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TUSSENTIJDSVERSLAG VAN HET SCHADEREGELINGSPROJECT ALKMAAR 

Inleiding 

Sedert januari 1984 kreeg het team rechtspleging het zgn. schade-
regelingsproject in het arrondissement Alkmaar overgedragen. Door 
een minder dan heldere berichtgeving over de achtergronden van 
dit project bleven vele kanten ervan lange tijd gehuld in nacht en 
nevel. Hoewel er tijdens de ons bekende voorgeschiedenis reeds ver-
scheidene vergaderingen over het project belegd waren, er een be-
geleidingscommissie plus coordinator was ingesteld en er afspraken 
gemaakt schenen te zijn, bleken we toch op een schip gestapt te zijn, 
dat we tijdens het varen naar onze eigen inzichten moesten opbouwen 
uit het schaars beschikbare organisatorische materiaal, dat we bij 
de politie tegenkwamen. Hierdoor is een en ander er anders gaan 
uitzien dan wat de projectontwikkelaars zich al dan niet scherp 
voor ogen hadden gesteld. 

1. Voorgeschiedenis en aanleiding 

De aanleiding van het project moet gezocht worden in de verhoogde 
politieke belangstelling voor de positie van het slachtoffer, o.a. 
tot uiting komend in het werk van de Commissie Vaillant, in een 
door het WODC gehouden sympoSium over dit onderwerp en in het 
Hulpverleningsproject Slachtoffers van Misdrijven dat in het arron-
dissement Alkmaar sedert maart 1982 middels vrijwilligers slacht-
offers begeleidt. 
Het doel van het project was een praktijkexperiment op te zetten 
ten einde na te gaan "of langdurige naweeen en secundaire victimi-
zatie (irritatie e.d.) te voorkomen zijn". Hieruit werden drie 
meer bijzondere doelen afgeleid: 

-Het slachtoffer als mens te behandelen, hetgeen inhoudt dat het 
niet slechts als een informant dient te worden benaderd, maar als 
iemand die behoefte heeft aan emotionele en praktische ondersteu-
ning; 

-het slachtoffer behulpzaam te zijn bij het krijgen van zowel mate-
rieel als immaterieel herstel; 

-het slachtoffer inlichtingen te verstrekken over het verloop van 
de zaak. 

Aan het praktijkexperiment zou worden deelgenomen door de land-
groepen van de Rijkspolitie te Heiloo en Stedebroec, terwijl de loop-
tijd van het experiment 6 tot 12 maanden zou bedragen. De opgegeven 
redenen waarom nu juist door de twee vermelde landgroepen aan de 
proef zou worden deelgenomen waren, dat 1 0 ) deze landgroepen van 
oudsher meer slachtoffergericht zijn, 2°) administratief hun zaken 
het beste geregeld hadden en 3°) de hoogste oplossingspercentages 
hadden, hetgeen maar ten dele opging. 



Op een.op 29 juni 1983 gehouden vergadering ten behoeve van 
dit project, waaraan van de zijde van het Openbaar Ministerie, 
de Rijkspolitie en het WODC werd deelgenomen, werd een bege-
leidingscommissie samengesteld, die bestond uit de leden van 
deze vergadering. Besloten werd om het experiment verder af 
te stemmen op de praktijk in de beide proefgroepen Heiloo en 
Stedebroec. Concreet kwam dit op het volgende neer: 

- In Heiloo  zal aan de aangevers van misdrijven informatie ver-
schaft worden en zal door de politie actief  bemiddeld worden 
om van de zi.jde van de dader de schade vergoed te krijgen. Ook 
zal de politie zich actief opstellen t.a.v. de praktische be-
geleiding van het slachtoffer (verzekering; het leggen van 
contacten met hulpverleners; e.d.). 

- In Stedebroec  zal de politie informatie verschaffen en in ge-
val de dader bekend is een contact tot stand brengen tussen 
de dader en het slachtoffer, die vervolgens onderling, zonder 
dat de politie zich erin mengt, een schaderegeling overeen 
zullen komen. De afhandeling van deze regeling zal rechtstreeks 
tussen de dader en het slachtoffer verlopen. 

Ook het Openbaar Ministerie zou zich actief opstellen t.a.v. . 
de positie van het slachtoffer, dat wil zeggen informatie ver-
schaffen over het verloop van de zaak, waar mogelijk schade-
regelingen tot stand brengen en - teneinde bereikbaar voor het 
slachtoffer te zijn - in de beide gemeenten een spreekuur houden. 

Voordat de proef definitief van start gaat - gestreefd werd 
naar 1 september 1983 - zal - er met beide groepen nog een eind-
bespreking worden gehouden, waarbij ook een lid van het Open-
baar Ministerie vertegenwoordigd zal zijn. 

2. Beschrijving.van de invoering van het project in 1984 

Hoewel er naar gestreefd was de proef op 1 september 1983 in 
te voeren bleken er eind december van dat jaar toch enige moei-
lijkheden en onduidelijkheden te bestaan, waardoor de voortgang 
in gevaar dreigde te komen. Hiertoe werd de concrete uitvoering 
van het project nogmaals met het Openbaar Ministerie en de beide 
landgroepen der Rijkspolitie doorgesproken en waar nodig bijgesteld. 
Hoewel er voor de overname van het project reeds op alle niveaus 
uitvoerig gediscussieerd was, werden de besprekingen gevoerd op 
een wijze alsof een en ander nog niet eerder ter sprake was ge-
weest°. Hierdoor was.er  wel een sfeer ontstaan waarin aanpassingen 
op een soepele s  wijze konden worden doorgevoerd. 

2.1 Overleg Openbaar Ministerie 

In het overleg met de hoofdofficier en de bij dit project betrok-
ken officier van justitie werd door eerstgenoemde het beleid van 
het parket uiteengezet. In grote trekken weergegeven komt dit be-
leid neer op het volgende: 

° Van de op de groepen gehouden voltallige besprekingen waren wij 
niet op de hoogte, zodat het ons niet opviel dat de gehele dis-
cussie als het ware opnieuw gevoerd werd. 



-3- 

• 

Het Openbaar Ministerie poogt in het kader van zijn sepot-
beleid reeds lange tijd zijn sepot-bevoegdheid te gebruiken 
om de verdachte ertoe te bewegen de geleden schade aan het 
slachtoffer te vergoeden. Desondanks is het OM van mening, 
dat veel schaderegelingen rechtstreeks door de politie kan 
worden geregeld. Dit zou het OM enige werkdruk besparen, 
terwi.j1 het slachtoffer sneller zijn schade vergoed ziet. In 
geval de dader de schade wel kan, maar niet wil betalen, is 
het OM van mening, dat dit als strafverzwarend dient te 
worden aangemerkt. Voor wat betreft de gevallen,die voor 
schaderegeling in aanmerking komen, geldt, dat verkeers- en 
schuldmisdrijven uitgesloten zijn. Voorts dient er geen sprake 
te zijn van een te zware recidive. Er bestaat geen maximum 
schadebedrag. Bij gemeenschappelijk daderschap dienen elle 
mededaders aan de schaderegeling deel te nemen en dient het 
schadebedrag hoofdelijk omgeslagen te worden. De berichtgeving 
aan het OM dient bij een aanvaarde schaderegeling middels een 
verkort proces-verbaal (plus PV van aangifte) te verlopen. 
De schaderegeling dient binnen een maand te zUn voltooid of 
er dient een eerste betaling te zijn verricht. Mislukt de 
schaderegeling, dan dient er onverwijld proces-verbaal te 
worden opgemaakt en verzonden, ongeacht de tijdsduur die er 
verstreken is na de aangifte. 

Ter zake van de haalbaarheid van een schaderegeling of 
het succes bij civiele partijstelling werd van de zi.jde van het 
OM erop gewezen dat het gevaarlijk is al te hooggestemde ver- 
wachtingen te koesteren: 'de meeste verdachten zijn kale kikkers 
waarvan geen veren te plukken 

2.2 Overleg Rijkspolitie 

a) Heiloo 

De bespreking in Heiloo had tot doel de verdere feitelijke uit-
voering van het project nader te regelen. Bij deze bespreking 
bleek dat er nog onduidelijkheid bestond t.a.v. de bejegening 
van het slachtoffer, vooral betreffende diens emotionele en 
sociale begeleiding. De gedachte om het slachtoffer "bij de 
hand te nemen", tal van praktische zaken ( zoals het invullen 
van verzekeringsformulieren, opbellen naar hulpverlenings-
instanties, e.d.) te regelen, of hem om "uit te huilen een 
kunstschouder" aan te reiken, werd met ondermaats enthousias-
me ontvangen. Informatie over het verloop van de zaak wilde 
men uiteraard wel verstrekken. 

Ten aanzien van het onderdeel "schadeherstel" werd uiteinde-
lijk het volgende geregeld: 

- Het door de ply. groepscommandant opgesteld . formulier wordt 
in bilgestelde vorm het registratie-instrument. 

- De verschillende brieven die ter aanmaning of bevestiging aan 
de dader of aan het slachtoffer worden verstuurd. 

- De wijze van schadevergoeding middelseen 'politie-rekening'. 
- De termijnstelling en de opzending van een verkort proces-
verbaal. [Inzending van het verkort PV na een maand na bekend-
wording van de dader en de aanbieding van een schaderegelings-
mogelijkheid]. 



b) Stedebroec  

Ook deze bespreking was gericht op de verdere uitvoering van 
het slachtofferproject. In een aantal opzichten stond de groep 
Stedebroec een andere benadering voor dan die te Heiloo: 

-In de eerste plaats was men de mening toegedaan, dat slacht-
offer en dader zelf de schadevergoeding dienden te regelen. 
De taak van de politie bestond er slechts uit om de mogelijk- 
heid van een schaderegeling bij de dader onder ogen te brengen. 

-De herstelbetalingen dienen door de dader rechtstreeks aan 
het slachtoffer te worden voldaan. Een tussengeschoven 'politie-
rekening', zoals die door de groep Heiloo wordt gebruikt, werd 
afgewezen als zijnde ongewenst en bovendien onmogelijk. 

Voor het overige werd door Stedebroec dezelfde procedure aange-
houden als die van Heiloo. 

2.3 Initiatief gemeentepolitie Hoorn 

iioewel het project aanvankelijk werd gepresenteerd als een ini-
tiatief van de Rijkspolitie, bleek ook de gemeentepolitie te 
Hoorn grote belangstelling voor het slachtofferproject te ver-
tonen. Na een eerste kennismaking werd met de teamleiders van 
de wijkteams de opzet van het project te Hoorn verder besproken. 

De door het WODC voorgestelde procedure was dezelfde als die 
welke in Heiloo gevolgd werd. Door de teamleiders werd de Hei-
loose procedure in grote lijnen ter bespreking met hun teams 
meegenomen. In de daaropvolgende bespreking met de voltallige 
teams werden de voorstellen nogmaals voorgelegd en becommenta-
rieerd. Met de voorgestelde procedure kon de vergadering in-
stemmen. 

Aangezien de gemeentepolitie Hoorn later in het beeld kwam, 
dan de Rijkspolitie, is uiteraard ook de registratie over een 
kortere , periode uitgevoerd. Door Hoorn - en ook door Stedebroec 
werd het ontwikkelde registratieformulier ongewijzigd aanvaard. 

3. De feitelijke uitvoering 

Blijkens het verslag van de heer G.van Heusden blijkt het project-
onderdeel,dat betrekking heeft op de verstrekking van informatie 
aan de slachtoffers, goed te zijn verlopen. Volgens zijn eerste 
inventarisatie toonden ook de slachtoffers zich tevreden over 
de benadering van de zijde van de politie. 

Het onderdeel betreffende schadeherstel kwam ietwat moeizamer 
van de grond. De reden hiervoor dient niet te worden gezocht in 
de mate van bereidwilligheid bij de verbalisanten, hoewel niet 
alle politie-agenten geneigd waren om in alle gevallen een schade-
regeling in plaats van een proces-verbaal "aan te bieden". De 
door het WODC gestationeerde waarnemers maakten melding van enig 
verzet tegen het aanbieden van een schaderegeling (met daaraan 
verbonden het waarschijnlijke sepot in geval van volledige vol-
doening) als zijnde te "zacht". Blijkbaar druisde deze aanpak in 



tegen de instelling: "een strafbaar feit behoort geverbali-
seerd te worden en daarmee uit!". Deze instelling werd even-
wel niet door iedereen gedeeld en over het geheel werd de 
gedachte van de 'schaderegeling eerst' geleidelijk aan ge-
accepteerd, hoewel een en ander wel tijd kostte. 

Ook de registratie van de aangiften en van de voorgestelde 
en al dan niet gelukte schaderegelingen kwam redelijk goed van 
de grond, hoewel dit van plaats tot plaats verschilde. In 
Heiloo was er reeds een vorm van registratie voorhanden en kon 
bij deze traditie worden aangesloten. In Stedebroec kwamen er 
enige personele wisselingen voor, waardoor de continuiteit 
extra aandacht vroeg. In Hoorn werd de invulling van de for-
mulieren verzorgd door de verbalisanten zelf. 
Het bovenstaande wettigt de conclusie, dat de registratie van 
de informatieverstrekking en van de schaderegelingen zijn be-
slag heeft gekregen. Aan de hand van de verwerking van de 
gegevens zal worden nagegaan in hoeverre de registratie in de 
huidige vorm gehandhaafd dient te worden. 

Ten aanzfen van het onderdeel betreffende de schaderegeling 
kan worden opgemerkt, dat er (besch.eiden) resultaten zijn ge-
boekt. Het aantal zaken,waarin het slachtoffer door de dader(s) 
schadeloos gesteld werd, was zeer beperkt te noemen. Voor dit 
beperkte succes zijn een aantal redenen aan te voeren: 

- Zoals in het bovenstaande reeds is aangegeven, duurde het ge-
ruime tijd voordat de slachtoffer-benadering in alle gelederen 
aanvaard .  was. De op hoger niveau ingenomen standpunten en ge-
nomen beslissingen sijpelden - slechts langzaam door naar lagere 
niveaus, waar het eigenlijke werk gedaan moest worden. In dit 
opzicht hebben de door het WODC ingezette waarnemers als 
"pottekijkers" een duidelijk aanmoedigende en overredende wer-
king gehad. 

- Een voor de politie in dit project ontmoedigende factor was 
het onduidelijke beleid van het Openbaar Ministerie. Bij de 
verschillende vergaderingen kon worden vastgesteld, dat de 
aanwezige OvJ's als vertegenwoordigers van het OM niet altijd 
op dezelfde lijn zaten. Evenmin had de politie een duidelijk 
beeld van de afhandeling van de zaken door het OM. Werden 
zaken waarbij een schaderegeling geweigerd was zwaarder aange-
pakt of ondanks alles geseponeerd? 

- Eveneens ontmoedigend is het feit, dat er bij tal van zaken 
op voorhand een regeling niet te treffen is vanwege de aard 
van de feiten en de persoon van de dader. Bijv. de schade is 
te groot, er zijn te veel slachtoffers, de dader heeft te 
veel documentatie(de zgn.floude bekenden") of is te onvermo-
gend om de schade te herstellen. 

- Tenslotte zijn er zaken met een ingewikkelde daderstructuur, 
met meer dan een ten dele ontkennende daders, betwiste schade-
posten, e.d. 



Een paar voorbeelden kunnen het voorgaande toelichten: 

1) Vijf jonge verdachten gaan fuif-rijden met een auto en ver-
nielen spelenderwijs een tuin (schade f 400,-). Drie van 
hen rijden door en vernielen vervolgens een verkeerslicht 
(schade f 250,-). Het verkeerslicht wordt door het drietal 
netjes betaald. Voor wat betreft de tuin treedt dan evenwel 
de volgende situatie op: 
A betaalt zijn deel; 
B betaalt van zijn deel slechts de helft; 
C stuurt alleen maar een bloemetje; 
D en E betalen in het geheel niets. 

2) Verdachte slaat slachtoffe'r zijn woonkamer door, waarbij een 
en ander kapot gaat. Tegenover de politie schat het slacht-
offer de schade op f 800,-. De verzekeringsmaatschappij van 
het slachtoffer schat de schade op f 450,- maar weigert uit 
te betalen. Hoewel in eerste aanleg de verbalisanten waren 
vergeten een schaderegeling voor te stellen, wordt enige 
tijd later door de groepsisecherche dit verzuim hersteld. Het 
slachtoffer dient nu een gedetailleerde verklaring in bij de 
politie (de dader wenst hij niet . meer te zien). Volgens deze 
schadelijst bedraagt de schade f 1035,-. Wanneer de verdachte 
met deze lijst geconfronteerd wordt, schrapt hij al die onder-
delen, waarmede hij het niet eens is (waaronder taxigeld voor 
schoonmoeder van slachtoffer) en houdt zodoende een schade- 
bedrag over van f 73,50. Door de politie wordt in deze zaak 
niet bemiddeld. 

3) In een paar gevallen werd door het slachtoffer tegenprestatie 
in natura gevraagd (bijv. werk in tuin of bedrijf), waarvan 
men zich kan afvragen of het daarbij om en toelaatbare schade-
regeling gaat. Dit soort afgedwongen dienstbetoon kan immers 
snel uitgroeien tot een gedwongen "herendienst". 

4) Wat te doen met zaken, die een gering feit betreffen en die 
gewoon geseponeerd zouden zijn, maar waarvoor thans een schade-
regeling wordt aangeboden. Mislukt de schaderegeling, dan 
zou volgens de huidige opzet een vervolging ingesteld dienen 
te worden. Zo kan het gebeuren, dat zaken voor feit X waar-
voor geen schaderegeling is getroffen geseponeerd worden,ter-
wij1 bij zaken van gelijksoortige aard en gelijke hoogte van de 
schade vervolging wordt ingesteld, omdat de verdachte schade-
regeling afwijst of laat mislukken. 

Wanneer we nu kijken naar het aantal zaken waarbij een geslaagde 
schaderegeling tot stand is gekomen, dan blijken er in de eerste 
drie trimesters van dit jaar 36 zaken op deze wijze te zijn afge-
handeld. Verdeeld over de drie korpsen: Heiloo: 9; Stedebroec: 13; 
Hoorn: 14.  Bij Hoorn dient te worden aangetekend, dat deze ge-
meente later aan het project is gaan meedoen. 

Helaas geschiedde de invulling van de formulieren, vooral in 
Hoorn, zodanig dat een nader onderzoek naar de volledigheid van 
de invulling noodzakelijk zal zijn. In sommige gevallen ontbreekt 
een omschrijving van het feit, in andere gevallen is het onduide-
lijk in hoeverre de politie de herstellingsmogelijkheden van de 
verdachte werkelijk onderzocht heeft. In een groot aantal zaken 
(vooral in Heiloo) werd de schade door de verzekering gedekt 
en viel er tussen de dader en het slachtoffer geen schade te 
regelen. Hetzelfde was het geval wanneer de gestolen goederen 



3.1 Heiloo 

3.2 Stedebroec 

bij de dader werden aangetroffen en aan de benadeelde konden 
worden teruggegeven. Dit kwam vooral voor bij winkeldiefstallen 
waarbij de dader(s) op heterdaad betrapt werden. 
In het onderstaande zullen de thans beschikbare gegevens per 
gemeente nader worden bekeken. 

In Heiloo werden gedurende de eerste drie trimesters 72 zaken 
met een bekende dader geregistreerd. Bij 10 zaken werd de schade 
door de verzekering gedekt. In 10 gevallen werden de goederen 
aan de benadeelde teruggegeven. In 5 gevallen ontkende de da-
der en in 1 geval was er van schade in het geheel geen sprake. 
Voorts was de schaderegeling in 4 zaken niet van toepassing 
(om uiteenlopende redenen; bijv. slachtoffer weigert een rege-
ling aan te goon) en was in 9 gevallen uit de formulieren niet 
op te maken wat er met de zaak was gebeurd. Zodoende bleven er 
33 zaken over, waarin een schaderegelj:nk ondernomen kon worden. 
Bij 9 van deze zaken werd de schaderegeling aanvaard en met 
succes uitgevoerd. In twee gevallen mislukte de schaderegeling 
halverwege en in drie gevallen verklaarden de daders helemaal 
geen geld te hebben. 

In totaal waren er bij de succesvol geregelde zaken 15 ver-
dachten betrokken. De schadebedragen liepen uiteen van f 135,- 
tot f 1358,-. Bij drie zaken lag de schade tussen de f 500,- 
en f 1000,-. In vier zaken was er wel een schaderegeling aan-
vaard, maar was het ten tijde van deze inventarisatie nog onbe-
kend of de schaderegeling met succes be'dindigd was. 

Wanneer we uitgaan van het aantal voor schaderegeling toe-
passelijke gevallen, kan er mijns inziens niet gesproken worden 
van een mislukking. In meer dan 1/4 van deze gevallen werd de 
schaderegeling met goed gevolg ten einde gebracht, waarbij het 
vaak om voor de justitiabele aanzienlijke schadebedragen ging. 

In Stedebroec werden gedurende de eerste drie trimesters 47 
zaken met een bekende dader geregistreerd. In 4 gevallen werd 
de schade door de verzekering gedekt; in 2 gevallen was dit 
nog onzeker. In 8 zaken werd de schaderegeling met goed gevolg 
afgewikkeld. In 7 gevallen werd de schade slechts gedeeltelijk 
betaald: In deze gevallen ging het op een uitzondering na om 
meer daders per zaak, waarbij slechts een der daders zijn schade-
aandeel betaalde en de overigen het lieten afweten. Doordat 
de daders en slachtoffers rechtstreeks met elkaar over de 
schade onderhandelden, was het schadebedrag niet altijd bekend. 
In totaal waren er 22 verdachten bij deze zaken betrokken. 

Het is van belang om hier kort stil te staan bij de afhande-
ling van de zaken, waarin door een dader wel en door zijn mede-
dader geen schade wordt terugbetaald. In geval de zaak voor 
beide daders geseponeerd wordt, zal dit bij de wel betalende 
verdachte een onplezierige indruk achterlaten. Hetzelfde geldt 
in geval zij beiden worden vervolgd: wanneer de strafzwaarten 
niet of slechts marginaal verschillen, dan zal de dader die 



geen schade wilde betalen het gevoel hebben er beter vanaf 
gekomen te zijn dan zijn mededader, die zo "onverstandig" was 
om wel te betalen. Nadere bestudering van de wijze waarop dit 
soort zaken door het OM en de rechtbank zijn afgehandeld lijkt 
mij dan ook van groot belang. 

3.3 Hoorn 

Het registratiemateriaal van de gemeente Hoorn bleek bij nader 
inzien zo weinig te voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid 
en nauwkeurigheid, dat er weinig meer dan een voorlopige in-
druk - met veel slagen om de arm . - van kan worden gegeven. 
Voorts dienen nog enige aanvullende kanttekeningen gemaakt te 
worden. 

In de eerste plaats is de gemeentepolitie Hoorn pas in het 
tweede trimester van 1984 met dit project van start gegaan, 
waardoor het een kortere looptijd had en het registratiemate-
riaal nog ernstig geplaagd werd door organisatorische opstart-
problemen, die nog worden versterkt door de omstandigheid, dat 
er geen centraalregistratiepunt is zoals bij de andere korpsen. 
Dit betekent, dat de kwaliteit van de invulling van wijkteam 
tot wijkteam uiteen kan lopen. 

In de tweede plaats lijkt er - volgens opgaven van de 
politiemensen aan de door het WODC gestationeerde waarnemers - 
een zeer levende traditie van politiesepot te bestaan, waarbij 
de politie ter plekke, "aan -de stoeprand", de schadevergoeding 
tussen benadeelde en de dader regelt. Van dit soort "stoep-
randregelingen" wordt maar weinig geregistreerd, waardoor de 
berichtgeving hierover meer is gegrond op algemene indrukken 
en op "van horen zeggen" dan op nauwgezette waarneming. 

In de maanden mei tot en met juli werden er in Hoorn 26 
schaderegelingen.tot stand gebracht. Daarvan werden er 14 met 
succes beeindigd; 4 zaken waren nog niet afgerong; 1 zaak was 
slechts gedeeltelijk geregeld en 7 regelingen waren na aanvaar-
ding op niets uitgelopen. In 24 zaken waren de goederen in hun 
geheel weer in het bezit van de eigenaar gesteld, zodat een 
schaderegeling niet nodig was, hoewel er in een aantal geval-
len toch nog enige schade geleden was (viermaal). In 45 zaken 
- waarvan 9 op rekening van een verdachte - beschikte de 
verdachte volgens eigen opgave niet over de middelen om eniger-
lei schaderegeling te kunnen aangaan. Soms werd door de ver-
balisant opgemerkt, dat het aanvaarden van een schaderegeling 
slechts zou betekenen, dat de verdachte het geld elders zou 
moeten stelen. Van 17 zaken was het onbekend of en zo ja wat 
voor schaderegeling er tot stand was gebracht. De overige 24 
zaken waren over tal van antwoordmodaliteiten verdeeld: 
Drie keer ontkende de dader; drie maal weigerde de vader voor 
zijn zoon 'opnieuw' te betalen; in vier gevallen was er geen 
schade geleden (poging tot/heterdaad). 

Samengevat kan worden gesteld, dat van de 26 voor schade-
regeling vatbare zaken er in 14 gevallen sprake is van een 
voltooide regeling en slechts in 7 gevallen van een mislukking. 
In ruim 1/3 van het totaal aantal zaken met een bekende dader 
beschikte deze niet over de middelen of inkomsten om ook maar 
iets te betalen. 

* * * 
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