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Voorwoord

De positie van het slachtoffer in het strafrecht krijgt steeds meer aandacht
van strafrechttoepassers. Ook van overheidswege wordt deze ontwikkeling
via richtlijnen en via gerichte maatregelen gestimuleerd. Naast een correcte
bejegening van het slachtoffer en het verschaffen van informatie aan slacht-
offers over het verdere verloop van de strafzaak wordt het regelen van de
schade als aandachtspunt genoemd voor zowel de politie als het openbaar
ministerie.

Met name grotere aandacht voor schaderegeling ten behoeve van slacht-
offers van strafbare feiten leidde in het arrondissement Middelburg tot het
opzetten door het openbaar ministerie van het project Schadebemiddeling.
In grote lijnen houdt dit project in dat een `aparte' schadebemiddelaar de
materiële schade ten gevolge van een delict voor het slachtoffer tracht te
verhalen op de dader.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de eerste zeven
maanden van het project. Centrale vragen zijn onder andere of slachtoffers
hun schade vergoed kregen en of zij tevreden zijn over het schadebemidde-
lingsproject.

Dit onderzoek is slechts mogelijk geweest door medewerking van een
groot aantal mensen. De medewerkers van het parket van het arrondisse-
ment Middelburg en met name dhr. Steenbergen (hoofd administratie van
het parket) zijn wij speciale dank verschuldigd voor hun assistentie bij het
opsporen van de benodigde gegevens. Ook aan de leden van het openbaar
ministerie en de rechterlijke macht die ons te woord stonden om ons hun
bevindingen ten aanzien van het project mee te delen, zeggen wij dank. Dit
geldt eveneens voor de politie-ambtenaren die aan het onderzoek hebben
deelgenomen. Onze speciale dank gaat uit naar mr. S. Tempel (officier
Middelburg) die de coordinatie van het project op zich nam.

Daarnaast danken wij ook diegenen die ons geassisteerd hebben bij de
gegevensverzameling, zowel ten behoeve van de dossierstudies als ten be-
hoeve van de interviews.

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.
Tevens willen wij E. van den Heuvel danken voor het vinden van de be-
nodigde literatuur. De leden van de begeleidingscommissie (bijlage 1)
bedanken we voor hun positieve inbreng in het onderzoek. Ten slotte heeft
H. Simons de verzorging van de lay-out van het rapport op zich genomen.
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Samenvatting

Het project Schadebemiddeling

Het schadebemiddelingsproject is een experimenteel project, opgezet door
het openbaar ministerie te Middelburg. De doelstellingen van het schade-
bemiddelingsproject zijn:
1. aansluiting zoeken bij de taak van het openbaar ministerie om in het

kader van bestuurlijke preventie een bijdrage te leveren aan de beheers-
baarheid van de criminaliteit; in het bijzonder zo snel mogelijk overgaan
tot schadebemiddeling tussen dader en benadeelde na het afsluiten van
het onderzoek door de politie;

2. slachtoffers van delicten van dienst zijn;
3. buiten de rechter om een aantal strafzaken afhandelen.

Om deze doelen te bereiken, is in juni 1989 bij het arrondissementsparket
te Middelburg een schadebemiddelaar in dienst genomen voor een duur van
18 maanden.

Schadebemiddeling houdt in het regelen van de schade tussen slachtoffer
en dader door tussenkomst van een bemiddelaar. De criteria voor schade-
bemiddeling zijn dat er sprake moet zijn (a) van een strafbaar feit, dat (b)
valt onder de noemer van veel voorkomende criminaliteit en dat (c) mate-
riële schade voor het slachtoffer veroorzaakt heeft. De schadebemiddelaar
fungeert als tussenpersoon en alle contacten tussen het slachtoffer en de
dader lopen via hem. De schadebemiddelaar inventariseert in eerste instan-
tie de schade van het slachtoffer en benadert vervolgens de dader om een
regeling te treffen. Ook betaling van het schadebedrag loopt via de schade-
bemiddelaar. Gegevens over de schadebemiddeling worden in het strafdos-
sier genoteerd en de officier van justitie houdt, bij zijn beslissing over het
verdere verloop van een zaak, rekening met de inspanningen van de dader
om de schade te vergoeden.

Schadevergoeding door de dader.ten behoeve van het slachtoffer staat de
laatste jaren in de belangstelling. Ook het Ministerie van Justitie benadrukt
het belang van het terugdringen van het aantal slachtoffers dat aan een de-
lict materiële schade overhoudt. In de slachtoffercirculaires voor de politie
en openbaar ministerie (1986, 1987) stellen de Procureurs-Generaal dat het
regelen van schadevergoeding tussen het slachtoffer en de dader een taak is
van politie en openbaar ministerie. In dit kader past ook het wetsvoorstel
Terwee, waarin de mogelijkheden voor slachtoffers worden uitgebreid om
hun schade binnen het strafproces vergoed te krijgen. Het beleidsplan
`Samenleving en Criminaliteit' (1985) geeft aan het openbaar ministerie een
eigen verantwoordelijkheid bij de preventie van veel voorkomende crimi-
naliteit en bij de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, onder meer
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door te bevorderen dat schaderegelingen tussen dader en slachtoffer worden
getroffen. Om deze reden is een subsidie aan het arrondissementsparket
Middelburg verstrekt zodat het project Schadebemiddeling kon worden
gerealiseerd.

Het onderzoek

Aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie (WODC) is gevraagd het project te evalueren. De
volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:
1. Hoe is het schadebemiddelingsproject op het parket georganiseerd?
2. Wat is de effectiviteit van het schadebemiddelingsproject

a. voor slachtoffers?
b. voor daders?

3. Welke indicatoren staan met de kans van slagen van een schadebemidde-
ling in verband?

De evaluatie van het project op het aspect van de bestuurlijke preventie en
met name wat betreft het realiseren van samenwerkingsprojecten met de
bestuurlijke organen, is door het parket zelf verricht. Een kopie van dit
verslag vindt men in bijlage 2.

Opzet van het onderzoek

Om inzicht te krijgen in de organisatie van het project zijn interviews ge-
houden met parketsecretarissen, officieren van justitie en de slachtoffer-
medewerker. Ook rechters en politiefunctionarissen zijn ondervraagd.

Voor de bepaling van de effectiviteit is met behulp van de registratie van
de schadebemiddelaar van de 160 zaken (strafdossiers met in totaal 241
daders) die tijdens de onderzoeksperiode door de schadebemiddelaar in be-
handeling werden genomen, nagegaan in welke zaken hij is opgetreden en
hoe de schadebemiddeling is verlopen.

Teneinde het effect van het project op de strafrechtelijk afdoening van
de zaken te achterhalen, is een dossieronderzoek verricht onder 207 daders
(86% van de 241) die aan het project hebben deelgenomen. Door middel
van dit uitgebreide dossieronderzoek is eveneens getracht factoren te achter-
halen die samenhangen met de kans van slagen van een schadebemidde-
lingspoging.

Om na te kunnen gaan of na de introductie van de schadebemiddelaar op
het parket schadevergoeding vaker voorkomt dan daarvoor, is een vergelij-
kend dossieronderzoek gehouden. Een groep van 181 strafdossiers uit 1988
(vóór de introductie van de schadebemiddelaar) en een van 155 strafdos-
siers uit 1989 (na de introductie van de schadebemiddelaar) werden hiertoe
met elkaar vergeleken. Beide groepen zijn samengesteld op grond van een
aselecte steekproeftrekking. Op basis van deze vergelijking is nagegaan hoe
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vaak er geprobeerd is een schaderegeling te treffen en wie het initiatief
daartoe had ondernomen.

In de evaluatie van het project is de mening van slachtoffers en daders
in kaart gebracht aan de hand 'van interviews met 103 slachtoffers en 54
daders die aan het project hebben deelgenomen.

De onderzoeksperiode liep van 1 juni 1989 tot 31 december 1989 (met
een verlenging tot 30 juni 1990).

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in het licht van de
doelstellingen van het project.

Organisatie van het project
Om inzicht te krijgen in de efficiëntie van het project is er naar de organi-
satie van het project gekeken. De komst van de schadebemiddelaar betekent
- intern -een taakverlichting voor de parketsecretarissen en officieren van

justitie. Het verzamelen van gegevens omtrent de schade (aard en omvang)
gebeurt nu door de schadebemiddelaar wat voor hen tijdbesparend werkt.
De duidelijkheid over het verloop van de schadebemiddeling via de rappor-
tage van de schadebemiddelaar wordt zowel door de parketsecretarissen,
officieren van justitie als rechters positief gewaardeerd. Hierdoor kunnen
zij bij hun beslissing beter rekening houden met de reeds betaalde schade-
vergoeding en directer inspelen op eventueel nog openstaande schadebedra-
gen. Voor de komst van de schadebemiddelaar was vaak niet duidelijk in
hoeverre de schade al was betaald op het moment dat er een beslissing
moest worden genomen. Ook de betaling wordt nu door de schadebemidde-
laar bijgehouden. De schadebemiddelaar treedt op namens de officier van
justitie en is ondergebracht bij het parketsecretariaat. Hierdoor is een soe-
pele communicatie mogelijk met de parketsecretarissen en met de officieren
van justitie. Echter, de communicatie met de administratie ligt hierdoor
minder voor de hand.

Wat betreft de taakafbakening tussen de schadebemiddelaar en de slacht-
offermedewerker (voor de duidelijkheid wordt hier opgemerkt dat de slacht-
offermedewerker onderdeel is van de administratie van het parket): deze
blijkt niet optimaal te zijn. Belangrijk is dat beide functionarissen die zich
met schadevergoeding bezighouden op de hoogte zijn van elkaars activitei-
ten. De communicatie tussen beiden is moeilijk, ook omdat er geen structu-
reel overleg tussen beide bestaat.

Samenwerking met externe organisaties die zich eveneens met de belan-
gen van het slachtoffer en de dader bezighouden, is niet tot stand gekomen.
Een mogelijke taakverdeling of informatie-uitwisseling waardoor wellicht
met minder inzet meer resultaten geboekt hadden kunnen worden, is daar-
door niet van de grond gekomen. Ongetwijfeld heeft dit een negatief effect
gehad op de efficiëntie van het project.
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Schadebemiddeling: in dienst van het slachtoffer?
Een van de criteria om te beoordelen of slachtoffers beter worden van het
schadebemiddelingsproject is nagaan in hoeverre slachtoffers nu meer dan
vroeger bij materiële restschade schadevergoeding krijgen. Uit het onder-
zoek blijkt dat, hoewel de schadebemiddelaar tijdens de onderzoeksperiode
160 zaken in behandeling heeft genomen, dit geen toename betekent van
het percentage zaken waarin pogingen tot een schaderegeling worden onder-
nomen. Op grond van een steekproef van zaken uit 1988 en 1989 blijkt dat
voor beide jaren in 42% van alle `potentiële' bemiddelingszaken pogingen
zijn gedaan om een schaderegeling tussen het slachtoffer en de verdachte te
treffen.

Of de schadébemiddelaar er beter in slaagt om de dader tot betaling van
de schade te stimuleren is een vraag die op grond van de gegevens niet kan
worden beantwoord. In 40% van de zaken die aan de schadebemiddelaar
zijn voorgelegd, leidt de bemiddeling tot een betaling door de dader. Ech-
ter, vódr de komst van de schadebemiddelaar werd de afloop van een
schaderegeling niet consequent in de dossiers genoteerd zodat vergelijking
onmogelijk is. Wel kan worden gesteld dat uit de gegevens van de schade-
bemiddelaar blijkt dat wanneer de dader zich bereid heeft verklaard de
schadevergoeding te zullen betalen, dit in het overgrote deel (84%) van de
gevallen ook gebeurt. Meestal betaalt de dader het overeengekomen bedrag.
Slechts in uitzonderingsgevallen is er door de dader een lager bedrag
betaald. Hoe het voor de komst van de schadebemiddelaar stond met de
betaling van schaderegelingen is, zoals gezegd, niet te achterhalen.

Niet alle zaken die in aanmerking zouden kunnen komen voor schadebe-
middeling, worden aan de schadebemiddelaar voorgelegd. Van de zaken die
voldoen aan de formele criteria van het project, namelijk dat er sprake is
van kleine criminaliteit en materiële schade ten gevolge van het delict,
wordt 46% niet aan de schadebemiddelaar doorgegeven. Dit betekent dat
het project niet is uitgevoerd volgens de oorspronkelijke opzet. De criteria
waaraan bemiddelingszaken moeten voldoen, worden enger geïnterpreteerd
dan bedoeld was.

De zaken die niet aan de schadebemiddelaar worden doorgegeven kunnen
als volgt worden beschreven: de dader heeft een vermogensdelict gepleegd,
woont zelfstandig, is werkloos, behoort tot een etnische minderheidsgroep
en is reeds eerder door de rechtbank veroordeeld geweest. Deze selectie
heeft ertoe geleid dat de gevolgen van schadebemiddeling bij ernstige fei-
ten, zoals vermogensdelicten, binnen het experiment niet aan het licht zijn
gekomen.

De zaken die wel aan de schadebemiddelaar worden voorgelegd, heb-
ben de volgende kenmerken: de dader heeft een ruwheidsdelict gepleegd
(meestal vernieling) waardoor goederen zijn vernield. Het totale schade-
bedrag is relatief laag (bij de helft van de daders gemiddeld beneden de
f 250). Schadebemiddeling wordt bijzonder geschikt geacht wanneer de
dader jong is, nog thuis bij zijn ouders woont, werk heeft of nog school-
gaande is, en geen eerdere contacten met justitie heeft gehad.
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Ten aanzien van de selectie van de zaken die bij de schadebemiddelaar
terechtkomen, is het van belang te onderstrepen dat de selectie wordt ge-
daan door de parketsecretarissen, c.q. de officieren van justitie. Zij bepalen
of een zaak geschikt is voor schadebemiddeling. Blijkbaar worden door hen
toch - naast de officiële ruime criteria - informele criteria gehanteerd. Uit
gesprekken met parketsecretarissen en officieren van justitie blijkt dat zij
schadebemiddeling vooral geschikt achten voor delicten gepleegd door jeug-
digen, zeker wanneer het gaat om first-offenders. Ook de financiële haal-
baarheid speelt een rol bij de beslissing een zaak voor schadebemiddeling
aan de schadebemiddelaar door te geven.

Ten aanzien van de zaken die bij de schadebemiddelaar terechtkomen kun-
nen twee opmerkingen worden gemaakt.

Ten eerste valt het op dat de aard van deze zaken -zeker wat minderja-
rigen betreft -sterk overeenkomt met zaken die op andere plaatsen terecht-
komen, zoals bijvoorbeeld bij Buro Halt. In deze zaken is de toegevoegde
waarde van het project voor de strafrechtelijke praktijk nihil.

Ten tweede blijken de `informele' selectiecriteria die de officieren van
justitie en parketsecretarissen blijkbaar gebruiken, overeen te komen met de
kenmerken van zaken die een goede kans blijken te hebben op een succes-
volle schadebemiddeling. Uit het dossieronderzoek blijkt dat vooral bij
minderjarigen de schadebemiddeling een goede kans van slagen heeft. Bij
meerderjarige daders blijken first-offenders eerder geneigd om schadever-
goeding te betalen dan daders die reeds eerder door de rechtbank zijn ver-
oordeeld of eerdere contacten met de officier van justitie hebben gehad.
Meerderjarige daders zijn ook eerder geneigd om een schadevergoeding te
betalen wanneer het schadebedrag minder. dan ƒ500 bedraagt. Daarnaast
blijken delicten waarbij de dader en de benadeelde elkaar kennen (voorna-
melijk bij mishandelingen) minder geschikt te zijn voor schadebemiddeling
dan delicten waarbij beide partijen onbekenden van elkaar zijn. In drie van
de vier gevallen geven de scores op deze variabelen een accurate voorspel-
ling van de afloop van de bemiddelingspoging.

Hieruit blijkt dat een selectie van zaken voor schadebemiddeling func-
tioneel kan zijn. Door het aanbod van zaken voor schadebemiddeling te
beperken tot zaken met de bovenstaande kenmerken zou men de effectivi-
teit van schadebemiddelingsactiviteiten kunnen verhogen. Hierdoor worden
ook valse verwachtingen bij de slachtoffers beperkt. Schadebemiddeling in
een zaak die aan bovengenoemde kenmerken voldoet, heeft immers een vrij
hoge kans van slagen. Nadeel van deze benadering is dat men van tevoren
toch niet 100% zeker is van een geslaagde schadebemiddeling, evenmin
van een 100% mislukking van een schaderegeling bij de andere zaken. Een
andere optie is daarom dat men bij `risicovolle' zaken het slachtoffer bij het
begin van de bemiddelingen zou kunnen waarschuwen dat de zaak een lage
kans van slagen heeft. Op deze wijze sluit men de mogelijkheid niet uit om
in zaken met een lage kans van slagen een schaderegeling te kunnen tref-
fen. Tegelijkertijd krijgt het slachtoffer duidelijke informatie over de kans
van slagen van een bemiddelingspoging. Zoals uit de interviews met slacht-
offers blijkt, wordt dit door de slachtoffers op prijs gesteld.
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Het schadebemiddelingsproject is zo ingericht dat slachtoffers niet zelf het
initiatief moeten nemen om een schaderegeling tot stand te brengen en dat
er meer pressie kan worden uitgeoefend op daders die de schadevergoeding
niet betalen.

De schadebemiddelaar informeert als tussenpersoon. naar de bereidheid
van de dader en houdt toezicht op de betaling door de dader. Betaalt de
dader niet dan wordt het openbaar ministerie door de schadebemiddelaar
hiervan op de hoogte gebracht. In bijna de helft van de mislukte schade-
bemiddelingen wordt alsnog geprobeerd de schade te verhalen op de dader
op het moment dat de dader voor de rechter staat. Geconstateerd is dat het
openbaar ministerie zeer consequent optreedt ten aanzien van daders die de
schadevergoeding niet betalen. Een dergelijke controle op de betaling ge-
koppeld aan eventueel verdergaande maatregelen om de dader tot betaling
te dwingen, ontbreekt wanneer de schaderegeling plaatsvindt via een recht-
streekse regeling tussen dader en slachtoffer.

Uit een vergelijking van de resultaten van het Middelburgse project met
twee andere `soortgelijke' projecten blijkt dat het percentage van geslaagde
zaken in Middelburg dicht in de buurt ligt van het succespercentage van het
schadebemiddelingsproject bij de gemeentepolitie van Leiden, namelijk 40%
van alle zaken die in het project zijn opgenomen. In beide projecten is de
schadebemiddeling in handen van een schadebemiddelaar die zich specifiek
hiermee bezighoudt. In Alkmaar daarentegen, waar geen aparte schade-
bemiddelaar was aangesteld, lag het succespercentage beduidend lager.
Bovendien zijn Middelburg en Leiden ook vergelijkbaar met betrekking tot
de soort zaak en de hoogte van de schade waarvoor er bemiddeld werd.
Het Alkmaarse project echter stelde hogere eisen aan de soort zaken die in
aanmerking voor bemiddeling kwamen: onder andere dat er sprake moest
zijn van middelzware criminaliteit en minimaal ƒ 500 schade.

Ten slotte is het laatste woord aan de slachtoffers gegeven. Uit een enquête
onder slachtoffers die met de schadebemiddelaar in contact zijn geweest,
blijkt dat schadevergoeding goed aansluit bij de wensen van slachtoffers:
87% van de ondervraagde slachtoffers vindt dat de dader de totale schade,
inclusief het bedrag dat door verzekering of door anderen is uitgekeerd,
moet betalen. Schadevergoeding door de dader wordt door 93% van de
slachtoffers verkozen boven vergoeding door een fonds of door de over-
heid. Slachtoffers wensen niet alleen vergoeding van de schade, maar ook
dat die schadevergoeding betaald wordt door de dader. Op grond van deze
bevindingen komt het niet als een verrassing dat schadevergoeding als straf
door 98% van de benadeelden als een geschikt middel wordt beschouwd
om de misdaad te bestrijden.

De meeste slachtoffers zijn dan ook tevreden over het, project. Onder
slachtoffers die vinden dat de informatie van de schadebemiddelaar ondui-
delijk is geweest of die niet weten of de dader bereid is de schade te ver-
goeden, is er een tendens om minder tevreden over het project te zijn dan
slachtoffers die alles goed hebben begrepen en die de stand van zaken
weten. Zoals te verwachten tonen slachtoffers die hun schade vergoed
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krijgen, meer waardering voor de inzet van justitie in hun zaak dan degenen
bij wie het niet lukte.

De positieve houding van slachtoffers ten aanzien van schadevergoeding
vindt men bij de daders terug. De daders die door de schadebemiddelaar
zijn benaderd, zijn positief over het project. De meeste daders vinden het
project een goed idee en schadebemiddeling `het proberen waard'.

De strafrechtelijke afdoening

In het kader van de bestuurlijke preventie werd bij de opzet van het project
het doel gesteld snel op het delict te reageren. Uitgangspunt van het open-
baar ministerie was dat een snelle reactie een effectief middel is om de
dader ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw een delict te plegen.
Om een snelle strafrechtelijke reactie te kunnen realiseren, was er met de
politie afgesproken dat potentiële bemiddelingszaken snel aan het parket
zouden worden doorgegeven. Deze zogenaamde `vlugrechtprocedure' heeft
echter in de praktijk nooit gewerkt. Gekeken is welke effect schadebemid-
deling heeft op de doorlooptijd van een zaak. Uit het onderzoek blijkt dat
de gemiddelde doorlooptijd van schadebemiddelingszaken 188 dagen is; bij
niet-bemiddelingszaken is de gemiddelde doorlooptijd 133 dagen. Uit de
gegevens van de schadebemiddelaar blijkt dat er gemiddeld 56 dagen nodig
zijn om een schaderegeling af te handelen. Echter, gemiddeld zitten er 93
dagen tussen de dag van aankomst van het proces-verbaal op het parket en
de aanvang van de bemiddeling door de schadebemiddelaar. De meeste tijd
zit dus niet in de bemiddeling, maar in de tijdspanne v66r een zaak bij de
schadebemiddelaar aankomt. Wel kan hierbij worden opgemerkt dat de ge-
middelde duur van een bemiddeling en de gemiddelde periode tussen de
aankomst van het proces-verbaal op het parket en de aanvang van de be-
middeling, na de onderzoeksperiode korter zijn geworden, respectievelijk
van 93 naar 78 dagen en van 56 naar 39 dagen.

Bij de afdoening van de bemiddelingszaken wordt er-zoals bij de opzet
van het project was afgesproken-rekening mee gehouden of de dader
schadevergoeding aan het slachtoffer heeft betaald. Daders die schadever-
goeding betalen, krijgen vaker een sepot of transactie opgelegd en daders
die niet betalen, worden vaker voor de rechter gedaagd. In vergelijking met
een controlegroep van zaken zonder schadevergoeding worden de zaken
met schadebemiddeling inderdaad minder vaak door de rechter afgedaan.

Slotbeschouwing

De beleidsvraag is of een dergelijk experiment voortzetting en navolging
verdient. Een dergelijke beslissing kan niet louter op grond van dit onder-
zoek worden genomen. Enkele overwegingen willen wij met het oog op de
afweging van voor- en nadelen voorleggen.
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Allereerst blijkt dat een schadebemiddelaar opgenomen kan worden binnen
de organisatie, dat gebruik van zijn diensten wordt gemaakt en dat zijn
resultaten duidelijk in de dossiers naar voren komen. Deze duidelijke infor-
matie is vooral efficiënt voor diegenen die beslissingen moeten nemen om-
trent het verder verloop van de zaak en daarbij rekening willen houden met
de schade van de slachtoffers. Daartegenover staat dat er een. onduidelijke
taakafbakening bestaat met de slachtoffermedewerker. Deze twee functies
overlappen elkaar zodanig dat ze in een functie gecombineerd zouden kun-
nen worden.

Een nadeel is voorts, althans van het onderhavige project, dat het de
slachtofferwerkzaamheden bij de politie sterk reduceert. Het succes van het
huidige slachtofferbeleid is echter mede afhankelijk van een actief optreden
door de politie betreffende schaderegelingen.

Vervolgens heeft het werk van de schadebemiddelaar resultaat in die zin
dat in 40% van de hem voorgelegde zaken hij een geslaagde bemiddelings-
poging doet. In Leiden kwam een bemiddelaar tot gelijke resultaten. Daar-
bij zij wel aangetekend dat in veel gevallen de bemoeienis van de schade-
bemiddelaar marginaal is en dat zijn aandeel op zich moeilijk kan worden
bepaald.

Een schadebemiddelaar is geen panacee voor slachtoffers met schade: in
ruim 50% van de potentiële zaken doet de schadebemiddelaar een bemidde-
lingspoging en daarvan wordt in 40% een positief resultaat behaald, dat wil
zeggen in ongeveer 20% van de potentiële gevallen. Tenzij een uitbreiding
van de in aanmerking komende delicten, zoals oorspronkelijk bedoeld was,
plaatsvindt, is de toegevoegde waarde van een schadebemiddelaar voor de
strafrechtelijke praktijk gering.



1 Project en onderzoek

In dit eerste hoofdstuk wordt eerst de achtergrond van het project geschetst
en wordt kort ingegaan op de doelstelling en de opzet van het project.
Daarna worden de onderzoeksvragen geformuleerd en uitgewerkt en wordt
ingegaan op de opzet van het onderzoek.

1.1 Achtergrond van het project

De laatste jaren is er vanuit het Ministerie van Justitie toenemende aandacht
voor de positie van slachtoffers binnen het strafrecht en voor de mogelijk-
heden van schadevergoeding voor slachtoffers. Slachtoffers van delicten
houden regelmatig schade over aan het delict. Door de daders te confron-
teren met de gevolgen van hun delict zou men criminaliteit tegen kunnen
gaan. Deze gedachte heeft het ministerie verwoord in het beleidsplan
`Samenleving en Criminaliteit' (1985). In dit plan wordt aan het openbaar
ministerie een eigen verantwoordelijkheid gegeven bij de preventie van veel
voorkomende criminaliteit en bij de hulpverlening aan slachtoffers van mis-
drijven, onder meer door schaderegelingen te stimuleren tussen dader en
slachtoffer. Daarnaast wordt in de slachtoffercirculaires van de Procureurs-
Generaal (1986, 1987) gesteld dat het regelen van de schade tussen slacht-
offers en daders een taak is van de politie en van het openbaar ministerie.

Tegen deze achtergrond heeft het Middelburgse parket besloten om meer
aandacht te besteden aan schadevergoeding van daders aan benadeelden.
Het openbaar ministerie koos voor een experiment met schadebemiddeling
op parketniveau. Om dit project uit te kunnen voeren is een aanvraag voor
subsidie gedaan bij de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie. De stuurgroep
verleende subsidie om een schadebemiddelaar voor de duur van 18 maan-
den aan te stellen.

1.2 Doelstellingen van het project

De doelstellingen van het openbaar ministerie met dit project zijn om via
schaderegelingen tussen daders en slachtoffers van strafbare feiten:
1. aansluiting te zoeken bij de taak van het openbaar ministerie om in het

kader van bestuurlijke preventie een bijdrage te leveren aan de beheers-
baarheid van de criminaliteit. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het
speciaal-preventief karakter van een snelle en adequate reactie op het ge-
constateerde vergrijp, door de dader te confronteren met de aangerichte
schade;

2. slachtoffers van strafbare feiten feitelijk van dienst te zijn;
3. buiten de rechter om een aantal strafzaken af te handelen.
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1.3 Het schadebemiddelingsproject

Schadebemiddeling houdt in het regelen van schade tussen het slachtoffer'
en dader' door de tussenkomst van een bemiddelaar. De schadebemiddelaar
fungeert als tussenpersoon tussen dader en slachtoffer en alle contacten
tussen beide partijen lopen via hem. Er is geen direct contact tussen het
slachtoffer en de dader.

Bij de opzet van het project is een aantal criteria geformuleerd waaraan
een zaak (strafbaar feit) moet voldoen om voor schadebemiddeling door de
schadebemiddelaar in aanmerking te komen. De voornaamste criteria zijn
dat er sprake moet zijn van
- strafbare feiten (zowel overtredingen als misdrijven)
- die vallen onder de noemer veel voorkomende criminaliteit en
- die materiële schade voor het slachtoffer veroorzaakt hebben.

Om de haalbaarheid van de bemiddelingspoging te optimaliseren, is tevens
besloten dat de dader woonachtig moet zijn in het arrondissement Middel-
burg. Uitgesloten van het project zijn de minderjarige daders die in aan-
merking komen voor het Halt-project van de gemeente Goes3.

De procedure werd als volgt vastgesteld: de politie selecteert in eerste
instantie welke zaak voor schadebemiddeling door de schadebemiddelaar in
aanmerking komt. Ten aanzien van de behandeling van een schadebemidde-
lingszaak op politieniveau is aansluiting gezocht bij de `vlugrechtprocedure'
die reeds voor bepaalde delicten in het arrondissement Middelburg bij de
politie is geintroduceerd. De `vlugrechtprocedure' houdt in dat het proces-
verbaal van politie binnen drie weken na het afronden van het politie-onder-
zoek op het parket moet liggen. Op het parket moet met voorrang worden
bezien of de betrokken zaak `vervolgbaar' is. Pas daarna wordt de zaak in
handen gesteld van de schadebemiddelaar.

Kernpunt in de hele procedure is derhalve dat een zaak waarin mogelijk
de schadebemiddelaar kan worden ingeschakeld, met voorrang moet worden
behandeld, zowel door politie als door justitie.

De schadebemiddelaar - die optreedt namens de officier van justitie -
moet nagaan wat de omvang van de schade is en in hoeverre er sprake is
van uitkering door de (schade)verzekering. Hierover doet hij navraag bij de
benadeelde. Daarna neemt hij contact op met de dader en doet een voorstel
tot schadevergoeding. Stemt de dader in met het voorstel en betaalt hij de
schadevergoeding, dan zal de officier van justitie dit feit meewegen bij de

De termen benadeelde en slachtoffer worden in dit rapport als synoniemen gebruikt.
In dit rapport wordt gesproken van `dader' als de persoon die mogelijk nog als verdachte
moet voorkomen voor de rechter. De term dader wordt dus gekoppeld aan het bestaan van
een strafdossier op naam van de betreffende persoon. In het merendeel van de gevallen
die in dit onderzoek worden beschreven, gaat het om bekennende verdachten.
Voor het Halt-project van de gemeente Goes komen in aanmerking jongeren tussen de 12
en 18 jaar die op een of andere wijze betrokken zijn bij vandalisme (delictsomschrijving
baldadigheid; art. 424 WvSr.), waarvan de toegebrachte schade maximaal f 1500 bedraagt.
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keuze van de afdoeningsmodaliteit en - in voorkomende gevallen - bij het
bepalen van de hoogte van de transactie of de eis ter terechtzitting.

Ten slotte is met de politie afgesproken dat voor de duur van het schade-
bemiddelingsproject de politie zich zal onthouden van actieve schadebemid-
deling in die gevallen die in aanmerking komen voor bemiddeling door de
schadebemiddelaar.

1.4 Vraagstelling voor het onderzoek

Aan het WODC is gevraagd om het project te evalueren. De evaluatie
gebeurt grotendeels aan de hand van de doelstellingen van het project zoals
hierboven geformuleerd. Er zijn wel enkele afwijkingen.

De evaluatie van de bijdrage van het project aan bestuurlijke preventie
wordt door het parket zelf verricht. Een verslag hiervan is in bijlage 2
opgenomen. Ook is de evaluatie van het speciaal-preventief effect van het
schadebemiddelingsproject niet in dit onderzoek opgenomen. De korte duur
van het onderzoek maakte het onmogelijk om lange-termijneffecten van het
project op de betrokken daders te onderzoeken.

Naast deze beperkingen zal het onderzoek zich daarentegen ook richten
op de organisatie van het project. Inzicht in de organisatie kan duidelijkheid
geven over de effectiviteit en efficiëntie van het project. Een tweede uitbrei-
ding is dat zal worden onderzocht of er indicatoren gevonden kunnen wor-
den die samenhangen met het al dan niet slagen van een schadebemiddeling.

De volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd:
1. Hoe is het schadebemiddelingsproject op het parket georganiseerd?
2. Wat is de effectiviteit van het schadebemiddelingsproject

a. voor slachtoffers?
b. voor daders?

3. Welke indicatoren staan met de kans van slagen van een schadebemidde-
ling in verband?

Hieronder worden de onderzoeksvragen nader uitgewerkt mede aan de hand
van de bevindingen uit eerder onderzoek.

1.4.1 Organisatie van het schadebemiddelingsproject

Het functioneren van de organisatie wordt beoordeeld aan de hand van cri-
teria van effectiviteit (worden de beoogde doelen bereikt?) en efficiëntie
(worden er minimale kosten gemaakt?). Het grootste gedeelte van dit onder-
zoek is op de effectiviteit van het project gericht. De efficiëntie van het
project heeft te maken met de structuur van het project. Hierbij komen
vragen aan de orde als: `Hoe worden taken, bevoegdheden, competenties
en middelen verdeeld?' Ook de communicatiekanalen tussen betrokkenen
vormen een onderdeel van de organisatiestructuur.
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Omdat het project ook een bijdrage wil leveren aan preventie in het kader
van de bestuurlijke preventie, moet de organisatie van het project verder
reiken dan de interne organisatie ervan op het parket. Ook de doelstelling
van het project om slachtoffers van dienst te zijn, impliceert een bredere
opzet. Deze doelstellingen zouden aanleiding kunnen zijn voor de leiding
van het project om-in samenwerking met verwante organisaties met over-
eenkomstige doelstellingen-initiatieven te ontplooien die de efficiëntie van
het project vergroten. Zo'n bundeling van krachten, ofwel netwerkvorming,
moet ertoe leiden dat men met minder inzet meer kan bereiken.

De introductie van het project-zowel binnen als buiten het parket - is
van belang omdat het hier om een nieuw `instituut' gaat. De manier waarop
de introductie gebeurt, kan bepalend zijn voor de wijze waarop het project
daarna functioneert en voor de samenwerkingsverbanden die daarna worden
ontwikkeld.

De analyse van de organisatie van het schadebemiddelingsproject is dus
gericht op de structuur van de organisatie, zowel binnen als buiten het par-
ket. Ook zal bekeken worden op welke wijze het project is geïntroduceerd.
Op grond van deze gegevens kan een oordeel worden gegeven over de effi-
ciëntie van het project.

1.4.2 Effectiviteit van het schadebemiddelingsproject

De effectiviteit van het project geeft antwoord op de vraag in hoeverre de
doelstellingen van het project worden bereikt. Zoals reeds vermeld gaat het
hier om twee doelstellingen namelijk:
1. slachtoffers van strafbare feiten van dienst te zijn, en
2. buiten de rechter om een aantal strafzaken af te handelen.

Slachtoffers van dienst zijn
Slachtoffers zijn geholpen door de komst van een schadebemiddelaar wan-
neer er als gevolg van zijn aanwezigheid vaker dan voorheen wordt gepro-
beerd een schaderegeling voor het slachtoffer met de dader te treffen. Een
tweede element is betaling van de schade door de dader. Aan een mislukte
poging tot schadebemiddeling heeft het slachtoffer weinig. Reeves (1984)
wijst met nadruk op de nadelige gevolgen van `mislukte' pogingen van
schadevergoeding voor slachtoffers door daders.

De waarde van het schadebemiddelingsproject kan uiteindelijk het beste
door de slachtoffers zelf worden beoordeeld. Hoe het slachtoffer over het
project oordeelt, is ook afhankelijk van de wijze waarop de benadeelde
door de schadebemiddelaar wordt bejegend. Een correcte bejegening van
slachtoffers kan de tevredenheid over het project en de verwerking van het
slachtofferschap positief beïnvloeden (vgl. Commissie De Beaufort, 1981;
Werkgroep Vaillant, 1985). Een correcte behandeling door politie en justi-
tie houdt onder andere in dat het slachtoffer geïnformeerd wordt over de
(strafrechtelijke) procedure en dus ook over de schadevergoedingsmogelijk-
heden (zie o.a. Richtlijnen, 1986 en 1987). Uit onderzoek blijkt dat slacht-
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offers die door de politie slecht zijn geïnformeerd, minder tevreden zijn
over het optreden van politie dan slachtoffers die goed zijn geïnformeerd
(Shapland, 1986; Steinmetz, 1987; Galaway, 1988; Zeilstra en Van Andel,
1990). Ook belangrijk is dat de informatie die aan het slachtoffer wordt
gegeven duidelijk is (Walther, 1989). Volgens Steinmetz (1987) hebben
slachtoffers die goed geïnformeerd zijn door de politie ten tijde van de aan-
gifte, geringere geestelijke nood achteraf dan slachtoffers bij wie dit niet is
gebeurd. Daarom wordt in dit onderzoek aan slachtoffers gevraagd of zij
door de politie ook zijn geïnformeerd over de schadevergoedingsmogelijk-
heden.

De beoordeling van het schadebemiddelingsproject door slachtoffers is
mede afhankelijk van hun mening over schadevergoeding. Uit literatuur
blijkt dat slachtoffers over het algemeen positief staan tegenover schadever-
goeding door de dader (Bonta, 1983; Antilla, 1986; Schádler, 1987; Gala-
way, 1988). Ten aanzien van de vraag of slachtoffers schadevergoeding een
rechtvaardige straf vinden, stelt Galaway (1988) dat vooral jonge slacht-
offers, en in iets mindere mate volwassen slachtoffers, de schadevergoeding
(vooral voor jonge daders) een rechtvaardige (faire) straf vinden. De helft
van de jongere slachtoffers vindt schadevergoeding voor de dader beter dan
welke andere straf ook. Uit het onderzoek van Antilla (1986) komt naar
voren dat slachtoffers het betalen van een schadevergoeding zien als een
mogelijk alternatief voor een gerechtelijke afdoening van de zaak. In dit
onderzoek wordt onderzocht boe de benadeelden staan tegenover schade-
vergoeding in het algemeen, tegenover schadevergoeding door `hun' dader
en of zij de schadevergoeding een rechtvaardige straf vinden.

Naast de belangen van slachtoffers moet ook worden nagegaan in hoe-
verre het project de belangen dient van daders. Mocht dit laatste niet het
geval zijn of indien voor daders ongewenste neveneffecten zouden optreden,
dan zal dit daders ervan weerhouden om aan een schaderegeling mee te
werken. Een correcte bejegening kan de dader ertoe aanzetten zich eerder
bereid te verklaren de schade aan het slachtoffer te vergoeden. Bij de eva-
luatie van het project wordt ook bij de daders nagegaan of de informatie
duidelijk was die hen door de politie en de schadebemiddelaar over schade-
vergoedingsmogelijkheden is gegeven. Daders voor wie het project niet
duidelijk is, zijn waarschijnlijk minder geneigd met de schadebemiddelaar
in zee te gaan.

Daarnaast wordt gepeild hoe daders tegenover het betalen van schade-
vergoeding staan en waarom zij eventueel met het betalen ervan hebben in-
gestemd. Uit onderzoek (Galaway, 1988) blijkt dat (net als bij slachtoffers)
vooral jongere daders, en in mindere mate ook volwassen daders, de scha-
devergoeding een goede (faire) straf vinden. Vooral jongere daders vinden
schadevergoeding een betere straf dan een boete of gevangenisstraf. Zeilstra
en Van Andel (1989) vonden dat vooral het voorkomen van een strafblad
en het feit dat het betalen van een schadevergoeding de straf zou verminde-
ren, de daders ertoe aanzetten een schadevergoeding te betalen.
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Afhandeling buiten de rechter om
De doelstelling van het project om strafzaken waarin schadebemiddeling
heeft plaatsgevonden, buiten de rechter af te doen, heeft directe gevolgen
voor de betrokken daders. Zaken waarin de bemiddeling is geslaagd, dat wil
zeggen waarin de dader aan de benadeelde de afgesproken schadevergoe-
ding heeft betaald, worden in het kader van het project - meer dan in het verleden -
afgedaan door het openbaar ministerie. Omdat een geslaagde schaderegeling
niet als enige een rol speelt bij het bepalen van de afdoeningsmodaliteit
door het openbaar ministerie - andere factoren zijn de zwaarte van het
delict, recidive, verslaving - zal toch een aantal zaken waarin de schade is
geregeld nog door de rechter worden afgedaan. Het openbaar ministerie zal
bij het bepalen van de eis ter zitting rekening houden met het feit dat de
schade door de dader vergoed is. Daarom is het belangrijk na te gaan:
- hoe geslaagde bemiddelingszaken worden afgedaan;
- hoe mislukte bemiddelingszaken worden afgedaan;
- hoe zaken zonder schadebemiddeling worden afgedaan.

Daarnaast wordt ook gekeken naar de doorlooptijden van de schadebemid-
delingszaken ten opzichte van niet-bemiddelingszaken. In het Beleidsplan
openbaar ministerie (Strafrecht met beleid, 1990) wordt gesteld dat lange
doorlooptijden schadelijk zijn voor de effectiviteit van de strafrechtelijke
reactie.

1.4.3 Indicatoren voor het slagen van een schadebemiddeling

Met het oog op een efficiënte werkwijze en een betere serviceverlening aan
slachtoffers van delicten in de toekomst is het voor de opstellers van het
project van belang na te gaan in hoeverre indicatoren kunnen worden ge-
vonden die de kans op slagen van een schadebemiddeling vergroten. Deze
vraag is mede van belang om eventuele negatieve effecten van een mislukte
poging tot schadebemiddeling bij slachtoffers te beperken. De vraag is:
welke achtergrondvariabelen lijken bepalend voor het slagen van een scha-
debemiddeling door de schadebemiddelaar of lijken daar althans een niet
onbelangrijke rol bij te spelen?

Uit eerder onderzoek is over de kans van slagen (betalen van een geld-
som c.q. schadevergoeding) ook al een en ander bekend. Uit het onderzoek
van Zeilstra en Van Andel (1989) betreffende schaderegelingen op politie-
niveau bleek dat het wel of niet slagen van een schaderegeling samenhangt
met het soort delict dat is gepleegd. Bij vermogensdelicten hebben pogingen
tot schaderegelingen een grotere kans van slagen dan bij vernielingen. Bij
mishandelingen blijkt die kans van slagen het geringste. De omvang van het
schadebedrag blijkt eveneens in verhouding te staan tot het succes van een
schaderegeling: hoe hoger het bedrag, hoe kleiner de kans op een geslaagde
regeling.

In een inventarisatie-onderzoek van Junger en Van Hecke (1988) naar
schadevergoeding binnen het strafrecht is onder andere het verband tussen



Project en onderzoek 15

daderkenmerken en het niet-betalen van schadevergoeding onderzocht. Een
belangrijke bron voor hun bevindingen is literatuur afkomstig uit Engeland,
waar men al sinds het begin van de jaren zeventig met 'compensation
orders' werkt. Daderkenmerken die verband blijken te houden met het niet-
betalen van een schadevergoeding zijn: het hebben van eerdere contacten
met justitie; het hebben van een laag inkomen; werkeloosheid van de dader;
leeftijd van de dader (hoe jonger de dader, hoe minder kans er is op een
betaling van een schadevergoeding); het woonachtig zijn in grote steden en
geen vaste woonplaats en verblijfplaats hebben.

Ten aanzien van de financiële situatie van de dader zijn de bevindingen
niet eenduidig. Uit een aantal onderzoeken blijkt dat de werkloosheid van
de dader in verband staat met het niet-betalen van de schadevergoeding
(Junger en Van Hecke, 1988), terwijl er in andere onderzoeken geen ver-
band wordt gevonden (Galaway 1977; Softley, 1977). Softley (1977) heeft
echter wel een verband gevonden tussen het hebben van een zeer laag inko-
men en het niet-betalen van de schadevergoeding.

De belangrijkste voorspeller van wanbetaling is recidive. (Softley, 1978,
in Junger en Van Hecke, 1988). Ook Bonta (1983) vond een verband tus-
sen recidive bij veroordeelde daders en het niet-betalen van schadevergoe-
ding. Hieruit concluderen zij dat daders met een hoge kans op recidive
vaker de schadevergoeding niet zullen betalen dan daders bij wie de kans
op recidive lager is.

Op grond van de bovengenoemde onderzoeken blijkt dat een onderzoek
naar indicatoren voor een geslaagde bemiddelingspoging inzicht in schade-
bemiddeling kan verschaffen. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken
om schadebemiddeling in de toekomst efficiënter en slachtoffer-vriende-
lijker te laten verlopen.

1.5 Opzet van het onderzoek (dataverzameling en steekproeven)

De onderscheiden onderzoeksvragen hebben geleid tot verschillende metho-
den van dataverzameling.
1. Teneinde antwoord te kunnen krijgen op de vraag hoe het schadebemid-

delingsproject op het parket is georganiseerd en hoe de introductie van
het project `in het veld is gelopen' (eventuele netwerkvorming), is
a. een aantal vraaggesprekken gehouden met sleutelfiguren;
b. een enquête gehouden onder politiefunctionarissen in het arrondis-

sement.
2. Voor het meten van de resultaten van het schadebemiddelingsproject

tijdens de onderzoeksperiode (1 juni 1989 tot 31 december 1989) is
gebruik gemaakt van:
a. de registratie van de schadebemiddelaar zelf;
b. een uitgebreide dossierstudie van een aantal schadebemiddelingszaken;
c. een kwantitatief vergelijkend dossieronderzoek;
d. een mondelinge enquête van benadeelden en daders.
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ad la. Vraaggesprekken met sleute lguren:
- de schadebemiddelaar zelf,
- de slachtoffermedewerker van het parket,
- parketsecretarissen en officieren van justitie,
- rechters.

Hoofdstuk 1

Met advocaten is er geen contact opgenomen omdat bleek dat contacten van
de schadebemiddelaar met de advocatuur op het moment van het afsluiten
van de dataverzameling zeer incidenteel van aard waren.

ad lb. Bij alle politiekorpsen en landgroepen die in het arrondissement is
een schriftelijke enquête gehouden. Deze enquête is gehouden omdat aan de
politie - bij de opzet van het project - een rol was toegekend wat betreft
de spoed waarmee een proces-verbaal moest worden doorgestuurd naar het
parket en het signaleren van mogelijke gevallen die in aanmerking zouden
kunnen komen voor schadebemiddeling door de schadebemiddelaar. Bij het
bevragen van de politie over het project is een selectie toegepast ten aan-
zien van wie er werd ondervraagd (zie bijlage 3). De enquêtes hadden de
vorm van halfgestructureerde vragenlijsten.

ad 2a. De registratie van de schadebemiddelaar zelf. De schadebemiddelaar
registreert ten behoeve van zijn werkzaamheden (via een geautomatiseerd
systeem) alle zaken waarvoor hij wordt ingeschakeld. Zijn registratie
bestaat vooral uit gegevens die betrekking hebben op het verloop van de
schaderegeling en het uiteindelijk resultaat van zijn bemiddeling. Door de
schadebemiddelaar werden in de periode 1 juni 1989 tot en met 31 decem-
ber 1989 160 zaken (strafdossiers met totaal 241 daders) in behandeling
genomen. Met behulp van deze gegevens wordt een beeld verkregen van
het aantal zaken en het soort zaken dat voor schadebemiddeling in aanmer-
king blijkt te komen en van het resultaat.

Aangezien de onderzoeksperiode betrekking had op de beginfase van het
schadebemiddelingsproject, werd gevreesd dat de resultaten door zogenaam-
de `kinderziektes' van het project zouden worden beinvloed. Daarom is
besloten bij de evaluatie van het project de registratie tot 30 juni 1990 te
betrekken. De gegevens uit deze verlenging worden op een aantal punten
vergeleken met de gegevens uit de periode 1 juni 1989 tot 31 december
1989 teneinde te achterhalen of er zich verschuivingen hebben voorgedaan,
bijvoorbeeld met betrekking tot het soort zaken dat wordt doorgespeeld aan
de schadebemiddelaar, de leeftijd van de daders, bedrag van de schade,
succespercentage, enz.

ad 2b. Met een uitgebreide dossierstudie van een aantal bemiddelingszaken
zijn bijkomende achtergrondgegevens verzameld over het delict, de dader
en de slachtoffers. Daarnaast werden gegevens over het justitiële verleden,
de uiteindelijke afdoening van de zaak en eventuele schaderegelingen buiten
de schadebemiddelaar om geregistreerd. In het uitgebreide dossieronder-
zoek zijn 207 strafdossiers (86% van de 241 daders) van zaken die bij de
schadebemiddelaar zijn geweest, opgenomen. Deze gegevens werden verza-
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meld aan de hand van gestructureerde vragenlijsten. Voor een verdere be-
schrijving van de gang van zaken rond het coderen van de gegevens wordt
verwezen naar bijlage 3.

Door deze achtergrondgegevens in verband te brengen met de gegevens
over de bereidheid van de dader tot schadevergoeding en betaling van de
schade door de dader, wordt verwacht indicaties te vinden voor het wel-
slagen van een poging tot schadebemiddeling door het parket.

ad 2c. Een kwantitatief vergelijkend dossieronderzoek. Om na te kunnen
gaan of na de introductie van de schadebemiddelaar op het parket schade-
vergoeding vaker voorkomt dan daarvoor, wordt een experimentele groep
van zaken uit de periode na de komst van de schadebemiddelaar afgezet
tegen de gegevens van een vergelijkingsgroep van zaken uit 1988 (een jaar
v66r de introductie van het project).

Bij het samenstellen van de experimentele groep is gekozen om deze
samen te stellen op basis van een aselecte steekproef uit alle zaken die in
dezelfde periode (1 juni 1989 tot 31 december 1989) op het parket zijn
binnengekomen als de zaken die geselecteerd werden om door de schade-
bemiddelaar behandeld te worden (en die voldeden aan de formele criteria
voor schadebemiddeling).

De controlegroep bestaat uit een aselecte steekproef van soortgelijke
zaken afkomstig uit een zelfde tijdspanne van het jaar v66r het optreden
van de schadebemiddelaar (dus 1 juni 1988 tot 31 december 1988).

De steekproef voor de experimentele groep omvat 155 zaken (strafdos-
siers); de steekproef van de controlegroep bestaat uit 181 zaken (strafdos-
siers). Dossiergegevens zijn verzameld met behulp van gestructureerde vra-
genlijsten. Voor een nadere beschrijving van de steekproeven: zie bijlage 3.

Via vergelijking van de groep zaken uit 1989 met zaken uit 1988 wordt
nagegaan of-
- de hoeveelheid zaken waarin een schadevergoeding voorkomt, met de

komst van de schadebemiddelaar is toegenomen;
- de zaken waarin de schadebemiddelaar optreedt, vaker goed aflopen dan

de zaken met, een schaderegeling zonder tussenkomst door de schade-
bemiddelaar.

ad 2d. Gegevens van benadeelden en daders met betrekking tot hun tevre-
denheid over het project zijn verkregen via een mondelinge enquête (inter-
views). Zowel slachtoffers als daders zijn benaderd over de vraag wat zij
vonden van het schadebemiddelingsproject.

Als voorwaarde voor het benaderen van slachtoffers en daders voor een
interview is vooropgesteld dat er contact (telefonisch, schriftelijk of via een
bezoek) moest zijn geweest met de schadebemiddelaar en dat zij zelf toe-
stemming zouden geven voor een interview. Niet met alle slachtoffers en
daders heeft de schadebemiddelaar contact gehad.

In totaal zijn 103 slachtoffers en 54 daders geinterviewd. Zie bijlage 3
voor een samenstelling van de respons. Het onderzoek onder slachtoffers
en daders is uitgevoerd door een onderzoeksbureau in opdracht van het
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WODC. Geénquêteerd is met behulp van het CAPI-interviewsysteem. Hier-
bij wordt bij het interview gebruik gemaakt van draagbare pc's zodat res-
pondenten zelf de gegevens in kunnen voeren. Uit eerdere ervaringen bij
gelijksoortig onderzoek is gebleken dat deze methode bijzonder geschikt is.

1.6 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 komt de organisatie van het project aan de orde. Op de aan-
tallen gerealiseerde schaderegelingen wordt kort ingegaan in hoofdstuk 3.
In dit hoofdstuk wordt ook het relatieve effect van de komst van de schade-
bemiddelaar op het aantal schadevergoedingen besproken. De aard van de
zaken waarvoor geprobeerd is een schaderegeling tot stand te brengen, is
het onderwerp van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt gekeken in hoeverre
indicatoren aanwezig zijn die de kans op succes van een schadebemiddeling
enigszins kunnen voorspellen. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de afdoe-
ning van de zaken waarvoor geprobeerd is te bemiddelen, en op de vraag
welk effect het project heeft op de doorlooptijden van een zaak, dat wil
zeggen op de tijd die verloopt tussen het moment waarop het proces-ver-
baal van politie aankomt op het parket en de afdoening van de zaak door de
officier van justitie of door de rechter.

Een belangrijk onderdeel van de evaluatie - gezien de uitgangspunten
van het project - is de mening van de slachtoffers zelf over het project.
Deze komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Ook de mening van de daders wordt
in dit hoofdstuk besproken.



2 Organisatie van het project

Het succes van een project wordt beoordeeld aan de hand van criteria van
effectiviteit en efficiëntie. Effectiviteit betekent.dat wordt nagegaan in hoe-
verre de doelstellingen van het project worden gerealiseerd. Efficiëntie
betekent dat er wordt gekeken naar de kosten die worden gemaakt om die
doelstellingen te bereiken. De kosten van een project worden voor een be-
langrijk deel bepaald door de organisatie van het project. In dit hoofdstuk
wordt de feitelijke structuur van het project onder de loep genomen. De
structuur van een organisatie wordt duidelijk aan de hand van de wijze
waarop taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen verdeeld
zijn. Ook de communicatiekanalen en netwerken van een organisatie vor-
men een onderdeel van die structuur. Wil men de efficiëntie van een orga-
nisatie verhogen, dan zal men in de eerste plaats oog moeten hebben voor
de structuur van de organisatie.

Voor de beschrijving in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het mate-
riaal verzameld uit interviews met de schadebemiddelaar en sleutelfiguren4
betrokken bij de schadebemiddeling, en interne stukken van de hand van de
schadebemiddelaar en de staffunctionaris van het parket opgemaakt ter in-
formatie van de parketvergadering. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van
de gegevens die zijn verzameld aan de hand van een enquête onder alle
politiekorpsen en landgroepen van de Rijkspolitie van het arrondissement
Middelburg.

2.1 Organisatiestructuur van het project

2.1.1 Taakverdeling bij de uitvoering van het project

Zoals aangegeven, werd bij de opzet van het project aan de politie een taak
gegeven bij de selectie van de zaken die voor schadebemiddeling in aan-
merking kwamen, en bij het signaleren van die zaken aan de schadebemid-
delaar. De politie moest ervoor zorgen dat de schadebemiddelaar in staat
werd gesteld zo kort mogelijk na het bekend worden van de dader te be-
middelen bij een eventuele schadevergoeding. Om dit te kunnen realiseren,
werd bij de schriftelijke introductie van het project door het openbaar minis-
terie aan de politiekorpsen en landgroepen gevraagd contactpersonen aan te

4 Interviews werden gehouden met drie officieren van justitie, twee parketsecretarissen en
twee rechters die reeds op zitting verschillende malen te maken hadden gehad met zaken
waarin de schadebemiddelaar was opgetreden.
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wijzen die het contact met de schadebemiddelaar zouden onderhouden voor
de duur van het project.

Het benoemen van de contactpersonen door de verschillende korpsen en
landgroepen verliep echter moeizaam.' Volgens de schadebemiddelaar
vreesde de politie dat hun betrokkenheid bij het schadebemiddelingsproject
zou leiden tot een lastenverzwaring, ondanks de afspraak dat zij zelf-in
ruil - niet meer aan schadebemiddeling zouden doen. Ook het doorgeven
door de politie aan de schadebemiddelaar van gevallen die eventueel voor
schadebemiddeling in aanmerking zouden kunnen komen, kwam niet van de
grond.

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de oorspronkelijke procedure in een
vrij vroeg stadium is gewijzigd. De selectie van zaken die voor schadebe-
middeling in aanmerking komen, werd verplaatst van het politieniveau naar
het parketniveau en gebeurt nu door de parketsecretarissen c.q. door de
officier van justitie. Volgens de parketsecretarissen wordt bij de selectie
rekening gehouden met de vervolgbaarheid van het strafbaar feit (ontvanke-
lijkheid van het openbaar ministerie en bewijsbaarheid), de door het slacht-
offer geleden schade en met de mogelijkheid de schade onderling te regelen.

Het schadebemiddelingsadvies en het advies van de parketsecretaris om-
trent het mogelijke `wisselgeld' voor de schadebemiddelaar worden doorge-
stuurd naar de officier van justitie die het voorstel fiatteert. Daarna wordt
de zaak doorgegeven aan de schadebemiddelaar. Dit `wisselgeld' bestaat
meestal uit: sepot of verlaging van het transactiebedrag ingeval van betaling
van de schade. Het is niet de bedoeling dat de schadebemiddelaar vervol-
gens met de verdachte over de voorwaarden onderhandelt. Indien de ver-
dachte erom vraagt kan het `wisselgeld' in algemene termen ter sprake
gebracht worden.

Het advies dat de parketsecretaris uitbrengt, is derhalve beslissend voor
het inschakelen van de schadebemiddelaar. Acht een parketsecretaris de
mogelijkheid of de wenselijkheid van schadevergoeding door de dader niet
aanwezig, dan krijgt de zaak zijn `normaal' beslag buiten de schadebemid-
delaar om en wordt dus ook door de schadebemiddelaar niet onderzocht in
hoeverre de materiële schade verhaalbaar is.

Geconcludeerd kan worden dat de schadebemiddelaar zelf geen taak
heeft bij de selectie van de zaken die voor schadebemiddeling in aanmer-
king komen. Zijn taak beperkt zich tot het realiseren en controleren van
een betaling van de schadevergoeding tussen dader en benadeelde.

Op het parket houdt ook de slachtoffermedewerker zich bezig met slacht-
offers van misdrijven die mogelijk schade hebben geleden ten gevolge van
het delict. Gezien de aard van het werk van de schadebemiddelaar, name-
lijk het bemiddelen voor slachtoffers met materiële schade, is het zeer wel
mogelijk dat in een bepaalde zaak zowel de schadebemiddelaar als de
slachtoffermedewerker betrokken zijn. Daarom wordt hier wat nader inge-

Begin juli 1989 hadden 2 van de 4 gemeentelijke politiekorpsen en 8 van de 12 groepen
de naam van een contactpersoon doorgegeven.
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gaan op de taakafbakening tussen beiden. De slachtoffermedewerker heeft
als taak het verzorgen van slachtofferinformatie ten behoeve van slacht-
offers die bij de politie te kennen hebben gegeven bf geïnformeerd te willen
worden over het vervolgtraject van hun zaak i f een schadevergoeding van
de dader te willen ontvangen. De slachtoffermedewerker zorgt ervoor dat
de wensen van de slachtoffers betrokken bij een bepaalde zaak duidelijk in
het dossier worden vermeld. Deze informatie kan door de parketsecretaris-
sen worden gebruikt bij hun beslissing om een zaak aan de schadebemidde-
laar door te geven. In deze zaken zorgt de slachtoffermedewerker voor de
informatie over de schadevergoeding aan het slachtoffer c.q. de benadeelde;
de schadebemiddelaar zorgt voor een feitelijke schaderegeling. In de prak-
tijk bleek op een bepaald moment onduidelijkheid te ontstaan over de taak-
afstemming van beide functionarissen wanneer zij zich beiden bezighielden
met een zelfde geval waarin schadevergoeding werd gevraagd. Voor de
slachtoffermedewerker bleek niet goed te achterhalen-met name in dag-
vaardingszaken - wat de schadebemiddelaar nu precies in een bepaalde
zaak had gedaan en wat de slachtoffermedewerker nog moest doen. Als
gevolg hiervan heeft men de taken dusdanig verdeeld dat de slachtoffer-
medewerker zich `slechts zuiver administratief bezighoudt met zaken waar-
in het slachtoffer een schadevergoeding vraagt. Afgesproken is dat bij een
mislukte schaderegelingszaak waarin het slachtoffer alsnog als beledigde
partij voor de zitting wenst te worden opgeroepen, de slachtoffermedewer-
ker het slachtoffer een bericht stuurt omtrent datum en tijd van de zitting.
De slachtoffermedewerker moet dan wel van de schadebemiddelaar te
weten komen dat een benadeelde van een mislukte schadebemiddeling zich
alsnog beledigde partij wil stellen.

2.1.2 De schadebemiddelaar: plaats inde organisatie

Bij de opzet van het project is er door het openbaar ministerie voor geko-
zen dat de uitvoering van de schadebemiddeling in handen blijft van het
parket. De schadebemiddelaar treedt op namens de officier van justitie.

Voor personele zaken valt hij onder het hoofd van het secretariaat. Ook
ruimtelijk is de schadebemiddelaar op het parket ondergebracht in een
gebouw waar tevens secretarissen en een aantal officieren van justitie zijn
ondergebracht. Hij deelt zijn werkkamer met een secretaris.

De administratie, waar de slachtoffermedewerker bij behoort, ligt hiërar-
chisch onder het parketsecretariaat. Ruimtelijk is de administratie in een
apart gebouw gevestigd.

2.1.3 Behandeling van een zaak door de schadebemiddelaar

V66r de komst van de schadebemiddelaar werd de schaderegeling op het
parket verzorgt door de parketsecretarissen c.q. de officieren van justitie.
Zij gingen na, bij de behandeling van een zaak en alvorens een beslissing
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te nemen, of in bepaalde gevallen de dader alsnog genegen was de mate-
riële schade te vergoeden aan de benadeelde. Hun beslissing omtrent een
zaak kon hierdoor worden beïnvloed. Er was geen centraal coórdinatiepunt.
Elke parketsecretaris c.q. officier van justitie had slechts zicht op `zijn'
dossiers. Daarnaast was het realiseren van een schaderegeling een bijko-
mende taak en geen hoofdtaak van de parketsecretarissen bij de afwikkeling
van dossiers.

Vaststellen van de schade
Conform de blauwdruk bestudeert thans ook de schadebemiddelaar het dos-
sier met betrekking tot de schade en neemt contact op met benadeelde en
dader. Met wie hij eerst contact opneemt, hangt in de praktijk af van zijn
eigen schatting. Wanneer de schade erg hoog is of wanneer de schadebe-
middelaar eraan twijfelt of de dader wel zal betalen, neemt hij eerst contact
op met de dader om na te gaan of deze wil betalen. Deze `omgekeerde'
procedure volgt hij om bij de slachtoffers geen onnodige verwachtingen te
wekken. Contacten met daders en slachtoffers doet de schadebemiddelaar
zoveel mogelijk telefonisch af.

Bij het contact met benadeelde komt aan de orde:
- Wenst benadeelde schadebemiddeling?
- Is er al (gedeeltelijk) vergoed door een verzekeringsmaatschappij of door

iemand anders?
- Zijn er bewijsstukken voor de genoemde schade?
- Wat is het bedrag van de gewenste schadevergoeding?
-Wenst benadeelde zich - ingeval de schaderegeling niet tot stand zou

komen-beledigde partij te stellen?

Uit de gegevens van de schadebemiddelaar blijkt dat hij in de meeste geval-
len slechts eenmaal contact heeft met de benadeelde (voor nadere gegevens
zie bijlage 4).

Bij het contact met de dader komt aan de orde:
- Is de dader bereid de schade te vergoeden?
- Welk bedrag is men bereid te betalen?
- Hoe zal er worden betaald?

Ten aanzien van het accepteren van de hoogte van het schadebedrag door
de dader stelt de schadebemiddelaar dat dit bedrag in opvallend weinig
gevallen wordt betwist door de dader.

Ook hier blijkt dat de schadebemiddelaar in de meeste gevallen - voor
zover hij contact krijgt met de dader - slechts eenmaal contact met hem te
hebben (zie bijlage 4).

Bij zijn contacten met daders en slachtoffers benadrukt de schadebemidde-
laar telkens weer dat meedoen aan het project gebeurt op basis van vrijwil-
ligheid. Het is de beslissing van de dader respectievelijk de benadeelde of
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deze akkoord gaat met een poging tot schadebemiddeling door de schade-
bemiddelaar.

Betaling
Het te betalen bedrag wordt via een acceptgirokaart betaald aan de schade-
bemiddelaar die op zijn beurt het betaalde bedrag overmaakt naar de bena-
deelde. Er wordt naar gestreefd dat de schade binnen een maand wordt be-
taald. Indien na de vervaldatum niet is betaald, stuurt de schadebemiddelaar
aan de dader een herinneringsbrief waarin een uiterste datum van betaling
staat vermeld.

Indien wordt afgesproken dat de dader in termijnen zal betalen, worden
de vervaldata van tevoren vastgesteld. Bij termijnbetalingen krijgt de bena-
deelde het schadebedrag na volledige betaling door de dader.

Rapportage door de schadebemiddelaar
Van iedere (poging tot) schadebemiddeling door de schadebemiddelaar
wordt een rapport opgemaakt ten behoeve .van de officier van justitie. De
schadebemiddelaar rapporteert schriftelijk. Hij maakt een overzicht van de
zaak en voegt dit bij het dossier (zie bijlage 5). Pas dan stuurt hij het straf-
dossier door voor verdere afdoening. Hij beperkt zich niet in alle gevallen
strikt tot de gegevens over de schadebemiddeling. Mogelijk voegt hij ach-
tergrondinformatie toe over de dader of het slachtoffer die, naar zijn me-
ning, voor de officier van justitie van belang kan zijn. De schadebemidde-
laar rapporteert dus eveneens als blijkt dat de dader niet betaalt of niet
bereid is de schadevergoeding te betalen. De schadebemiddelaar vermeldt
tevens of de benadeelde zich beledigde partij wil stellen. Het schriftelijk
overzicht van de schadebemiddelaar maakt deel uit van het strafdossier.

Recente aanpassingen in de procedure
Ten aanzien van de werkwijze van de schadebemiddelaar is er op een later
tijdstip een verandering opgetreden in de procedure ten aanzien van zaken
waarbij de materiële schade niet meer beloopt dan f 150. Sinds 1 februari
1990 (na afloop van de onderzoeksperiode) worden zaken die aan de scha-
debemiddelaar worden voorgelegd en waarbij de schade niet hoger is dan
f 150, administratief afgedaan. In dit geval checkt de schadebemiddelaar in
de meeste gevallen wel eerst het schadebedrag bij de benadeelde. De scha-
debemiddelaar stuurt daarna de dader een brief en een acceptgirokaart met
het verzoek het schadebedrag te betalen. Ook hier blijkt zelden of nooit
betwisting van de hoogte van de schade door de dader. Op deze manier
worden tijd en kosten bespaard, aldus de schadebemiddelaar.

Bij de beschrijving van de aanvullende gegevens van de schadebemid-
delaar (zaken tussen 1 januari 1990 en 30 juni 1990) wordt hier nog op
teruggekomen (paragraaf 3.1.2).
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2.2 Contacten en communicatiekanalen van de schadebemiddelaar

2.2.1 Interne contacten

Zoals blijkt uit de beschrijving van de taakverdeling, heeft de schadebemid-
delaar bij de uitvoering van zijn taak met diverse personen en afdelingen
binnen het parket contacten. Dit betekent dat verschillende afdelingen en
instanties in hun taakuitvoering merken dat ook zij moeten rekening houden
met de aanwezigheid van een `schadebemiddelaar' op het parket. In sommi-
ge gevallen heeft hij ten behoeve van het verkrijgen van bepaalde gegevens
in een zaak contacten met de administratie van het parket zoals bijvoor-
beeld de afdeling registratie, de afdeling executie of de afdeling zittingvoor-
bereiding. Via zijn rapportage per strafdossier worden de parketsecretaris
en de officier van justitie op de hoogte gebracht van wat er in die zaak is
gebeurd aan schadebemiddeling. Daarnaast zijn overlegstructuren tussen de
schadebemiddelaar en derden belangrijk.

De schadebemiddelaar heeft toegang tot de volgende overlegstructuren
binnen het parket:
1. de parketvergadering: deze wordt eenmaal per maand gehouden. Hieraan

nemen officieren van justitie deel en het hoofd van het secretariaat. Op
de parketvergadering is de schadebemiddeling door de schadebemidde-
laar een vast agendapunt. Indien de schadebemiddelaar bepaalde knel-
punten meent te zien, kan hij deze hier signaleren. Zo werd bijvoorbeeld
op een bepaald moment door de schadebemiddelaar ter sprake gebracht
dat volgens hem niet alle zaken met schade naar hem toe kwamen. Ook
brengt hij tussentijds verslag uit over de stand van zaken m.b.t. zijn
activiteiten. Dit laatste gebeurt overigens op zijn eigen initiatief.

2. het unitoverleg (in het arrondissementsparket Middelburg zijn er twee
regionale units). Aan het unitoverleg nemen parketsecretarissen en offi-
cieren van justitie van de units deel.

3. het vaste werkoverleg van de secretarissen.

Aan de laatste twee overlegorganen neemt de schadebemiddelaar minder
frequent deel dan aan de parketvergadering.

De schadebemiddelaar heeft geen formeel overleg met de administratie van
het parket. De formele communicatie met de administratie (en met de
slachtoffermedewerker) verloopt via aantekeningen of het aanbrengen van
een stempel in de parketregistratie. Omwille van de efficiëntie is afgespro-
ken dat de schadebemiddelaar in de parketregisters zou aangeven welke
zaken door hem in behandeling zijn genomen zodat dit voor de admini-
stratie en vooral voor de slachtoffermedewerker te achterhalen is. Op die
manier zou deze laatste ook het dossier kunnen traceren en nagaan wat er
precies in een zaak ten aanzien van het slachtoffer is gebeurd of afgespro-
ken. In de praktijk blijkt dit niet systematisch te gebeuren, waarschijnlijk
mede omdat de schadebemiddelaar hiervoor naar een ander gebouw toe
moet.
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Tot slot kan worden opgemerkt dat, gezien de plaats van de schadebemid-
delaar in de organisatie, het voor hem zeer gemakkelijk is om informele
informatie uit te wisselen met de parketsecretarissen. Ook het feit dat hij in
hetzelfde gebouw gehuisvest is als parketsecretarissen en officieren van
justitie, maakt de contacten gemakkelijker. De communicatielijnen tussen
hem, de parketsecretarissen en de officieren van justitie zijn kort zodat de
samenwerking soepel kan verlopen.

2.2.2 Externe contacten

De externe contacten van de schadebemiddelaar illustreren in zekere zin in
hoeverre zijn activiteiten bekend en ingeburgerd zijn bij instanties of perso-
nen die te maken hebben met of betrokken (kunnen) worden bij een schade-
vergoeding.

Vooreerst wordt aangegeven bij welke externe instanties het schadebe-
middelingsproject bij de start ervan is geintroduceerd. Vervolgens wordt
nagegaan met welke instanties of personen de schadebemiddelaar bij het
uitvoeren van schadebemiddelingen contact heeft.

Introductie van het schadebemiddelingsproject
De instanties of personen die bij de introductie van het project in het arron-
dissement Middelburg van het openbaar ministerie een introductiebrief over
het project hebben gekregen, zijn, benevens de politie werkzaam in het
arrondissement Middelburg: de advocatuur, de reclassering, de Raad voor
de Kinderbescherming, het Buro Slachtofferhulp en het algemeen maat-
schappelijk werk. In deze algemene introductiebrief is duidelijk gemaakt
wat de bedoeling is van het schadebemiddelingsproject.

De rechterlijke macht is eveneens van het schadebemiddelingsproject op
de hoogte gebracht. Op de diverse driehoeksoverleg-vergaderingen (overleg
tussen het openbaar ministerie, de politiechef en de burgemeester) is het
schadebemiddelingsproject geintroduceerd. Ten slotte is de schadebemidde-
laar langs geweest bij de werkgroep Vandalisme van de gemeente Middel-
burg. Ook de plaatselijke pers werd op de hoogte gesteld van de start van
een project `Schadebemiddeling' door het arrondissementsparket.

Het merendeel van de politiekorpsen en groepen is in de loop van het
project door de schadebemiddelaar persoonlijk bezocht. Ook aan de advo-
catuur (Jonge Balie), de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescher-
ming is door de schadebemiddelaar voorlichting over het project gegeven.

Externe taakgerichte contacten
Ten aanzien van externe contacten ten behoeve van individuele zaken zijn
er volgens de schadebemiddelaar enkele incidentele contacten met de poli-
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tie, de advocatuur, de reclassering, het Buro Slachtofferhulpó en de Raad
voor de Kinderbescherming geweest, meestal op initiatief van de schade-
bemiddelaar zelf. Daarnaast is er ook nog een enkel contact geweest met
het Riagg, de Gemeentelijke Sociale Dienst of een andere dienst van een
gemeente.

Ten aanzien van de externe communicatie (netwerkvorming) van het
schadebemiddelingsproject c.q. de schadebemiddelaar met andere organi-
saties of instellingen kan worden opgemerkt dat geen structurele informa-
tiekanalen tot stand zijn gekomen. Een structurele samenwerking met de
politie is evenmin tot stand gekomen ten gevolge van de beslissing de selec-
tie en het signaleren van zaken die in aanmerking komen voor schadebe-
middeling, te verplaatsen naar het parketniveau. Hierdoor is de politie bui-
ten de schadebemiddeling gehouden. Wel wordt maandelijks door de scha-
debemiddelaar op de cursus voor rechercheurs (Recherche Basis Cursus)
voorlichting gegeven over het project en over het slachtofferinformatie-
systeem.

Met andere organisaties, advocatuur, reclassering, Buro Slachtofferhulp
en de Raad voor de Kinderbescherming, is er eveneens geen samenwerking
tot stand gekomen. Er zijn wel incidentele contacten, maar geen georgani-
seerd overleg om tot `gebundelde besluitvorming' (Van Gils, 1982) inzake
schadebemiddeling te komen.

Gezien de opzet van het project en de bijdrage die het zou leveren in het
kader van de bestuurlijke preventie, had het voor de hand gelegen dat er
tussen diverse organisaties die eveneens tot doel hebben belangen van
daders en slachtoffers te realiseren, een vorm van samenwerking tot stand
was gekomen waardoor men wellicht met minder inzet meer resultaten had
bereikt.

2.3 Neveneffecten van het project op taakuitoefening van derden

Tot slot van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het pro-
ject of de activiteiten van de schadebemiddelaar positieve of negatieve ge-
volgen heeft op de werkuitvoering van derden die door hun functie betrok-
ken zijn bij het schaderegelingsproject. Met deze derden wordt bedoeld
politie, officieren van justitie, parketsecretarissen en rechters die bij de
behandeling van de zaak of bij de afdoeningen rekening moeten houden met
de interventies van de schadebemiddelaar. Centraal staat de vraag in hoe-
verre de activiteiten van de schadebemiddelaar een meerwaarde betekent
voor de wijze waarop zij hun taak uitvoeren.

6 Ten aanzien van het Buro Slachtofferhulp moet worden opgemerkt dat het ten tijde van
het aantreden van de schadebemiddelaar nog in een oprichtingsfase verkeerde en derhalve
nog niet volledig functioneerde.
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Invloed op taakuitoefening door de politie
In een enquête bij de politie is zowel aan contactpersonen als aan uitvoeren-
de politie-ambtenaren onder andere gevraagd hoe zij tegenover het schade-
bemiddelingsproject staan, in hoeverre zij op de hoogte zijn van het scha-
debemiddelingsproject en of dit project nog invloed heeft op de uitvoering
van hun werk. Uit de enquête blijkt dat de politie positief staat tegenover
het project. Zowel de contactambtenaren als de uitvoerende ambtenaren
vinden het een goed initiatief. Als reden wordt onder meer aangehaald dat
het positief is voor de benadeelde wanneer hij de schade door de dader ver-
goed krijgt. Alle respondenten bleken op de hoogte van het bestaan van het
schadebemiddelingsproject, maar de kennis van de politie-ambtenaren over
de concrete inhoud van het project varieert, bijvoorbeeld wat betreft het
soort zaken dat in aanmerking komt voor schadebemiddeling door de scha-
debemiddelaar. Uit de enquête blijkt tevens dat ongeveer de helft van de
uitvoerende politie-ambtenaren zegt dat de komst van de schadebemidde-
laar invloed heeft gehad op zijn/haar werkwijze; voor de andere helft heeft
de komst van de schadebemiddelaar geen invloed gehad. (Een uitgebreide
rapportage van de enquête kan worden aangevraagd bij het WODC.)

Invloed op taakuitoefening door parketsecretarissen, officieren van justitie
en rechters
Algemeen wordt gesteld dat het werk dat door de schadebemiddelaar wordt
verricht, namelijk het vaststellen van de exacte schade en eventueel het
innen van de schadevergoeding, werkbesparend werkt voor parketsecretaris-
sen, officieren van justitie en rechters. Door zijn tussenkomst en rapportage
is het voor hen in ieder geval duidelijk wat de materiële schade werkelijk
is. Vooral het vaststellen van het schadebedrag bleek vroeger wel eens een
struikelblok te zijn omdat in het proces-verbaal van politie niet altijd even
duidelijk de schade staat aangegeven of omdat ten tijde van de aangifte het
exacte schadebedrag vaak nog niet bekend is. Voorts moest men vroeger
vaak afgaan op wat partijen ter zitting verklaarden. Nu heeft men dankzij
de schadebemiddelaar bijkomende informatie.

Vooral het openbaar ministerie vindt het een goede zaak dat de schade-
bemiddelaar zich ook bezighoudt met het innen van de schadevergoeding.
Bij de mogelijkheden die thans bestaan om schadevergoeding op parket-
niveau te eisen (door middel van voorwaardelijk sepot of als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling) was het innen en de con-
trole op de betaling een probleem. Thans is mede door de werkwijze van
de schadebemiddelaar duidelijk voor alle partijen wat de materiële schade is
en in hoeverre de schade al door de verdachte/dader is betaald. Hierdoor is
het voor het openbaar ministerie ook makkelijker te beslissen in hoeverre
benadeelden nog als civiele partij moeten worden opgeroepen. Kortom,
volgens de parketsecretarissen, de officieren van justitie en de rechters kan
men stellen dat dankzij de interventie van de schadebemiddelaar in een zaak

Dit zijn politie-ambtenaren die dagelijks de gewone politietaken uitvoeren.
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het opleggen van een schadevergoeding simpeler en soepeler verloopt en de
inningsprocedure ook sneller is dan vroeger.

Als bijkomend voordeel werd nog door een rechter geopperd dat het nu
voor de benadeelde niet meer in alle gevallen noodzakelijk was dat hij zelf
naar de zitting komt en zich beledigde partij stelt (slachtoffer-vriendelijk).
Zeker wanneer het om kleine schadebedragen gaat kan het-volgens de
geijkte procedure-voor een slachtoffer bezwaarlijk zijn zich civiele partij
te stellen. Hij moet immers zelf naar de zitting komen. Gezien het soms
geringe belang (lage schade) en de reis die men moet ondernemen om naar
de zitting te komen, kan het optreden van de schadebemiddelaar in een aan-
tal gevallen een goede oplossing bieden.

De overtuiging is bij alle geinterviewden aanwezig dat het schadebe-
middelingsproject bijdraagt tot een mentaliteitsverandering ten aanzien van
schadevergoeding door de verdachte/dader aan de benadeelde en dat dit bij-
draagt aan de geloofwaardigheid van het strafrechtsysteem bij het slacht-
offer.

2.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is gekeken naar de feitelijke structuur van de organisatie
van het schadebemiddelingsproject aan de hand van een beschrijving van
onder andere de taakverdeling en taakomschrijving, de plaats van de scha-
debemiddelaar in de organisatie en de contacten en communicatielijnen van
de schadebemiddelaar.

Geconstateerd is dat de selectie van de zaken die bij de schadebemidde-
laar terechtkomen, wordt gedaan door het parketsecretariaat en niet door de
politie, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Hierdoor is er geen samen-
werking met de politie tot stand gekomen.

Bij het begin van het experiment is aan de politie gevraagd niet meer te
bemiddelen in zaken die in aanmerking komen voor schadebemiddeling
door de schadebemiddelaar. Voor de komst van de schadebemiddelaar be-
hoorde het voornamelijk tot de taak van de secretarissen om schaderege-
lingen op parketniveau te realiseren tussen dader en benadeelde. Thans is
schadebemiddeling in één hand gekomen, met uitzondering echter van de
selectie van de zaken waarin bemiddeld moet worden en met uitzondering
van de bemoeienissen van de slachtoffermedewerker in die zaken waarin
het slachtoffer te kennen heeft gegeven van de mogelijkheid van schade-
vergoeding in het strafproces gebruik te willen maken. Uit het oogpunt van
uniformiteit van behandeling is het in één hand brengen van alles wat met
schadebemiddeling te maken heeft, zeker een voordeel. Voor parketsecreta-
rissen c.q. officieren van justitie betekent het dat zij zelf niet achter gege-
vens omtrent de schade aan moeten, dus een taakverlichting. Echter, de
parketsecretarissen c.q. de officieren van justitie moeten toch nog de dos-
siers selecteren voor zij aan de schadebemiddelaar worden doorgegeven.

Bovendien was de taakafbakening tussen de schadebemiddelaar en de
slachtoffermedewerker ten tijde van het onderzoek niet duidelijk. Beiden
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kunnen zich - los van elkaar - met hetzelfde dossier bezighouden, hetgeen
zeer inefficiënt is.

Binnen de organisatie van het parket beschikt de schadebemiddelaar over
verschillende mogelijkheden tot formeel overleg met parketsecretarissen en
officieren van justitie.

Naast deze formele interne overlegstructuren wordt zowel door officie-
ren van justitie, door parketsecretarissen als door de schadebemiddelaar
zelf gewezen op de veelvuldige mogelijkheid tot informeel overleg. Een
factor die daar zeker toe bijdraagt is de plaats waar de schadebemiddelaar
is ondergebracht. Het onderbrengen van de schadebemiddelaar bij het par-
ketsecretariaat is in zoverre gelukkig dat zijn aanwezigheid daar kan zorgen
voor een verhoogde aandacht voor het project `Schadebemiddeling' en dus
stimulerend kan werken op het aantal zaken dat aan de schadebemiddelaar
wordt voorgelegd.

Met de administratie heeft de schadebemiddelaar geen formeel overleg,
informeel overleg is veel minder voor de hand liggend. Op mogelijke gevol-
gen hiervan, met name ten aanzien van taakafbakening en communicatie
met de slachtoffermedewerker, is elders in dit hoofdstuk gewezen.

Ten aanzien van de externe contacten blijkt dat er geen gestructureerde
overlegstructuren zijn gecreëerd waaraan de schadebemiddelaar regelmatig
deelneemt. Zijn externe contacten zijn niet structureel maar incidenteel van
aard. Van netwerkvorming of bundeling van krachten rondom schadebe-
middeling is geen sprake. Toch kan netwerkvorming de efficiëntie van het
project vergroten.

Zowel officieren van justitie en parketsecretarissen als de rechterlijke
macht zijn zeer te spreken over het schadebemiddelingsproject. Vooral de
bijdrage van de schadebemiddelaar bij het vaststellen van het exacte (rest-)
schadebedrag en zijn bemoeienissen bij de inning van de schadevergoeding
worden positief gewaardeerd. Op de zitting kan hierdoor duidelijker dan
voorheen blijken of er al iets is ondernomen in de richting van schadever-
goeding van de verdachte aan het slachtoffer. Wat dit betreft bevorderen de
activiteiten van de schadebemiddelaar een efficiënte rechtspraak.

Ook de politie staat positief tegenover schadebemiddeling en schadever-
goeding aan slachtoffers van delicten. Uit de enquête kan echter worden
geconcludeerd dat er onduidelijkheid bestaat over de concrete inhoud van
het project. De helft van de politie-ambtenaren geeft te kennen dat de komst
van de schadebemiddelaar invloed heeft gehad op hun werkwijze, voor de
andere helft geldt dit niet. In feite is politie in de meeste gevallen, wat
werkwijze betreft, op dezelfde voet als voorheen doorgegaan.
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Slachtoffers zijn ermee gebaat wanneer zij -eventueel door tussenkomst
van de schadebemiddelaar - hun schade vergoed krijgen. Het succes van
een schadebemiddelingsproject kan onder andere afgeleid worden uit het
aantal geslaagde schadebemiddelingen. In dit hoofdstuk worden eerst de
resultaten van het schadebemiddelingsproject gepresenteerd wat betreft het
aantal bemiddelingspogingen en het aantal geslaagde bemiddelingen, dat wil
zeggen bemiddelingen die uitmonden in betaling door de dader. Het aantal
maal dat door de schadebemiddelaar een schadebemiddeling wordt gereali-
seerd, zegt op zich niet zoveel. Daarom worden vervolgens de resultaten
van het schadebemiddelingsproject vergeleken met het aantal schaderege-
lingen gerealiseerd het jaar voorafgaande aan de komst van de schadebe-
middelaar. Ten slotte worden de resultaten van dit project naast een aantal
vergelijkbare projecten in Nederland besproken.

3.1 Schadebemiddeling via het schadebemiddelingsproject

De hiernavolgende beschrijving van zaken gaat over de zaken die tijdens de
onderzoeksperiode (1 juni tot 31 december 1989) bij de schadebemiddelaar
binnengekomen zijn. Tijdens deze periode zijn 160 zaken door de schade-
bemiddelaar in behandeling genomen. In totaal zijn 238 benadeelden en 241
daders bij deze zaken betrokken.

Na een bespreking van de zaken uit deze onderzoeksperiode wordt kort
ingegaan op de zaken die in de periode erna (1 januari 1990 tot 30 juni
1990) door de schadebemiddelaar in behandeling zijn genomen, teneinde te
achterhalen of er zich in een latere periode wezenlijke verschillen in het
aanbod van zaken aan de schadebemiddelaar hebben voorgedaan.

De succespercentages worden berekend aan de hand van betalingen door
daders en (gedeeltelijke) ontvangen schadevergoedingen door benadeelden.

3.1.1 Schadebemiddeling tijdens de onderzoeksperiode

Geslaagde zaken
Voorop moet worden gesteld dat de schadebemiddelaar niet in alle zaken
die bij hem zijn binnengekomen, actief heeft bemiddeld om een schaderege-

s Zaak wordt gedefinieerd als `delict' d.i. een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor
het proces-verbaal van politie naar het parket is opgestuurd. Een zaak kan bestaan uit meer
daders en meer slachtoffers. Wanneer over `zaken' wordt gesproken, is het gepleegde
delict het uitgangspunt.
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ling tot stand te brengen. Van de 241 daders hadden 48 op het moment dat
de schadebemiddelaar met hen contact opnam om tot een schadebemiddeling
te komen, reeds afspraken gemaakt met het slachtoffer omtrent een schade-
vergoeding. Van deze 48 daders hebben 38 de schade aan het slachtoffer
vergoed zonder tussenkomst van de schadebemiddelaar.

In totaal hebben 121 van de 241 daders (50%) zich bereid verklaard om
aan het schadebemiddelingsproject mee te werken. De overige 120 daders
wensten geen schadebemiddeling, hetzij omdat zij zelf al de schade gere-
geld hadden (38), hetzij omdat de benadeelde de schadebemiddeling niet op
prijs stelde (12-maal) of omdat de zaak gestaakt werd (16-maal). In 52 ge-
vallen is de dader niet ingegaan op het aanbod van de schadebemiddelaar.
In 2 gevallen is onbekend of de dader bereid was in te gaan op het aanbod
van de schadebemiddelaar.

Er blijkt praktisch geen verschil te zijn tussen het schadebedrag (c.q.
restschade) veroorzaakt door de daders en het bedrag dat de daders bereid
zijn te betalen. Slechts bij 5 daders is er sprake van een verschil. Bij drie
daders bedraagt dit verschil meer dan ƒ500. Het gaat hier uiteraard ook om
grotere schadebedragen.

Met 15 daders (6%) werd afgesproken dat de betaling van de schade in
termijnen zou gebeuren. In alle andere gevallen was de afspraak dat er in-
eens zou worden betaald.

Van de 121 daders die zich bereid hebben verklaard via de schadebe-
middelaar de schade te vergoeden, hebben 101 (84%) de schadevergoeding
geheel of gedeeltelijk betaald. In 20 gevallen is niet betaald (16%).

Van de 121 daders hebben 97 uiteindelijk het bedrag betaald dat zij
bereid waren te betalen. Eén dader betaalde ƒ250 minder dan was afge-
sproken. Van drie daders is onbekend welk bedrag er is betaald.

Voor het succes van het project komt het er voornamelijk op aan te weten
hoeveel slachtoffers er beter van zijn geworden. Daarom wordt ook kort
ingegaan op het aantal slachtoffers waarvoor bemiddeld is.

In totaal waren er 238 benadeelden betrokken bij het schadebemidde-
lingsproject.

Uit de gegevens van de schadebemiddelaar blijkt dat van 2059 slacht-
offers bekend is of zij schadebemiddeling wensten. Hiervan gaven 148
(72%) aan gebruik te willen maken van schadebemiddeling via de schade-
bemiddelaar. De overige 57 slachtoffers wensten hiervan geen gebruik te
maken.

Voor 114 (77%) van de 148 slachtoffers die te kennen hebben gegeven
gebruik te willen maken van schadebemiddeling, is er geprobeerd te bemid-
delen. In 23 gevallen was de dader alsnog niet bereid om mee te werken
aan een schaderegeling; in 3 gevallen bleek de zaak op het moment dat de

0 Van 33 benadeelden blijft onbekend of zij schadebemiddeling wensen. In 23 van deze
gevallen werd aan de benadeelde niet gevraagd of hij/zij voor schadebemiddeling in aan-
merking wenst te komen, omdat al eerder bleek uit contact met de dader dat deze "niet
bereid was om de schade aan benadeelde te vergoeden.
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schadebemiddelaar het slachtoffer benaderde reeds anders geregeld, 6-maal
werd de zaak alsnog voor schadebemiddeling gestaakt, en in 2 gevallen is
onbekend waarom niet bemiddeld werd.

Uiteindelijk hebben 88 van de 114 benadeelden (77%) hun schade geheel of
gedeeltelijk vergoed gekregen. Dit betekent dat van alle slachtoffers die te
kennen gaven schadebemiddeling op prijs te stellen, 59% (88 van de 148)
de (rest)schade ten gevolge van het delict, dankzij de bemiddeling door de
schadebemiddelaar, van de dader hebben vergoed gekregen.

Dit is een wat gunstige voorstelling aangezien in 23 gevallen het slacht-
offer niet werd gevraagd omdat door de dader vooraf reeds was aangegeven
dat hij weigerde te betalen.

Niet-geslaagde zaken
Naast de geslaagde zaken wordt kort ingegaan op de niet-geslaagde zaken.
Vooral op de redenen waarom niet werd ingegaan op het aanbod van de
schadebemiddelaar kunnen relevant zijn voor de toekomst van het project.

Van de 241 daders zijn 52 (22%) niet ingegaan op het verzoek van de
schadebemiddelaar om tot een schaderegeling te komen. Een aantal onder
hen (30) heeft ook expliciet aangegeven waarom zij niet op het verzoek
wilden ingaan: 9 daders vonden dat zij niet schuldig waren en in 6 gevallen
bleek de relatie tussen de benadeelde en de dader reeds vóór het plegen van
het delict al problematisch te zijn; 4 daders gaven aan niet te willen betalen
omdat zij dit financieel niet konden opbrengen; 4 daders vonden dat de be-
nadeelde medeschuldig was. Verdere redenen die werden vermeld zijn: `het
schadebedrag is te hoog' of `het heeft geen zin de schade te vergoeden'.

Bij 22 van de 52 daders is onbekend gebleven waarom zij niet bereid
waren de schade te vergoeden. De schadebemiddelaar kon deze laatste
groep niet bereiken.

Van de benadeelden wensten 57 geen schadebemiddeling door de schade-
bemiddelaar. Van deze 57 gaven er 39 als reden hiervoor op dat de schade
inmiddels naar voldoening was geregeld zodat zij geen claim meer hadden
tegen de dader(s). In 6 gevallen zei men geen materiële schade overgehou-
den te hebben aan het delict (voornamelijk omdat de ziekteverzekering de
totale materiële schade had vergoed). Van de overige 12 is de reden waar-
om zij geen schadebemiddeling wensen onbekend.

Betaling vóór het optreden van de schadebemiddelaar
Gedeeltelijke of gehele betaling van de schadevergoeding vóór het optreden
van de schadebemiddelaar is in 52 (22%) gevallen geconstateerd. Bij 31
benadeelden was de schade geheel vergoed; 21 benadeelden kregen een
gedeeltelijke schadevergoeding. De schade werd vergoed deels door de
dader zelf (in 29 van de 52 gevallen) of namens de dader(s) (in 3 van de 52
gevallen, bv. door een werkgever van de dader of door een vriend van de
dader die het geld heeft voorgeschoten). In 18 gevallen werd de schade
door de verzekering vergoed. In 1 geval werd de schade deels door de ver-
zekering en deels door de dader vergoed. In 1 geval bleef onbekend door
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wie de schade werd vergoed. Dat slechts een gering aantal slachtoffers hun
schade door de verzekering vergoed krijgt, blijkt ook uit andere onderzoek
(zie Mulder, 1989). Dit gegeven onderstreept nogmaals het belang van een
schadebemiddelingsproject voor de slachtoffers van delicten.

3.1.2 Schadebemiddeling na de onderzoeksperiode

Na de onderzoeksperiode, die op 31 december 1989 afliep, is de schade-
bemiddelaar doorgegaan met zijn activiteiten. Omdat het onderzoek in de
beginfase van het project plaatsvond, werd het wenselijk geacht om ook de
zaken uit een volgende periode te bekijken. Daarom zijn bij deze analyse
eveneens alle zaken betrokken die bij de schadebemiddelaar terecht zijn ge-
komen in de periode tussen 1 januari 1990 en 30 juni 1990. In deze periode
zijn er 157 zaken door de schadebemiddelaar in behandeling genomen (zie
ook bijlage 6, tabellen 2 t/m 5). Bij deze zaken zijn 223 benadeelden en
228 daders betrokken.

Van de 223 benadeelden wensten 111 schadebemiddeling; 55 benadeel-
den wensten geen schadebemiddeling en van 57 slachtoffers is onbekend of
zij schadebemiddeling door de schadebemiddelaar wensen. Dit is geen ver-
andering ten opzichte van de onderzoeksperiode.

Uiteindelijk hebben 53 (48%) van de 111 slachtoffers die te kennen
gaven schadebemiddeling op prijs te stellen, de (rest)schade ook van de
dader vergoed gekregen. Dit percentage is iets afgenomen ten opzichte van
de `officiële' onderzoeksperiode. Toen had 59% van de slachtoffers via
schadebemiddeling ook daadwerkelijk een schadevergoeding van de dader
ontvangen.

Wat de daders betreft, is van 112 (49%) niet bekend of zij bereid waren
de schade te vergoeden, 73 daders (32%) zeiden wel bereid te zijn de
schade te vergoeden en 43 daders (19%) zeiden dit niet te zijn. Het percen-
tage daders dat bereid was tot schadevergoeding door tussenkomst van de
schadebemiddelaar, is dus na de onderzoeksperiode afgenomen. Echter,
wanneer de daders van wie de bereidheid niet bekend is buiten beschou-
wing worden gelaten, is het verschil statistisch niet significant.

Van de 73 daders die zich bereid verklaard hebben de schade te willen
vergoeden, hebben er 61 (86%) de schade ook betaald. Tien daders hebben
alsnog niet betaald en van twee daders is het onbekend of zij de schade
hebben betaald. Ter vergelijking: tijdens de onderzoeksperiode was dit per-
centage 84%. Met andere woorden, er is praktisch geen verschil tussen het
percentage daders dat tijdens en na de onderzoeksperiode hun toezegging
om schadevergoeding te betalen, is nagekomen.

Het opvallende aan de gegevens van na de `officiële' onderzoeksperiode is
dat met ingang van 1 februari 1990 er besloten is om zaken met een geringe
totale schade (tot f 150) schriftelijk af te handelen (zie hoofdstuk 2). Uit het
onderzochte bestand blijkt deze administratieve procedure door de schade-
bemiddelaar bij 47 daders te zijn toegepast. In 29 gevallen (62%) is de
dader akkoord gegaan met een schadebemiddeling; 28 daders hebben de
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schade ook daadwerkelijk betaald. Hieruit kan in ieder geval worden ge-
concludeerd dat deze benaderingswijze geen negatief effect heeft op het
betalingsgedrag van de daders.

3.2 Schadevergoeding vóór en na de komst van de
schadebemiddelaar

Teneinde na te kunnen gaan wat de effecten zijn van de activiteiten van de
schadebemiddelaar met betrekking tot het aantal schadevergoedingsregelin-
gen, is gekeken of gedurende de onderzoeksperiode10 het aantal schade-
vergoedingsregelingen is toegenomen in vergelijking met een identieke
periode vóór er op het parket een schadebemiddelaar was aangesteld. Met
andere woorden, zaken uit de periode 1 juni 1989 tot 31 december 1989
zijn vergeleken met zaken uit de periode 1 juni 1988 tot 31 december 1988.
Ook is nagegaan wie in beide periodes bemiddeld heeft bij een eventuele
schaderegeling. Tevens is er gekeken of er iets kan worden gezegd over de
mate waarin de schadevergoeding in deze twee onderscheiden periodes
werd betaald.

De gegevens die hiervoor worden gebruikt, zijn afkomstig van een
vergelijkend dossieronderzoek (zie paragraaf 1.5). Het onderzoek betreft
`potentiële' schadebemiddelingszaken (d.w.z. zaken die voldoen aan de cri-
teria geformuleerd bij de opzet van het schadebemiddelingsproject). Voor
een beschrijving van de steekproeven en van de representativiteit van de
steekproeven wordt verwezen naar bijlage 6, paragraaf 2. Eerst wordt kort
ingegaan op een vergelijking van het aantal schaderegelingen tussen beide
jaren; daarna wordt ingegaan op de wijze waarop de schadebemiddeling
werd bereikt.

3.2.1 Het aantal schadevergoedingsregelingen in beide steekproeven

In de steekproef zijn 129 dossiers uit 1988 en 115 dossiers uit 1989 opge-
nomen. In 41 zaken bleek de schadebemiddelaar actief te zijn geweest: 39
van deze zaken waren in 1989 op het parket binnengekomen en 2 zaken in
1988. Voor 102 (van de 244) benadeelden" zijn stappen ondernomen om

io Tenzij anders aangegeven, wordt met onderzoeksperiode bedoeld de periode van 1 juni
1989 tot en met 31 december 1989.
In een dossier kunnen er meer slachtoffers en daders betrokken zijn. De dataverzameling
is echter beperkt tot hoe vaak schadevergoeding voor slachtoffer 1 (slachtoffer met de
meeste materiële schade) ten gevolge van delict 1 (delict dat de grootste materiële schade
heeft veroorzaakt) voorkomt.
In een aantal gevallen is op meer dan één tijdstip geprobeerd de schade te vergoeden, bv.
eerst dader en benadeelde onderling en later met behulp van de schadebemiddelaar. Optel-
ling van het aantal schadevergoedingspogingen leidt tot een aantal hoger dan 102. Indien
in een zaak meer dan één schadevergoedingspoging is ondernomen, wordt dit toch be-
schouwd als een geval waarin geprobeerd is de schade voor de benadeelde door de dader
vergoed te krijgen.

"
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de schade vergoed te krijgen: 54 (van de 129) gevallen uit 1988 en 48 (van
de 115) gevallen uit 1989. Voor beide jaren geldt dat in 42 % van de geval-
len geprobeerd is de schade op een of andere manier vergoed te krijgen.
Met andere woorden: er is geen toename in het aantal pogingen tot schade-
vergoeding.

In 85 gevallen is geprobeerd de schade v66r de zitting vergoed te krij-
gen (zie bijlage 6, tabel 6). Voor het jaar 1988 gaat het om 39 van de 129
gevallen (30%); voor 1989 gaat het om 46 van de 115 gevallen (40%).
Hieruit kan worden geconcludeerd dat na de komst van de schadebemidde-
laar schadevergoeding vóór een eventuele zitting iets vaker voorkomt dan
in de periode voor de schadebemiddelaar actief was. Deze verschuiving
wordt duidelijker wanneer de verschillende manieren waarop schadevergoe-
ding plaats kan vinden, afzonderlijk bekeken worden.

3.2.2 De wijze waarop schadevergoeding wordt bereikt

Bij het beschrijven de verschillende vormen van schadevergoeding is een
onderscheid gemaakt naar wie bemiddeld heeft en naar jaar van binnen-
komst op het parket`.

Schadevergoeding door de dader aan de benadeelde rechtstreeks
In 14 van de 118 zaken met restschade13 uit 1988 (11%) hebben slachtoffer
en dader onderling geprobeerd de schade te regelen. In 1989 is dit 12-maal
voorgekomen (12% van de 98 zaken met restschade). Er is geen significant
verschil tussen de twee jaren in de frequentie waarmee schadevergoeding
tussen benadeelde en dader onderling werd geprobeerd.

Schaderegeling door tussenkomst van de politie
In 1988 zijn er 9 zaken (8% van de 111 zaken met restschade) waarbij de
politie geprobeerd heeft de schade te regelen. In 1989 gaat het nog maar
om 1 zaak (van de 89 zaken met restschade).

Met de komst van de schadebemiddelaar op het parket is door het open-
baar ministerie aan de politie gevraagd om niet meer zelf aan schadebemid-

1 2 Bij de beschrijving van de diverse vormen van schaderegeling dient te worden opgemerkt
dat bij het coderen slechts van schaderegeling is uitgegaan als dat met zoveel woorden in
het strafdossier vermeld stond. Met andere woorden, bij het coderen is ervan uitgegaan
dat, indien er niets in het dossier vermeld stond, bijvoorbeeld over een bemiddelings-
poging door de politie of door het openbaar ministerie, er dan ook geen poging van die
instanties is uitgegaan.
Er zijn 11 zaken uit 1988 en 17 zaken uit 1989 in de steekproef waarbij het slachtoffer
geen restschade heeft na teruggave van gestolen goederen. Echter, het totaal van de zaken
met restschade per jaar varieert bij de beschrijving van de onderscheiden pogingen tot
schaderegeling. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat indien de poging gelukt is er der-
halve voor die gevallen geen restschade meer is. Het aantal gevallen zonder restschade
moet dus per beschrijving van de diverse schadebemiddelingspogingenprogressief stijgen.

13
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deling tussen dader en benadeelde te doen (zie hoofdstuk 2). Uitzondering
hierop kon worden gemaakt voor zaken die in aanmerking kwamen voor
een politiesepot. Met deze zaken dient men hier geen rekening te houden
omdat die zaken niet worden doorgestuurd naar het parket. Gezien dit ver-
zoek aan de politie is het niet verrassend dat het aantal bemiddelingspogin-
gen door de politie in 1989 is afgenomen (X2=8,11; df=2; p=0,0173).

Schaderegeling door tussenkomst van het openbaar ministerie (officier van
justitie of parketsecretaris)
In de steekproef van de zaken uit 1988 is in 17 van de 107 zaken met rest-
schade (16%) geprobeerd door de officier van justitie of parketsecretaris tot
een schaderegeling tussen dader en benadeelde te komen. In 1989 is dit in
geen enkel geval meer geprobeerd. De introductie van de schadebemidde-
laar op het parket had juist mede tot doel dat zaken waarin vroeger de par-
ketsecretaris of de officier van justitie een schaderegeling probeerden te
realiseren, nu door de schadebemiddelaar worden aangepakt.

Schadebemiddeling door derden
Over het algemeen is schadebemiddeling door derden niet vaak voorgeko-
men. Over de twee periodes is in 4 van de 184 dossiers waarbij er sprake
was van restschade, driemaal bemiddeld door de advocaat van dader en
eenmaal door de advocaat van het slachtoffer. Dit is veel te weinig om con-
clusies te trekken. Bovendien is het de vraag of schadebemiddeling in deze
vorm in werkelijkheid niet vaker is voorgekomen. Deze informatie wordt
niet standaard in het strafdossier genoteerd. Indien naar de jaren 1988 en
1989 afzonderlijk wordt gekeken, blijkt dat er in 1988 eenmaal geprobeerd
is door derden een schaderegeling te treffen, en in 1989 driemaal.

Schadebemiddeling door de schadebemiddelaar
De schadebemiddelaar is in 41 gevallen opgetreden. Van de 115 zaken uit
1989 heeft de schadebemiddelaar in 39 gevallen geprobeerd te bemiddelen
(34%); 2 bemiddelingszaken dateren uit 1988. Hoewel alle zaken uit 1989
`potentiéle' bemiddelingszaken zijn, is er in 53 gevallen met restschade
(46%) niet bemiddeld. Op de aard van deze zaken wordt in hoofdstuk 4
ingegaan. Deze bevinding bevestigt de opmerking van de schadebemidde-
laar dat-volgens hem-niet alle zaken die voor schadebemiddeling in
aanmerking kunnen komen, ook bij hem terecht zijn gekomen. In 23 zaken
(20%) is er geen sprake van restschade en dus ook niet van bemiddeling. In
10 bemiddelingszaken bleek achteraf dat het slachtoffer geen restschade had
ten gevolge van het delict.

Schadevergoeding door middel van oproeping civiele partijstelling
Benadeelden met schade ten gevolge van een delict kunnen zich als beledig-
de partij bij de strafzitting voegen. In 1988 is er voor 69 daders een zitting
geweest. De overige 60 zaken uit de steekproef van 1988 zijn door de offi-
cier van justitie afgedaan met een sepot of met een transactie. In de steek-
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proef van 1989 is er voor 47 daders een zitting geweest; 68 zaken zijn
afgedaan door de officier van justitie (zie bijlage 6, tabel 7).

Van de 69 zaken uit 1988 die op zitting zijn geweest, is er bij 62 sprake
van slachtoffers met restschade (90%). In 22 van de 62 zaken (35%) zijn
`oproepen beledigde partij' verstuurd naar de slachtoffers. Van de 47 zaken
die in 1989 op zitting zijn behandeld, zijn er 36 gevallen waarin het slacht-
offer restschade had (77%). In 11 hiervan (31%) is een `oproep beledigde
partij' verstuurd.

Het aantal zittingen waarbij slachtoffers nog een restschade hebben ten
tijde van de zitting, is derhalve - na de komst van de schadebemiddelaar -
afgenomen. Er is eveneens een afname van het aantal zaken waarin een
slachtoffer als beledigde partij ter zitting wordt opgeroepen; de verschillen
tussen beide jaren zijn (statistisch) niet significant.

Schadevergoeding door middel van bijzondere voorwaarde bij voorwaarde-
lijke veroordeling
Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke ver-
oordeling komt vijfmaal voor in de zaken uit 1989. In de zaken uit 1988
komt deze vorm van schadevergoeding in het geheel niet voor (zie bijlage
6, tabel 8).

Uit het bovenstaande blijkt dat waar schadebemiddeling vroeger door de
politie en het openbaar ministerie werd geprobeerd, dit nu aan de schadebe-
middelaar wordt overgelaten. Eén van de gevolgen hiervan is dat de schade
nu vaker dan voor de komst van de schadebemiddelaar vóór een eventuele
zitting wordt geregeld. Mogelijk hebben de activiteiten van de schadebe-
middelaar ook invloed op het aantal schadevergoedingen opgelegd in de
vorm van een bijzondere voorwaarde. Ook hier is een stijging te zien.
Gezien de geringe aantallen is het echter voorbarig hieruit conclusies te
trekken.

3.2.3 Het betalen van de schadevergoeding

In het voorafgaande ging het over de frequentie waarmee pogingen tot
schaderegeling werden ondernomen. De vraag is in hoeveel gevallen de
schadevergoeding door de dader aan de benadeelde is betaald. Deze vraag
is moeilijker te beantwoorden omdat dit meestal niet in de dossiers is terug
te vinden. Echter, bij de tussenkomst van de schadebemiddelaar is deze
informatie wel bekend. Om deze reden kunnen er geen uitspraken over
het betalen van schadevergoeding in de periode vóór de komst van de
schadebemiddelaar worden gedaan en is vergelijking van beide periodes
onmogelijk.
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3.3 Vergelijking met andere schadevergoedingsprojecten

De laatste jaren is een aantal experimenten opgezet met als doel daders van
strafbare feiten aan hun slachtoffers geheel of gedeeltelijke schadevergoe-
ding te laten betalen voor de door hen toegebrachte schade. Daarom wordt
het Middelburgse project met twee andere Nederlandse projecten vergele-
ken: namelijk het schadebemiddelingsproject door de Rijkspolitie dat plaats-
vond te Alkmaar en het schadebemiddelingsproject dat werd gerealiseerd
door de Gemeentepolitie te Leiden. Voor een beschrijving van deze pro-
jecten wordt verwezen naar bijlage 6 (paragraaf 3).

Uit de vergelijking van deze twee schadebemiddelingsprojecten met het
Middelburgse project wordt in de eerste plaats duidelijk dat men succesper-
centages - waar het uiteindelijk om gaat - voorzichtig moet interpreteren.
In Middelburg is men uitgegaan van zaken waarin beide partijen te kennen
hebben gegeven mee te willen werken aan een schadebemiddeling. In Alk-
maar daarentegen zijn alle zaken waarin het slachtoffer te kennen heeft
gegeven van het schadebemiddelingsaanbod gebruik te willen maken, als
uitgangspunt voor het berekenen van het succespercentage gebruikt. Dit
verschil in uitgangspunt beïnvloedt vanzelfsprekend zeer sterk het succes-
percentages (84% in Middelburg tegen 26% in Alkmaar). Een succesper-
centage dat berekend is op grond van het totaal aantal zaken dat in aan-
merking komt voor schadebemiddeling, biedt een juister beeld. Neemt men
dit als uitgangspunt dan zien de succespercentages er als volgt uit: 23%
voor Alkmaar tegenover 40% voor Leiden en 42% voor Middelburg. Beide
laatste projecten slagen er blijkbaar aanzienlijk vaker in dan het project in
Alkmaar om een schadevergoeding voor het slachtoffer te regelen.

Een overeenkomst tussen het Leidse en het Middelburgse project is dat
beide projecten een aparte schadebemiddelaar hebben aangesteld; in Alk-
maar daarentegen werd de verantwoordelijkheid voor het treffen van scha-
deregelingen verspreid over de verschillende leden van de betrokken land-
groepen van de rijkspolitie. Mogelijk heeft het centraliseren van de verant-
woordelijkheid van het project bijgedragen tot een hoger succespercentage.
Volgens Galaway (1988) wordt het succes van een schadevergoedingspro-
ject mede bepaald door de gerichtheid van de projectmedewerkers op
schadevergoedingsactiviteiten in plaats van op andere zaken die de dader
betreffen.

Een tweede overeenkomst tussen het Leidse en het Middelburgs project
is de soort zaken waarin er bemiddeld werd. In Leiden en Middelburg ging
het veelal om first-offenders die zich schuldig hadden gemaakt aan veel
voorkomende criminaliteit en die minder dan f 500 aan schade hadden
veroorzaakt. In Alkmaar daarentegen werd als voorwaarde gesteld dat er
onder andere sprake moest zijn van middelzware criminaliteit en dat de
schade minimaal ƒ500 moest bedragen. Zoals uit hoofdstuk 5 zal blijken,
kunnen de kenmerken van een zaak van belang zijn voor het wel of niet
slagen van een bemiddelingspoging. Wanneer de dader meer dan ƒ500
moet betalen, heeft de bemiddeling een kleine kans van slagen.
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3.4 Samenvatting en conclusies

Hoofdstuk 3

Het succes van het schadevergoedingsproject kan worden afgelezen aan het
aantal gerealiseerde schaderegelingen en vooral aan het aantal betaalde
schadevergoedingen.

Tijdens de eerste zeven maanden van het project zijn er 160 zaken door
de schadebemiddelaar in behandeling genomen. In totaal zijn er 238 bena-
deelden en 241 daders bij deze zaken betrokken. Van de daders heeft 50%
zich bereid verklaard om aan het project mee te werken. Hiervan heeft
83% de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk betaald. Meestal hebben de
daders het overeengekomen bedrag betaald. Wat de betaling betreft van een
eenmaal toegezegde schadevergoeding, kan worden gesteld dat als de scha-
debemiddelaar een toezegging heeft die meestal wel wordt nageleefd door
de daders. Na de onderzoeksperiode lijkt de bereidheid onder de daders af
te nemen. Echter, gezien het groot aantal onbekende waarden op deze vari-
abele is het niet mogelijk hieruit conclusies te trekken.

In de onderzoeksperiode gaven 148 van de 205 benaderde slachtoffers
(72%) te kennen gebruik te willen maken van schadebemiddeling door de
schadebemiddelaar. Ook in de eerste periode na de onderzoeksperiode blijft
dit percentage constant.

Meer dan de helft van de slachtoffers die te kennen gaven schadebemid-
deling op prijs te stellen, namelijk 59% (88 van de 148) heeft dankzij de
bemiddeling van de schadebemiddelaar de (rest)schade ten gevolge van het
delict ook van de dader vergoed gekregen. Ook hier geldt dat er praktisch
geen verschil is tussen het bedrag van de veroorzaakte schade (of van de
restschade voor de benadeelde) en het bedrag dat de daders bereid zijn te
betalen. Na de onderzoeksperiode daalde dit percentage echter naar 48%.

Bij een vergelijking van zaken uit 1988 en 1989 kwam onder andere naar
voren dat zowel voor 1988 als voor 1989 geldt dat in 42% van de gevallen
geprobeerd is de schade vergoed te krijgen. Uit een optelling van alle
pogingen tot schadevergoeding in de verschillende vormen blijkt dat er na
de komst van de schadebemiddelaar op het parket, geen toename is van het
aantal pogingen tot schaderegeling. Wel is er een trend zichtbaar dat na de
komst van de schadebemiddelaar vaker geprobeerd wordt de schade vóór
de zitting vergoed te krijgen. Deze bevinding suggereert dat er een ver-
schuiving heeft plaatsgevonden in de vorm van schadebemiddeling. Con-
form de opzet van het project blijkt dat door het aantreden van de schade-
bemiddelaar de schadebemiddeling door de politie en door het openbaar
ministerie nu aan hem wordt overgelaten. Dankzij het aantreden en de
werkwijze van de schadebemiddelaar (regelen van de betaling van de scha-
devergoeding) is thans wel bekend of er in een zaak waarin geprobeerd is
de schade onderling te regelen, door de dader is betaald.

Uit een vergelijking van de resultaten van het Middelburgse project met
twee soortgelijke projecten blijkt dat het percentage van geslaagde zaken in
Middelburg dicht in de buurt ligt van het succespercentage van het schade-
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bemiddelingsproject bij de gemeentepolitie van Leiden, namelijk 40% van
alle zaken die in het project zijn opgenomen.

Concluderend kan worden gesteld dat de komst van de schadebemidde-
laar geen toename van het aantal schadevergoedingspogingen heeft bewerk-
stelligd. Wel is door de tussenkomst van de schadebemiddelaar duidelijker
dan voorheen in hoeveel gevallen die pogingen ook daadwerkelijk tot een
betaling hebben geleid. Uit een vergelijking met andere soortgelijke projec-
ten waarin ook een aparte functionaris als schaderegelaar was aangesteld, is
de score van de geslaagde schadebemiddelingszaken gelijkluidend.



4 Schadebemiddeling: wanneer?

In hoofdstuk 3 is het aantal pogingen tot schadebemiddeling en het aantal
geslaagde zaken besproken. In dit hoofdstuk wordt nagegaan bij welke za-
ken geprobeerd is te bemiddelen en bij welke zaken dit niet is geprobeerd.
Er wordt nagegaan of er een selectie wordt toegepast bij de beslissing een
zaak door te sturen naar de schadebemiddelaar. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt,
wordt de eerste selectie gedaan door de parketsecretarissen c.q. door de
officieren van justitie. Daarom is aan parketsecretarissen en officieren van
justitie gevraagd (d.m.v. interviews) welke criteria zij belangrijk achten bij
de beslissing een zaak door te sturen naar de schadebemiddelaar. Daarnaast
is -aan de hand van een vergelijking van zaken die wel naar de schadebe-
middeling zijn gestuurd met zaken waarin dit niet is gebeurd - welke cri-
teria in de praktijk bepalend zijn om een zaak door te sturen voor schade-
bemiddeling. Tot slot van dit hoofdstuk wordt nog nagegaan of er zich, na
de onderzoeksperiode, een verschuiving heeft voorgedaan in de aard van de
zaken die aan de schadebemiddelaar worden voorgelegd.

Volstaan wordt met een overzicht van de vergelijking van de zaken.
Uitgebreid cijfermateriaal over kenmerken van de zaken waarin is bemid-
deld c.q. waarin niet is bemiddeld, is op het WODC verkrijgbaar.

4.1 Opvattingen van officieren van justitie en parketsecretarissen
over criteria voor schadebemiddeling

Uit gesprekken met drie officieren van justitie en twee parketsecretarissen
blijkt dat voor hen een aantal elementen een rol speelt bij de beslissing om
een zaak door te geven aan de schadebemiddelaar.

Ten aanzien van de aard van de delicten wordt gesteld dat schadebemid-
deling tussen dader en slachtoffer vooral geschikt is bij delicten die door
jeugdigen worden gepleegd, namelijk vernieling, kleine inbraken en een-
voudige zaken. Ten aanzien van de leeftijd wordt sterk benadrukt dat het
zeer wenselijk is om te bemiddelen bij een schade ten gevolge van een
delict gepleegd door minderjarigen en zeker wanneer er sprake is van first-
offenders. Vooral de opvoedkundige waarde van de schadebemiddeling
wordt benadrukt. Door de jeugdige dader te laten betalen voor de schade
die hij heeft aangericht, wordt hij direct geconfronteerd met de gevolgen
van zijn handelen.

Over het algemeen vindt men dat grote zaken zoals bijvoorbeeld drug-
zaken en grote inbraakzaken (typisch volwassenencriminaliteit waarbij de
schade vaak zeer hoog oploopt) minder of helemaal niet geschikt zijn voor
schaderegeling door de schadebemiddelaar. Ook daders van delicten als
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bijvoorbeeld diefstal van autoradio's of autokraken komen, volgens één
officier van justitie, niet voor schadevergoeding in aanmerking. Een van de
redenen die hiervoor werden genoemd, is dat bij daders van deze delicten
het betalen van schadevergoeding geen enkele preventieve werking heeft.

Ten aanzien de hoogte die een schade mag belopen opdat de zaak in aan-
merking zou komen voor schadebemiddeling, varieerden de meningen. Een
aantal maal werd hier de grens van f 1.500 naar voren geschoven. Hiermee
zou ook, volgens sommige respondenten, de haalbaarheid zijn aangegeven.
`Als zaken worden gedagvaard kan de rechter ook niet hoger dan f 1.500
gaan', luidde de redenering. `Hogere schades moeten dan maar geclaimd
worden via het civiele recht.' Het gaat hier blijkbaar om een `juridische'
haalbaarheid.

Een officier gaf aan dat de hoogte van de schade bij volwassenen zwaar-
der weegt dan bij minderjarigen. Een minderjarige beschikt over het alge-
meen over twee financiële bronnen waaruit hij kan putten om de schade te
betalen. Hij kan bijvoorbeeld zelf een krantenwijk nemen om geld te ver-
dienen, en de geldmiddelen van zijn ouders kunnen worden aangesproken.
Bij volwassenen ligt dit anders. Het inkomen van de dader is hier meestal
de enige bron van inkomsten. De kans dat hier ook een bedrag als schade-
vergoeding aan benadeelde nog van afkan, is in veel gevallen niet groot.
Met andere woorden, bij volwassenen spelen ook de financiële omstandig-
heden (financiële haalbaarheid) gecombineerd met de hoogte van de schade
een zwaardere rol dan bij minderjarigen. Tijdens de interviews viel regelma-
tig de uitdrukking: `Van een kale kip kan men geen veren plukken.' Hieruit
blijkt toch een zekere terughoudendheid ten aanzien van het verhalen van
hogere schadebedragen op de daders ten behoeve van de benadeelden.

Niet alle ondervraagden kenden een even groot belang toe aan de reci-
dive als factor in de beslissing de zaak aan de schadebemiddelaar door te
geven. Volgens een parketsecretaris komt het belang van recidive vooral tot
uitdrukking in de afdoeningsmodaliteit en niet zozeer bij de beslissing of de
zaak wordt doorgegeven aan de schadebemiddelaar. Een officier stelde dat
de combinatie hoogte schadebedrag en recidive vrij bepalend is of het zin
heeft een schadebemiddelingspoging te ondernemen.

Kortom, volgens parketsecretarissen en officieren van justitie is schade-
bemiddeling vooral aangewezen bij delicten die door jeugdigen worden
gepleegd, namelijk vernielingen, kleine inbraken en eenvoudige zaken. Ook
het feit dat het om first-offenders gaat, speelt duidelijk een rol bij de selec-
tie. Er lijkt een voorkeur te zijn voor niet te hoge schadebedragen.

4.2 Vergelijking van zaken met en zonder schadebemiddeling

Om na te kunnen gaan in hoeverre er in de praktijk een selectie is toegepast
ten aanzien van de zaken die aan de schadebemiddelaar worden voorgelegd,
zijn deze zaken op een aantal variabelen vergeleken met zaken die niet aan
de schadebemiddelaar zijn voorgelegd terwijl zij daar volgens de voorop-
gezette `ruime' selectiecriteria (delict dat valt onder de noemer van `veel
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voorkomende criminaliteit' en materiële schade ten gevolge van het delict),
wel voor in aanmerking kwamen. Gekeken is naar een aantal delict-, dader-
en schadekenmerken.

Er zijn 76 strafdossiers uit 1989 gecodeerd die `vergelijkbare' delicten
betreffen en die niet bij de schadebemiddelaar terecht zijn gekomen. Deze
76 dossiers14 zijn met 200 strafdossiers` van bemiddelingszaken door de
schadebemiddelaar vergeleken.

Delictkenmerken
Wat de aard van de delicten betreft, blijken vermogensdelicten een signifi-
cant kleinere kans te hebben om voor schadebemiddeling in aanmerking te
komen dan vernielingen (art. 350) (zie bijlage 7, tabel 1). Ook de samen-
stelling van de bemiddelingszaken wijkt enigszins af van de samenstelling
van de niet-bemiddelingszaken: dossiers die aan de schadebemiddelaar wor-
den voorgelegd, omvatten vaker diverse delicten en meer dan één slachtof-
fer dan niet-bemiddelingszaken (X2=7,5; df=2; p=0,023 en Xz=8,3; df=2;
p=0,016). Het aantal mededaders van bemiddelings- en niet-bemiddelings-
zaken verschilt echter niet.

Daderkenmerken
Wat de daderkenmerken betreft, is er gekeken of er een onderscheid te
maken valt in zaken die voorgelegd aan de schadebemiddelaar en zaken die
niet worden voorgelegd, qua leeftijd, etnische achtergrond, woonsituatie,
werkeloosheid en justitieel verleden van de daders.

Geen verschil tussen bemiddelingszaken en niet-bemiddelingszaken is
gevonden voor wat betreft de leeftijd en het aantal vroegere contacten met
de officier van justitie. Wel is er een onderscheid gevonden tussen beide
groepen in etnische achtergrond. Daders die behoren tot een etnische min-
derheid, komen minder vaak voor bij bemiddelingszaken dan bij niet-bemid-
delingszaken (zie bijlage 7, tabel 2). Daders die thuis bij hun ouders wonen,
komen eerder in aanmerking voor. schadebemiddeling dan daders die zelf-
standig of in `ongewone' omstandigheden wonen (zoals in een woongemeen-
schap, een psychiatrische ziekenhuis, of een asielzoekerscentrum) (zie
bijlage 7, tabel 3). Werkloosheid komt vaker voor onder daders van niet-
bemiddelingszaken dan onder de daders van bemiddelingszaken; daar zijn
werkende en schoolgaande daders vaker vertegenwoordigd (zie bijlage 7,
tabel 4). Echter, het aantal vroegere veroordelingen ligt duidelijk hoger bij
de daders waarvoor geen schadebemiddeling is geprobeerd dan bij de daders

14

is

Onder de niet-bemiddelingszaken en de bemiddelingszaken zijn er in totaal 28 waarin het
slachtoffer geen restschade heeft na teruggave van gestolen goederen. Wanneer deze zaken
buiten de vergelijking worden gehouden, heeft dit geen gevolgen voor de bevindingen:
dezelfde variabelen blijken significant te zijn.
Voor 207 van de 241 daders die betrokken werden bij het schadebemiddelingsproject
tijdens de onderzoeksperiode, heeft een uitgebreid dossieronderzoek plaatsgevonden. In 7
gevallen betrof het dossiers die dateerden uit 1988. Deze zijn uit de vergelijking voor
zaken uit 1989 weggelaten.
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waarvoor wel via het schadebemiddelingsproject is bemiddeld. (zie bijlage
7, tabel 5).

Kortom, etnische achtergrond, woonsituatie, werkloosheid en recidive
van de dader hebben invloed op de beslissing om een zaak door te sturen
naar de schadebemiddelaar.

Toegebrachte schade
Het totale schadebedrag per zaak en per dader is niet belangrijk bij de
selectie om een zaak door te sturen naar de schadebemiddelaar. Wel signifi-
cant is de hoogte van de restschade. Hierbij moet echter worden opgemerkt
dat bij de zaken zonder schadebemiddeling de hoogte van de restschade
vaker onbekend is gebleven (31 van de 76 niet-bemiddelingszaken tegen 12
van de 200 bemiddelingszaken).

4.3 Zaken na de onderzoeksperiode

In de periode volgende op het onderzoek zijn in totaal 157 zaken opgeno-
men in deze steekproef. Dit zijn alle zaken die tussen 1 januari 1990 en 30
juni 1990 aan de schadebemiddelaar zijn voorgelegd. Er zijn 223 benadeel-
den en 228 daders betrokken bij deze 157 zaken. Deze zaken zijn met de
160 bemiddelingszaken uit de onderzoeksperiode (zie hoofdstuk 3) verge-
leken. Hieruit blijkt dat de soort delicten waarin de schadebemiddelaar
optreedt na de onderzoeksperiode niet wezenlijk veranderd is.

Vernielingen blijven de grootste groep van delicten vormen bij de zaken
die voorgelegd worden aan de schadebemiddelaar, zij het dat het aantal
vermogensdelicten iets is toegenomen.

Het gemiddelde schadebedrag per dader is na de onderzoeksperiode toe-
genomen (F=2,14; p<0,01). Desondanks ligt de helft van de schadebedra-
gen per dader onder ƒ250 (zie bijlage 7, tabel 6); dit betekent geen veran-
dering ten opzichte van de onderzoeksperiode. Ook het gemiddelde totale
schadebedrag per zaak en het gemiddelde schadebedrag per slachtoffer zijn
toegenomen, echter ook deze verschillen zijn statistisch niet significant.

Het gemiddelde aantal daders per zaak is (significant) afgenomen. Dit
betekent dat hoewel de totale schade per zaak na de onderzoeksperiode
niet veel afwijkt van daarvdór, de schade over minder daders wordt ver-
deeld waardoor er per dader gemiddeld meer schadevergoeding betaald
moet worden.

Wat de leeftijd van de daders betreft, is er geen verandering geconsta-
teerd. Ook is er geen afname geconstateerd in het percentage minderjarige
daders. Zie voor nadere gegevens bijlage 7, tabellen 7 tot en met 11.

Geconcludeerd kan worden dat er over het algemeen weinig veranderin-
gen zijn opgetreden in de periode volgend op de onderzoeksperiode wat
betreft de aard van de zaken waarin door de schadebemiddelaar werd ge-
probeerd een schaderegeling tot stand te brengen.
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4.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk werd nagegaan in hoeverre naast de ruime criteria die gel-
den om een zaak door te geven aan de schadebemiddelaar, bij degenen die
de selectie doen (officieren van justitie c.q. parketsecretarissen), andere
`informele' criteria een rol spelen.

Uit interviews blijkt dat parketsecretarissen c.q. officieren van justitie
vinden dat vooral vernielingen, kleine inbraken en eenvoudige zaken in
aanmerking komen voor schadebemiddeling. Tevens leggen zij er ook de
nadruk is dat schadebemiddeling bijzonder geschikt is voor jeugdige first-
offenders. Wanneer gekeken wordt naar welke zaken in de praktijk in aan-
merking komen voor schadebemiddeling, blijkt dat vooral vernielingen bij
de schadebemiddelaar terechtkomen. Leeftijd van de jongere en eerdere
contacten met de officier van justitie blijken in de praktijk geen selectiecri-
terium te zijn. Aangezien vernielingen echter vooral gepleegd worden door
jeugdigen, is het begrijpelijk dat leeftijd geen selectiecriterium meer is.
Bovendien blijkt ook uit de gegevens dat daders die eerder door de recht-
bank zijn veroordeeld, minder kans hebben om voor schadebemiddeling in
aanmerking te komen. De hoogte van de totale schade lijkt eveneens geen
criterium te vormen, echter wel de hoogte van de restschade. Ten aanzien
van de beperkingen met betrekking tot de hoogte van de schadebedragen
die in de interviews zijn genoemd, kan worden opgemerkt dat ook uit het
onderzoek blijkt dat de schadebedragen over het algemeen laag liggen. Het
(financiële) haalbaarheidscriterium dat geciteerd werd door de geïnterview-
den, speelt blijkbaar wel een rol als selectiecriterium. Geconcludeerd kan
worden dat alles erop wijst dat de mening van parketsecretarissen en offi-
cieren een rol speelt bij de selectie van zaken die door hen wordt doorge-
stuurd naar de schadebemiddelaar. Dit resulteert in veel vernielingen en
lage schades terwijl de officiële criteria alleen spreken over `veel voor-
komende criminaliteit' en niets zeggen over de hoogte van de schade.

Na de onderzoeksperiode is de aard van de zaken die bij de schadebe-
middelaar terechtkomen, niet veranderd. Alleen het aantal daders per zaak
is significant toegenomen. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van
het project afwijkt van de oorspronkelijke opzet wat betreft de selectie-
criteria.

Over het algemeen gesproken zou men kunnen stellen dat de zaken die
bij de schadebemiddelaar terechtkomen qua aard, leeftijd dader en hoogte
van de schade grote, gelijkenis vertonen met zaken die op andere plaatsen
terechtkomen bij Buro Halt. Schadebemiddeling in ernstige feiten is binnen
het project onvoldoende getoetst. De informele selectie heeft tot gevolg dat
de toegevoegde waarde van het project voor de strafrechtelijke praktijk
gering is.



5 Indicatoren voor het slagen van
schadebemiddeling

Teneinde een antwoord te krijgen op de vraag of er voorspellers zijn van
het slagen of niet-slagen van schadebemiddeling16 is een dossieronderzoek
gehouden van de zaken die door de schadebemiddelaar tijdens de onder-
zoeksperiode zijn behandeld. Deze vraag is belangrijk met het oog op even-
tuele voortzetting van het project in de toekomst omdat het antwoord het
efficiënt optreden van de schadebemiddelaar kan verhogen. Bovendien zou
een gerichte selectie van zaken met een hoge kans van slagen teleurstelling
bij de slachtoffers kunnen minimaliseren.

Vooraf dient nogmaals te worden opgemerkt dat de zaken die aan de
schadebemiddelaar worden doorgegeven, geselecteerd worden door de
secretarissen c.q. de officieren van justitie (zie hoofdstuk 4). Het gaat dus
niet om een aselecte steekproef, wat invloed kan hebben op de gevonden
verbanden tussen variabelen. Een beschrijving van de zaken die aan de
schadebemiddelaar zijn doorgegeven, is in het vorige hoofdstuk gegeven.
Voor meer informatie over de dossiers die betrokken zijn bij dit dossier-
onderzoek, en een vergelijking van deze zaken met de zaken in het bestand
van de schadebemiddelaar, wordt naar bijlage 8 verwezen.

5.1 Kenmerken die samenhangen met het slagen van
schadebemiddeling

16

17

Om antwoord te krijgen op de vraag of er bepaalde zaken zijn met een
betere kans van slagen dan andere, is gekeken welke achtergrondvariabelen
met het al dan niet slagen van de schadebemiddeling samenhangen. Hier-
voor wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het dossieronderzoek. Dit
bestand bevat gegevens van 207 daders. Ofschoon het hier alleen gaat om
strafdossiers die door de schadebemiddelaar behandeld zijn, zijn er 56
daders waarvoor geen schadebemiddeling heeft plaatsgevonden.` In totaal

Een geslaagde schadebemiddeling wordt gedefinieerd als een bemiddeling door de schade-
bemiddelaar waarin de dader ten minste gedeeltelijk de schade heeft vergoed. De interven-
tie van de schadebemiddelaar kan bestaan uit 1. het zelf initiëren van de schadebemidde-
ling en 2. het assisteren bij de afdoening van een eerder geïnitieerde schadebemiddeling
door iemand anders of door partijen onderling.
Voor 56 van de 207 daders opgenomen in de steekproef is er niet actief bemiddeld. Van
45 daders hebben de slachtoffers te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van
schadebemiddeling. Bij 8 daders is de schadebemiddeling gestaakt en van 3 daders is
onbekend gebleven of de benadeelde schadevergoeding door de dader op prijs stelt. Rede-
nen voor staking van de bemiddeling zijn: te korte tijd vóór de zittingsdatum (1x), te
ernstig lichamelijk letsel (lx) en onenigheid over het schadebedrag (6x).



50 Hoofdstuk 5

Tabel 1: Samenhang achtergrondvariabelen en het slagen van schadebemiddeling

variabele

dader is minderjarig
dader woont thuis
dader is ongehuwd
dader is first-offender
groepsdelict
soort delict
meer slachtoffers
totale schadebedrag
< ƒ500 geëist

chi-kwadraat df p-waarde

13,42 1 0,0002
16,41 3 0,0009
7,34 2 0,025

12,80 3 0,0051
30,54 3 <0,0001
5,24 3 0,115*
6,29 2 0,04
0,23 2 0,89*

17,45 1 <0,0001

* niet significant

is door de schadebemiddelaar bemiddeld voor 151 daders. Van deze 151
hebben 67 daders (44%) de schade niet betaald, terwijl l 84 daders (56%) de
schade wel betaald hebben." Met behulp van de chi-kwadraattoets is nage-
gaan welke kenmerken in verband staan met het slagen en het falen van
schadebemiddeling

5.1.1 Zaken die slagen

Vooral bij minderjarige daders blijkt schadebemiddeling succesvol te zijn.
Onder de minderjarige daders in deze steekproef heeft 78% de schade aan
het slachtoffer betaald, terwijl van de meerderjarige daders 45% de schade-
vergoeding heeft betaald. Deze bevinding lijkt in tegenstelling te zijn met
de bevinding van Junger en Van Hecke (1988) dat jongere daders minder
geneigd zijn om schadevergoeding te betalen dan oudere daders. Deze
bevinding berust echter op onderzoek onder meerderjarige daders. Daders
die bij hun ouders wonen, betalen de schadevergoeding significant vaker
dan daders met een andere woonsituatie. Ongehuwde daders betalen schade-
vergoeding vaker dan gehuwde of samenwonende daders. Schoolgaande
daders en werkende daders betalen vaker dan werkloze daders. First-offend-
ers zijn eerder geneigd om schadevergoeding te betalen dan daders die
reeds eerder in aanraking met de officier van justitie zijn gekomen.

Delicten die in groepsverband zijn gepleegd, leiden ook vaker tot een
geslaagde schaderegeling dan delicten die alleen zijn gepleegd. In tegen-
stelling tot de bevindingen uit andere onderzoek (zie Zeilstra en Van Andel,
1989) wordt geen verband gevonden tussen het soort delict dat is gepleegd
en het slagen van schadebemiddeling. Ook de samenstelling van de zaak
blijkt een rol te spelen bij het al dan niet slagen van een schadevergoeding:
hoe meer benadeelden er bij een zaak betrokken zijn, hoe groter de kans
dat bemiddeling zal slagen. Er is geen verband tussen het totale schadebe-

is Inclusief 5 daders die de schade gedeeltelijk hebben vergoed.
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Tabel 2: Variabelen die samenhangen met het falen van schadebemiddeling

variabele chi-kwadraat df p-waarde

dader is werkloos
dader is uitkeringsgerechtigd
dader heeft vroegere veroordelingen
relatie slachtoffer - dader

36,21 3 <0,0001
19,62 3 0,0002
25,35 3 <0,0001
17,0 1 <0,0001

drag veroorzaakt per dader ten gevolge van het delict en het slagen van de
schadebemiddeling. Echter, de hoogte van het geëiste schadebedrag hangt
wel samen met het betalen van schadevergoeding. Daders zijn eerder ge-
neigd om de geëiste schadevergoeding te betalen wanneer deze onder de
ƒ500 ligt. Deze verbanden zijn in tabel 1 samengevat.

5.1.2 Zaken die niet slagen

Werkloze daders die een uitkering ontvangen, betalen zelden schadever-
goeding. Deze bevinding komt overeen met die van Junger en Van Hecke
(1988) en weerlegt het standpunt van anderen zoals Softley (1977) en
Galaway (1977) dat werkloosheid geen invloed heeft op het slagen van
schadebemiddeling. Hoe meer vroegere contacten met justitie of hoe meer
vroegere veroordelingen de dader achter de rug heeft, des te groter de kans
dat de schadebemiddeling zal mislukken. Deze bevinding wordt door bin-
nen- en buitenlands onderzoek ondersteund (zie bv. Softley, 1978; Bonta,
1983; Van der Zee, 1990). Ook wanneer de dader en het slachtoffer elkaar
kennen is de kans geringer dat schadebemiddeling zal slagen. In tabel 2
worden de gevonden verbanden samengevat.

Een aantal kenmerken, zoals burgerlijke staat, woonsituatie, werk, en
het plegen van een groepsdelict is waarschijnlijk mede afhankelijk van de
leeftijd van de dader. Daarom is de samenhang tussen de onderzochte ken-
merken en het slagen van schadebemiddeling op de variabele leeftijd gecon-
troleerd. Hieruit blijkt dat wanneer de leeftijd van de dader constant wordt
gehouden, een aantal verbanden verdwijnt. Deze variabelen hebben onaf-
hankelijk van de variabele leeftijd geen invloed op het slagen van een be-
middelingspoging. Alleen de variabelen recidive, de hoogte van het geëiste
schadebedrag en het feit dat de dader en benadeelde elkaar kennen, blijken
zelfstandig samen te hangen met het slagen van de schadebemiddeling. Dit
verband geldt echter alleen voor meerderjarige daders; geen van de achter-
grondvariabelen hangt voor minderjarige daders samen met het slagen van
schadebemiddeling.

Daders die schadevergoeding betalen, kunnen in twee groepen worden
gesplitst. De eerste groep zijn minderjarige daders. Deze groep zal - onge-
acht de achtergrondvariabelen - meestal de geëiste schadevergoeding wel
betalen. De tweede groep bestaat uit meerderjarige daders. Bij deze groep
zijn achtergrondvariabelen zoals recidive, de hoogte van het geëiste schade-
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bedrag en de relatie tussen het slachtoffer en dader van belang voor het
slagen van schadebemiddeling. Bij first-offenders die delicten tegen onbe-
kenden hebben gepleegd en minder dan ƒ500 schadevergoeding moeten
betalen, heeft schadebemiddeling een goede kans van slagen. Daarentegen
betalen daders die vroegere contacten met de officier van justitie en/of ver-
oordelingen hebben gehad, daders die delicten tegen bekenden zoals buren,
kennissen of familie hebben gepleegd, en daders die ƒ500 of meer aan
schadevergoeding moeten betalen, de schadevergoeding meestal niet.

5.2 Het voorspellen van het slagen van schadebemiddeling

Om na te kunnen gaan in hoeverre de scores op deze variabelen het slagen
van schadebemiddeling voorspellen, is een `discriminant analysis' uitge-
voerd. Met behulp van deze toets is de voorspellende waarde bekeken van
de variabelen leeftijd, het aantal vroegere contacten met de officier van jus-
titie, het aantal vroegere veroordelingen, de hoogte van de geëiste schade-
vergoeding en het feit dat de dader en benadeelde bekenden van elkaar zijn.
Hieruit blijkt dat deze vijf onafhankelijke variabelen in 74% van de geval-
len het slagen of niet-slagen van de bemiddeling accuraat voorspellen (zie
bijlage 8, paragraaf 5).

5.3 Samenvatting en conclusies

Geconcludeerd kan worden dat de leeftijd van de dader een belangrijke
variabele is voor het voorspellen van het slagen van de schadebemiddeling.
Onder de minderjarige daders in deze steekproef heeft 78% de schade aan
het slachtoffer betaald, terwijl van de meerderjarige daders 45% de schade-
vergoeding heeft betaald. Daarnaast zijn-bij meerderjarige daders-
recidive, de hoogte van het geëiste schadebedrag en het gegeven dat het
slachtoffer en de dader bekenden van elkaar zijn, belangrijke voorspellers
van het slagen van schadebemiddeling. In drie van de vier gevallen geven
de scores op deze variabelen een accurate voorspelling van de afloop van
de bemiddelingspoging.

Deze bevinding impliceert dat eventuele negatieve effecten voor het
slachtoffer ten gevolge van een mislukte bemiddelingspoging beperkt kun-
nen worden door zaken eerst op haalbaarheid te controleren. Met het oog
op de efficiëntie zouden zaken met een lage kans van slagen buiten het pro-
ject kunnen worden gehouden. Een andere optie is dat men in deze zaken
het slachtoffer bij het begin van de bemiddelingen zou kunnen waarschuwen
dat de bemiddeling een lage kans van slagen heeft. Op deze wijze worden
in iedere geval geen valse verwachtingen bij het slachtoffer gewekt. Het
slachtoffer weet dan waar hij of zij aan toe is. Zoals in hoofdstuk 7 zal
blijken, wordt duidelijke informatie over de gang van zaken door slacht-
offers zeer op prijs gesteld.



6 De strafrechtelijke afdoening

Een van de doelstellingen van het project is om meer dan v66r de introduc-
tie van de schadebemiddelaar strafzaken buiten de rechter om af te hande-
len. Daarom wordt in dit hoofdstuk besproken hoe schadebemiddelingsza-
ken worden afgehandeld. Strafrechtelijke afdoening bestaat uit twee aspec-
ten: snelheid en inhoud. Op deze beide aspecten wordt hieronder ingegaan.

6.1 Een snelle reactie

In het kader van de bestuurlijke preventie werd bij de opzet van het project
het doel gesteld snel op het delict te reageren. Uitgangspunt van het open-
baar ministerie was dat een snelle reactie een effectief middel is om de
dader ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw delicten te plegen. Hier-
toe zou de politie alle zaken die bestemd waren voor de schadebemiddelaar,
direct aan de schadebemiddelaar signaleren en met voorrang doorsturen
naar het parket. Zoals reeds vermeld, is deze opzet niet van de grond geko-
men. Het gevolg is dat de zaken waarin thans wordt bemiddeld, niet met
voorrang, maar op de gebruikelijke wijze naar het parket worden gestuurd
en de schadebemiddelaar pas wordt ingeschakeld op het moment dat -op
het parket - de beslissing hiertoe wordt genomen. Ook wanneer de zaken
op het parket binnenkomen, wordt niet met voorrang gekeken of zij in aan-
merking komen voor schadebemiddeling door de schadebemiddelaar. Dit
heeft ertoe geleid dat de gemiddelde duur tussen aankomst van een zaak op
het parket en de aanvang van de schadebemiddeling, tijdens de onderzoeks-
periode, 93 dagen bedraagt.

Doorlooptijden
De doorlooptijd, ofwel afhandelingsduur, is de periode tussen de datum
waarop een zaak is ingeschreven op het parket en de datum waarop de zaak
wordt afgedaan. In het beleidsplan voor het openbaar ministerie wordt door-
looptijd gezien als een indicator van de effectiviteit en efficiëntie van het
openbaar ministerie. Volgens het Beleidsplan openbaar ministerie (Straf-
recht met beleid, 1990) kunnen te lange doorlooptijden schadelijk zijn voor
de effectiviteit van de strafrechtelijke reactie. Daarom wordt er in dit be-
leidsplan op aangedrongen dat het openbaar ministerie ervoor moet zorgen
dat vóór 1995 75% van alle afdoeningen door het openbaar ministerie bin-
nen drie maanden na ontvangst op het parket is afgedaan. Dit betekent dat
indien het inschakelen van de schadebemiddelaar langere doorlooptijden tot
gevolg zou hebben, dit een negatief effect heeft op de efficiëntie van de
organisatie.
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De gemiddelde doorlooptijd voor het Middelburgse parket is 111 dagen in
1989 (Jaarverslag openbaar ministerie, 1990). Uit een analyse van 169 niet-
bemiddelingszaken uit de jaren 1988 en 1989 en 177 bemiddelingszaken
blijkt een gemiddelde doorlooptijd van 161 dagen. De gemiddelde doorloop-
tijd van de bemiddelingszaken tijdens de onderzoeksperiode is 188 dagen,
terwijl bij niet-bemiddelingszaken de gemiddelde doorlooptijd 133 dagen is
(F=1,24; p=0,02). Wanneer schadebemiddeling slaagt, is de gemiddelde
afhandelingsduur 178 dagen en bij een mislukte bemiddelingspoging is dit
209 dagen (F=2,78; p<0,01). Dit impliceert dat zaken met schadebemidde-
ling een langere afhandelingsduur hebben dan zaken zonder schadebemidde-
ling en zaken waarvan de bemiddeling is gelukt gemiddeld een iets kortere
afhandelingsduur hebben dan mislukte schadebemiddelingszaken.

Uit de gegevens van de schadebemiddelaar blijkt dat er gemiddeld 56
dagen nodig zijn om een schaderegeling af te handelen. Zoals gezegd zitten
gemiddeld 93 dagen tussen de dag van aankomst van een proces-verbaal op
parket en de aanvang van de bemiddeling door de schadebemiddelaar. Hier-
uit blijkt dat de meeste tijd dus niet in de bemiddeling zit maar juist vóór
de zaak bij de schadebemiddelaar aankomt.

De gemiddelde duur van de bemiddeling evenals de gemiddelde periode
tussen de aankomst van het proces-verbaal op het parket en de aanvang van
de bemiddeling, zijn na de onderzoeksperiode korter geworden. Op grond
van gegevens van de schadebemiddelaar van zaken die tussen 1 januari en
30 juni 1990 in behandeling zijn genomen, is de gemiddelde duur van de
bemiddeling gedaald van 56 naar 39 dagen (F=4,42; p<0,001). De tijd tus-
sen de aankomst van het proces-verbaal op het parket en de aanvang van de
bemiddeling is gedaald van 93 naar 78 dagen (F=1,6; p<0,01). Dit impli-
ceert dat voor de zaken die na de onderzoeksperiode in behandeling zijn
genomen, de afhandelingsduur ook zeer waarschijnlijk korter zal zijn.

6.2 Strafrechtelijk afdoening van schadebemiddelingszaken

Bij de opzet van het schadebemiddelingsproject is afgesproken dat rekening
zou worden gehouden bij de afdoening van een zaak met de bereidheid tot
schadevergoeding en de eventuele betaling van de schade door de dader aan
de benadeelde. Dit betekent dat voor daders die zich bereid hebben ver-
klaard de schade te vergoeden en die vervolgens ook betaalden, een straf-
vermindering in het vooruitzicht werd gesteld.` Met andere woorden, in de
afdoening van de zaken moet terug te vinden zijn of de schade betaald is.

Door middel van het uitgebreid dossieronderzoek is nagegaan hoe ge-
slaagde en mislukte bemiddelingspogingen strafrechtelijk zijn afgedaan.20

19

20

Voor de goede orde wordt hier in herinnering gebracht dat er nooit concreet over een
eventuele strafvermindering met de dader wordt onderhandeld. Hem wordt alleen meege-
deeld dat bij betaling de officier hiermee rekening zal houden bij de afdoening of bij het
formuleren van zijn eis.
Dit uitgebreid dossieronderzoek is reeds in hoofdstuk 5 besproken.
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In totaal heeft de schadebemiddelaar voor 151 van de 207 daders betrokken
bij de dossieronderzoek geprobeerd te bemiddelen.` Van die 151 daders
hebben 67 de schade niet betaald; 84 daders hebben de schade wel betaald.
Van 11 daders bij wie de schadebemiddelaar geprobeerd heeft te bemidde-
len, is de afdoening nog onbekend op het moment van het afsluiten van de
gegevensverzameling.

Schema 1 laat zien hoe de zaken zijn afgedaan. Uit dit schema kan wor-
den geconcludeerd dat - zoals te verwachten is - zaken waarbij de schade-
bemiddeling gelukt is, vaker worden geseponeerd of getransigeerd; mis-
lukte bemiddelingspogingen worden daarentegen vaker vervolgd. Deze
bevinding suggereert dat men de doelstelling, namelijk het buiten de rechter
om afhandelen van een aantal strafzaken, bereikt. V66r dat deze conclusie
mag worden getrokken, zal echter eerst nagegaan moeten worden of deze
geslaagde bemiddelingszaken vaker door het openbaar ministerie worden
afgedaan dan zaken zonder schadebemiddeling (zie paragraaf 6.3).

Bij een mislukte bemiddelingspoging kan schadevergoeding alsnog door
de rechter worden opgelegd. Uit de bevindingen blijkt dat in 27 van de 47
zaken (ongeveer de helft van de zaken) waarbij de schadebemiddeling mis-
lukt is en waarin vervolgd wordt, een schadevergoeding - in een of andere vorm -
door de rechter is opgelegd. Tweemaal is er naast een voorwaardelijke ver-
oordeling een bijzonder voorwaarde schadevergoeding opgelegd. Tienmaal
is er een oproep voor civiele partijstelling de deur uitgegaan maar is deze
niet toegewezen op de zitting; wel is in deze gevallen een schadevergoeding
toegewezen in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaarde-
lijke veroordeling. Tienmaal is er een oproep civiele partijstelling de deur
uitgegaan en is deze op de zitting ook toegewezen naast het opleggen van
een bijzondere voorwaarde schadevergoeding bij een voorwaardelijke ver-
oordeling. In vijf gevallen is uitsluitend de vordering civiele partijstelling
op zitting toegewezen. Hieruit blijkt dat het openbaar ministerie consequent
optreedt ten aanzien van de daders die de schadevergoeding niet betalen.
Een consequent beleid ten aanzien van daders die hun verplichtingen niet
nakomen, steunt de slachtoffers die hierdoor schade overhouden.

6.3 Strafrechtelijke afdoening van niet-bemiddelingszaken

Op grond van de bovenstaande gegevens blijkt dat geslaagde bemiddelings-
zaken vaker door het openbaar ministerie worden afgedaan en mislukte
zaken vaker tot een zitting leiden. In hoeverre het betalen van schadever-
goeding invloed heeft op de strafrechtelijke afdoening van een zaak, wordt
duidelijk wanneer de afdoening van schadebemiddelingszaken vergeleken

21 Zoals reeds in hoofdstuk 5 is vermeld, zijn er 56 daders bij wie geen schadebemiddeling
heeft plaatsgevonden. Van 45 van deze daders hadden de slachtoffers gezegd geen gebruik
te willen maken van schadebemiddeling. Bij 8 daders is de schadebemiddeling gestaakt en
van 3 daders is onbekend gebleven of de benadeelde schadebemiddeling door de dader op
prijs stelde.
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Schema 1: Afdoening van zaken waarbij de bemiddeling mislukt is, geslaagd is, en van zaken
waarbij geen bemiddelingspoging is gedaan'
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wordt met de afdoening van niet-schadebemiddelingszaken (zie schema 1).
Op grond van de gegevens uit het vergelijkend dossieronderzoek (zie hoofd-
stuk 3) is de afdoening bekeken van 159 potentiële bemiddelingszaken uit
de jaren 1988 en 1989 waarin er v66r een eventuele zitting geen sprake is
van schadevergoeding. Van vier zaken is de afdoening onbekend waardoor
de volgende bevindingen slechts op 155 zaken betrekking hebben.

Van de 155 zaken zonder schadebemiddeling zijn 71 zaken (46%) door
het openbaar ministerie afgedaan. Bij de bemiddelingszaken bleek dat 83%
van de geslaagde schaderegelingen door het openbaar ministerie zijn afge-
daan en 19% van de mislukte bemiddelingszaken. Tevens wordt bij zaken
zonder schadevergoeding minder vaak een onvoorwaardelijke sepot toe-
gepast dan bij zaken waarbij de schadebemiddeling is gelukt: 19% ten
opzichte van 33%. Onvoorwaardelijke sepots worden het minst toegepast
bij zaken waarbij de schadevergoeding is mislukt (16%). Transacties wor-
den vaker opgelegd bij zaken waar de schadevergoeding aan het slachtoffer
is betaald dan bij zaken waarbij schadevergoeding niet is geprobeerd (24%
tegen 15%).

Uit de vergelijking van de afdoeningen tussen de bemiddelingszaken
(geslaagde en niet-geslaagde) met de niet-bemiddelingszaken kan worden
geconcludeerd dat het openbaar ministerie grote waarde hecht aan het sla-
gen van de schadebemiddeling. Slaagt deze, dan wordt de zaak vaker gese-
poneerd dan in gevallen waarbij geen schadebemiddeling is geprobeerd.
Slaagt de schadebemiddeling niet dan wordt de zaak, in meer gevallen dan
indien er geen sprake geweest is van schadebemiddeling, vervolgd. Het
uitgangspunt van het openbaar ministerie, dat in het schadebemiddelings-
project rekening zal worden gehouden bij de afdoening met het slagen van
de schadebemiddeling, wordt door deze cijfers bevestigd. De doelstelling
van het project om buiten de rechter om een aantal strafzaken af te han-
delen, is bereikt. Voor de daders betekent dit dat zij bij het betalen van
schadevergoeding aan de benadeelde gebaat zijn omdat bij een geslaagde
regeling blijkt dat de officier van justitie de zaak eerder afdoet met een
sepot of met een transactie, in tegenstelling tot een zaak waarbij niet aan
schadevergoeding is gedacht of een poging tot schadebemiddeling mislukt is.

6.4 Samenvatting en conclusies

Het project heeft er niet toe geleid dat de daders nu sneller een strafrechte-
lijke reactie van het openbaar ministerie ontvangen. Schadebemiddelings-
zaken worden ook niet sneller dan zaken zonder schadebemiddeling afge-
handeld. Echter, de meeste tijd zit niet in de duur van de schadebemidde-
ling maar in de tijd tussen aankomst van het proces-verbaal van politie op
het parket en het moment waarop de zaak aan de schadebemiddelaar wordt
doorgegeven. Een dader die aan schadebemiddeling meewerkt, kan ervan
op aan dat de officier van justitie rekening zal houden met de afloop van de
bemiddeling. Bij een mislukte schadebemiddelingspoging is de kans groot
(81%) dat de zaak alsnog voor de rechter komt, terwijl bij betaling van de
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schadevergoeding de zaak meestal (83%) door het openbaar ministerie
wordt afgedaan. Echter, het niet-betalen van de schadevergoeding via de
schadebemiddelaar houdt niet in dat de dader verder vrijgesteld wordt van
het betalen van een schadevergoeding. In bijna de helft van de mislukte
zaken wordt alsnog geprobeerd de schade op de zitting te verhalen.



7 De meningen van slachtoffers en daders .
over het project

Een van de doelstellingen van het schadebemiddelingsproject is om de
slachtoffers van misdrijven feitelijk van dienst te zijn. Of deze doelstelling
is bereikt, kan grotendeels worden afgeleid uit de tevredenheid van de
slachtoffers over het project. Daarom wordt wat uitvoeriger ingegaan op de
mening van benadeelden over het project. Naast de meningen van de slacht-
offers over het project wordt in dit hoofdstuk ook aandacht geschonken aan
de meningen van daders hierover. De bereidheid van daders om mee te
werken aan dergelijke projecten is ook afhankelijk van de manier waarop
zij hierover worden benaderd en van de vraag of zij ook baat hebben bij
het project. Na een bespreking van de interviews met slachtoffers worden
de resultaten van de interviews met daders gepresenteerd.

7.1 De interviews met slachtoffers

Uit de gegevens van de schadebemiddelaar blijkt dat 175 benadeelden` con-
tact hebben gehad met de schadebemiddelaar. Hiervan zijn 103 slachtoffers
geinterviewd. Het responsepercentage voor de benadeelden ligt op 59%.

Uit een vergelijking van deze 103 respondenten met alle 238 benadeel-
den die in het project zijn opgenomen, blijken geen significante verschillen
(voor een beschrijving van de steekproef zie bijlage 9).

Wensen van slachtoffers
Om inzicht te krijgen in hoeverre het project aansluit bij de wensen van
slachtoffers, zijn een aantal vragen over schadevergoeding aan de respon-
denten gesteld. Van de 103 vinden 90 (87%) dat de dader de totale schade
moet betalen, inclusief het bedrag dat door de verzekering of door anderen
wordt uitgekeerd. Elf benadeelden (11 %) vinden dat de dader de totale rest-
schade moet betalen; twee respondenten zeggen helemaal geen vergoeding
door de dader te willen. Opvallend is dat niemand vindt dat de dader maar
een deel van de restschade moet vergoeden. Dit resultaat gaat in tegen de
stelling (Reeves, 1984) dat slachtoffers ook met een gedeeltelijke schade-
vergoeding genoegen zouden nemen omdat het hen meer gaat het gebaar
van de dader dan om het terugbetaald krijgen van de materiële schade.

Daarnaast is ook aan benadeelden gevraagd of zij schadevergoeding wil-
len of erkenning door de dader zoeken. De vraag luidde: 'Is het voor u

22 Volgens de administratieve gegevens van de schadebemiddelaar heeft hij geen contact
gehad met 49 benadeelden en van 14 benadeelden is het onbekend of hij contact met hen
heeft gehad.
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belangrijk dat de dader de schade aan u betaalt, of is een briefje met excu-
ses ook al voldoende?' Bijna alle 103 benadeelden vinden dat de dader de
schade moet betalen. Drie kwart (79) zegt alleen schadevergoeding belang-
rijk te vinden en 20% (20) van de benadeelden zegt naast schadevergoe-
ding, een excuusbriefje van de dader op prijs te stellen. Vier slachtoffers
vinden een briefje met excuses voldoende. Deze bevinding suggereert even-
eens dat in tegenstelling tot Reeves (1984) de meeste slachtoffers geen
genoegen nemen met een verontschuldiging van de dader maar dat het hen
eerder om een vergoeding van de materiële schade te doen is.

Teneinde te achterhalen of de benadeelden het belangrijk achten wie de
schade vergoedt, is hen gevraagd: `Zou u er ook genoegen mee nemen als
de schade door de overheid (of een fonds anders dan de verzekering) werd
vergoed of vindt u dat de dader uw schade moet vergoeden?' Van de 103
benadeelden vindt 93% (96) dat de dader en niet de overheid hun schade
moet vergoeden. Voor zeven respondenten maakt het niets uit wie hun
schade vergoed. Ook uit buitenlands onderzoek naar de tevredenheid van
slachtoffers over schadevergoeding door de dader en een uitkering door een
fonds blijkt dat slachtoffers tevredener zijn wanneer de schade rechtstreeks
door de dader wordt betaald (De Carufel, 1981).

Eerste indruk van het project
Voor de meeste benadeelden was het contact met de schadebemiddelaar hun
eerste kennismaking met het schadebemiddelingsproject. Van de 103 res-
pondenten zegt 93% (96) nooit eerder van het project te hebben gehoord.
Slechts zeven respondenten hadden reeds eerder van het project gehoord.
Vier van deze zeven respondenten zeggen van de politie over het project te
hebben gehoord.

Gevraagd is wat de benadeelden vinden van het idee dat ernaar wordt
gestreefd in een vroeg stadium de schade tussen slachtoffer en dader te
regelen. Bijna alle respondenten vinden schaderegeling in een vroeg stadium
een `goed idee' (101 van de 103 geïnterviewden: 98%). Eén benadeelde
zegt het een `slecht idee' te vinden, en één slachtoffer heeft hierover `geen
mening'.

Zoals reeds is vermeld, was een van de voorwaarden om geïnterviewd te
worden dat de benadeelde op het moment van het interview contact gehad
had met de schadebemiddelaar. Toch zeggen 6 van de 103 benadeelden
geen contact met de schadebemiddelaar te hebben gehad.' Een en ander
brengt met zich mee dat de volgende bevindingen betrekking hebben op 97
in plaats van op 103 respondenten.

23 Bij nadere controle blijkt dat vier van hen rechtspersonen vertegenwoordigen. Het is denk-
baar dat, in deze gevallen, een andere medewerker van het bedrijf of van de instelling dan
diegene waarmee de schadebemiddelaar contact heeft gehad, de interviewvragen heeft
beantwoord (hoewel geprobeerd is dit te voorkomen). Bij de overige twee slachtoffers is
dit moeilijker te verklaren: één slachtoffer heeft volgens de gegevens van de bemiddelaar
drie contacten gehad, de andere heeft volgens de bemiddelaar eenmaal contact gehad.
Beiden zijn meerderjarig; het is dus niet waarschijnlijk dat de afspraken met de ouders
zijn gemaakt.
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Tabel 3: Frequentietabel van onduidelijkheden in de benadering door de schadebemiddelaar

onduidelijk volgens benadeelden

het bedrag van de vergoeding
akkoord dader
waarom dader niet wil betalen
tijdstip van betaling
wijze van betaling
taak van het slachtoffer
anders
onbekend

totaal

aantal

15

Van deze benadeelden zegt 64% (62) 'geen moeite' te hebben gehad met
het opnieuw benaderd worden naar aanleiding van het delict, terwijl 29
respondenten het 'prettig' vonden om opnieuw benaderd te worden. Slechts
5 benadeelden vonden dat 'vervelend'. Eén slachtoffer heeft hierover geen
mening. Deze bevinding staat in contrast met de waarschuwing van Reeves
(1984) dat slachtoffers zeer negatief op een nieuwe benadering met betrek-
king tot schadevergoeding zouden kunnen reageren.

De 97 respondenten die met de bemiddelaar contact hebben gehad, von-
den over het algemeen het voorstel van de schadebemiddelaar wel duidelijk
(82, dit is 85%). Volgens 12 benadeelden was het voorstel gedeeltelijk dui-
delijk; voor 3 slachtoffers was het voorstel van de schadebemiddelaar in het
geheel niet duidelijk. Wat niet duidelijk was voor deze laatste 15 benadeel-
den, wordt weergegeven in tabel 3.

Ervaringen niet het project
Van de 103 respondenten zijn er 88 met restschade. Voor deze 88 bena-
deelden heeft de schadebemiddelaar geprobeerd de schade te regelen. Aan
hen is naar hun mening over het project gevraagd.

Vooreerst is gevraagd of zij het project een 'goed initiatief' onden; alle
88 benadeelden beantwoorden deze vraag bevestigend. Verder is hen de
vraag gesteld: 'Als u in de toekomst in een vergelijkbare situatie zou ver-
keren en de bemiddelaar zou weer aanbieden om bij u langs te komen voor
een mogelijke schaderegeling met de dader, zou u dan van dat aanbod
gebruik maken?' Bijna alle respondenten (79, dit is 90%) zeggen in dat
geval 'zeker' weer gebruik te zullen maken van de diensten van de bemid-
delaar indien zij weer de mogelijkheid hiervoor zouden krijgen. De overige
9 respondenten zeggen dit 'misschien' wel te zullen doen. Geen enkele res-
pondent zegt nooit meer gebruik te willen maken van de diensten van de
bemiddelaar.

Op de vraag of zij tevreden zijn over de manier waarop de schade door
de schadebemiddelaar werd geregeld, zegt 82% van de benadeelden (72)
wel tevreden te zijn, maar 15 zeggen hierover ontevreden te zijn. Eén
benadeelde heeft deze vraag niet beantwoord. Ook wat betreft de manier
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waarop de respondenten door de schadebemiddelaar benaderd en behandeld
zijn, is men tevreden. Drie kwart van de respondenten (66) zegt `helemaal'
tevreden te zijn; 14 benadeelden (16%) zeggen `gedeeltelijk' tevreden te
zijn over de manier waarop de schadebemiddelaar is opgetreden en 7 bena-
deelden (8%) zijn hier `niet tevreden' over. Eén benadeelde heeft deze
vraag niet beantwoord.

Verder is gevraagd of de benadeelden tevreden zijn met het resultaat
van de schadebemiddeling door de schadebemiddelaar. Een kwart van de
ondervraagden (23) zegt deze vraag nog niet te kunnen beantwoorden omdat
de schadebemiddeling nog loopt. Iets meer dan de helft van de responden-
ten (49, dit is 56%) zegt wel tevreden te zijn over het resultaat. Daaren-
tegen zijn 16 benadeelden (18%) niet tevreden over het resultaat van de
schadebemiddeling.

Meting van tevredenheid over de schadebemiddeling
Uit de reacties van de benadeelden voor wie bemiddeld is, blijkt dat zij met
verschillende aspecten van het project tevreden zijn. Omdat deze vragen
allemaal naar het project verwijzen en de antwoorden op deze vragen sterk
onderling correleren (r=0,8526), is getracht een maat van algemene tevre-
denheid ten aanzien van het project te maken. De maat is samengesteld uit
de variabelen `tevredenheid over de manier waarop de schade door de scha-
debemiddelaar is geregeld' en `tevredenheid over de bejegening door de
schadebemiddelaar'.

Om meer inzicht te krijgen in de factoren die het oordeel van het slacht-
offer over het project beinvloeden, is deze geconstrueerde maat van tevre-
denheid gebruikt om na te kunnen gaan welke variabelen hiermee in ver-
band staan.

Samenhang tussen tevredenheid benadeelde en bereidheid dader om de
schade te vergoeden
Benadeelden die weten dat de dader bereid is de schade te vergoeden, zijn
iets vaker tevreden met de schadebemiddeling dan de benadeelden die
weten dat de dader niet bereid is de schade te vergoeden (79 % en 67 %
respectievelijk). De benadeelden die nog niet weten of de dader wel bereid
is om de schade te vergoeden, zijn relatief gezien het minst tevreden (59%)
(XZ=9,9; df=4; p=0,04). Vanwege het kleine aantal observaties is echter
de betrouwbaarheid van deze uitkomst gering. Daarom is het aantal catego-
rieën in beide variabelen tot twee teruggebracht (zie tabel 4).'

Samenhang tussen tevredenheid benadeelde en duidelijkheid van de infor-
matie van de schadebemiddelaar
Benadeelden die vinden dat het voorstel van de bemiddelaar meestal wel
duidelijk was, scoren meestal hoog op de meting van tevredenheid. De

24 Door het aantal categorieën terug te brengen wordt de kruistabel minder genuanceerd. De
significantie van het verband tussen de tevredenheid van het slachtoffer en de bereidheid
van de dader om de schade te vergoeden verminderd hierdoor aanzienlijk.
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Tabel 4: Tevredenheid benadeelde naar bereidheid dader om de schade te vergoeden

tevredenheid bereidheid bereidheid totaal
benadeelde dader bekend dader onbekend

abs. % abs. % abs. %

niet geheel tevreden 14 24 12 41 26 30
geheel tevreden 44 76 17 59 61 70

totaal 58 100 29 100 87 100

X 1,98; df=1; p=0,15; onbekend: 16

Tabel 5: Tevredenheid benadeelde naar duidelijkheid informatie van de schadebemiddelaar

tevredenheid informatie informatie niet totaal
benadeelde geheel duidelijk geheel duidelijk

abs. % abs. % abs. %

niet geheel tevreden 12 18 9 64 21 26
geheel tevreden 55 82 5 36 60 74

totaal 67 100 14 100 81 100

X'-10,67; df=l; p=0,001; onbekend: 22

ontevreden benadeelden zeggen daarentegen relatief vaker dat het voorstel
onduidelijk was ()C=17,3; df=4; p=0,0017). Vanwege het kleine aantal
observaties moet deze uitkomst met enige reserve geïnterpreteerd worden.
Het gegeven dat onduidelijk informatie leidt tot ontevredenheid, is conform
bevindingen uit eerder onderzoek (Shapland, 1986; Walther 1989).

Tabel 5 geeft een beeld van de mate van tevredenheid van de benadeelde
naar duidelijkheid van informatie gegeven door de schadebemiddelaar,
nadat de gegevens teruggebracht zijn tot 2 categorieën.

Uit tabellen 4 en 5 komt duidelijk naar voren dat slachtoffers duidelijk-
heid over bereidheid van de dader om te betalen en omtrent wat er gaat
gebeuren, belangrijk achten.

Behandeling door de politie
In aansluiting op de oorspronkelijke opzet van het project (om ook de poli-
tie te betrekken met de uitvoering van het schadebemiddelingsproject) is
een aantal vragen aan slachtoffers gesteld over het contact dat zij met de
politie hebben gehad. Hoewel de procedure ten aanzien van het aandeel van
de politie aan het schadebemiddelingsproject naderhand gewijzigd is, geven
de antwoorden van slachtoffers op deze vragen toch enig inzicht in de hou-
ding van slachtoffers ten aanzien van de politie en op de informatie die de
politie aan de slachtoffers heeft gegeven over de mogelijkheden tot schade-
vergoeding. Ook in het kader van het huidige slachtofferbeleid kan deze
kennis van belang zijn. Eerst wordt ingegaan op de behandeling door de
politie. Tevens wordt een verband gelegd tussen het oordeel van het slacht-
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offer over de behandeling door de politie en de tevredenheid van het slacht-
offer over het schadevergoedingsproject.

Aan alle 103 respondenten zijn vragen gesteld over het optreden van de
politie. Vijf geinterviewden gaven te kennen dat de aangifte door een ander
was gedaan waardoor zij geen antwoord op deze vragen konden geven. De
onderstaande gegevens over het optreden van de politie hebben derhalve
betrekking op de 98 slachtoffers die zelf aangifte hebben gedaan.

Volgens 77 van de respondenten (79%) werd, door de politie ten tijde
van de aangifte informatie gegeven over schadevergoedingsmogelijkheden.
Daarentegen zeggen 21 benadeelden dat dit onderwerp ten tijde van de aan-
gifte niet aan de orde is geweest.

Gevraagd is in hoeverre de uitleg die door de politie is gegeven, duide-
lijk was. De meeste benadeelden zeggen dat voor hen alles wat de politie
vertelde duidelijk was (79 van de 98: 81%). Veertien benadeelden (14%)
zeggen de informatie van de politie slechts `gedeeltelijk' te hebben begre-
pen en 5 respondenten (S%) beantwoorden deze vraag in negatieve zin.

Oordeel overjustitie
Wanneer het openbaar ministerie moeite doet om iets voor slachtoffers te
realiseren, zou dit positieve gevolgen moeten hebben voor het oordeel van
slachtoffers over de inzet van justitie. Daarom is naar het oordeel van de
respondenten over de inzet van justitie gevraagd. De antwoorden op deze
vragen geven inzicht in de ervaringen van de benadeelden met justitie.

Er is aan de 88 benadeelden met restschade gevraagd of zij denken dat
justitie zich voldoende heeft ingezet om hun schade vergoed te krijgen door
de dader. Twee derde van de ondervraagden (59) is van mening dat justitie
zich voldoende heeft ingezet, 19 benadeelden (21 %) vinden dat de inzet
van justitie matig is geweest, 5 benadeelden (6%) denken dat justitie zich
`slecht' heeft ingezet en 5 benadeelden hebben hierover geen mening.

Zoals de tevredenheid van de slachtoffers over het project hangt ook het
oordeel van de slachtoffers over de inzet van justitie samen met de bereid-
heid van de daders om hun schade te vergoeden. Benadeelden die weten dat
de dader bereid is hun schade te vergoeden, zijn vaker positief over de
inzet van justitie dan benadeelden die nog niet weten of de dader hun schade
wil vergoeden, en benadeelden die weten dat de dader de schade niet wil
vergoeden. In 35 van de 43 gevallen waarin de dader bereid is te vergoeden
(81 %), zegt de benadeelde dat de inzet van justitie `goed' is geweest en in
18 van de 30 gevallen waarvan het nog onbekend is of de dader wel bereid
is (60%), denkt het slachtoffer dat de inzet van justitie `goed' is geweest.
Echter, slechts in 6 van de 15 gevallen waarbij de dader niet bereid is te
vergoeden (40%), is het slachtoffer positief over de inzet van justitie (X2_
14,7; df=4; p=0,0053; onbekend: 20). Ook Zeilstra en Van Andel (1989)
vinden dat wanneer het slachtoffer de schade vergoed krijgt, het meer waar-
dering toont voor de politie dan wanneer dit niet het geval is.
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Schadevergoeding en straf
Een nadere indicatie van de tevredenheid van slachtoffers over het straf-
rechtelijk systeem kan worden afgeleid uit de vraag naar hun perceptie van
de verwachte straf die hun dader zal krijgen. De antwoorden hierop waren
verdeeld: 50% vindt dat de straf voldoende hoog zal zijn; de andere helft
denkt dat de straf te laag zal zijn.

Ook het oordeel van slachtoffers over de hoogte van de verwachte straf-
rechtelijk reactie hangt samen met hun tevredenheid met het project. Slacht-
offers die zeggen niet geheel tevreden te zijn, denken vaker dan slacht-
offers die geheel tevreden zijn met de bemiddeling, dat de straf die `hun'
dader van justitie zal krijgen, te laag zal zijn (XZ=12,1; df=2; p=0,002;
onbekend: 16).

Wat betreft schadevergoeding als straf zijn de respondenten zeer posi-
tief. Bijna alle slachtoffers (101, dit is 98%) vinden de verplichting tot
schadevergoeding (als straf) een `geschikt tot zeer geschikt middel' om de
misdaad te bestrijden. Eén respondent vindt schadevergoeding `geschikt
noch ongeschikt'; eveneens één respondent vindt schadevergoeding een
`zeer ongeschikt middel'.

Op de vraag of benadeelden schadevergoeding, in hun geval, een recht-
vaardige straf zouden vinden, antwoorden de meesten (82 van de 103, dit is
80%) bevestigend. Volgens 20 ondervraagden (20%) is schadevergoeding,
in hun geval, geen rechtvaardige straf. Een slachtoffer heeft hierover geen
mening.

Hoewel de meeste slachtoffers schadevergoeding als straf positief beoor-
delen, is er wel een trend onder de oudere slachtoffers om vaker negatief
over deze straf te denken. Deze trend komt overeen met de bevinding van
Galaway (1988). Uit zijn onderzoek bleek dat 78% van de jongere slacht-
offers en 60% van de volwassen slachtoffers schadevergoeding een `faire'
straf vond. Uit datzelfde onderzoek bleek eveneens dat 48% van de slacht-
offers de schadevergoeding de beste straf vonden voor `hun' dader; 31%
van de slachtoffers had liever dat hun dader een andere straf had gekregen
en 21% had hierover geen mening.

Schadevergoeding en verwerking van het misdrijf
Aan de benadeelden is gevraagd wat naar hun mening het meest heeft bijge-
dragen tot het verwerken van het misdrijf. Uit de antwoorden blijkt dat
vooral gesprekken hebben bijgedragen tot de verwerking (voor de respons
zie bijlage 9, paragraaf 2). Gevraagd is eveneens in hoeverre schadebemid-
deling hiertoe heeft bijgedragen. Uit de antwoorden blijkt dat schadever-
goeding door de dader 17-maal door slachtoffers is genoemd als hetgeen
het meest heeft bijgedragen tot het verwerken van het delict. Op de vraag
of het betalen van een schadevergoeding door de dader ertoe heeft bijge-
dragen de gevolgen van het delict te verminderen, antwoordt drie kwart
van de ondervraagden bevestigend (75). Twintig benadeelden daarentegen
zijn van mening dat het betalen van schadevergoeding de gevolgen van het
delict niet vermindert. Acht slachtoffers hebben hierover geen mening.

Schadevergoeding draagt wel bij. tot verwerking van het delict; gesprek-
ken dragen hier echter volgens de benadeelden meer toe bij.
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Het schadebemiddelingsproject heeft ook voor de daders gevolgen. Behalve
de reeds genoemde strafrechtelijke gevolgen houdt schadebemiddeling een
andere manier van omgaan met daders in. Vraag is hoe dit project bij de
daders die door de schadebemiddelaar benaderd werden, is overgekomen.

Zoals reeds is vermeld, hebben in totaal 241 daders in de onderzoeks-
periode deelgenomen aan het project. Hiervan hebben 157 daders contact
gehad met de schadebemiddelaar. Niet alle daders wilden geïnterviewd
worden. Het responsepercentage voor de daders ligt op 34%. Dit betekent
dat 54 daders aan de interviewronde hebben meegedaan. Er is gekeken in
hoeverre deze groep voor de hele groep representatief is. Zoals enigszins
verwacht, is er een ondervertegenwoordiging van daders die niet bereid
zijn de schade via de schadebemiddelaar of anderszins te vergoeden. De
geïnterviewde daders verschillen echter niet met de populatie van daders
wat betreft leeftijd, geslacht en de hoogte van de schade. Voor een beschrij-
ving van de steekproef wordt verwezen naar bijlage 9.

De houding van daders ten aanzien van schadevergoeding
Aan de respondenten is een aantal uitspraken met betrekking tot schadever-
goeding voorgelegd. Gevraagd is om aan te geven in hoeverre zij het met
een aantal uitspraken over schadevergoeding eens zijn. (Voor de uitspraken
en de scores van de daders hierop wordt verwezen naar bijlage 9). De alge-
mene indruk is dat de daders positief staan tegenover schadevergoeding. De
stellingen dat schadevergoeding vanzelfsprekend is, dat het een goede straf
is omdat men hierdoor met de gevolgen van het delict wordt geconfron-
teerd, en dat het een eerlijke straf is, worden grotendeels ondersteund door
de daders. De meningen zijn sterk verdeeld wat betreft de invloed van het
betalen van schadevergoeding op recidive en de vraag of men beter een
paar dagen kan zitten dan schadevergoeding te betalen. Hoewel er weinig
daders in de steekproef zitten die de schade niet willen vergoeden, onder-
scheiden zij zich niet in hun reacties op deze stellingen van de daders die
hiertoe wel bereid zijn.

Om na te kunnen gaan in hoeverre het idee van schadevergoeding bij de
daders leeft, is gevraagd of zij voordat zij door de schadebemiddelaar zijn
benaderd, aan het vergoeden van de,schade aan het slachtoffer hadden ge-
dacht. Ongeveer een derde van de daders (17) zegt aan schadevergoeding te
hebben gedacht. Vijf daders hadden reeds het gehele schadebedrag of een
gedeelte ervan aan het slachtoffer betaald voor zij door de schadebemidde-
laar werden benaderd.

Eerste indruk van het project
Voor de meeste respondenten was de benadering door de schadebemidde-
laar de eerste kennismaking met het schadebemiddelingsproject. Slechts vijf
daders zeiden eerder van het project te hebben gehoord.

Aan de daders is gevraagd wat zij van het project dachten toen zij voor
het eerst hiervan hoorden. De meeste respondenten (44) waren van mening
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Tabel 6: Frequentietabel van onduidelijkheden in de benadering door de schadebemiddelaar

onduidelijk volgens daders aantal

het bedrag van de schadevergoeding 4
of de benadeelde wel schadevergoeding wilde 3
het tijdstip van betalen 2
de wijze van betalen 3
anders 4

totaal 16

dat het project `een goed idee' was. Tien daders vonden het geen goed
idee. Daarnaast vond de meerderheid van de ondervraagden het idee 'uit-
voerbaar'. Zes daders achtten het niet uitvoerbaar. Ook vonden bijna alle
daders het idee `het proberen waard'; slechts vier daders waren het hier
niet mee eens.

Ervaringen met het project
De meeste respondenten (38) zeggen dat het voorstel van de schadebe-
middelaar geheel duidelijk was. Voor 13 daders was het voorstel gedeel-
telijk duidelijk, terwijl 3 daders het voorstel geheel onduidelijk vonden.
Aan de 16 respondenten voor wie het voorstel niet geheel duidelijk was, is
gevraagd naar wat niet duidelijk was. Hun antwoorden worden in tabel 6
weergegeven.

De meeste respondenten beoordelen de uitleg die door de schadebemid-
delaar is gegeven, positief. Door 17 daders werd de uitleg als `goed' be-
oordeeld en door 18 als `voldoende'. Daarentegen vonden 5 daders de uit-
leg `matig', 6 daders zeggen dat hun het voorstel `slecht' is uitgelegd en 8
stellen dat de bemiddelaar hun niets heeft uitgelegd. Volgens Zeilstra en
Van Andel (1990) is de duidelijkheid van de informatie die daders krijgen
van belang voor het al dan niet slagen van het schadebemiddelingsproject.
In hoeverre duidelijkheid samenhangt met de bereidheid van de daders om
de schade te vergoeden, kan niet worden nagegaan omdat er in de steek-
proef zo weinig daders zijn die de schadevergoeding niet wilden betalen.

Meer dan de helft van de respondenten (31) beoordeelde het aanbod van
de schadebemiddelaar als reëel. Door 21 daders werd het aanbod onhaalbaar
geacht, en 2 daders wilden niets met schadebemiddeling te maken hebben.

Voor sommige daders was het genoemde schadebedrag een verrassing:
14 daders vonden het bedrag hoger dan verwacht, en 15 zeiden dat het
bedrag lager was dan dat zij hadden verwacht. Volgens 14 daders klopte
het bedrag met wat zij hadden verwacht.

Motivering om mee te doen
Van de daders zeggen 47 bereid te zijn om de schade te vergoeden en 7
zijn niet bereid. Volgens Zeilstra en Van Andel zijn de voornaamste rede-
nen om mee te werken aan schadevergoeding het voorkomen van een straf-
blad en strafvermindering (1989). De voornaamste redenen genoemd door
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de daders in dit onderzoek zijn dat de dader `spijt' heeft (38; 70%) en dat
hij `iets goed wil maken' (28; 52%), `het voorkomen van een strafblad'
(23; 43%) en `strafvermindering' (22; 41%).1

Aan de 47 daders die zich bereid hebben verklaard om de schade te ver-
goeden, is gevraagd in hoeverre zij zich verplicht voelden om in te gaan op
het aanbod van de schadebemiddelaar om de schade aan het slachtoffer te
vergoeden. Hieruit blijkt dat ongeveer een kwart van de daders (13) zich
verplicht voelde om mee te werken aan schadevergoeding. Daarnaast zegt
een derde (16) zich enigszins verplicht te hebben gevoeld en iets meer dan
een derde (18) zegt uit vrije wil op het aanbod te zijn ingegaan.

Tevredenheid over het project
De meeste respondenten (24) zijn tevreden over het schadebemiddelings-
project, 5 daders zelfs `heel tevreden'. Daarentegenover staan 10 daders
die `(heel) ontevreden' zijn over het project. De rest is `niet tevredenlniet
ontevreden' (13) of heeft hierover geen mening (2).

Aandacht van de politie voor schadevergoeding
Tot slot wordt nog kort ingegaan op, de informatie over schadevergoeding
die door de politie aan de daders is gegeven. Van de 54 daders zeggen 34
dat schadebemiddeling bij de politie niet ter sprake is gekomen. In 3 ge-
vallen is volgens de daders door de politie geprobeerd een schaderegeling
tussen de dader en het slachtoffer te treffen.

7.3 Samenvatting en conclusies

Uit de enquête onder slachtoffers blijkt dat de slachtoffers grote waarde
hechten aan schadevergoeding door de dader. Van de geênquêteerde slacht-
offers wil 98% vergoeding van de schade ten gevolge van het: delict. Daar
bij gaat het hun niet alleen om de vergoeding want compensatie door derden
wordt door de meerderheid afgewezen. Ook hebben de slachtoffers weinig
interesse in een briefje met excuses van de dader. Blijkbaar houdt schade-
vergoeding door de dader meer in dan compensatie of een gebaar van spijt
voor de meeste slachtoffers. Hieruit kan worden afgeleid dat de opzet van
het project schadebemiddeling beantwoordt aan een behoefte bij slacht-
offers.

Over het algemeen zijn de slachtoffers tevreden over het project en over
het optreden door de schadebemiddelaar. Zoals verwacht kan worden, zijn
slachtoffers vaker tevreden over het project wanneer de dader bereid is om
hun schade te vergoeden dan wanneer de dader niet bereid is.

Opvallend is dat de groep slachtoffers die het minst tevreden is over het
project, de slachtoffers zijn die (nog) niet weten of de dader bereid is om
hun schade te vergoeden. Ook blijkt dat de slachtoffers voor wie de schade-

25 'Meer antwoorden waren mogelijk op deze vraag.
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bemiddelaar niet geheel duidelijk is geweest, over het algemeen minder
tevreden zijn dan slachtoffers voor wie alles duidelijk was. Deze bevin-
dingen benadrukken het belang van duidelijke informatieverschaffing aan
slachtoffers van misdrijven.

Schadevergoeding wordt door 98% van de slachtoffers beschouwd als
een (zeer) geschikt middel om de misdaad te bestrijden.

Het schadebemiddelingsproject is volgens de meeste daders een `goed idee'
dat zeker `het proberen waard' is. Ook zij vinden schadevergoeding een
goede en eerlijke straf. In overeenstemming met de slachtoffers zijn de
meeste daders positief over schadevergoeding en over het schadebemidde-
lingsproject. Motieven om mee te doen zijn naast `spijt' en `iets goed wil-
len maken' vooral het voorkomen van een strafblad en strafvermindering.



Summary

In 1985 the Ministry of Justice in the Netherlands released `Society and
Crime' (Samenleving en Criminaliteit), a plan for the judicial policy for the
years 1985 - 1990. The plan advocates an integrated approach to the
problem of petty crime in which the public prosecution, the police and
local governments work together. The main role of the offices of the public
prosecutor in this respect is to punish the offenders of those petty offenses
which have locally been given priority. Within this framework one
important means that the prosecution can employ is the compensation of
damages to the victim by the offender. At about the same time the Ministry
of Justice released a set of guidelines for police and public prosecutors
concerning the treatment of victims of crime (Staatscourant, 1986 and
1987). In these guidelines police and public prosecutors are given the task
of mediating settlements between victims and offenders.

In response to this plan the office of the public prosecutor in the
jurisdiction of Middelburg made a request for subsidy for a restitution
project. For the purpose of the project a full-time `intermediary' would be
employed by the prosecution to assist in settlements between victims and
offenders. All contact between victims and offenders passes through him so
that the two parties never actually meet. Even payment passes through the
intermediary. Financial aid was granted by the ministry on the condition
that the project be evaluated. The task of evaluating the project was given
to the Research and Documentation Centre of the same ministry. This
report contains the findings of that evaluation.

The experimental project started in June 1989 and findings were
gathered until January 1990. In this period 160 cases involving 241
offenders were included in the project.

The evaluation of the project focuses on the three main objectives of the
project. These objectives are: to assist the victims of crime; to deal with a
number of cases outside of the courtroom; and to assist police in an
integrated approach to petty crime, in particular to arrange settlements
between victims and offenders in an early stage of the criminal procedure.

Some 70% of all the victims approached by the intermediary wish
restitution and 60% of these victims actually receive payment from the
offender. On the other hand, only 50% of all potential cases were given to
the intermediary. The overall success rate for the intermediary is 40% of
all cases which are put before him. This means that in 20% of the potential
cases, victims receive financial relief through the efforts of the inter-
media,. Obviously there is still a lot of work to be done for victims
wishing restitution.
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The payment of restitution by the offender is taken into account by the
public prosecutor and offenders who pay restitution are less likely to be
taken before the court than offenders who fail to pay.

The third objective relies upon the cooperation between police and the
office of the public prosecutor. In the early stages of the project it became
apparent that cooperation from the police was not successful and the project
subsequently developed a strongly inward orientation. Although the project
failed to develop cooperative ties with outside organisations, the inter-
mediary was successfully embedded within the organisation of the office of
the public prosecutor. Both prosecutors and judges were pleased with his
efforts and found that after his arrival information concerning the damages
of the victims was more easily accessible which in turn aided them in their
decisions within these cases.

Finally, the project stands in agreement with the wishes of victims. In
interviews with victims who participated in the project, victims stated a
clear preference for restitution above compensation by insurance companies
or by governmenta1 funds. Clearly restitution should be receiving more
attention from the judicial authorities in the future.
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Bijlage 2: Arrondissementsparket Middelburg:
evaluatieverslag schadebemiddeling

Verslag over de wijze waarop en mate waarin het proefproject 'Schade-
bemiddeling' bij het Middelburgse arrondissementsparket een funktie
vervulde bij de gezamenlijke aanpak van kriminaliteit

Bij het Middelburgse arrondissementsparket ging op 1 juni 1989 een proefprojekt
`Schaderegelaar' (later inhoudelijk naar zijn ware merites benoemd: 'Schadebemid-
deling') van start.

Het projekt was ontwikkeld in het kader van de uitvoering van het beleidsplan
`samenleving en Criminaliteit', waarin aan het openbaar ministerie een eigen ver-
antwoordelijkheid werd gegeven bij de preventie van veel voorkomende kriminali-
teit en bij de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, onder meer wat betreft
`het bevorderen van een schaderegeling tussen dader en slachtoffer'.

In dat kader ontstond het idee om een projekt op te zetten waarin, met behulp
van een aan het parket verbonden schadebemiddelaar, zo spoedig mogelijk na afron-
ding van het politieonderzoek en voordat de officier van justitie een afdoenings-
beslissing neemt het slachtoffer de materiële schade die het gevolg is van het delict,
vergoed krijgt van de verdachte/dader.

Het-achttien maanden durende-projekt werd gesubsidieerd, op voordracht
van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit, door de Minister van
Binnenlandse Zaken.

Voor de wetenschappelijke begeleiding en de evaluatie van het projekt werd zorg-
gedragen door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie.

Dit onderzoek en de evaluatie zijn inmiddels afgerond. Daarbij is, volgens af-
spraak, buiten beschouwing gelaten de vraag of schadebemiddeling volgens de
`Middelburgse' opzet een funktie vervult in de gezamenlijke aanpak van kriminali-
teit, anders gezegd, bij de bestuurlijke preventie van kriminaliteit. Getracht zal
worden daarop in dit rapport een antwoord te geven.

Bij het opzetten van het projekt werden diverse instanties betrokken waarvan werd
verwacht dat deze direkt of indirekt een rol zouden spelen bij de uitvoering van de
schadebemiddelingen.

In de eerste plaats waren dat natuurlijk de politiekorpsen en -groepen, als belang-
rijkste leveranciers van de schadebemiddelingszaken, alsmede het lokale bestuur,
maar ook de balie, de reklassering, het algemeen maatschappelijk werk en het
-toen nog in oprichting zijnde -Buro voor Slachtofferhulp Zeeland. Reden voor
het informeren van deze laatste instanties was het streven naar goede kontakten
tussen de schadebemiddelaar en deze in de uitoefening van zijn aktiviteiten.

Ook de media werden geïnformeerd. Hiermee werd beoogd `het publiek' te
attenderen op wat het zou kunnen verwachten wanneer het, als slachtoffer dan wel
als dader, met justitie in aanraking zou komen.
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De politie werd het meest intensief erbij betrokken, allereerst via een brief waarin
uitgebreid werd uiteengezet welk aandeel van haar werd verwacht, en vervolgens
door middel van persoonlijke bezoeken van de schadebemiddelaar aan groepsbijeen-
komsten, alsmede door deelname van hem, maandelijks, aan de zogeheten Recher-
che BasisCursus.

Volgens de oorspronkelijke opzet van het projekt was voor de politie een aktief
aandeel in de schadebemiddelingsprocedure weggelegd; dit aandeel zou met name
bestaan uit het alert zijn op en signaleren van strafzaken die zich voor schadebe-
middeling zouden (lijken te) lenen en deze dan met voorrang ter attentie van de
schadebemiddelaar toezenden aan het parket.

Dit onderdeel van de procedure kwam evenwel onvoldoende van de grond, on-
danks het feit dat de politie bij herhaling nadrukkelijk werd gevraagd om medewer-
king. Verklaringen hiervoor zijn niet werkelijk gevonden, of het zou moeten zijn de
omstandigheid dat dit beroep op medewerking van de politie als `het zoveelste' was
te beschouwen, terwijl de reeds bestaande werkdruk geen extra aktiviteiten meer
toeliet.

Hoe het zij, een niet ongunstig gevolg van deze gang van zaken was het feit dat het
parketsekretariaat zich ontwikkelde tot `intake-orgaan' voor schadebemiddelings-
zaken: doordat niet de politie als eerste het signaal gaf dat aan een zaak schade-
bemiddelingsaspekten zaten, kwam deze rol als vanzelf naar het parketsekretariaat
toe; mede daardoor werd het parketsekretariaat als het ware gedwongen extra alert
te zijn op schadevergoedingsaspekten aan een strafzaak. Bovendien werd zodoende
ongetwijfeld meer recht gedaan aan de wenselijkheid van een juridisch zo verant-
woord mogelijk beoordelen van de vervolgbaarheid, zijnde een van de voorwaarden
voor een schadebemiddelingsinitiatief.

Ook in de afzonderlijke `driehoeken' werd bij herhaling nadrukkelijk aandacht
voor het experiment gevraagd. De nadruk werd daarbij gelegd op de mogelijkheden
om meer dan voordien gezamenlijk op te treden tegen plegers van veel voorkomen-
de vormen van lichtere kriminaliteit die materiële schade hebben veroorzaakt.

Met de suggestie dat de schadebemiddelaar ook een effektieve funktie bij de
vereffening van schades aan gemeente-eigendommen zou kunnen vervullen werd
beoogd bij de gemeentebesturen nog eens extra de aantrekkelijkheid van interventie
door de schadebemiddelaar te onderstrepen.

Hoewel deze laatste gedachte zeker tot de verbeelding lijkt te hebben gesproken, is
niet gebleken dat terzake bedoelde schades aan gemeente-eigendommen een inten-
sief beroep op de schadebemiddelaar werd gedaan.

Eenmaal was hij aanwezig in een gemeentelijke vandalismebestrijdings-werk-
groep.

Over de betrokkenheid van de schadebemiddelaar bij gemeentelijke projekten kan
worden vermeld dat in de volgende gevallen afspraken zijn gemaakt voor een geza-
menlijke aanpak van bepaalde vormen van kriminaliteit.

- Eind 1990 werden tussen het O.M. en de politieleiding van enkele korpsen
afspraken gemaakt over de aanpak van bepaalde, zich vooral tijdens de decem-
ber-koopavonden manifesterende, vormen van veel-voorkomende kriminaliteit.
Een van deze afspraken luidde dat door de politie vroegtijdig beroep op de
schadebemiddelaar zou kunnen worden gedaan bij gekonstateerde 'december-
kriminaliteit' (allerlei vormen van baldadigheid en vernielingen tijdens de decem-
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ber-koopavonden); doel van deze afspraken was het lik-op-stuk-effekt van scha-
debemiddelingsaktiviteiten te vergroten.
Van de diensten van de schadebemiddelaar is geen gebruik gemaakt, vooral als
gevolg van het feit dat de verwachte vernielingen en baldadigheden, voorzover
in groter verband gepleegd, uitbleven.

- Ook in enkele preventie-projekten (vandalisme-bestrijding in Hontenisse en
Hulst) en een beleidsplan veelvoorkomende kriminaliteit (in Heinkenszand) werd
met zoveel woorden plaats ingeruimd voor de schadebemiddelaar (fragmenten uit
projektbeschrijvingen zijn bijgevoegd).

In het kader van het Zeeuwse preventieprojekt `rekreatiekriminaliteit' is gepolst
- vanuit het Regionaal Buro Voorkoming Misdrijven- in hoeverre de schade-
bemiddelaar bij bepaalde deelprojekten een zinvolle taak zou kunnen vervullen.
Tot een effektuering van afspraken- in de zin van: schadebemiddelaar wordt
ingeschakeld meteen na de aanhouding- is het nooit gekomen, mogelijk vooral
als gevolg van het feit dat dergelijke afspraken niet goed bleken te passen in de
`Middelburgse' opzet: voorwaarde voor interventie door de schadebemiddelaar is
de vaststelling dat de betreffende zaak vervolgbaar is.
Dat neemt overigens niet weg dat de schadebemiddelaar wel - volgens 'regu-
liere' methode- in gevallen van rekreatiekriminaliteit heeft bemiddeld, en met
sukses. Ook buiten het arrondissement woonachtige verdachten werden daarbij
benaderd.

In relatie tot de ontwikkeling van Halt-projekten in Zeeland is het projekt 'scha-
debemiddeling' als volgt aan de orde geweest.
Een van de argumenten waarmee de Middelburgse hoofdofficier van justitie
destijds bepleitte dat op proef een schadebemiddelingsprojekt van start zou gaan
betrof het feit dat op dat moment voor het oprichten van Haltburo's in het
Zeeuwse onvoldoende draagvlak aanwezig leek te zijn: met name de inhoud van
een ministeriële circulaire waarin de gemeenten subsidiemogelijkheden werden
geboden bij het oprichten van een Halt-projekt was voor de hoofdofficier van
justitie aanleiding om in alle driehoeksoverleggen dergelijke Halt-initiatieven te
stimuleren.
Vooralsnog bleek de animo ervoor te gering. De gedachten over het aanstellen
van een parketschadebemiddelaar hielden rechtstreeks verband met die konsta-
tering. De voorbereidingen in het kader van de start van het proefprojekt waren
zo goed als afgerond, toen de gemeente Goes plannen voor het oprichten van
een Halt-buro ging ontwikkelen. Dit bracht met zich mee dat ongeveer tege-
lijkertijd met de start van het schadebemiddelingsprojekt op proef een Halt-buro
in de gemeente Goes werd opgericht.
Een `Halt-afdoening' betekent per definitie een buiten justitiële reaktie zodat in
dat kader systematisch voor de schadebemiddelaar geen plaats is weggelegd.
Complementair vervullen het Halt-buro en de schadebemiddelaar zeer zeker
gezamenlijk een funktie.

Inmiddels is overleg gaande over uitbreiding van de door dit buro te behandelen
strafbare feiten-baldadigheid-naar ernstiger vormen van vandalisme en ver-
gelijkbaar gedrag.

Ook de geografische reikwijdte van het projekt heeft inmiddels enige uitbreiding
ondergaan naar de rondom Goes liggende gemeenten.
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Zeer binnenkort zal ook op Walcheren een intergemeentelijk Halt-projekt van
start gaan. In de beschrijving van dat projekt wordt vermeld dat schadebemid-
deling als belangrijke aanvulling op de `justitiële' schadebemiddeling is te
beschouwen.

De kontakten met balie en reklassering waren positief: zowel vanuit de reklassering
als vanuit de balie werd bij herhaling een beroep gedaan op bemiddeling door de
schadebemiddelaar. Voor de `jonge balie' gaf hij, op uitnodiging, een lezing over
achtergronden, doelstellingen en de inhoud van het experiment. De samenwerking
met het Buro Slachtofferhulp Zeeland bestond grotendeels uit een wederzijds infor-
matie-uitwisselen over konkrete slachtoffers- c.q. bemiddelingszaken.

Het samen met het bestuur in bredere zin dan hiervoor vermeld (zie pag. 3) optrek-
ken in de bestuurlijke preventie van kriminel gedrag bleef, bij gebreke van een
duidelijk bestuurlijk antwoord, slechts een O.M.-wens.

Evenwel blijft bij elke voorkomende gelegenheid de mogelijkheid van een daad-
werkelijke inzet van kracht.

De invalshoek van het experiment was vooral die van de bestuurlijke preventie:
door het institutionaliseren van de funktie van schadebemiddelaar zou het openbaar
ministerie in gezamenlijk optreden met het (lokale) bestuur een forse bijdrage kun-
nen leveren aan het voorkomen van (verder) krimineel gedrag. Hieraan lag met
name de gedachte ten grondslag dat het accent van de schadebemiddelingsaktivi-
teiten in de aan de strafprocessuele trajekt voorafgaande fase zou komen te liggen.

Gaandeweg evenwel werd duidelijk dat de bemiddelingen zich vrijwel uitsluitend
'binnen justitieel' afspeelden.

Dit kwam duidelijk tot uitdrukking toen later, medio 1990, werd afgesproken,
dat het schadebemiddelingsterrein op proef zou worden uitgebreid tot aktiviteiten in
het kader van de nakoming van de door de rechter aan een veroordeelde opgelegde,
c.q. door de officier van justitie aan een kennisgeving van voorwaardelijk-niet-
vervolgen gekoppelde, bijzondere voorwaarde: schadevergoeding. (De gang, van
zaken hierbij is dat de schadebemiddelaar de (voorwaardelijk) veroordeelde, c.q. de
verdachte, benadert met het voorstel om de schadevergoeding via hem te betalen, al
dan niet in termijnen. Doet hiervan is dat, wanneer van dit bemiddelingsaanbod
gebruik wordt gemaakt, dit een snellere afwikkeling van de zaak met zich mee-
brengt, en daarmee het belang van het slachtoffer dient. Te verwachten is immers
dat dan eerder aan de bijzondere voorwaarde wordt voldaan.)

Het doel van het experiment heeft aldus een verschuiving, c.q. verruiming onder-
gaan.

Doel is geworden: verhoging van de kwaliteit van de benadering van strafbaar
gedrag, door deze zo evenwichtig mogelijk af te stemmen op alle bij het strafbare
gedrag betrokken partijen. Niet alleen (meer) op de dader, maar ook op slachtoffer
en maatschappij.

Verondersteld mag worden dat het instituut 'parket-schadebemiddelaar' zoals zich
dat in het arrondissement Middelburg heeft weten te ontwikkelen aan die doelstel-
lingen volledig beantwoordt:
- genoegdoening voor het slachtoffer;
- direkte konfrontatie van de verdachte/dader met de gevolgen van zijn daad;
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- besef bij de dader van wat hij heeft aangericht, veeleer dan het vooruitzicht op
strafvermindering, als motief voor het vergoeden van de schade;

- besef bij 'het publiek' dat 'justitie' niet volstaat met louter een strafrechtelijke
reaktie, maar dat de vraag of de schade is vergoed daarbij ook een belangrijke
rol speelt.

In het beleidsplan voor Justitie in de komende jaren, 'Recht in Beweging', (zie blz.
45) en het Beleidsplan openbaar ministerie 1990-1995, 'Strafrecht met Beleid' (zie
blz. 64), kan men dezelfde gedachten en beleidsdoelstellingen terugvinden.

Voor een zeer recente onderstreping van bovenstaande konklusies moge ik tot slot
verwijzen naar (de laatste alinea) van het tweede deel van 'Het Nederlandse publiek
en het kriminaliteitsprobleem', van de hand van J. Junger-Tas en G.J. Terlouw,
hoofd, respektievelijk medewerker, van het WODC (gepubliceerd in aflevering 4
van Delikt en Delinquent 1991).

Middelburg, 29 april 1991
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Enquête bij de politiekorpsen (steekproef)
Per groep of korps werden twee verschillende enquêteformulieren opgestuurd. Een
enquêteformulier was bestemd voor de contactpersoon van de groep c.q. van het
korps met de schadebemiddelaar; een ander formulier was bestemd voor een wille-
keurige politiefunctionaris die dagelijks belast was met uitvoerende taken. De keuze
van deze laatste politie-ambtenaar werd overgelaten aan de groepscommandant c.q.
korpschef. De enquête was er vooral op gericht na te gaan in hoeverre de politie op
de hoogte was van het schadebemiddelingsproject op het parket en wat volgens haar
haar taak hierin was.

In totaal zijn 40 enquête-vragenlijsten verstuurd. Benaderd zijn: 4 gemeentelijke
politiekorpsen en 12 landgroepen van de Rijkspolitie. Daarnaast zijn 2 landgroepen
van de Rijkspolitie te water benaderd, de verkeersgroep van het district en de dis-
trictsrecherche van de Koninklijke Marechaussee.

Uitgebreid dossieronderzoek van schadebemiddelingszaken: praktische gang van
zaken bij het coderen
Wat de uitgebreide registratie betreft van zaken die door de schadebemiddelaar zijn
behandeld is per zaak (strafdossier per dader) informatie gecodeerd over maximaal
2 delicten en per delict over maximaal 2 slachtoffers. Indien meer dan een delict in
het dossier vermeld werd, werd als eerste delict het delict genoteerd met de meeste
schade waarvoor de schadebemiddelaar bemiddeld had. Per delict kon gedetailleerd
informatie verzameld worden over maximaal twee slachtoffers.
De volgorde waarin de slachtoffers werden gecodeerd is gerelateerd aan de hoogte
van de schade die zij hebben geleden tengevolge van het delict. Dus slachtoffer 1 is
het slachtoffer met de meeste schade van dat delict. Slachtoffer 2 heeft ten gevolge
van het delict minder of evenveel schade dan slachtoffer 1.

Het vergelijkend dossieronderzoek: wijze van steekproeftrekking
Conform de criteria die gelden voor een zaak ter voorlegging aan de schadebemid-
delaar, is een aantal criteria gesteld aan de zaken die werden getrokken. Uitgangs-
punt van het project is dat het moet gaan om strafbare feiten die onder de noemer
'veel voorkomende criminaliteit' vallen. Voor het vergelijkend onderzoek is dit
begrip geoperationaliseerd als omvattende: vermogensdelicten (artt. 310, 311 en 312
WvSr.), vernielingen (artt. 141 en 350 WvSr.) en lichte mishandelingen (art. 300.1
WvSr.). De steekproeven zijn getrokken op basis van vermelding van het delict in
de parketregistratie. Zaken die aan andere arrondissementen zijn overgedragen, wer-
den niet in de steekproef opgenomen. Zowel minderjarige als meerderjarige daders
werden in de steekproef opgenomen. Bijkomende criteria waarop de strafdossiers
bij het natrekken van de zaken (achteraf) zijn geselecteerd, zijn 1. dat de materiële
schade per strafdossier niet hoger mag zijn dan ƒ5000; 2. dat de dader niet (voor
het desbetreffende delict) voorlopig gehecht mag zijn geweest; 3. dat alleen die
zaken worden meegenomen waarbij het gaat om bekende benadeelden (schadever-
goeding kan immers niet plaatsvinden als benadeelde onbekend is). In al deze geval-
len werden deze zaken alsnog buiten het onderzoek gehouden. Bovendien is bij de
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Tabel 1: De totstandkoming van de steekproeven

totaal
contact met schadebemiddelaar
bereid tot medewerking enquête
benaderd
geslaagde interviews

niet geslaagd
- fout adres/verhuisd
- langere tijd onbereikbaar
- ziek
- 4x niet thuis
- weigering
- onbekend

daders slachtoffers

241 238
153 167
86 123
79 115
54 103

5 2
1 -
- 1
7 -

12 8
- 1

analyse van de strafdossiers het delict `winkeldiefstal zonder restschade' ook buiten
beschouwing gelaten.

Er is naar gestreefd om per jaar 150 dossiers te lichten. De periode waaruit de
zaken getrokken zijn, is:
- voor de experimentele groep: de zaken die tussen 1 juli 1989 en 31 december

1989 op het parket zijn ingeschreven;
- voor de controle- of vergelijkingsgroep: de zaken die tussen 1 juli 1988 en 31

december 1988 op het parket zijn ingeschreven.

Aanvankelijk werden 300 parketnummers per jaar getrokken. Bij het opvragen van
die dossiers bleken heel wat dossiers niet aanwezig of niet bruikbaar voor de steek-
proef, bijvoorbeeld omdat de zaak nog niet was afgedaan of omdat er sprake bleek
te zijn van voorlopige hechtenis of een te hoog schadebedrag per dader. Deze dos-
siers werden toen zonder meer teruggelegd. Om het gewenste aantal te verkrijgen,
is toen verder getrokken aan de hand van een reservelijst van parketnummers die
met dat doel was samengesteld.

Mondelinge enquête bij slachtoffers en daders: respons
Slachtoffers en daders zijn op twee manieren benaderd om te achterhalen of ze
bereid waren mee te werken aan een enquête:
1. rechtstreeks door de schadebemiddelaar ten tijde van de schadebemiddeling; of
2. schriftelijk-na contact met de schadebemiddelaar-waarbij zij via een ant-

woordstrookje in de gelegenheid werden gesteld te kennen te geven niet aan het
enquête-onderzoek te willen meewerken.

Tabel 1 geeft een overzicht van de totstandkoming van de uiteindelijke steek-
proeven.'

Om praktische redenen werd besloten daders en slachtoffers die buiten het arrondissement
wonen, niet mee te nemen in de interviewronde.
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Aantal contacten van de schadebemiddelaar met benadeelden en daders
Aan de schadebemiddelaar is gevraagd hoeveel contacten hij met daders en bena-
deelden heeft gehad.

Ten aanzien van benadeelden blijkt uit de gegevens van de schadebemiddelaar
(voor een uitvoerige beschrijving van de gegevens zie hoofdstuk 3) dat hij in een
zaak in 37% van de gevallen (88 van de 238 benadeelden) slechts eenmaal contact
heeft met de benadeelde (exclusief correspondentie). Ingeval de benadeelde ingaat
op het aanbod van de schadebemiddelaar, heeft hij in 57% van de gevallen (65 van
de 114 benadeelden) 2 of meer contacten (telefonisch of mondeling) met de bena-
deelden. In 12 gevallen is er geen contact geweest; in 1 geval is onbekend of er een
contact is geweest. In de overige 36 gevallen is eenmaal contact geweest met de
benadeelde.

Ten aanzien van daders blijkt de schadebemiddelaar- voor zover hij contact
krijgt met de dader-in de meeste gevallen (99 van de 160 daders; 61%) slechts
eenmaal telefonisch of mondeling contact met hem te hebben. Indien de dader
ingaat op het aanbod van de schadebemiddelaar, heeft hij in 32% van die gevallen
(38 van de 121) meer dan één contact met de dader; in 13 gevallen is geen direct
contact geweest met de dader en in 1 geval is onbekend of er direct contact is
geweest. In de overige 69 gevallen is eenmaal contact geweest met de dader.'

Tabel 1: Aantal contacten met schadebemiddelaar

aantal benadeelden d a d e r s
contacten totaal met bemiddeling totaal met bemiddeling

abs. % abs. % abs. % abs. %

geen 49 22 12 10 81 36 5 4
een 88 39 36 32 99 44 69 62
2 of meer 87 39 65 58 44 20 38 34

totaal 224 100 113 100 224 100 112 100
onbekend 14 1 17 9

Wat betreft de verstuurde correspondentie naar slachtoffers en daders: hierover kan niets
worden gemeld omdat deze gegevens niet systematisch door de schadebemiddelaar werden
bijgehouden.



Bijlage 5: Schadebemiddelingsrapporten

Arondissementsparket Middelburg

Onderwerp : Rapport schadebemiddeling:
Parketnummer :
Verdachte
Resultaat

RAPPORT

In verband met de zaak onder parketnummer werd door
mij, , schadebemiddelaar bij het arrondissementsparket te
Middelburg, bemiddeld in het vergoeden van de schade.

De benadeelde is genaamd:

De door de benadeelde bij de aangifte opgegeven schade bestond uit:
Aanvullende gebleken schade: . De schade bedraagt totaal: f
Reeds vergoede schade: f . Het door de benadeelde geclaimde schadebe-
drag bedraagtf

De schade was veroorzaakt door de verdachte genaamd:

Het schadebedrag is door de verdachte betaald d.d.

Bijzonderheden:

Bijlagen:

Middelburg,
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Arondissementsparket Middelburg

Onderwerp : Rapport schadebemiddeling:
Parketnummer
Verdachte
Resultaat

RAPPORT

Bijlage 5

In verband met de zaak onder parketnummer werd door
mij, , schadebemiddelaar bij het arrondissementsparket te
Middelburg, bemiddeld in het vergoeden van de schade.

De benadeelde is genaamd:

De door de benadeelde bij de aangifte opgegeven schade bestond uit:
Aanvullende gebleken schade: . De schade bedraagt totaal: f
Reeds vergoede schade: f . Het door de benadeelde geclaimde schadebe-
drag bedraagtf

De schade was veroorzaakt door de verdachte genaamd:

Het schadebedrag is door de verdachte niet betaald omdat

De benadeelde stelt zich bij niet betaling van het schadebedrag dan wel een
gedeeltelijke betaling van het schadebedrag civiele partij.

Bijzonderheden:

Bijlagen:

Middelburg,
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1 Tabellen

Tabel 1: Frequentieverdeling over het bedrag dat de dader bereid is als schadevergoeding te
betalen

abs. %

ƒ50 of minder 12 5
ƒ51 - f 100 15 7
f101-f250 46 20
f251 -f500 26 11
f501-f1000 12 5
f1001-f1500 1 0
meer dan f 1500 3 1
geen schadebemiddeling 120 51

totaal 235 100
onbekend 6

Tabel 2: Schadevergoeding ontvangen. bij
onderzoeksperiode

aanvang bemiddeling, tijdens en na de

tijdens na
abs. % abs. %

nog niet vergoed 153 75 114 73
reeds vergoed 31 15 25 16
deels vergoed 21 10 17 11

totaal 205 100 156 100
onbekend 33 67

Tabel 3: Frequentieverdeling van de slachtoffers die wel/niet gebruik wensen te maken van
schadebemiddeling, tijdens en na de onderzoeksperiode

tijdens na
abs. % abs. %

ja 148 72 111 67
nee 57 28 55 33

totaal 205 100 166 100
onbekend 33 57
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Tabel 4: Frequentieverdeling van de bereidheid van de daders om de schade te vergoeden,
tijdens en na de onderzoeksperiode

tijdens na
abs. % abs. %

ja 121 50 73 63
nee 120 50 43 37

totaal 241 100 116 100
onbekend - 112

Tabel 5: Frequentieverdeling van de daders die de schade wel/niet hebben betaald, tijdens en
na de onderzoeksperiode

tijdens na
abs. % abs. %

ja 101 83 61 86
nee 20 17 10 14

totaal 121 100 71 100
onbekend - 2

Schadevergoeding vóór en na de komst van de schadebemiddelaar

Tabel 6: Frequentietabel wel/geen pogingen een schadevergoedingsregeling te realiseren voor
de zitting 1988/1989

1988 1989
abs. % abs. %

ja 39 30 90 70
nee 46 40 69 60

totaal 129 100 115 100

n.s.

Tabel 7: Frequentietabel van de zittingen 1988/1989 en oproepen beledigde partij bij
restschade

restschade + oproep bel. partij
restschade, geen oproep bel. partij
restschade = 0

totaal

1988 1989
abs. % abs. %

22 32 11 23
40 58 25 54

7 10 11 23

69 100 47 100

X2=3,99; df=2; p=0,13
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Tabel 8: Frequentieverdeling van de zittingen 1988/1989 en bijzondere voorwaarden
schadevergoeding bij restschade

restschade + bijz. voorw.
restschade, geen bijz. voorw.
restschade - 0

totaal

X1=12,64; df-2; p=0,0018

2 Toelichting op de steekproeven

1988 1989
abs. % abs. %

- - 5 11
61 88 31 66

8 12 11 23

69 100 47 100

In hoofdstuk 1 worden de getrokken steekproeven nader omschreven en worden de
criteria genoemd op basis waarvan de zaken zijn getrokken.

In totaal zijn voor de twee jaren 336 zaken (strafdossiers) getrokken: 155 straf-
dossiers voor het jaar 1989 en 181 voor het jaar 1988.

Omdat de schadebemiddelaar uitsluitend voor materiële schade bemiddelt, zijn
alle zaken waarin er geen restschade was na teruggave van de gestolen goederen en
waarbij sprake is van winkeldiefstal (zonder braakschade) niet bij de analyses be-
trokken. Bij winkeldiefstal is er vaak geen restschade omdat de gestolen goederen
- na teruggave- opnieuw verkocht kunnen worden tegen de oorspronkelijk prijs.
Of er in de strafdossiers sprake was van restschade, kon pas achteraf worden nage-
gaan omdat men pas op basis van de dossiergegevens kon nagaan wat de eventuele
restschade of braakschade was. Dit wordt nergens anders geregistreerd. Dit resul-
teerde in een uiteindelijke steekproef van totaal 244 zaken. Het gaat hierbij om 129
daders uit 1988 en 115 daders uit 1989.

In de steekproef uit 1989 zitten zowel zaken die door de schadebemiddelaar zijn
behandeld als zaken die bij de trekking aan dezelfde vooropgestelde criteria volde-
den, maar niet door de schadebemiddelaar zijn behandeld. In totaal zitten in de
steekproef van 1989 41 strafdossiers/daders met schadebemiddeling door de schade-
bemiddelaar. Het totale bestand van de schadebemiddelaar (zie hoofdstuk 2) bestond
uit 241 daders.

Dit betekent dat 17% van de zaken die door de schadebemiddelaar zijn behan-
deld, in het vergelijkend dossieronderzoek is opgenomen. Omdat het aantal schade-
bemiddelingszaken in het vergelijkend dossieronderzoek gering is, is het moeilijk
om statistisch betrouwbare vergelijkingen te maken'. Niettemin kan uit de verge-
lijking van beide bestanden een aantal trends worden waargenomen waarover een
aantal opmerkingen kan worden gemaakt.

Bij de schadebemiddelingszaken uit het vergelijkend dossieronderzoek is er iets
vaker sprake van oudere daders en is het totale schadebedrag (per dader) wat hoger.
Ook betalen de daders die in het vergelijkend dossieronderzoek vallen iets minder
vaak de schadevergoeding dan de daders die in het bestand van de schadebemidde-

De chi-kwadraattoets is minder betrouwbaar wanneer er in een (of meer) cellen minder
dan vijf observaties verwacht worden. Gezien het geringe aantal gevallen van schadebe-
middeling door de schadebemiddelaar kan in een aantal gevallen de minimum verwachting
van vijf observaties per cel niet worden bereikt, hetgeen de toets onbetrouwbaar maakt.
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laar voorkomen. Hieruit kan men concluderen dat de daders uit het vergelijkend
dossieronderzoek niet geheel representatief zijn voor alle daders waarvan het straf-
dossier door de schadebemiddelaar in behandeling is genomen. Wil men een verge-
lijking treffen tussen beide groepen, dan zal men derhalve een beroep moeten doen
op de gegevens van het dossieronderzoek naar de zaken waarin door de schade-
bemiddelaar is bemiddeld (zie hoofdstuk 3).

Wat betreft de gegevensverzameling ten aanzien van het vergelijkend dossieronder-
zoek wordt erop gewezen dat per strafdossier (dader) gegevens verzameld zijn over
één slachtoffer van één delict. Als er meer dan één delict in het strafdossier vermeld
stond, is het delict gecodeerd ten gevolge waarvan de grootste materiële schade is
ontstaan. Met de overige delicten is geen rekening gehouden. Daarnaast zijn alleen
die delicten meegenomen die vallen onder de artikelen 310, 311, 312, 141, 350 en
300 WvSr. (voor verdere verantwoording van de keuze van de delicten wordt ver-
wezen naar paragraaf 1.5). Vervolgens zijn van het gecodeerde delict de gegevens
geregistreerd van het slachtoffer met de grootste materiële schade tengevolge van
dat delict.

Vergelijkbaarheid van de getrokken zaken uit 1988/1989
Om aan te kunnen geven dat de activiteiten van de schadebemiddelaar invloed heb-
ben gehad op het aantal en de aard van de schaderegelingen en op de afdoening van
de zaak door het openbaar ministerie of door de rechter, is het noodzakelijk dat
beide steekproeven wat betreft de aard van de zaken die erin voorkomen, zoveel
mogelijk gelijk zijn. Daarom moest ook worden nagegaan of er verschillen zijn
opgetreden in het soort zaken dat in 1988 en 1989 op het parket werd ingeschreven.
Zouden bijvoorbeeld ten gevolge van een veranderd vervolgingsbeleid zwaardere of
andersoortige zaken (binnen de vooropgestelde delictscategoriëen) in 1989 worden
doorgestuurd dan in 1988, dan zou niet gezegd kunnen worden dat een eventuele
toename van het aantal schaderegelingsgevallen het gevolg is van de komst van de
schadebemiddelaar omdat de aard van de zaken die worden vervolgd niet vergelijk-
baar is.

Teneinde een goede vergelijking tussen beide steekproeven te kunnen maken, is
een aantal achtergrondkenmerken in het onderzoek opgenomen. Er is gekeken of
de dader op grond van deze achtergrondkenmerken van elkaar verschillen. Als
achtergrondvariabelen zijn opgenomen: leeftijd, geslacht, etnische achtergrond,
woonsituatie, sociale laag, werksituatie, bron van inkomsten en recidive. Er zijn
wat betreft achtergrondkenmerken van de daders geen significante verschillen tussen
beide groepen gevonden.

Ook is gekeken of er tussen beide groepen verschillen te constateren waren in
delictskenmerken. Gekeken is naar het aantal delicten in het proces-verbaal, het
aantal mededaders, het aantal slachtoffers ten gevolge van de delicten, de waarde
van de totale schade van de delicten in het proces-verbaal, de hoogte van de rest-
schade na eventuele teruggave van gestolen goederen, lichamelijk letsel ten gevolge
van het delict. Voorts is er gecontroleerd op de aard van het delict (overtreden
wetsartikel), de aard van het slachtoffer (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en
op de relatie tussen benadeelde en dader. Op basis van de delictskenmerken werden
geen significante verschillen geconstateerd.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het hier om twee gelijke steekproeven
gaat. De delicten uit beide jaren zijn van dezelfde aard en hebben min of meer
dezelfde hoeveelheid schade veroorzaakt.
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3 Vergelijking met andere schadevergoedingsprojecten
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Vervolgens wordt nu nagegaan hoe het Middelburgse project presteert ten opzichte
van andere schadevergoedingsprojecten die de laatste jaren bij wijze van experiment
gerealiseerd zijn. Twee andere Nederlands projecten zullen in dit verband besproken
worden. Er is voor deze twee projecten gekozen omdat voor beide onderzoeken
volledige gegevens betreffende de opzet van het project en de onderzoeksresultaten
beschikbaar zijn. Vooreerst zullen de verschilpunten en de overeenkomsten wat be-
treft de werkwijze die in de verschillende projecten gevolgd is, in het kort gepre-
senteerd worden. Vervolgens worden de resultaten van de verschillende projecten
wat betreft het aantal schadebemiddelingszaken en het aantal geslaagde bemidde-
lingspogingen gepresenteerd.

3.1 Experiment bij de Rijkspolitie in het district Alkmaar

Schadebemiddeling gebeurde in het kader van een herbezoek van de politie aan
slachtoffers van strafbare feiten. Doel van dit herbezoek was naast de informatie-
verschaffing aan het slachtoffer, daar waar mogelijk, te bemiddelen bij een schade-
regeling tussen dader en slachtoffer (Zeilstra en Van Andel, 1990). Het experiment
duurde 10 maanden en werd uitgevoerd door 4 landsgroepen. Meer personen binnen
het korps waren verantwoordelijke voor de schadebemiddeling. Er werd geen cen-
trale figuur aangesteld die als coordinator optrad.

Voorwaarden
De voorwaarden voor schadebemiddeling waren:
- het moest gaan om een bekennende verdachte;
- het misdrijf mocht niet langer dan 6 maanden geleden gepleegd zijn;
- de verdachte mocht geen zware recidivist zijn.

Wat de aard van de delicten betreft, moest er sprake zijn van middelzware crimina-
liteit. De delicten die onder de criteria vielen waren: (fietsen)diefstal (schade moest
groter zijn dan ƒ500), vernieling of beschadiging van goederen, brandstichting,
mishandeling, inbraak(poging) ongeacht de hoogte van de schade, beroving, afper-
sing, doorrijden na aanrijding (indien er sprake was van persoonlijk letsel).

De selectiecriteria voor slachtoffers waren:
- het slachtoffers moest een natuurlijk persoon zijn of een kleine zelfstandige;
- het slachtoffer moest wonen in de regio van het korps;
- de schade moest minimaal f 500 bedragen (met uitzondering van woninginbraak,

zie hierboven);
- de schade mocht niet zijn terugbetaald door de verzekering.

Procedure
Eerst werd de dader benaderd en werd bekeken of schadevergoeding voor de dader
financieel haalbaar was en vervolgens of hij bereid was te betalen. Daarna werd het
slachtoffer benaderd. Indien het slachtoffer akkoord was, werd door de politie aan
dader en slachtoffer de afspraak tot het betalen van de schade schriftelijk bevestigd.
Slachtoffer en dader bemiddelden via de politie; er was geen direct contact tussen
beiden. De betaling gebeurde eveneens via de politie. Betaling moest gebeuren bin-
nen een termijn van 6 maanden, ineens of in termijnen. Gedeeltelijke betaling van
de schade werd niet geaccepteerd. Indien de dader slechts gedeeltelijk de schade
wilde of kon betalen, werd er niet verder bemiddeld en werd de bemiddeling als
mislukt beschouwd.
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Resultaten
In totaal kwamen 42 gevallen in aanmerking voor schadebemiddeling door de poli-
tie. In 4 gevallen bleek de schade terugbetaald te zijn door de verzekering. Van de
38 gevallen waarin door de politie geprobeerd is te bemiddelen, zijn er 10 (26%)
geslaagd, dat is 23 % van alle 42 zaken waarin schadebemiddeling is overwogen. In
28 gevallen is de bemiddeling mislukt.

Redenen voor mislukking:
- de dader beschikte over onvoldoende financiële middelen (18x; in 17 gevallen

was er sprake van meer dan een slachtoffer zodat het totale schadebedrag dat de
dader aan elk slachtoffer moest betalen te hoog werd). Gedeeltelijke betaling
werd niet toegestaan;

- de dader weigerde medewerking aan de schadebemiddeling (5x);
- de dader ontkende alle schuld (2x);
- andere redenen (2x).

3.2 Experiment bij de gemeentepolitie Leiden

Duur van het experiment: 1 jaar. Achterliggende gedachte:
1. daadwerkelijke hulpverlening aan het slachtoffer om zijn/haar materiële

verliezen ten gevolge van het delict vergoed te krijgen;
2. confrontatie van de dader met de consequenties van zijn gedrag door hem voor

de schade te laten opdraaien.

Het experiment werd uitgevoerd door verschillende afdelingen van de gemeentepoli-
tie Leiden. De verantwoordelijkheid voor de schadebemiddeling lag echter bij één
functionaris, namelijk de coordinator schadebemiddeling.

Ook in Leiden hadden dader en slachtoffer geen contact met elkaar en gebeurde
de bemiddeling via de politie.

Voorwaarden
- er werd alleen bemiddeld indien er sprake was van een meerderjarige dader,

first-offender;
- de delicten die in het experiment waren opgenomen waren: diefstal, vernieling

en lichte mishandeling;
- er was geen maximaal of minimaal schadebedrag van tevoren vastgesteld;
- afgesproken was dat indien het ging om een strafrechtelijk meerderjarige first-

offender die de gehele schadevergoeding betaalde en de schade beneden de f 500
lag, de zaak door de politie zou worden geseponeerd. Was de schade hoger, dan
zou er (door de politie) een transactie worden aangeboden;
indien het slachtoffer ermee akkoord ging, kon er ook bemiddeld worden voor
een gedeeltelijke schadevergoeding, met andere woorden: afwijkend van Alkmaar
moest de dader niet persé alle toegebrachte schade vergoeden, wilde er sprake
zijn van een geslaagde schadebemiddeling.

Resultaten
Er kwamen 178 zaken in aanmerking voor schadebemiddeling door de Leidse poli-
tie. In 118 gevallen is geprobeerd een schaderegeling tot stand te brengen. In 60
gevallen niet. De redenen hiervoor zijn:
- de schade was al onderling geregeld (14x);
- er was al onderling overleg over de schade (16x);
- de schade was geregeld via anderen (4x);
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- er was sprake van minderjarigheid van de dader (7x);
- de dader was spoorloos (8x);
- de dader was niet aanspreekbaar (11x).

In 72 van de 118 gevallen (61 %) is dit gelukt, waaronder 10 gevallen van gedeelte-
lijke vergoeding van de schade. Dit is 40% van alle 178 zaken waarin schadebe-
middeling is overwogen, en 61 % van de 118 gevallen waarin een poging tot schade-
bemiddeling is gedaan. Echter, indien het aantal zaken waarvan de afloop nog niet
bekend is, niet wordt meegerekend, dan stijgt het succespercentage naar 70% (72
van de 104 zaken).

In 46 gevallen (39% van 118, 26% van 178) is dit mislukt. De redenen van
mislukking zijn:
- de dader weigerde (11x);
- de dader ontkende (3x);
- er werd geen aangifte gedaan (10x);
- het slachtoffer wilde niet (3x);
- 19x werd de reden niet expliciet gemeld. Van deze 19 zaken liepen 14 echter

nog op het moment van het afsluiten van het onderzoek. Onbekend is hoe deze
zijn afgelopen.

Alkmaar en Leiden
Als redenen voor het verschil in succespercentage tussen beide experimenten wordt
door de onderzoekers (paragraaf 3.3) als mogelijkheid aangehaald:
- het mogelijk vooraf inschatten door de politie van de kans van slagen van een

bemiddeling; cijfers wijzen erop dat men in Leiden vooraf probeert in te schat-
ten hoe groot de kans is dat de dader zal betalen, voor men aan een schadebe-
middeling begint;

- de hoogte van de schade; in Alkmaar moest de schade f 1500 bedragen wilde er
sprake zijn van schadebemiddeling door de politie. De hoogte van de totale
schadebedragen van de zaken waarbij regeling tot stand is gekomen, is in Alk-
maar niet geregistreerd. Uit het experiment in Leiden is gebleken dat de kans
van slagen van een schadebemiddeling bij een lagere schade aanzienlijke hoger
ligt dan een hoger schadebedrag;

- het feit dat de Leidse politie bij een geslaagde schadebemiddeling de zaak sepo-
neerde. In Leiden ging het om first-offenders, dus daders zonder strafblad. Ver-
ondersteld wordt dat het voorkomen van een strafblad waarschijnlijk bij de dader
zwaar meeweegt bij de overweging de schade aan het slachtoffer te vergoeden;

- de organisatie van de schadebemiddeling. In Leiden was er een coordinator die
het verloop van de schadebemiddeling (en de betaling) in de gaten hield en des-
noods stappen ondernam als de dader niet binnen de gestelde termijn betaalde.
Hoewel deze werkwijze bezwaarlijk kan zijn omdat zij veel tijd vraagt was de
coordinator ervan overtuigd dat dankzij dit persoonlijk contact (bv. een bezoek
bij daders thuis) in een aantal gevallen geleid heeft tot een succesvolle afronding
van de schadevergoeding.

3.3 Schadebemiddelingsproject in Middelburg

De experimenten bij de gemeentepolitie van Leiden en de Rijkspolitie in het district
Alkmaar hebben betrekking op schadebemiddeling op politieniveau. Het schadebe-
middelingsproject in het arrondissement Middelburg was het eerste dat betrekking
had op schadebemiddeling op openbaar-ministerieniveau. Voor een beschrijving van
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dit project wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Hieronder worden nogmaals in het
kort de resultaten van het project, zoals geregistreerd door de schadebemiddelaar,
kort samengevat zodat gemakkelijk vergeleken kan worden met de eerder beschre-
ven projecten.

In de periode 1 juni 1989 tot 31 december 1989 zijn 241 strafzaken aan de schade-
bemiddelaar voorgelegd. Voor 121 daders heeft de schadebemiddelaar bemiddeld.
De redenen waarom de schadebemiddelaar in de overige 120 zaken niet heeft be-
middeld zijn:
- de schade was onderling al geregeld door dader en slachtoffer (38x);
- de benadeelde wenste geen schadebemiddeling door de schadebemiddelaar (12x);
- de dader reageerde niet of negatief op het aanbod van de schadebemiddelaar om

te bemiddelen (52x);
- de zaak is gestaakt (16x).

Van de 121 daders die zich bereid hebben verklaard via de schadebemiddelaar de
schade te vergoeden, hebben 101 (84%) de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk
betaald. Dit is 42% van alle 241 daders betrokken bij de zaken waarin schadebe-
middeling is overwogen. Door 20 daders (16%) is, ondanks hun bereidverklaring,
niet betaald. Redenen van niet betaling zijn onbekend gebleven.

Het betalingspercentage van de Middelburgse zaken waarin bemiddeld is, ligt dus
hoger dan in Leiden (61 % van alle afdoeningen; 70 % van de bekende afdoeningen)
of Alkmaar (26%).
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Tabel 1: Type misdrijf naar zaken die wel en niet aan de schadebemiddelaar zijn voorgelegd

misdrijf bemiddelings-
zaken

niet-bemiddelings-
zaken

totaal

abs. % abs. % abs. %

openbare orde en gezag 29 14 3 4 32 12
mishandeling 16 8 1 1 17 6
ruwheidsmisdrijven 85 43 21 28 106 39
vermogensmidrijven 63 32 51 67 114 41
overige delicten 7 3 - - 7 2

totaal 200 100 76 100 276 100

X2=32,0; df=4; p<0,001

Tabel 2: Etniciteit dader naar zaken die wel en niet aan de schadebemiddelaar zijn voorgelegd

etniciteit bemiddelings-
zaken

niet-bemiddelings-
zaken

totaal

abs. % abs. % abs. %

Nederlands
niet-Nederlands

185
15

93
7

61
15

80
20

246
30

89
11

totaal 200 100 76 100 276 100

X'=7,29; df=1; p=0,007

Tabel 3: Woonsitiuatie van de daders naar zaken die wel en niet aan de schadebemiddelaar
zijn voorgelegd

woonsituatie bemiddelings-
zaken

niet-bemiddelings-
zaken

totaal

abs. % abs. % abs. %

zelfstandig 24 17 14 26 38 19
eigen gezin 28 20 11 21 39 20
(pleeg)ouders 84 60 20 38 104 54
anders 5 3 8 15 13 7

totaal 141 100 53 100 194 100
onbekend 59 23 82

3C-12,8; df=3; p=0,005



100 Bijlage 7

Tabel 4: Dagactiviteit van de daders naar zaken die wel en niet aan de schadebemiddelaar
zijn voorgelegd

activiteit bemiddelings-
zaken

niet-bemiddelings-
zaken

totaal

abs. % abs. % abs. %

werkloos 51 31 35 59 86 39
werkt 58 36 10 17 68 30
schoolgaande 48 29 14 24 62 28
anders 6 4 - - 6 3

totaal 163 100 59 100 222 100
onbekend 37 17 54

X'=16,37; df=3; p 0,0009

Tabel 5: Aantal vroegere veroordelingen per dader naar zaken die wel en niet aan de schade-
bemiddelaar zijn voorgelegd

aantal vroegere bemiddelings- niet-bemiddelings- totaal
veroordelingen zaken zaken

abs. % abs. % abs. %

geen 128 65 36 48 164 60
eenmaal 22 11 13 17 35 13
tweemaal 18 9 4 5 22 8
drie of meer 30 15 23 30 53 19

totaal 198 100 76 100 274 100
onbekend 2 - 2

X'=11,76; df=3; p=0,008

Tabel 6: Frequentieverdeling over de daders van de totale schadebedragen tijdens en na de
onderzoeksperiode

totale
schadebedrag

tijdens*
abs. %

na**
abs. %

geen schade - - 4 3
ƒ50 of minder 17 10 11 8
f51 -f100 21 12 26 19
ƒ101 - f 250 58 33 33 24
ƒ251 - f 500 40 23 20 15
f501-f1000 22 13 18 13
f1001-f1500 5 3 10 7
meer dan ƒ 1500 12 6 14 11

totaal 175 100 136 100
onbekend 66 92

* gemiddelde: f 461; mediaan: f 225; modus: f 125
** gemiddelde: f 732; mediaan: f 225; modus: f 63
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Tabel 7: Frequentieverdeling van de delicten tijdens en na de onderzoeksperiode

1 01

tijdens na
delict abs. % abs. %

openbare orde en gezag 14 9 12 8
eenvoudige mishandeling 21 13 18 12
ruwheidsmisdrijven 72 45 59 40
vermogensmisdrijven 46 29 53 35
anders 7 4 8 5

totaal 160 100 157 100

Tabel 8: Frequentieverdel ing van het aantal slachtoffers per zaak tijdens en na de onderzoeks-
periode

aantal slachtoffers tijdens na
abs. % abs. %

een 124 79 123 82
twee 16 10 15 10
drie of meer 18 11 12 8

totaal 158 100 150 100
onbekend 2 7

Tabel 9: Frequentiverdeling van het aantal daders per zaak tijdens en na de onderzoeksperiode

aantal daders tijdens na
abs. % abs. %

een 122 76 113 75
twee 17 11 21 14
drie of meer 21 13 17 11

totaal 160 100 150 100
onbekend - 7

Tabel 10: Frequentieverdeling van de leeftijd van de daders tijdens en na de onderzoeks-
periode

tijdens na
abs. % abs. %

s 11 jaar 1 0 - -
12-15 jaar 36 15 31 15
16-17 jaar 49 20 37 18
18-24 jaar 82 34 68 30
25-34 jaar 39 16 31 15
35-44 jaar 23 10 23 11
2:45 jaar 11 5 19 11

totaal 241 100 209 100
onbekend - 19
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Tabel 11: Frequentieverdeling van het totale schadebedrag per zaak tijdens en na de onder-
zoeksperiode

tijdens*
abs. %

na**
abs. %

geen restschade - - 3 3
f 50 of minder 8 6 7 6
f51-f100 14 10 12 11
ƒ101 - f 250 38 28 28 26
f 251 -,f 500 31 23 17 16
f501-f1000 19 14 17 16
f1001-f1500 7 5 9 8
meer dan ƒ 1500 18 14 15 14

totaal 135 100 108 100
onbekend 25 49

* gemiddelde: ƒ 849; mediaan: f 275; modus: ƒ 125
** gemiddelde: f 949; mediaan: f 275; modus: f 175
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1 Representativiteit van het uitgebreide dossieronderzoek

Niet alle gevallen die bij schadebemiddelaar zijn geweest, zijn in het
dossieronderzoek opgenomen (207 van de 241 daders). Alleen die strafdossiers die
op het parket voorhanden waren op het moment van dit dossieronderzoek, zijn
geregistreerd. Daarom is gecontroleerd of de zaken die in dit uitgebreide
dossieronderzoek betrokken zijn, representatief zijn voor de zaken die in het
bestand van de schadebemiddelaar voorkomen. Zeven variabelen zijn met elkaar
vergeleken' (tabel 1).

Met behulp van de chi-kwadraattoets is onderzocht of de twee bestanden signifi-
cant van elkaar verschillen. Zoals uit tabel 1 blijkt, is er op één variabele een sig-
nificant verschil gevonden. Het totale schadebedrag per dader is in het uitgebreide
dossieronderzoek gemiddeld iets hoger dan in het bestand van de schadebemiddelaar

Tabel 1: Representativiteit van het uitgebreide dossieronderzoek over 7 variabelen

variabelen

leeftijd dader
geslacht dader
totale schadebedrag
totale schadebedrag deze dader
betaling schadevergoeding
betaalde bedrag
delict

1

X2 df p

1,52 5 0,91
0,17 1 0,67
4,36 5 0,48

10,72 4 0,03
0,4 1 0,52
2,34 3 0,50
6,46 4 0,16

In het dossieronderzoek is leeftijd berekend door de geboortedatum en de datum waarop
het delict is gepleegd, van elkaar af te trekken. In het bestand van de schadebemiddelaar
werd de datum van het delict niet geregistreerd, wel de datum waarop het proces-verbaal
op het parket is binnengekomen. Niet uit het oog mag worden verloren dat het maanden
(na datum delict) kan duren alvorens een proces-verbaal op het parket binnenkomt waar-
door de berekening niet geheel accuraat is.
In het dossieronderzoek is het totale schadebedrag over alle delicten in het strafdossier
van een bepaalde dader berekend. Het totale schadebedrag in het bestand van de schade-
bemiddelaar heeft echter betrekking op de totale schade in een bepaalde zaak (schadever-
oorzakende gebeurtenis). Het kan voorkomen dat in een zaak van meer daders en meer
benadeelden sprake is, zodat een 'zaak' volgens de registratie van de schadebemiddelaar
niet overeenkomt met een strafdossier van een bepaalde dader naar aanleiding van één
bepaald delict.
Daarnaast is in het dossieronderzoek het schadebedrag genoteerd zoals dit vermeld staat in
het proces-verbaal van politie. De schadebemiddelaar hanteert diezelfde gegevens om het
schadebedrag te bepalen. Echter daarnaast heeft hij de mogelijkheid om - na overleg met
de benadeelde- nauwkeuriger het schadebedrag te bepalen. Hierdoor is het mogelijk dat
voor een zelfde feit de schadebedragen van elkaar afwijken.
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zelf. Echter, het totale schadebedrag staat niet in verband met het slagen van de
schadebemiddeling (restschade is belangrijker). Bovendien is in beide groepen het
grootste deel van de daders verantwoordelijk voor schadebedragen van ƒ500 of
minder. Dit betekent dat beide groepen met elkaar vergelijkbaar zijn en dat de con-
clusies die voor de ene groep getrokken kunnen worden, ook gelden voor de andere
groep-

2 Persoonskenmerken van de daders

In het dossieronderzoek onder schadebemiddelingszaken zijn gegevens geregistreerd
van 207 daders.

Tabel 2: Frequentieverdeling van de geslacht van de daders in het uitgebreide dossier-
onderzoek

abs. %

man
vrouw

192 93
15 7

totaal 207 100

Tabel 3: Frequentieverdeling van de leeftijd in het uitgebreide dossieronderzoek

abs. %

s 11 jaar 2 1
12-15 jaar 31 15
16-17 jaar 34 17
18-24 jaar 67 33
25-34 jaar 39 19
35-44 jaar 21 10
a45 jaar 10 5

totaal 204 100
onbekend 3

Tabel 4: Frequentieverdeling van de burgerlijke staat van de daders in het uitgebreide
dossieronderzoek

abs. %

gehuwd/samenwonend 35 18
weduwnaar 1 0
gescheiden 7 4
ongehuwd/niet samenwonend 153 78

totaal 196 100
onbekend 11
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Tabel 5: Frequentieverdeling van de woonsituatie van de daders in het uitgebreide dossier-
onderzoek

ab s. %

zelfstandig 24 17
eigen gezin 28 19
(pleeg)ouders 87 60
anders` 5 4

totaal 144 100
onbekend 63

* woongemeenschap (1x), tehuis (1x), psychiatrisch ziekenhuis (3x)

Tabel 6: Frequentieverdeling van de activiteit van de daders in het uitgebreide dossier-
onderzoek

abs. %

werkloos 51 30
werkt hele dagen 57 34
schoolgaand hele dagen 48 29
anders* 12 7

totaal 168 100
onbekend 39

* part-time student (2x), part-time werk (3x), pensioen (2x), huisvrouw (3x), milit. dienst (2x)

Tabel 7: Frequentieverdeling bron van inkomsten van de daders in het uitgebreide dossier-
onderzoek

abs. %

salaris 61 41
werkloosheidsuitkering 24 16
andere uitkeringen* 10 7
geen eigen inkomen 54 36

totaal 149 100
onbekend 58

• WAO (1x), AOW (1x), voogdij vereniging (1x), vluchteling (1x), AWW (1x), combinatie
loon/uitkering (1x), militaire dienst (2x), studiebeurs (1x)

Tabel 8: Frequentieverdeling van het aantal vroegere contacten met de officier van justitie in
het uitgebreide dossieronderzoek

abs. %

geen 107 53
eenmaal 31 15
tweemaal 25 12
driemaal of meer 41 20

totaal 204 100
onbekend 3
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Tabel 9: Frequentieverdeling van het aantal vroegere veroordelingen in het uitgebreide
dossieronderzoek

abs. %

geen 132 64
eenmaal 24 12
tweemaal 18 9
driemaal of meer 31 15

totaal 205 100
onbekend 2

3 Delictgegevens

In het dossieronderzoek zijn per dader de delictgegevens genoteerd. Gegevens zijn
verzameld over maximaal twee delicten per strafdossier. Indien er meer dan twee
delicten per strafdossier aanwezig waren, is gekozen is voor die delicten die de
meeste schade hebben veroorzaakt en waarvoor de schadebemiddelaar heeft bemid-
deld. In totaal zijn er gegevens over 254 delicten gecodeerd. Deze zijn gepleegd
door 207 daders.

Tabel 10: Frequentieverdeling van de totale schade ten gevolge van de delicten in het uitge-
breide dossieronderzoek

abs. %

ƒ50 of minder 9 6
f51-f100 9 6
f101-f500 58 42
f501-f1000 24 18
f1001-f1500 5 5
ƒ1501 - ƒ5000 23 17
ƒ5001 - ƒ10.000 7 5
f10.001-f50.000 2 1

totaal 137 100
onbekend 70

Tabel 11: Frequentieverdeling van de aard van de delicten (delict 1 en delict 2) in het uitge-
breide dossieronderzoek

abs. %

openbare orde en gezag
eenvoudige mishandeling
ruwheidsmisdrijven
vermogensdelicten
overige delicten*

totaal

36 14
20 8

101 40
90 35
7 3

254 100

* art. 30 WVW (6x), art. 83 APV (1x)
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Tabel 12: Frequentieverdeling van het aantal mededaders betrokken bij de delicten in het
uitgebreide dossieronderzoek

abs. %

geen mededaders 116 47
een mededader 52 21
twee mededaders 42 17
drie of vier mededaders 19 8
vijf of meer mededaders 16 7

totaal 245 100
onbekend 9

Tabel 13: Frequentieverdeling van het aantal benadeelden ten gevolge van de delicten in het
uitgebreide dossieronderzoek

abs. %

een 225 87
twee 10 4
drie of vier 8 4
vijf of meer 11 5

totaal 254 100

4 Persoonskenmerken van benadeelden

In totaal zijn gegevens geregistreerd van 283 benadeelden betrokken bij de delicten
van de 207 daders.

Tabel 14: Frequentieverdeling van de aard van het slachtoffer in het uitgebreide dossier-
onderzoek

abs. %

man 110 39
vrouw 56 20
kleine winkelier 31 11
rechtspersoon 86 30

totaal 283 100
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Tabel 15: Frequentieverdeling van de restschade van de benadeelden in het uitgebreide
dossieronderzoek

abs. %

geen restschade 21 8
f 50 of minder 28 11
f51-f100 31 12
f101-f500 114 44
f501-f1000 26 10
f1001-f1500 6 2
f1501-f5000 30 11
ƒ5001 - ƒ10.000 6 2

totaal 262 100
onbekend 21

Tabel 16: Frequentieverdeling van de slachtoffers die een relatie met de dader hebben in het
uitgebreide dossieronderzoek

abs. %

geen relatie 167 87
wel een relatie 24 13

totaal 191 100
onbekend 92

5 Discriminant Analysis

Tabel 17: Trapsgewijze significantie van de in de functie opgenomen variabelen

stap naam variabele

1 aantal vroegere veroordelingen
2 relatie
3 hoogte schadebedrag
4 aantal vroegere contacten ovj
5 leeftijd dader

Wilks' Lambda sign.

0,88595 <0,0001
0,84768 <0,0001
0,81491 <0,0001
0,79529 <0,0001
0,78337 <0,0001

Canonische discriminant functies:
1 functie; eigenwaarde=0,2765; canonische correlatie=0,465

Tabel 18: Gestandaardiseerde Canonische Discriminant Functie Coëfficiënten

aantal vroegere veroordelingen 0,40199
relatie 0,43359
hoogte schadebedrag 0,41044
aantal vroegere contacten ovj 0,34037
leeftijd dader 0,30573



Bij hoofdstuk 5

Tabel 19: Classificatie resultaten, in % (N=148)

109

voorspelde werkelijke groep
groep falen slagen

falen 30 11
slagen 14 45

correct geclassificeerd: 75 %
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1 Beschrijving van de steekproef slachtofferenquête

De slachtoffers
In totaal hebben 76 mannen en 27 vrouwen aan het interview meegedaan. Van deze
respondenten hebben 36 het interview ingevuld namens een rechtspersoon'. De
leeftijd van de 67 natuurlijke personen die in de steekproef zijn opgenomen (dus
niet van de natuurlijke personen die aangifte gedaan hebben namens een
rechtspersoon), varieert tussen 14 en 86 jaar; de helft van de respondenten is tussen
25 en 44 jaar en de gemiddelde leeftijd is 39 jaar. De meeste slachtoffers wonen
samen met 2 of meer personen; slechts 8 slachtoffers wonen alleen. Meer dan de
helft van de slachtoffers (69%) heeft werk. Er zijn 21 slachtoffers zonder werk: 10
zijn `huisvrouw', 5 zijn gepensioneerd, 4 studeren; 1 is arbeidsongeschikt en 1 is
werkloos. Het gemiddelde inkomen onder de slachtoffers bedraagt ongeveer ƒ 2500
netto per maand. Drie kwart van de slachtoffers (51) heeft middelbaar
beroepsonderwijs gevolgd of minder; 16 slachtoffers hebben een hogere opleiding
gevolgd.

De delicten
De delicten waarvan de benadeelden slachtoffer zijn geworden, variëren. De
grootste groep benadeelden is slachtoffer geworden van vernieling (zie tabel 1). Zo
blijkt ook dat in 83% van de gevallen de schade mede uit beschadiging of
vernieling van goederen bestond. Het schadebedrag na teruggave van gestolen

Tabel 1: Frequentieverdeling naar type delict in steekproef slachtofferenquête

type delict

inbraak huis
inbraak anders
beroving
auto diefstal
(brom)fiets diefstal
diefstal uit auto
vernieling
bedreiging
mishandeling
aanrijding
anders
combinaties

abs. %

1 1
11 11
2 2
2 2
9 8
3 3

51 49
1 1

10 10
4 4
4 4
5 5

totaal 103 100

Onder rechtspersonen worden grote warenhuizen, bedrijven en non-profit organisaties
verstaan. Kleine winkeliers worden echter als natuurlijke personen beschouwd.
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goederen liep op van minder dan f 100 tot meer dan f 5000; echter, 65 % van de
benadeelden zei een schade te hebben van f 500 of minder. Het gemiddelde
schadebedrag lag rond f 800. In de meeste gevallen (88; 85 %) was er geen sprake
van lichamelijk letsel ten gevolge van het delict. In totaal zeiden 15 slachtoffers
letsel opgelopen te hebben; 6 slachtoffers vonden het niet nodig zich voor het letsel
medisch te laten behandelen, 5 slachtoffers zeiden eenmalig te zijn behandeld en 4
slachtoffers waren meermalen behandeld.

Voor 74% van de respondenten (86) was de dader een volkomen onbekende. In
16 gevallen was de dader een bekende van gezicht en 9 slachtoffers kenden de
dader persoonlijk. Twee slachtoffers zeiden niet te weten of de dader een bekende
was.

2 Meest bijgedragen tot verwerking van het delict

Tabel 2: Antwoorden op de vraag: Wat heeft volgens u bijgedragen tot verwerking van het
delict? (meer antwoorden waren mogelijk; 67 slachtoffers beantwoordden deze
vraag)

abs. %

gesprek met familie
gesprek met vrienden
gesprek met hulpverlening
tijdsverloop
schadevergoeding
anders

3 Beschrijving van de steekproef daderenquête

24 36
15 22
2 3

17 25
17 25
4 6

In totaal zijn 54 daders geïnterviewd. Bijna alle respondenten zijn mannen (53); één
vrouwelijke dader heeft aan het interview meegewerkt. De leeftijd van de daders
varieert tussen 12 en 80 jaar. Maar de meeste daders zijn jong: één kwart is 16 à
17 jaar en één kwart is tussen 18 en 24 jaar. In overeenstemming hiermee zijn de
meeste daders ongehuwd (36; 67%). Achttien daders (37%) zijn getrouwd of
samenwonend. Alle respondenten wonen samen met één of meer personen.

Iets meer dan de helft van de respondenten (30; 56%) heeft werk. Aan de 24
niet-werkende respondenten is nader gevraagd naar hun sociale status. Voor de
antwoorden van de niet-werkende daders zie tabel 3.

Tabel 3: Frequentieverdeling van de bezigheden van niet-werkende daders in steekproef
daderenquête

aantal

gepensioneerd/VUT 1
werkloos/werkzoekend 6
arbeidsongeschikt 1
studerend/schoolgaand 15
huisvrouw 1
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Tabel 4: Frequentieverdeling naar gepleegde delicten in steekproef daderenquête

113

abs. %

openbare orde en gezag 8 15
eenvoudig mishandeling 4 7
ruwheidsmisdrijven 29 54
vermogensmisdrijven 12 22
art. 30 W V W 1 2

totaal 54 100

Het opleidingsniveau van de daders is over het algemeen laag. Van de 54 respon-
denten hebben twee daders havo/vwo gevolgd. De overige 52 daders hebben mbo
of een lagere opleiding gevolgd. Hiervan heeft de helft lbo of alleen lager onderwijs
gevolgd.

Het netto maandelijks inkomen van de respondenten varieert van minder dan
ƒ500 tot meer dan ƒ5000. Het gemiddelde inkomen ligt rond ƒ2000 netto per
maand. Mediaan en modus vallen in dezelfde categorie: tussen f 1500 en f 2999 per
maand.

Diverse delicten zijn vertegenwoordigd in de steekproef. Vooral ruwheidsmis-
drijven, waaronder vernielingen (art. 350 WvSr.) komen veel voor. Zie verder
tabel 4.

De schadebedragen die de daders moeten betalen, lopen van f 57 tot f 2050. De
meeste schadebedragen liggen beneden f 500 (33 daders). Er zijn 7 daders met een
schade tussen f 500 en f 1000. 3 daders hebben meer dan f 1000 schade. Er zijn 11
daders die het bedrag van de schade niet weten. Het gemiddelde schadebedrag is
ƒ446. Omdat de bedragen zo verre uit elkaar lopen, geeft de gemiddelde weinig
inzicht in de opbouw van de schadebedragen. De mediaan en de modus bieden wat
de spreiding van de schade betreft meer informatie: het meest voorkomende bedrag
is f 250 en de mediaan (punt waar 50% van de observaties onder en boven liggen)
is f 308.

4 Meningen van daders ten aanzien van schadevergoeding in het
algemeen

a. Als je door het vergoeden van de schade een strafblad kunt voorkomen, moet je
dat altijd doen:

(zeer) mee eens 35
niet eens/niet mee oneens 12
(zeer) mee oneens 7

b. Het vergoeden van de schade leidt tot vermindering van de straf:

(zeer) mee eens 33
niet eens/niet mee oneens 12
(zeer) mee oneens 9

c. Je kunt beter een paar dagen zitten dan f 1000 schadevergoeding te betalen:

(zeer) mee eens 20
niet eens/ niet mee oneens 9
(zeer) mee oneens 25
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d. Schadevergoeding vind ik de meest eerlijke straf omdat deze straf het meest in
verhouding staat tot de schade voor het slachtoffer:

(zeer) mee eens 44
niet eens/niet mee oneens 7
(zeer) mee oneens 3

e. Schadevergoeding is een goede straf omdat je hierdoor direct geconfronteerd
wordt met de gevolgen van het delict voor het slachtoffer:

(zeer) mee eens 48
niet eens/niet mee oneens 4
(zeer) mee oneens 2

f. Aan schadevergoeding moet je niet beginnen omdat je daarnaast waarschijnlijk
toch nog een andere straf krijgt:

(zeer) mee eens 8
niet eens/niet mee oneens 14
(zeer) mee oneens 32

g. Het betalen van de schadevergoeding heeft geen invloed op het opnieuw plegen
van een strafbaar feit:

(zeer) mee eens 20
niet eens/niet mee oneens 9
(zeer) mee oneens 25

h. Ik vind schadevergoeding vanzelfsprekend omdat het vanzelfsprekend is dat je
herstelt wat je kapot gemaakt of vernield hebt:

(zeer) mee eens 47
niet eens/niet mee oneens 5
(zeer) mee oneens 2

i. Het betalen van schadevergoeding geeft je het gevoel af te rekenen met een fout
uit het verleden:

(zeer) mee eens 35
niet eens/niet mee oneens 11
(zeer) mee oneens 8

j. Door de schade te vergoeden, krijg je de kans iets goed te maken ten aanzien
van het slachtoffer:

(zeer) mee eens 37
niet eens/niet mee oneens 13
(zeer) mee oneens 4

k. Schadevergoeding is overbodig omdat slachtoffers hun schade toch van de ver-
zekering vergoed krijgen:

(zeer) mee eens 5
niet eens/niet mee oneens 15
(zeer) mee oneens 34
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93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Mijn

94. Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
drs. M.M.J. Aalberts

95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Enunerik

96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Cozijn

97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-
onderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink; drs. C. Verwers

1990

98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz

99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M. 1. Zeilstras drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P. C van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M. M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf
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106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m. v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m.v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werd, dr. M. W. Bol; m.m.v. B.J. W. Docter-Schamhardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn

112. Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting
drs. E.C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg

114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker; drs. S.M. Schneider

115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen

1992

116. SchadebemiddelingsprojectMiddelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers



fimu 00


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116



