmthout, A.M. en S.R.B. Waither
Het experiment slachtofferhulp in het arrondisement Breda. In: Verslag arrondisse
mentale studiedag slachtofferhulp.
Tilburg, 1989, pp. 16-28.

90



Kilpatrick, D.G., PA. Resick en RJ. Veronen
Effects of a rape experience: a longitudinal study.
Joumal of Social Issues, jrg. 37, nr. 4, 1981, pp. 105-122.

Kleber, RJ. en D. Brom
Opvang en nazorg van geweldsslachtoffers in de organisatie.
Gedrag en Gezondheid, jrg. 14, nr. 3, 1986, pp. 97-104.

Lemer, M., D. Muller en 3. Holmes
Deserving and the emergence of forms of justice. In: L. Berkowitz (eds.), Advan
ces in experimental social psychology, jrg. 9, 1976.
New York, Academic.

Mulder, R.P.
Dekt de verzekering de schade?
Nederlands Juristenbiad, jrg. 65, nr. 5, 1988, pp. 175-185.

Penders, L.
De rechtspositie van slachtoffers van delicten.
Migrantenrecht, jrg. 2, nr. 2, 1987.

Shapland, 3., 3. Wifimore en P. Duff
Victims in the criminal justice system; series editor: A.E. Bottoms
Mdershot, Gower, 1985.
Cambridge studies in criminology, LIII.

Skogan, W.G.
The impact of police on victims.
Evanston, Northwestem University, 1987.

Smale, GJA.
Slachtoffers van ernstige vermogens- en geweldsmisdrijven (deel 1). De materiële
problematiek.
Groningen, Kriminologisch Instituut, 1977.

Smale, GJA.
Slachtoffers van ernstige vermogens- en geweldsmisdrijven (deel III). De immate
riële problematiek.
Groningen, Kriminologisch Instituut, 1984.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Wie helpt het slachtoffer? Publieke en particuliere voorzieningen voor slachtoffers
van misdrijven.
Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1989.
Cahier nr. 70.

Steinmetz, C.H.D.
Coping with a serious cnme: self-help and outside help.
Victimology, an International Journal, jrg. 9, nr. 3/4, 1984, pp. 324-343.

Steinmetz, C.H.D.
Reacties op intrafamiliaal geweld.
Justitiële Verkenningen, jrg. 12, nr. 4, 1986, pp. 475-514.

Steinmetz, C.H.D. en H.G. van Andel
Slachtoffercirculafre in praktijk: een suggestie ter verbetering.
Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, september 1987.

Steinmetz, C.H.D., T.E van Buuren en H.G. van Andel
De slachtoffercirculafres: enkele suggesties voor nieuw beleid op basis van een
onderzoek voor de invoering van de circulaires.
Delikt en Delinkwent, jrg. 17, nr. 9, 1987, pp. 952-971.

Taylor, S.E., J.V. Wood en R.R. Lichtman
It could be worse: selective evaluation as a response to victimization.
Joumal of Social Issues, jrg. 39, nr. 2, 1983, pp. 19-40.

91



Vaillant
Rapport van de werkgroep justitieel beleid en slachtoffer.
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1984.

Vaiflant
Eindrapport van de werkgroep justitieel beleid en slachtoffer.
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1985.

Velde, J.W. van de e.a.
Bejegening van de slachtoffers.
Algemeen Politieblad, jrg. 137, nr. 12, 1988, pp. 280-283.

Voskuil, E.C.
Het meten van vaardigheden van agenten inzake het omgaan met slachtoffers: deel
II.
Het tijdschrift voor de politie, jrg. nr. 50, nr. 4, 1988, pp. 172-177.

Vrij, A. e.a.
Schadebemiddeling door politie?
Het tijdschrift voor de politie, jrg. 51, nr. 8/9, 1989, pp. 389-394.

Walther, SR.B. en G.P. de Vries
Slachtofferhulp binnen het politiebudget?
Het tijdschrift voor de politie, jrg. 50, nr. 7/8, 1988, pp. 303-307.

Walther, S.R.B.
Een onderzoek naar een van de eerste experimentele vormen van slachtofferhulp
door politie en justitie.
Ars Equi, jrg. 38, nr. 6, 1989, pp. 551-557.

Winkel, F.W.
Politie en Voorkoming Misdrijven. Effecten en neveneffecten van voorlichting.
Amsterdam, Mens en Recht, 1987 (dissertatie).

Winkel, F.W., H. Scheffing en A. Zwanenburg
Het Weesper slachtoffercontact-project: onderzoek rond politiële slachtofferhulp.
Het tijdschrift voor de politie, jrg. 48, nr. 7/8, 1987, pp. 319-324.

Winkel, f.W. en L. Koppelaar
Politiële hulp aan slachtoffers van delicten: onderzoek en training rond het her-
contact-model. In: Toegepaste sociale psychologie, deel 3 (red J. von Grumbilcow,
e.a.).
Lisse, Swets & Zeitlinger, 1988.

Wesselius, E.T.
Slachtofferhulp - hulp aan slachtoffers?
Delikt en Delinkwent, jrg. 16, nr. 8, 1986, pp. 818-827.

Zeilstra, M.I. en H.G. van Andel
De slachtoffers op het politiebureau: een week aangifte.
Sec, jrg. 2, nr. 4, 1988, pp. 15-17.

Zeilstra, M.I.
Schadebemiddeling blijkt moeite te lonen in Leiden.
Algemeen Politieblad, jrg. 138, nr. 17, aug. 1989, pp. 395-400.

Zeilstra, M.I. en H.G. van Andel
Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie.
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1989.
WODC K3.

92



Bijlage 1: De samenstelling van de begeleidings
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Bijlage 2: Toelichting op en werkwijze in het
experiment en onderzoek

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de selectie van de zaken alvo
rens ze in aanmerking komen voor het experiment.

1. Rechtspersonen; bedrijven/instellingen komen met in aanmerking voor het experi
ment. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kleine zelfstandigen.

2. Alleen die slachtoffers komen voor het onderzoek in aanmerking bij wie de dader
bekend is en het proces-verbaal binnen zes maanden na de aangifte door de politie
is afgerond.

3. Voor een aantal delicten is als voorwaarde gesteld dat de schade meer moet bedra
gen dan f 500. Dit geldt voor de delicten (fietsen)diefstal, vernieling, doorrijden na
aanrijding en in sommige gevallen inbraak. Indien het een inbraak(poging) uit een
woning betreft, komt een zaak, ongeacht de schade, altijd in aanmerking voor het
experiment. Wanneer het daarentegen om een inbraak(poging) gaat, bijvoorbeeld
uit een schuur, moet de schade f 500 of meet bedragen. De overweging hierbij is
dat met name inbraken in een woning verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor
een persoon. Vaak speelt de veroorzaakte materiële schade een minder belangrijke
rol dan de gedachte dat er iemand onrechtmatig in de woning heeft rondgelopen.

4. Alleen middelzware misdrijven komen voor het onderzoek in aanmerking. Zware
misdrijven, zoals (poging tot) moord en doodslag, behoren hier niet toe. In deze
gevallen worden al veel contacten (onder andere door de politie) met het slacht
offer en/of de nabestaanden onderhouden. Deze groep slachtoffers is ook te kwets
baar om voor het onderzoek in aanmerking te komen.

Ten aanzien van een ogenschijnlijk licht misdrijf zoals fietsendiefstal is een uitzonde
ring gemaakt. Indien de schade meer dan f 500 bedraagt is dit delict wel in het expe
riment meegenomen.

Nader gespecificeerd komen de volgende delicten in aanmerking:
— vernieling of beschadiging van goedcren* art. 350-354 WvSr.
— brandstichting art. 157-158 WvSr.
— mishandeling art. 300-305 WvSr.
— (fietsen)dietstal art. 310/311 WvSr.
— inbraak(poging)** art. 311 WvSt.
— beroving (inclusief zakkenrollerij en tasjesroof) art. 312 WvSr.
— afpersing, bedreiging of chantage art. 317/318 WvSr.
— doorrijden na aanrijding*** art. 30 WVW

* schade moet groter zijn dan f 500
** indien het inbraak uit woning betreft, komt de zaak altijd in aanmerking voor het on

derzoek, anders moet de schade meer bedragen dan f 500
indien er sprake is van persoonlijk letset
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Bijlage 3: Tabellenbijlage

Tabel 1: Deelname van de slachtoffers aan de vragenlijst per tandgroep of district, in % (abso
lute aantallen tussen haakjes)’

landgroep/district wel niet totaal
deelgenomen deelgenomen

Bergen 18 (2) 82 (9) 100 (11)
Heiloo 65 (11) 35 (6) 100 (17)
Schagen 56 (28) 44 (22) 100 (50)
Stede Broec 71 (27) 29 (11) 100 (38)
Eindhoven-Centrum 58 (29) 42 (21) 100 (50)
Eindhoven-Noord 33 (16) 67 (33) 100 (49)
Eindhoven-Zuid 62 (31) 38 (19) 100 (50)

totaal 54 (144) 46 (121) 100 (265)

Tabel 2a: Type misdrijf naar opleiding, in %

opleidingt * vermogensdelictent geweldsdelicten totaal
(N=83) (N=57) (N=140)

laag 27 53 38
middelbaar 47 25 38
hoog 25 23 24

totaal 100 100 100

X2=10,12, df=2, p=O,OO
* De categorie ‘overige misdrijven’ is hier uitgesloten van de berekening.

Lage opleiding: geen opleiding, lagere (beroeps)opleiding; middelbare opleiding: middelbare
(beroeps)opleiding; hoge opleiding: hogere (beroeps) en/of universitaire opleiding.

Tabel 2b: Opleidingsniveau naar slachtofferschap (leeftijd tot en met 30 jaar), in %

vermogensdelictent geweldsdelicten totaal
t/m 30 jaar (N=27) (N=31) (N=58)

laag 15 52 35
middelbaar 67 23 43
hoog 19 26 23

totaal 100 100 100

X2=12,52, df=2, p=O,OO
t Zie tabel 2a

1 Voor deze en alle hierna volgende tabellen geldt dat door afronding de percentages niet
altijd tot honderd procent optellen.
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Tabel 2c: Opleidingsniveau naar slachtofferschap (leeftijd ouder dan 30 jaar), in %

vermogensdelicten geweldsdelicten totaal
ouder dan 30 jaar (N=50) (N=24) (N=74)

laag 34 54 41
middelbaar 36 25 32
hoog 30 21 27

totaal 100 100 100

p>O,OS (ns)
S Zie tabel 2a

Tabel 3: Type misdrijf naar politiekorps, in % (absolute aantallen tussen haakjes)

misdrijf Eindhoven Alkmaar totaal
(N=76) (N=68) (N=144)

inbraak 37 (28) 22 (15) 30 (43)
beroving 1 (1) 3 (2) 2 (3)
diefstal brom/fiets 5 (4) 1 (1) 4 (5)
diefstal uit auto 5 (4) 10 (7) 8 (11)
vernieling 7 (5) 9 (6) 8 (11)
mishandeling 38 (29) 18 (12) 29 (41)
diefstal 4 (3) - 2 (3)
autodiefstal - 21 (14) 10 (14)
bedreiging - 3 (2) 1 (2)
aanrijding - 6 (4) 2 (4)
schennis eerbaarheid - 4 (3) 2 (3)
overige misdrijven 3 (2) 3 (2) 2 (4)

totaat 100 (76) 100 (68) 100 (144)

X2=39,70, df=11, p=O,00

Tabel 4: Relatie slachtoffer - dader naar type misdrijf, in %

vermogensdelicten5 geweldsdelicten totaal
relatie (N=72) (N=56) (N=128)

volkomen onbekende 83 61 73
kennis/bekende 14 29 20
vriend/familie 3 11 6

totaal 100 100 100

X2=8,7;, df=2, p=O,Ol
* De categorie ‘overige misdrijven’ is uitgesloten van de berekening. N= 128; 12 respondenten

hebben geen antwoord gegeven op de vraag naar hun relatie met de dader.

Tabel 5: Redenen voor het doen van aangifte bij de politie, naar politiekorps, in %

redenen Alkmaar Eindhoven totaal
(N=66) (N=76) (N=142)

dader pakken 42 36 39
herhaling voorkomen 18 26 23
gestolen goederen terug 11 11 11
bewijs voor de verzekering 12 8 10
geholpen te worden 11 S 7
plicht als burger 6 9 7
aangifte door anderen gedaan - S 3

totaal 100 100 100

p >0,05 (ns)
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Tabel 6: Oordeel over het aangiftegesprek naar politiekorps, in %

aangiftegesprek

positieve indruk
negatieve indruk

totaat

X2=5,40, df=1, p=O,O2, N=117; 27 respondenten hebben geen mening.

Tabel 7: Behoefte aan meer informatie voor vermogenslachtoffers uit de controlegroep en de
vergeljkingsgroep, in %

meer informatie Alkmaar’ Eindhoven’
controle vergelijking controle vergelijking totaat
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45) (N=133)

ja 32 42 57 47 44
nee 68 58 43 53 56

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn geen verschillen tussen de polîtiekorpsen: p>0,05 (ns).
p>O,05 (ns)

Tabel 8: Oordeel over het aangiftegesprek, voor de experimentele en de controlegroep, in %

aangiftegesprek Alkmaar’ Eindhoven’
experiment controle experiment controle totaal

(N=33) (N=25) (N=31) (N=28) (N=117)

positieve indruk 97 88 84 71 86
negatieve indruk 3 12 16 29 15

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn verschillen tussen de politiekorpsen: X2= 8,15, df=3, p=0,O4.
‘ p>0,05 (ns)

Tabel 9: Oordeel over het aangiftegesprek, voor vermogensslachtoffers uit de controlegroep en
de vergeljkingsgroep, in %

Alkmaar’ Eindhoven’
controle vergelijking controle vergelijking totaal”

aangiftegesprek (N=17) (N=35) (N’16) (N=33) (N’101)

positieve indruk 94 83 75 70 79
negatieve indruk 6 17 25 30 21

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn geen verschillen tussen de politiekorpsen: p>O,O5 (ns).
‘ p> 0,05 (ns)

“ 32 respondenten hebben geen mening

Tabel 10: Onderwerpen die ter sprake komen in een herbezoek

onderwerpen aantal’ %

dader (algemeen) 107 95
straf verdachte 70 63
juridische procedure 77 69
civiele voeging 72 64
slachtofferhulp 11 10
beveiliging/preventie 8 7
overige 15 13

‘ N= 112; per respondent zijn meer antwoorden mogelijk. De percentages tellen daardoor niet
op tot honderd procent.

Alkmaar Eindhoven totaal

93 78 86
7 22 15

100 100 100
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Tabel 11: Tevredenheid agent en interesse slachtoffer in herbezoek, in %

interesse slachtoffer politie tevreden politie ontevreden
(N=96) (N=8)

geïnteresseerd $9 50
neutraal 5 30
niet-geïnteresseerd 6 20

totaal 100 100

X2= 39,00, df=4, p=O,OO

Tabel 12: Waardoor is de schade veroorzaakt, in %

delict Alkmaar* Eindhoven* * Leiden
(N=56) (N=54) (N=50)

inbraak 21 50 -

diefstal 39 17 18
vernieling 11 7 80
mishandeling 20 22 2
aanrijding 7 - -

ander antwoord 2 4 -

totaal 100 100 100

In Alkmaar heeft 18% van de slachtoffers (N=68) ten gevolge van het misdrijf geen finan
ciële schade geleden.

‘ In Eindhoven heeft 29% (N=76) geen financiële schade geleden.

Tabel 13: Heeft de verzekering de schade vergoed (slachtoffers die verzekerd zijn), in %

schade vergoed Alkmaar* Eindhoven Leiden** totaal
aantal % aantal % aantal % aantal %

ja, volledig 12 33 20 61 7 15 39 34
ja, deels 13 36 8 24 2 4 23 20
nee 8 22 2 6 37 79 47 41
weet (nog) niet? toegezegd
te betalen 3 8 3 9 1 2 7 6

totaal 36 100 33 100 47 100 116 100

In Alkmaar is er in 32 gevallen geen sprake van schade en/of zijn de slachtoffers niet ver
zekerd; in Eindhoven is er in 43 gevallen geen sprake van schade en/of zijn de slachtoffers
niet verzekerd.
In Leiden hebben drie respondenten deze vraag niet beantwoord.

Tabel 14: Mening over de te verwachten opgelegde straf door justitie, voor vermogensslacht
offers uit de controle- en de vergeljkingsgroep, in %

straf Alkmaar* Eindhoven
controle vergelijking controle vergelijking totaal
(N=19) (N=30) (N=16) (N=21) (N=86)

te hoog - - - - -

voldoende - 10 50 19 17
te laag 100 90 50 81 83

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn verschillen tussen de politiekorpsen: X2= 16,89, df=3, p=O,OO.
* p >0,05 (ns)
‘ X2=3,97, df=1, p=O,04
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Tabel 15: Geschikte maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit, voor de controle en de
experimentele groep, in %

geschikt Alkmaar’ Eindhoven’
experiment controle experiment controle totaal

(N=37) (N=31) (N=38) (N=38) (N=144)

repressief” 78 71 74 84 77
preventief” 84 90 92 89 89

Er zijn geen verschillen tussen de politiekorpsen: p >0,05 (ns).
* p >0,05 (ns)

Hieronder wordt verstaan: heropvoeding, strengere straffen en opsluiting van misdadigers.
Hieronder wordt verstaan: hulpverlening, werkgelegenheid en verplichting tot schade
vergoeding.

Tabel 16: Geschikte maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit, voor vermogensslachtof
fers uit de controlegroep en de vergelijkingsgroep, in %

geschikt Alkmaar’ Eindhoven”
controle vergelijking controle vergelijking totaal
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45) (N=133)

repressief’ 68 93 78 91 77
preventief” 91 82 86 64 89

Er zijn geen verschillen tussen de politiekorpsen: p>0,05 (ns).
* Pearsons r=0,15, p=O,O4

p>O,OS (ns)

Tabel 17: Vertrouwen in de politie, voor vermogensslachtoffers uit de controlegroep en dc
vergelijkingsgroep, in %

politie Alkmaar’ Eindhoven’
controle vergelijking controle vergelijking totaal
(N=22) N=45) (N=21) (N=45) (N=133)

vertrouwen S 16 14 9 11
geen vertrouwen 96 84 86 91 89

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn geen verschillen tussen de politiekorpsen: p>0,05 (ns).
p >0,05 (os)

Tabel 16: Vertrouwen in justitie, voor vennogensslachtoffers uit de controlegroep en de verge
lijkingsgroep, in %

justitie Alkmaar’ Eindhoven’
controle vergelijking controle vergelijking totaal
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45) (N=133)

vertrouwen 14 18 14 9 14
geen vertrouwen 86 82 86 91 87

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn geen verschillen tussen de politiekorpsen: p>0,OS (ns).
* p>O,OS (ns)

99



Tabel 19: Oordeet over het politieoptreden voor vermogensslachtoffers uit de controlegroep en
de vergeljkingsgroep, in %

optreden Mkmaar* Eindhoven
controle vergelijking controle vergelijking totaal
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45) (N=133)

positief 86 78 47 53 66
negatief 14 22 52 47 34

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn verschillen tussen de politiekorpsen: X2= 13,26, df=3, p=O,Ol.
* p >0,05 (ns)

Tabel 20: Oordeel over de inzet van de politie voor vermogensslachtoffers uit de controlegroep
en de vergelijkingsgroep, in %

inzet Alkmaar Eindhoven*

controle vergelijking controle vergelijking totaal
(N=19) (N=39) (N=17) (N=35) (N=110)

goed 84 72 54 49 64
matig/slecht 16 28 47 51 36

totaal 100 100 100 100 100

Er zijn verschillen tussen de politiekorpsen: X2= 8,87, df= 3, p = 0,03, N = 110 (23 respondenten
hebben geen mening).

p >0,05 (ns)

Tabel 21: Verwerking van het misdrijf en de tijdsduur tussen het aangiftegesprek en vraagge
sprek (in maanden), in %

misdrijf verwerkt <2 maanden” >2 maanden totaal
(N=45) (N=99) (N=144)

ja 82 90 88
nee 18 10 12

totaal 100 100 100

p> 0,05 (ns)
“ Er bevinden zich minimaal zes weken tussen de aangifte en het vraaggesprek.

Tabel 22: Gemiddelde vcrwerkingsscores op de ‘vermijdingssehaal’ voor vermogensslachtoffers
uit de controlegroep en de vergelijkingsgroep met bijbehorende F-waarden en over
schrijdingskansen (p)

Alkmaar Eindhoven
controle vergelijking controle vergelijking
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45)

vermijding 10,23 10,29 10,33 11,42

Hogere score: toename vermijdingsgedachten
* F=0,01, df=1, p=O,94 (ns)

F=0,91, df=1, p=O,34 (ns)
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Tabel 23: Gemiddelde veiwerkingsscores op de ‘klachtenschaal’ voor vermogensslachtoffers uit
de controlegroep en de vergetijkingsgroep met bijbehorende F-waarden en over
schrijdingskansen (jij

Alkmaar* Eindhoven *

controle vergelijking controle vergelijking
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45)

klachten 17,14 16,76 17,52 16,84

Hogere score: toename van klachten
* F=0,36, df=1, p=O,SS (ns)

F=0,82, df=1, p=O,37 (ns)

Tabel 24: Gemiddelde angstscores op de ‘omgevingsschaat’ voor vermogensslachtoffers uit de
controlegroep en de vergelijkingsgroep met bijbehorende F-waarden en overschrij
dingskansen (p)

Alkmaar* Eindhoven* *

controle vergelijking controte vergelijking
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45)

onveilig 8,86 10,69 12,76 12,58

Hogere score: toename van angstgevoelens
* F=1,29, df=1, p=O,25 (ns)

** F=0,01, df=1, p=O,9l (ns)

Tabel 25: Gemiddelde angstscores op de ‘inbraakschaal’ voor inbraakslachtoffers uit de con
trolegroep en de vergelijkingsgroep met bijbehorende F-waarden en overschrijdings
kansen (p)

Alkmaar Eindhoven**

controle vergelijking controle vergelijking
(N=22) (N=45) (N=21) (N=45)

onveilig 11,17 8,89 8,60 6,97

Hogere score: toename van angstgevoelens
F=5,42, df=1, p=O,O2
F=2,77, df=1, p=O,O (ns)

Tabel 26: Gemiddelde vermijdings-, klachten- en angstscores voor de controle- en de experi
mentele groep, uitgesplitst naar al dan geen relatie met de dader (familie, kennis
en/of vriend, volkomen onbekende) met bijbehorende F-waarden en overschrijdings
kansen (jij

experimentele groep controlegroep
relatie dader nee kennis familie nee kennis familie

(N=55) (N=13) (N=4) (N=43) (N=13) (N=4)

vermijding* 9,55 11,85 12,25 10,28 12,38 12,50
klachten 15,13 17,54 21,25 17,05 17,31 17,50
onveilig buurt*** 8,47 11,85 17,50 8,69 10,00 12,00
angst inbraak**** 7,67 7,92 8,50 6,00 7,69 9,77

* Experimentele groep: F= 9,54, p=0,00; controlegroep: F=1,16, p=0,21
** Experimentele groep: F= 13,91, p=O,OO; controlegroep: f=0,10, p=O,90

Experimentele groep: F= 6,51, p=O,00; controlegroep: F=0,55, p=O,S8
Experimentele groep: F= 0,11, p=O,9O; controlegroep: F=4,40, p=O,lO
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Bijlage 4: Constructie van de schalen

Een van de belangrijkste voordelen van het werken met schalen is de vereenvoudiging
van de analyses. Bij de constructie van de vragenlijst is hier dan ook rekening mee ge
houden. Bij de constructie van de schalen is steeds gebruik gemaakt van de volgende
strategie. Eerst wordt bekeken of het meetniveau van de variabelen in aanmerking
komt voor een bepaalde statistische analyse. In praktisch alle gevallen is er sprake van
‘quasi’ intervalniveau. Besloten is de analyses op de dimensionaliteit van de items uit
te voeren met behulp van pduicipale componentenanalyse. Ingeval er een eendimensio
nale oplossing naar voren komt, worden de items, na eventuele verwijdering van ‘out
liers’, samengevoegd en vervolgens, om de interpreteerbaarheid te vergroten, geherco
deerd op grond van klassebreedte.1 Bij een meerdimensionale oplossing wordt onder
zocht welke items sterk op welke factor laden om vervolgens samengevoegd te worden.

De betrouwbaarheid van de schalen is onderzocht met behulp van een RELIABI
LITY-test. Hiermee kan de interne consistentie van de items worden nagegaan. Deze
test levert een betrouwbaarheidsmaat op: Cronbach’s alpha. Als vuistregel geldt dat,
indien deze maat meer bedraagt dan 0,60, de schaal als betrouwbaar kan worden
gezien.

Schalen

Aangiftegesprek: factorladingen

factor 1

1. hoe door politie te woord gestaan 0,52
2. toonde politie interesse 0,74
3. indruk van agent bij aangifte 0,23
4. oordeel over hoe politie geholpen 0,61
5. mening wat politie gedaan heeft OM

De eigenwaarde van deze factor is 1,96. De factor verklaart 39% van de variantie. Cronbach’s
alpha = 0,58.

Houding van de politie ten aanzien van burgers: factorladingen

factor 1

1. politie neemt burgers serieus 0,24
2. politie is betrokken bij burgers 0,23
3. politie treedt hulpvaardig op 0,22
4. politie staat open voor suggesties 0,20
5. relatie politie- burgers is prettig 0,24
6. politie doet veel voor slachtoffers 0,20

De eigenwaarde van deze factor is 3,34. De factor verklaart 56% van de vanantie. Cronbach’s
atpha = 0,84.

1
Afhankelijk van het type analyse is gebruik gemaakt van een gehercodeerde schaal of van
een ongehercodeerde schaal.
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Verwerking misdrijf

Volgens de theorie van Horowitz bestaat een verwerkingsproces van een misdrijf uit
verschillende fasen. Om dit na te gaan is met behulp van principale componentenana
lyse onderzocht of de relatief onafhankelijke subschalen, zoals die in het onderzoek
van Brom e.a. (1986) zijn aangetoond, ook in dit onderzoek zijn terug te vinden. Dit
blijkt met het geval te zijn. Uit de analyse komt een meer-factorenoplossing naar vo
ren, die theoretisch gezien niet overeenkomt met de subschalen zoals aangetoond in
het onderzoek van Brom e.a.

Omdat er eveneens enige twijfel bestaat tegenover het meten van de zogenaamde
herbelevhigsitems, is besloten alleen die zes items in het onderzoek mee te nemen die
betrekking hebben op het vermijden van gedachten aan de gebeurtenis en van plaat
sen en dingen die doen denken aan de gebeurtenis.

Verwerking van het misdrijf: factorladingen

factor 1

1. niet aan misdrijf willen denken 0,80
2. uit herinnering zetten o,v
3. hennnenngen uit de weg gaan 0,49
4. proberen er niet over te praten 0,72
5. gevoel was als het ware verdoofd 0,47
6. geen rekening gehouden met gevoelens 0,73

De eigenwaarde van deze factor is 3,17. De factor verklaart 45% van de vanantie. Cronbach’s
alpha = 0,79.

Lichamelijke en/of psychische klachten

De klachtenlijst bestaat uit 12 items die betrekking hebben op persoonlijke klachten,
problemen, twijfels of andere gevoelens als gevolg van het misdrijf. Per item moesten
de respondenten aangeven in hoeverre deze klachten op hen van toepassing waren.

Met behulp van principale componentenanalyse wordt een drie-factorenoplossing
verkregen. Daar de laatste twee factoren zo weinig aan verklaarde variantie toevoe
gen (6% en 4%), is op basis van knikvariantie besloten alleen de eerste factor mee te
nemen in de verdere analyses. De geroteerde factorladingen worden onderstaand ver
meld.

Kiachtenljst: gemteerde factortadingen

factor 1

1. last van er vaak aan denken 0,28
2. last van nachtmerries 0,55
3. last van slaapproblemen o,ss
4. last van in de war zijn o,44
5. last van je beroerd voelen 0,45
6. last van je eenzaam voelen 0,42
7. last van geen zelfvertrouwen 0,18
8. last van schuldgevoelens 0,07
9. last van geen vertrouwen onbekende 0,03

10. last van geen vertrouwen bekenden 0,08
11. last van bang voor herhaling 0,19
12. last van bang voor wraak 0,04

De eigenwaarde van deze factor is 2,46. Deze factor verklaart 21% van de verklaarde variantie.
Dit is niet zo hoog. De reliability test levert echter een Cronbach’s alpha op van 0,74.
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Onveillgheidsgevoelens

De eerste factor, de onveillgheidsgevoetens in de woonomgeving, wordt gevormd door
de items 1 tot en met 4. De tweede factor, angst voor inbraak, door de items 5 en 6.

Onveiligheidsgevoelens: factorladingen

factor 1 factor 2

1. hoe veilig in woonomgeving 0,84 -0,27
2. hoe veilig ‘s avonds alleen thuis 0,81 -0,19
3. hoe bezorgd overdag lastig gevallen 0,77 -0,14
4. hoe bezorgd ‘s avonds iets overkomt 0,90 -0,15
5. hoe bezorgd overdag ingebroken 0,38 0,85
6. hoe bezorgd ‘s avonds ingebroken 0,36 0,85

De eigenwaarde van de eerste factor is 3,05. Deze factor verklaart 51% van de variantie. De
tweede factor heeft een eigenwaarde van 1,61. Samen verklaren de factoren 78% van de
variantie. Cronbach’s atpha factor 1 = 0,87; Cronbach’s alpha factor 2 = 0,84.
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