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1 INLEIDING 

1 

De slachtoffercirculaire Vaillant II is op 1 april j .1. van kracht gegaan. De 

circulaire heeft zowel betrekking op de politie als het OM. Het doel ervan is 

het slachtoffer een plaats te geven in het strafrechterlijk systeem naast 

zijn noodzakelijke rol bij de opsporing van daders. Middelen die hiervoor 

worden aangewend zijn: 

een correcte bejegening van het slachtoffer; 

informatie geven aan het slachtoffer over de zaak en/of de juridische 

procedure (bij de aangifte moet telkens gebalanceerd worden tussen 

enerzijds het geven van een realistische uitleg van.wat de politieraan de 

zaak gaat/kan doen en anderzijds wat politie voor het' slachtoffer kan 

doen) ; 

zo mogelijk een schaderegeling met de dader treffen; 

het slachtoffer doorverwijzen naar slachtofferhulpprojecten. 

Vraagstelling 

Bij de evaluatie staat niet zo zeer de slachtoffereirculaire Vaillant II zelf 

ter discussie, zoals dat het geval is met een 'prikkel' bij eenexperiment, 

maar de vraag in hoeverre er gevolg aan de slachtoffercirculaire wordt 

gegeven door het OM en de politie. Het doel van de evaluatie is dan ook in de 

eerste plaats het in kaart brengen van wat er op de politieburd' s en de 19 

parketten aan de uitvoering van de circulaire wordt gedaan en in tweede plaats 

eventuele knelpunten bij het ten uitvoer brengen op te sporen. Op grond van de 

resultaten van de evaluatie kan dan een terugkoppeling plaatsvinden naar de 

II> 

	

	politiekorpsen cq. parketten en kunnen knelpunten bij een korps cq. parket 

opgelost worden door de expertise elders in het land. 

Methode 

Een probleem bij de evaluatie is dat hetgeen in de praktijk tussen s lachtoffer  

en politie of Officier van Justitie afspeelt, zich aan het oog onttrekt. Om 

hier toch een beeld van te vormen kunnen verschillende onderzoeksmethoden 

gebruikt worden zoals: 

a) observatieonderzoek (bij politie en OvJ' s) ; 

b) dossieronderzoek (PV' s, parketregistratie); 

c) surveyonderzoek (vraaggesprekken bij politie, OvJ's, slachtoffers). 
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Al deze onderzoeksmethoden hebben zowel voor- als nadelen: 

ad a) Een observatiestudie kan weliswaar zeer veel informatie opleveren, maar 

is zeer arbeidsintensief. Er komen immers per dag bij een willekeurig 

politiekorps weinig aangiften binnen van ernstige misdrijven. Bovendien kan 

de aanwezigheid van de observator het gedrag beïnvloeden. 

ad b) Bij dossieronderzoek is men afhankelijk van de informatie die de 

dossiers bevatten., Die informatie is niet altijd betrouwbaar en volledig. 

ad  c) Vraaggesprekken met politie, Ov.P s en slachtoffers leveren veel 

informatie op omtrent knelpunten, maar geven geen betrouwbaar kwantitief 

beeld van hoe het in Nederland is gesteld met de uitvoering van de 

slachtoffercirculaire, tenzij het op grote schaal wordt uitgevoerd. 

Indeling verslag 

Om de nadelen van bovengenoemde onderzoeksmethoden te omzeilen en van de 

voordelen gebruik te maken, is eerst een inventariserend onderzoek verricht . 

Dit onderzoek is beperkt gebleven tot het arondissement Utrecht, omdat men 

daar al reeds enige tijd ervaring heeft opgedaan met het uitvoeren van de 

slachtoffercirculaire. De resultaten van deze inventarisatie worden in dit 

verslag beschreven. 

In hoofdstuk 2 wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van het 

doorstromingsproces: misdrijf -> aangifte -> PV -> parket -> brief. In 

hoofdstuk 3 wordt de procedure beschreven waarop de slachtoffermedewerker 

aanvragen afhandeld. Daarnaast worden een aantal knelpunten beschreven die 

men bij het parket bij het, ten uitvoer brengen van de richtlijnen is 

tegengekomen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van een 

telefonische enquête waarin is nagegaan waarom slachtoffers niet reageren op 

het aanbod om zich voor inlichtingen tot de Officier van Justitie te wenden. 

Tevens is nagegaan of slachtoffers die wel hebben gereageerd, tevreden zijn. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van een participerend 

onderzoek bij de recherche van het gemeentepolitie Amersfoort. Tot slot wordt 

een samenvatting gegeven van de resultaten en een onderzoeksvoorstel gedaan 

voor een tweede fase. 
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2 DOORSTROMING 

f., 
Wanneer een zaak bij de politie is afgerond, nadat een verdachte is 

opgespoord, wordt het proces-verbaal en een standaardbrief naar het parket 

gestuurd. Vanuit het parket wordt de brief naar het slachtoffer doorgestuurd.  
Er kan dan reeds lange tijd sinds het misdrijf verstreken zijn. Immers, 

wanneer de dader niet direct na het misdrijf bekend is zoals het geval is bij 

veel vermogensdelicten, kan het lang duren voordat hij is op.  geSpbord. In veel 

gevallen wordt het misdrijf zelfs nooit opgehelderd en zal het verbaal 

'onbekende dader bij de politie in het archief blijven Staan. In die gevallen 

zal het slachtoffer uiteraard ook nooit een brief ontvangen. 

Uit de slachtofferenquétes is bekend dat niet ieder s lachtoffer  aangifte doet 

• bij de politie. De aangiftebereidheid verschilt per delict en is vooral 

afhankelijk van de ernst van het misdrijf (letsel ' en schade) . Het 

aangiftepercentage varieert globaal van 10-30% bij vernieling, 'bedreiging en 

handtastelijkheden tot 70-90% bij autodiefstal en inbraak (CBS - 

slachtofferenquéte , 1984) . De aangifte van een misdrijf- bij de politie 

resulteert niet altijd in een proces-verbaal. Het slachtoffer stelt daarop 

soms geen prijs of de politie acht het gebeurde minder ernstig of niet 

strafbaar. Ook als het delict moeilijk te bewijzen is , kan dit voor de politie 

een reden zijn om een proces-verbaal achterwege te laten. Het wel of niet 

ondertekenen blijkt evenals het doen van aangifte, verband te houden met de 

ernst van het misdrijf. Het hoogste percentage ondertekening vindt men bij 

vermogensmisdrijven (70-80%). Bij vernielingen (excl. vernieling van de 

auto) en bedreigingen ligt dit percentage lager (ca. 40%) . 

dl> 	Bovengenoemde filters blijken vooral met de ernst van het misdrij f te_ maken te 

hebben. Naarmate men meer letsel en schade heeft opgelopen is de kans groter 

dat het slachtoffer het misdrij f aangeeft, de politie in aktie komt en het 

proces-verbaal ondertekent en de zaak uiteindelijk op het parket komt en het 

slachtoffer een brief krijgt. . • . 

Voor drie vermogensmisdrijven is een stroomdiagram opgesteld. In de ,CBS - 

slachtofferenquétes en de maandstatistieken 'Rechtsbescherming en 

veiligheid' zijn schatters te vinden voor de filters : het percentage 

slachtoffers dat aangifte doet, het ondertekenings- en ophelderingsper-

centage . Voor geweldsmisdrijven zijn deze schatters niet aanwezig. Uitgaande 

van 1000 slachtoffers van een bepaald type delict is berekend hoeveel er na de 
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drie filters overblijven en dus in theorie bij het parket aan zouden moeten 

komen. Inde praktijk zijner waarschijnlijk meerdere filters, maar deze zijn 

niet te quantificeren. Zo worden bv. niet alle opgehelderde zaken door de 

politie doorgestuurd naar het parket. Dit betekent dat de schattingen die 

hier gegeven worden, eerder te hoog dan te laag zijn. Bij dit stroomdiagram 

gaat het echter in de eerste plaats om een indicatie te krijgenhoe het proces 

in de praktijk verloopt en geenszins om exacte cijfers te presenteren. Men 

moet uiterst voorzichtig zijn bij het naast elkaar zetten van de 

verschillende bronnen (Junger, 1987). 

tabel 1: Van misdrijf tot .parket 

filter 	 vernieling 	inbraak 	autodiefstal 

begin aantal: 	1000 	 1000 

aangiftebereidheid 	33% 	 81% 

	

330 	 810 

ondertekening PV 	56% 	 82% 

	

228 	 664 

opgehelderd 	 15% 	 13% 

restant: 	 43 	 86 

87% 

85% 

14% 

1000 

870 

740 

104 

Uit het stroomdiagram blijkt dat slachtoffers van vernieling, inbraak en 

autodiefstal, hetgeen veel voorkomende misdrijven zijn, een kleine kans 

hebben dat hun zaak bij het parket komt. Van de 100 slachtoffers krijgen er 

gemiddeld 4-10 een brief. De grootste filter vormt het 

ophelderingspercentage. Van de meeste vermogensmisdrijven blijft 80% 

onopgelost. 

Het zal duidelijk zijn dat de schade van een zeer beperkt aantal slachtoffers 

via een civiele voeging geregeld kan worden, aangezien het grootste deel van 

de misdrijven nooit bij het parket aankomt. Alleen van de zeer zware 

geweldsmisdrijven, zoals mishandeling en verkrachting, wordt een relatief 

groot percentage opgehelderd en doorgestuurd naar het parket. Van deze 

misdrijven wordt echter in veel gevallen geen aangifte gedaan, vooral als de 

dader een bekende is. 
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Wanneer de politie een zaak heeft afgerond, wordt het proces-verbaal 

doorgestuurd naar het openbaar ministerie. Indien er sprake is van een 

benadeelde partij, is er meestal een standaardbrief en een kopie daarvan 

bijgevoegd. 

Het proces-verbaal komt bij het OM binnenbij de afdeling registratie. Indien 

in het verbaal de door de politie opgemaakte standaardbrief wordt 

aangetroffen, wordt (nadat de zaak is ingeschreven) één exemplaar hiervan, 

met vermelding van het parketnummer, verstuurd naar het slachtoffer. De kopie 

41111 wordt verstuurd naar de slachtoffermedewerker. Deze bergt de afschriften op 
volgorde van parketnummers op en wacht eventuele reacties af van het 

slachtoffer. 

Slachtoffers moeten de OvJ schriftelijk om informatie vragen. Omdat in de 

standaardbrief alleen het telefoonnummer van de politie wordt vermeld, komt 

het in de praktijk voor dat men eerst opbelt naar de politie voor nadere 

inlichtingen. 

Zodra een reactie van het slachtoffer bij het OM binnenkomt, wordt deze 

ingeboekt bij Algemene Zaken en krijgt daar een correspondentienummer. De 

reactie wordt doorgestuurd naar de afdeling registratie, waar deze wordt 

voorzien van de naam van de behandelend officier of secretaris. Vervolgens 

wordt de brief verstuurd naar de slachtoffermedewerker. Deze zoekt het 

dl> betreffende dossier erbij en de gegevens worden ingevoerd in het 

geautomatiseerde systeem. Op het proces-verbaal wordt een stempel 

'slachtofferhulp' geplaatst. 

In principe is er geen sprake van 'bypass'. Slechts incidenteel weet het 

slachtoffer de medewerker direct per telefoon te bereiken of neemt de 

behandelend officier of secretaris zelf het initiatief. 

Aan de hand van de schriftelijke reactie van het slachtoffer wordt bekeken aan 

welke informatie hij/zij behoefte heeft. Met behulp van een standaardbrief 

wordt het slachtoffer geïnformeerd. Het origineel wordt verstuurd en een 

afschrift blijft in het proces-verbaal (parketregister) achter. Bij zeer 
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ernstige gevallen schrijft de officier zelf een persoonlijke brief aan het 

slachtoffer. Dit komt naar schatting 1 á 2 keer per maand voor per officier. 

Omdat een zaak in het algemeen lang in behandeling blij ft , duurt het gemiddeld 

lang voordat een vraag beantwoord kan worden. In dat geval wordt een 

ontvangstbevestiging verzonden. Later wordt het slachtoffer dan verder 

ge informeerd . 

Sommige slachtoffers geven te kennen dat zij in 'informatie' geïnteresseerd 

zijn zonder verdere specificaties. In die gevallen stuurt de 

slachtoffermedewerker een brief met algemene informatie .  of vraagt hen in 

welke informatie zij geïnteresseerd zijn. 

Niet ieder slachtoffer zal even tevreden zijn het verkregen antwoord. Vaak 

zal de officier zich moeten verontschuldigen dat hij niet bij machte is aan de 

vraag te voldoen. Dit doet zich metname voor wanneer het slachtoffer om een 

schaderegeling heeft gevraagd. Enerzijds omdat de officier maximaal f .1500, - 

schadevergoeding per dader kan claimen, zal het slachtoffer het advies 

krijgen, wanneer de schade hoger uitvalt, een andere procedure te volgen 

(civiele vordering) . Anderzijds kan in veel gevallen geen schaderegeling 

getroffen worden omdat: 

- de zaak is geseponeerd door de OvJ, hetgeen vaak het geval is bij 

minderjarige verdachten; 

- teveel verdachten waarvan sommige niet vervolgd worden, meestal in geval 

van minderjarigen; 

- meerdere verdachten, meerdere benadeelden: het is onduidelijk wie wat 

gedaan heeft; 

- één verdachte heeft veel zaken gepleegd, 

niet die van het slachtoffer; 

- de verdachte ontkent de hoogte van de 

- teveel benadeelden; 

- benadeelde reageert pas na veroordeling. 

waarvan hij een aantal bekend maar 

schade (' gemotiveerd bestreden' ); 

Alleen wanneer het slachtoffer informatie wil hebben over de vervolging of de 

datum van de zitting kan er een afdoend antwoord gegeven worden. De nam van de 

verdachte (n) wordt ook niet altijd vrijgegeven. 
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In de periode van 1 maart - 14 juli 1987 zijn er 151 vragen van slachtoffers aan 

de OvJ bij het parket binnengekomen. Op 14 juli waren 68 verzoeken afgehandeld 

en 83 nog in behandeling. Van deze verzoeken zijn een aantal gegevens 

verzameld. In deze paragraaf wordt daar een beschrijving van gegeven. 

Het responspercentage op de standaardbrief ligt op ca. 18%. In de periode mei- 

juni 1987 zijn er 382 standaardbrieven uitgestuurd en zijn er 85 reacties 

binnengekomen. Het gaat hierbij echter om een indicatiecij fer, want: 

- niet alle slachtoffers reageren binnen 14 dagen, zodat het mogelijk is dat 

er nog na 29 juli, het moment waarop is geteld, reacties zij n binnengekomen, 

waardoor het responspercentage hoger zou liggen. De cijfers illustreren 

110 	dit: het responspercentage voor mei ligt op 21% en voor juni op 14%; 

- niet in alle gevallen heeft de afdeling registratie een kopie van de brief 

van de politie gestuurd naar de medewerker slachtofferhulp. Er zijn dus 

minimaal 382 brieven uitgestuurd. Dit betekent dat het responspercentage 

in werkelijkheid iets lager ligt. 

De 151 verzoeken om informatie hebben betrekking op 87 strafzaken. Er was 70x 

sprake van één aanvraag per strafzaak, llx waren er 2-5 aanvragen per zaak, 5x 

6-10 en lx meer dan 10. Vanuit het slachtofferperspectief gezien betekent dit 

dat in 51% van de reacties de benadeelde niet als enige om inlichtingen heeft 

gevraagd. Het aantal reacties met meerdere benadeelden in één zaak is nog 

hoger nl. 66%. 

Van de 151 reacties ging het in 121 gevallen ging het om een 'persoonlijk' 

slachtoffer. Volgens de richtlijn Vaillant II is dit de doelgroep die voor 

informatieverstrekking door het OM in aanmerking komt. Daarnaast hebben ook 

stichtingen (w.o. scholen ed.), bedrijven en advocaten gereageerd (resp. 6, 

14 en 11). 

De leeftijd van de aanvrager, in geval van een 'persoonlijk' slachtoffer, 

varieert van 17 tot 75 jaar, met een gemiddelde van 36 jaar (44% is jonger dan 

30 jaar en 7% is ouder dan 50 jaar) . 
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De 151 aanvragers zijn het slachtoffer geworden van verschillende delicten. 

Er zijn grofweg 3 categorieen te onderscheiden: 

- diefstal (incl. 7x inbraak) 	 92 	61% 

- vernieling (incl. lx brandstichting) 	 14 	9% 

- geweld (incl. lx verkrachting en 2x ontucht) 	 19 	14% 

- onbekend 	 26 	17% 

Wanneer een stichting of bedrijf reageerde, dan betrof het uitsluitend 

diefstal en in één geval vernieling. Advocaten waren relatief meer 

vertegenwoordigd bij geweldsdelicten. 

Bij 84 reacties (56%) was er sprake van één verdachte. Het aantal verdachten 

hangt samen met het type delict. Diefstal wordt vaker gepleegd in vereniging 

(59%) i.t.t. geweldsmidrijven (6%). 

Het aantal reacties in één zaak hangt samen met het type delict. Bij 

geweldsdelicten is er meestal sprake van één verdachte (41%) en één 

benadeelde (=één reactie, 89%) in tegenstelling tot zaken waarbij de 

verdachte voor diefstal wordt vervolgd. Hier zijn vaak meerdere verdachten 

(59%) en meerdere benadeelden (82%) bij betrokken. Vernielingszaken nemen 

een tussen positie in (zie tabel 1). 

De leeftijd van de verdachte, meer of minderjarig, hangt zowel samen met het 

type delict als met het aantal verdachten dat bij een zaak is betrokken. 

Minderjarigen zijn alleen vertegenwoordigd bij diefstal en vernieling. 

tabel 2: het verband tussen enerzijds het type delict en anderzijds het aantal 

verdachten, benadeelden en reacties, en de leeftijd van de 

verdachte. 

1 B. 	1 B. >1 B. 	leeftijd verd. 	aantal verd. 

type delict 	1 R. >1 R. >1 R. <18 jr. >18 jr. 	een meer 

diefstal 	19% 	13% 	68% 	33% 	67% 	41% 	59% 

vernieling 	64% 	14% 	21% 	36% 	64% 	71% 	29% 

geweld 	89% 	11% 	- 	- 	100% 	94% 	6% 

B—benadeelde; R—reactie 
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Na het misdrijf verstrijken er gemiddeld 166 kalenderdagen, met een minimum 

van 8 en een maximum van 901 dagen, voordat de medewerker slachtofferhulp een 

reactie krijgt op de le standaardbrief die namens de politie is verstuurd. 

Aangezien slachtoffers worden verzocht om binnen 14 dagen te reageren, kan 

men concluderen dat het slachtoffer gemiddeld 152 dagen na het misdrijf pas 

iets van de politie verneemt. Deze lange tijdsperiode kan één van de 

verklaringen zijn voor de lage respons. Eenaantal slachtoffers zal immers in 

de loop der tijd reeds afstand genomen hebben van het misdrijf ener niet meer 

aan herinnerd willen worden. 

Wanneer de slachtofferfunctionaris een aanvraag binnenkrijgt, kan hij in 

veel gevallen niet meteen antwoorden, omdat de zaak nog in behandeling is bij 

de OvJ. In dat geval wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. In andere 

gevallen is de vraag onduidelijk of ontbreken er gegevens, zodat er een 

tussentijdse brief wordt verstuurd met het verzoek de ontbrekende gegevens 

door te geven. Bij de zaken die op 14 juli nog open stonden, waren er gemiddeld 

16 dagen overheen gegaan voordat een le bericht door het OM werd gestuurd. Het 

ging hierbij om de volgende typen brieven: 

- ontvangstbevestiging 	 57 	69% 

- samengestelde brief 	 11 	13% 

- vraag is onduidelijk 	 8 	10% 

- overig 	 7 	8% 

Bij de 68 afgedane zaken waren er gemiddeld 30 dagen verstreken tussen 

binnenkomst van de aanvraag en de laatste brief die door het OM werd 

verstuurd, met minimum van 4 en een maximum van 105 dagen. De volgende 

informatie is middels standaardbrieven verstrekt: 

- geen schaderegeling mogelijk (teveel verdachten, teveel 

benadeelden, teveel schadeclaims, gemotiveerd bestreden) 	18 	25% 

- algemene informatie (personalia verdachte en info over 

teruggave gestolen goederen) 	 15 	21% 

- afhandeling (afloop, sepot, transactie, aan voorwaarde 

voldaan, reeds veroordeeld, gevoegd ad informandum) 	12 	17% 

- toezegging beledigde partij 	 8 	11% 

- voortgang (zittingsdatum, aanhouding, nietigverklaring) 	3 	4% 

- advies civiele procedure (schade > f 1500,-) 	 1 	1% 

- samengestelde brief (inhoud onbekend) 	 14 	20% 

k) 



Uit het overzicht blijkt dat vaak een 'sorry' antwoord moet worden gegeven. In 

een minimaal 25% van de gevallen wenst de aanvrager een schaderegeling, maar 

krijgt te horen dat het niet mogelijk is omdat er teveel benadeelden, 

verdachten of schadeclaims zijn of dat de verdachte de hoogte van het 

schadebedrag gemotiveerd bestreden heeft. Daarnaast heeft de aanvrager in 

17% van de gevallen zelfs niet de mogelijkheid gehad om als civiele partij in 

de strafzaak gevoegd te worden omdat de verdachte reeds veroordeeld was of 

omdat de zaak geseponeerd of ad informandum gevoegd was. De genoemde 

percentages zijn minima omdat de verstrekte informatie niet in alle gevallen 

bekend is. 

Het antwoord dat wordt gegeven, hangt samen met de aard van de zaak . Zo was een 

schaderegeling in zaken met meerdere benadeelden, meerdere reacties in 33% 

van de aanvragen niet mogelijk, in zaken met meerdere benadeelden, één 

reactie was dit percentage 25% en in zaken met slechts één benadeélde (—één 

reactie) was dit 8%. Voor een toezegging tot beledigde partij is het verband 

omgekeerd (resp. 9%, 17% en 15%) evenals voor een samengestelde (meer 

persoonlijke) brief (resp. 19%, 17% en 31%) . De samenhang tussen het type 

delict en het aantal reacties in één zaak, het aantal verdachten, de leeftijd 

van de verdachte is al eerder beschreven. Een schaderegeling was het minst 

vaak mogelijk bij diefstal (door minderjarigen) in tegenstelling tot 

geweldsdelicten (met één meerderjarige verdachte) . 

3.4 Interviews met OvJ's 

10 

Twee officieren van Justitie uit het arondisseraent Utrecht zijn gevraagd naar 

hun mening op de informatieverstrekking door het OM aan slachtoffers van 

misdrijven. De visies van de OvJ' s komen grotendeels overeen. Beiden staan 

positief ten aanzien van het informeren van slachtoffers van misdrijven. Zij 

plaatsen alleen een aantal kanttekeningen, waarbij de een zich kritischer 

uitdrukt dan de ander. Zo zijn zij van mening dat de circulaire van het 

ministerie van Justitie niet nodig was. Er is in hun werkwijze betrekkelijk 

weinig veranderd door de richtlijnen van Vaillant II. Men stuurde al een 

persoonlijke brief naar slachtoffer van ernstige misdrijven en waar mogelijk 

probeerde men de schade voor het slachtoffer middels een civiele voeging te 
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regelen. 

Aan slachtoffers van ernstige  misdrijven -hierbij denkt men aan 

verkrachtingen, misdrijven die de dood tot gevolg hebben, incest en ontucht 

met minderjarigen- sturen de OvJ' s een persoonlijke brief waarin het 

slachtoffer of de nabestaanden worden uitgenodigd voor een gesprek. In het 

algemeen maken slachtoffers hier gebruik van en waarderen het initiatief van 

de OvJ . Dit komt echter maar een aantal keer per jaar voor (schattingen lopen 

nogal uiteen: 8 reacties van de 10 uitgezonden brieven per jaar versus 4 

reacties van de 20 brieven) . Wanneer er een gesprek met het slachtoffer 

plaatsvindt, wordt meestal uitgelegd wat de juridische mogelijkheden zijn: 

wat voor straf er gevraagd kan worden van de rechter en wat de mogelijkheden 

zijn om de schade te regelen. Het zijn vaak moeilijke gesprekken omdat de 

emoties hoog op kunnen lopen. 

Het komt nauwelijks voor dat de OvJ zelf het slachtoffer doorverwijst naar een 

hulpverleningsinstantie. In het gesprek met de politie over de zaak doen de 

OvJ' s navraag wat er voor het slachtoffer is gedaan. Meestal blijkt dan dat er 

voldoende is gedaan. Volgens de OvJ' s is er de laatste jaren bij de politie op 

dit punt veel verbeterd. 

Wanneer slachtoffers op de standaardbrief van de politie reageren en te 

kennen geven in de strafzaak als civiele partij te willen worden gevoegd, 

wordt daar in de praktijk zelden rekening meegehouden. Bij de meeste zaken, 

vooral bij inbraak en diefstal uit de auto, is er sprake van meerdere 

benadeelden. Dit kan soms oplopen tot 30 benadeelden. In verband met de 

strafmaat worden dan meestal slechts de drie zwaarste zaken ten laste gelegd 

en worden de andere misdrijven ad informandum gevoegd. Er wordt in dergelijke 

gevallen geen rekening gehouden met de wensen van slachtoffers. De OvJ' s 

weten ook niet welk criterium zij zouden moeten hanteren om het ene verzoek 

wel toe te wijzen en het andere niet wanneer meerdere benadeelden als civiele 

partij gevoegd willen worden. Bovendien wijzen de OvJ' s erop dat er in dit 

soort zaken meestal weinig bij de verdachte te halen is of zoals ze het 

spreekwoordelijk uitdrukken: "van een kale kip kun je niets plukken". Wanneer 

de rechter het slachtoffer als beledigde partij erkent, wil dat nog niet 

zeggen dat het slachtoffer automatisch zijn geld krijgt. Het kan zijn dat het 

slachtoffer een deurwaarder moet inschakelen. De meeste slachtoffers zullen 

hier weinig begrip voor hebben. In een zaak met meerdere verdachten doet zich 

nog een ander probleem bij een civiele voeging voor. De ten laste gelegde 
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schade wordt dan over het aantal daders verdeeld en het slachtoffer moet maar 

zien zijn toegekende geld van alle daders te krijgen. Vaak zijn ze niet 

allemaal bereid te betalen. 

Wanneer er echter in een zaak een of twee benadeelden zijn en de verdachte 

beschikt over voldoende liquide middelen dan zal daar zeker volgens de OvJ s 

op worden ingespeeld. Overigens ziet één OvJ meer heil in een bemiddeling 

door de politie. Deze kan direkt, wanneer zij de verdachte aanhoudt, op een 

schaderegeling inspelen. 

Al met al vindt men eigenlijk de procedure, zoals die nu loopt, een wassen 

neus. Middels de standaardbrief wordt er meer gesuggereerd dan kan worden 

waargemaakt. 

3.4 Knelpunten 

Uit het gesprek met de slachtoffermedewerker, de Officieren van Justitie en 

de dossieranalyse kwamen de volgende knelpunten naar boven nl. : 

1. Aangezien de huidige procedure sinds maart loopt, heeft men nog last van 

een aantal opstartproblemen. Metname verloopt de communicatie binnen het 

parket niet optimaal. De slachtofferfunctionaris is er niet zeker van dat 

hij alle verzonden brieven binnen krij gt van de afdeling registratie, kan 

soms bepaalde dossiers moeilijk achterhalen en weet niet of een OvJ zelf op 

eigen initiatief een slachtoffer een brief stuurt. 

2. Het duurt in het algemeen lang voor een zaak is afgehandeld. Aangezien de 

functionaris niet bevoegd is om een beslissing in een zaak te nemen, kan 

hij in eerste instantie meestal niet meer doen dan een bevestigingsbrief 

sturen of een brief met daarin een aantal summiere gegevens zoals de naam 

van de verdachte. 

3. Wanneer het slachtoffer om schadevergoeding heeft gevraagd, kan dit in 

relatief veel gevallen niet gehonoreerd worden om redenen die al eerder 

zijn genoemd. 

4. De politie vult (nog) geen bijlage II in bij zwaardere misdrijven. Deze 

waren op 14 juli nog niet gesignaleerd. 



4.1 De 'geen-reactie' groep 

4 TELEFONISCHE ENQUETE 
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Slachtoffers van misdrijven waarbij de dader is aangehouden krijgen van de 

politie een brief met de mededeling dat de dader is opgespoord en vervolgd zal 

worden en dat men zich voor verdere inlichtingen kan wenden tot de OvJ . In het 

arondissement Utrecht maakt ca. 20% van de slachtoffers die een brief van de 

politie hebben ontvangen, van het aanbod gebruik. Het is echter niet bekend of 

de 20% die gereageerd heeft, met de procedure en het antwoord tevreden is en 

waarom de resterende 80% niet heeft gereageerd. Om hier meer inzicht in te 

krijgen zijn de verschillende doelgroepen telefonisch benaderd met de 

volgende vraag: 

• 	a) de 'geen-reactie' groep, aan 20 slachtoffers is gevraagd waarom zij zich 

niet voor inlichtingen tot de OvJ hebben gewend; 

b) de 'in-behandeling' groep, aan 10 slachtoffers die de OvJ om inlichtingen 

hadden gevraagd maar nog geen antwoord hadden ontvangen, is gevraagd wat 

zij van de procedure vonden en wat zij voor antwoord verwachtten; 

c) de 'antwoord' groep, aan 20 slachtoffers die reeds een antwoord hebben 

ontvangen is gevraagd of zij er tevreden mee waren en of zij eventueel in de 

toekomst weer van de mogelijkheid gebruik zouden maken om inlichtingen aan 

de OvJ te vragen. 

Om deze 50 gesprekken te realiseren zijn in totaal 85 namen random 

geselecteerd uit de diverse bestanden. Dit betekent een responspercentage 

van 59%. De redenen van non-respons lagen vooral in sfeer van 'niet te 

bereiken' , 'geen telefoon', 'geheim telefoonnummer' en 'onbekend adres'. In 

de bijlage zijn de steekproeftrekking en de redenen van non-respons uitvoerig 

beschreven. De resultaten van de telefonische enquête worden per groep 

besproken. 

Met 16 mannen en 4 vrouwen die niet gereageerd hebben op de brief van de 

politie is een vraaggesprek gevoerd. De leeftijd van de ondervraagden liep 

k) 

k) 

Es 



- goed verzekerd 

- vergeten/ luiheid/ te druk 

- weet niet goed wat te vragen 

- spullen zijn terug/ geen schade 

- niet echt geïnteresseerd 

- drempel is te hoog 

- levert niets op 

- de zaak is afgedaan 

- overig 
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uiteen van 15 - 60 jaar met een gemiddelde van 37 jaar. 

In de meeste gevallen was men het slachtoffer geworden van een 

vermogensdelict: inbraak in de woning (2x genoemd) of in de winkel-aan-huis 

(4x) , diefstal uit de auto (4x) , overige diefstal (4x) of vernieling (3x) . In 

3 gevallen werd men het slachtoffer van een geweldsdelict waarbij men licht 

letsel opliep. 

In 15 gevallen liep het slachtoffer schade op, hiervan waren er 13 voor de 

schade verzekerd. In enkele gevallen vergoedde de verzekering de schade niet 

(2x) of slechts gedeeltelijk (4x) , in de overige gevallen (7x) werd de schade 

volledig door de verzekering vergoed. 

De meeste ondervraagden (17x) vinden de brief van de politie er verzorgd 

uitzien, 4 mensen noemen spontaan dat zij het een prima zaak vinden dat ze nog 

iets van de politie gehoord hebben. Slechts 2 ondervraagden hebben kritiek op 

de brief, zij vinden het een rommelige brief. Ook de inhoud vindt men in de 

meeste gevallen (16x) duidelijk. De 3 mensen die te kennen geven de brief 

onduidelijk te vinden, weten niet hoe zij inlichtingen of welke inlichtingen 

zij van de OvJ kunnen krijgen. 

De redenen waarom men zich niet tot de OvJ heeft gewend voor inlichtingen, 

staan in tabel 2 weergegeven. Sommige ondervraagden hebben meerdere redenen 

opgegeven. In de bij lage zijn alle antwoorden per respondent uitgeschreven. 

tabel 3: Redenen waarom men niet reageert 

aantal keer genoemd 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 
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Er zijn drie hoofdredenen te onderscheiden waarom men niet reageert: 

a) het slachtoffer is niet echt geïnteresseerd omdat hij of zij weinig of geen 

materiële schade heeft opgelopen, van de verzekering alles vergoed heeft 

gekregen of omdat het er door drukte of vergeetachtigheid niet van is 

gekomen; 	 • 

b) de procedure is te onduidelijk, men weet niet goed wat men de OvJ kan vragen 

of men vindt de drempel te hoog om een brief te schrijven naar de OvJ; 

c) het slachtoffer verwacht er niets van (o . a . vanwege negatieve ervaringen) . 

De tweede reden hangt nauw samen met de kennis die men heeft van het justitiële 

systeem. Bij navraag blijkt dat er van de 20 respondenten er 11 geen idee 

hebben welke informatie de OvJ zou kunnen geven, de 9 overigen denken dat de 

OvJ de naam van de verdachte of de opgelegde straf zou kunnen doorgeven of zou 

kunnen regelen dat de dader de schade zou vergoeden (resp. 6, 2 en 4x genoemd) . 

9 respondenten weten bovendien niet wat de taak van de OvJ is. 

De volgende uitspraken van slachtoffers illustreren bovengenoemde redenen: 

-"In eerste instantie wist ik niet goed wat ik met die brief moest doen. Toen 

heb ik bij de wijkagent geïnformeerd en gehoord dat de schade tot f 1500, - 

door de dader vergoed zou kunnen worden. Maar ik heb al mijn schade al van de 

verzekering vergoed gekregen. Het was niet meer nodig." 

-"Mijn man zei: daar hoor je toch niets meer van. Ik weet ook niet wat en hoe 

hoe je dat zou moeten doen. Het zou allemaal iets duidelijker en 

gemakkelijker moeten zijn voor gewone mensen zoals ik." 

-"Ik heb al eerder zo'n brief gehad en een bijlage van wetswinkels plus de 

mededeling dat er weinig gedaan kan worden en dat de kans klein is dat het 

elders wel lukt. Het geeft een hoop rompslomp en je wordt er niets wijzer 

van." 

Om diverse redenen heeft men aangifte gedaan bij de politie. Inbijna de helft 

van de gevallen (9x) noemt men dat het nodig is om een bewijs voor de 

verzekering te krijgen of om de situatie, op korte of lange termijn, te 

veranderen (9x). Andere redenen die genoemd worden zijn: 'om de dader op te 

pakken' (6x), 'als slachtoffer van een misdrijf doe je aangifte bij de 

L,. 
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politie' (5x) en 'om de gestolen goederen terug te krijgen' (4x 

Over de eerste opvang door de politie is men zeer tevreden, 19 van de 20 

respondenten vinden dat zij tijdens de aangifte goed ter woord zijn gestaan. 

Bijna de helft (8x) heeft na de aangifte geen kontakt meer gehad m- et de politie 

de 12 overigen hebben nadien nog wel kontakt gehad i.v.m. met het aanvullen 

van het proces-verbaal (4x) , teruggave van de gestolen goederen (3x) , 

identificatie van de dader (2x) of omdat de politie navraag doet (3x). 

Meer dan de helft vindt dat de politie veel (4x) of voldoende (9x) voor het 

slachtoffer gedaan heeft, de rest van de respondenten vindt dat de politie 

weinig heeft gedaan (4x) of niets (3x). In het algemeen is men, wanneer men 

terugkijkt, tevreden over het kontakt met de politie (15x) , 4 respondenten 

hebben hier geen mening over en slechts één is ontevreden. 

Het misdrijf houdt de meeste slachtoffers lange tijd bezig. Ten tijde van het 

interview dacht driekwart nog wel eens terug aan het misdrij f: 5 respondenten 

dachten er regelmatig aan terug, 4 dachten er af en toe aan, 3 zelden en 8 

respondenten zeiden er nooit meer aan terug te denken. 

Op de vraag of de dader voor hetgeen de ondervraagde persoon was aangedaan 

gestrafd zou moeten worden, antwoordde iedereen positief. De straf die men 

toepasselijk vond liep echter sterk uiteen, maar in het algemeen was men mild 

in zijn of haar oordeel. Gevangenisstraf werd slechts eenmaal genoemd, meer 

voelt men voor een voorwaardelijke (4x) of een alternatieve straf (4x). In 

veel gevallen weet men echter niet welke straf toepasselijk is en vindt men 

dat het de taak van de rechter is om een straf op te leggen (7x). 

4.2 De 'in-handeling' groep 

Met 10 mensen wier verzoek nog niet was beantwoord, is een vraaggesprek 

gevoerd. Gemiddeld waren er nadat zij een brief naar de OvJ hadden, gestuurd, 

70 dagen verstreken met een minimum van 51 en een maximum van 81 dagen. Unaniem 

vinden zij dat de procedure (veel te) lang duurt. Enkelen hebben daar begrip 

voor, anderen totaal niet: 

-"Alles gaat niet zo snel. Het is wel begrijpelijk dat je moet wachten, ook 

gezien de tijd die verstreken is tussen het misdrijf en de brief van de 



politie. Het is mooi dat je nog iets hoort." 

-"Schandelijk, het duurt veel te lang, en dat terwijl je zelf binnen 14 dagen 

moet reageren." 

-"Het duurt erg lang, ze zullen wel meer te doen hebben. Ik wacht maar af." 

Op de vraag "wat voor antwoord verwacht u van de OvJ" reageerde men verbaasd. 

Men verwacht dat de OvJ het verzoek honoreert. Ook wanneer men wenst dat de 

dader de schade vergoed. Enkelen noemen expliciet dat de brief suggereert dat 

de schade vergoed zal worden of dat de gestolen goederen zijn teruggevonden. 

4.3 De 'antwoord' groep 
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Met 9 mannen en 11 vrouwen die een, antwoord op hun vraag aan de OvJ hebben 

ontvangen is een vraaggesprek gevoerd. De leeftijd van de ondervraagden liep 

uiteen van 18 tot 64 jaar met een gemiddelde van 37 jaar. 

In de meeste gevallen was men het slachtoffer geworden van een 

vermogensdelict: inbraak in de woning (6x) of in de winkel-aan-huis (1x) , 

diefstal uit de auto (lx) , overige diefstal (9x) of vernieling (1x) . Slechts 

in 2 gevallen ging het om een geweldsdelict, waarbij men geen letsel opliep. 

In 17 gevallen liep men schade op van enige omvang, waarbij in 3 gevallen de 

schade geheel door de verzekering werd vergoed, in 10 gevallen was het 

slachtoffer niet voor de schade verzekerd. De verzekering vergoedde in 5 

gevallen slechts een deel van de schade. Het slachtoffer bleef dan -vaak in 

verband met het eigen risico (ca. f 500,- bij inbraakschade)- met een 

restschade zitten. 

In 9 van de 19 gevallen was er sprake van meerdere daders. In 18 gevallen was de 

aanvrager niet de enige benadeelde en in 16 gevallen waren er bovendien 

meerdere reacties bij het OM binnengekomen die op de zaak betrekking hadden. 

De vraag die het meest aan de OvJ is gesteld, is of de gestolen goederen waren 

teruggevonden (9x) en of de schade via de dader vergoed kon worden (9x) . 

Daarnaast vroeg men in enkele gevallen naar de naam van de dader (4x) . De 

overige vragen (5x) liepen zeer uiteen. 
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Het feit dat men als antwoord een 'standaardbrief' krijgt is voor de meesten 

geen punt, men vindt het een goede en/of nette brief. Twee respondenten hebben 

geen standaardbrief gehad, maar een 'antwoord op maat' en twee hebben 

telefonisch kontakt gehad. Slechts 1 respondent vindt het een koele 

onpersoonlijke brief. 

De antwoorden op de vraag: "welk antwoord heeft u van de OvJ gehad" staan in 

tabel 3 weergegeven. 

tabel 4: Inhoud van de antwoorden. 

- er is geen schaderegeling mogelijk 	 10 

- de spullen zijn niet teruggevonden 	 8 

- zittingsdatum 	 4 

- zaak ad informandum gevoegd/geseponeerd/overgedragen 4 

- nader berichtgeving volgt 2 

- overig positief (naam verdachte, wijze van inbraak, 

mogelijkheden om schadevergoed te krijgen, inzage PV) 4 

- overig negatief (naam verdachte wordt niet gegeven, 

zaak is al afgedaan) 	 2 

aantal keer genoemd 

De inhoud van het merendeel van de antwoorden is uitgesproken negatief. Van 

geen van de aanvragers zijn de spullen teruggevonden of wordt de schade door 

de dader (s) vergoed. Daarnaast klagen enkele ondervraagden erover dat ze wel 

een brief hebben gehad met informatie maar dat ze geen antwoord op hun vraag 

hebben gekregen. Dit heeft tot gevolg dat 13 van de 20 ondervraagden 

ontevreden zijn. Men licht dit alsvolgt toe: het antwoord is onbevredigend 

(5x genoemd) , de brief van de politie suggereerde teveel (4x) , zijn of haar 

rechtsgevoel is aangetast (3x) of het antwoord kwam te laat (1x). De 

respondenten die tevreden zijn, vinden het een positieve zaak dat het OM 

informatie verstrekt (5x) of vinden dat het OM er werk van heeft gemaakt (2x) . 

Bovendien hebben ze er begrip voor dat de spullen niet zijn teruggevonden. 
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De ontevredenheid hangt nauw samen de gestelde vraag aan de OvJ. Alle 9 mensen 

die om een schadevergoeding hebben gevraagd, zijn ontevreden (100%) , van de 4 

mensen die om de naam van de verdachte hebben gevraagd, zijn er 3 ontevreden 

(75%) , terwijl van de 8 mensen die gevraagd hebben of de spullen zijn 

teruggevonden, er 3 ontevreden zijn (38%) . De verwachtingen van de laatste 

groep waren blijkbaar minder hoog gespannen. Verder hangt de tevredenheid 

nauw samen met de mate waarin men verzekerd was. Van de 10 mensen die niet 

verzekerd waren, zijn er 7 ontevreden (70%) , van de 5 mensen die een 

gedeeltelijke vergoeding van de verzekering hebben gehad, zijn er 3 

ontevreden (60%) en de 2 mensen die volledige vergoeding hebben gehad, zijn 

beiden tevreden (0%) met het antwoord van de OvJ. 

Ondanks het feit dat 13 van de ondervraagden ontevreden zijn, zeggen 16 van de 

19 mensen dat zij in de toekomst, wanneer zij weer van een vergelijkbaar 

delict slachtoffer zouden worden, de OvJ opnieuw zouden benaderen voor 

inlichtingen. 

In de bijlage zijn de antwoorden van alle respondenten uitgeschreven. Hier 

volgen enkele uitspraken als illustratie: 

-"In le instantie kreeg ik geen gegevens van de OvJ , maar toen heb ik opgebeld 

en heb toen wel het proces-verbaal gekregen. Uit het proces-verbaal bleek 

wel dat er bij de daders niets te halen viel. Die brief is een zoethoudertje. 

Ik ben er niets mee opgeschoten." 

-"Het was een koele brief. Je wordt er niets wijzer van. Er stond in de brief 

dat er nog meer slachtoffers waren, maar wat heb ik daar aan? Ik blijf met de 

onkosten zitten." 

-"Een nette brief, ze hebben er werk van gemaakt, De OvJ kan er ook niets aan 

doen dat mijn spullen niet zijn teruggevonden." 

-"De spullen waren niet gevonden. Bovendien kon de OvJ ook niet vertellen hoe 

en wanneer de dader had ingebroken. Dat is onbevredigend, maar daar kan de 

OvJ niet zoveel aan doen." 

- "Het duurde erg lang. Ik kreeg toen te horen dat de spullen niet waren 

teruggevonden en dat een schadevergoeding niet mogelijk was. Je wordt blij 

gemaakt met een dooie mus. De brief suggereert dat er iets gaat gebeuren. Nu 

(na 1 1/2 jaar) wordt alles weer opgerakeld. Het haalt allemaal niets uit. 

Je krijgt geen geld en het levert alleen maar een hoop werk op." 

1-: 
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-"Eerst krijg ik een brief dat ik voor inlichtingen terecht kan bij 'de OvJ in 

Utrecht. Dus heb daar naar geschreven, want je hoopt toch dat j ie spullen 

gevonden zijn, en nu krijg ik weer een brief dat de zaak is overgedragen en 

dat ik voor inlichtingen bij de OvJ in Den Bosch moet zijn. Volgens mij 

willen ze mij gewoon afschepen. Ik heb genoeg van al dat schrijven." 

-"Ik heb m'n buik er van vol, het haalt niets uit. Ik vraag mij af welk recht 

men nog heeft als burger (OP kreeg geen schadevergoeding) ." 

-"Ik wist eigenlijk niet wat je de OvJ kon vragen, maar de brief van de politie 

suggereerde dat er misschien wel iets gevonden was omdat de dader ,  opgepakt 

was, maar daar heb ik geen antwoord op gehad. Het houdt allemaal niets in." 

Ten tijde van het interview dacht driekwart nog wel eens terug aan het 

misdrijf : 9 respondenten dachten er regelmatig aan terug, 4 dachten er af en 

toe aan, 3 zelden en 4 zeiden er nooit meer aan terug te denken: 

Op de vraag of de dader voor hetgeen de ondervraagde persoon was aangedaan 

gestrafd zou moeten worden, antwoordde iedereen positief. Een 

gevangenisstraf vond men in 5 gevallen van toepassing, een geldboete in 1 

geval, schadevergoeding in 5 gevallen, een alternatieve straf in 31 gevallen 

en in 4 gevallen wist men het niet. 

4.4 Vergelijking van de 'geen -reactie' en 'antwoord' groep 

Wanneer de achtergrondskenmerken van de 'geen-reactie' groep met die van de 

'antwoord' groep vergeleken worden, dan vallen een aantal verschillen op. 

Deze verschillen kunnen voor een deel verklaard worden door de selectie-

methode. Bij de 'geen-reactie' groep is één slachtoffer per zaak getrokken om 

een zo rijk mogelijk geschakeerd beeld van redenen te achterhalen waarom men 

zich niet voor inlichtingen tot de OvJ heeft gewend. Dit heeft t iot gevolg 

gehad dat zaken met veel benadeelden onder vertegenwoordigd zijn in '' de geen-

reactie' groep. Anderzijds zijn de verschillen zo duidelijk dat het zinvol is 

om er bij stil te staan, omdat ze wegen kunnen aangeven voor verder onderzoek. 

De verdeling over de verschillende delicten en de gemiddelde leeftijd van de 

slachtoffers is in beide groepen vergelijkbaar. Verschillen doen zich tussen 

beide groepen voor bij de variabelen: woonplaats, sexe , de mate
1 aarin de 
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schade is vergoed, de mate waarin men terug denkt aan het misdrij f en de straf 

die men de verdachte zou willen opleggen. 

Van de 'geen-reactie' groep wonen 5 respondenten in Utrecht, 6 in Amersfoort 

en 9 in overige gemeenten uit het arondissement Utrecht en daarbuiten, 

terwijl dit aantal voor de 'antwoord' groep resp. 9, 2 en 9 is. Dit zou er op 

kunnen duiden dat respondenten uit Utrecht zich vaker tot de OvJ wenden dan 

slachtoffers die buiten Utrecht, metname Amersfoort, wonen. 

Mannen zijn sterker vertegenwoordigd in de 'geen-reactie' groep dan vrouwen, 

16 mannen en 4 vrouwen. In de 'antwoord' groep is deze verhouding omgekeerd, 

vrouwen zijn daar iets sterker vertegenwoordigd, 9 mannen en 11 vrouwen. Het 

verschil in sexe hangt samen de vraag die men de OvJ stelde. Vrouwen vragen 

vaker of de gestolen goederen teruggevonden zijn (7x) in vergelijking tot 

mannen (2x) . 

Meer respondenten uit de 'antwoord' groep zijn met onkosten ten gevolge van 

het misdrijf blijven zitten. Van 'geen-reactie' groep hadden 7 mensen een 

volledige vergoeding van de verzekering gehad en 5 hadden geen of zeer geringe 

schade opgelopen, terwijl bij de 'antwoord' groep deze aantallen resp. 2 en 3 

waren, men was relatief vaak niet verzekerd. Het feit dat men met onkosten ten 

gevolge van het misdrijf blijft zitten is een belangrijke reden om 

inlichtingen aan de OvJ te vragen. Dit bleek ook al uit de vragen die men aan de 

OvJ stelt: 9 van de 20 van de aanvragen hielden een verzoek in om 

schadevergoeding door de dader. 

Meer slachtoffers uit de 'antwoord' groep denken regelmatig terug aan het 

misdrijf (9x) en minder van hen zeggen er nooit meer aan te denken (4x) in 

vergelijking met de 'geen-reactie' groep (resp. 5x en 8x) . Deze samenhang 

wordt niet verklaard door het feit dat de 'antwoord' groep met meer onkosten 

is blijven zitten. Er is nl. geen samenhang tussen de mate waarin men met 

onkosten is blijven zitten en de mate waarin men terug denkt aan het misdrijf. 

Respondenten uit de 'antwoord' groep zouden de dader een zwaardere straf 

willen opleggen dan respondenten uit de 'geen-reactie' groep. Meer mensen 

uit de 'antwoord' groep zouden de dader een gevangenisstraf of een 

schadevergoeding willen opleggen. Terwijl meer mensen uit de 'geen-reactie' 

groep kiezen voor een voorwaardelijke straf (waarschuwing) of geen 

uitgesproken oordeel hebben (zie tabel 5) . 
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'geen-reactie' 	'antwoord' 

gevangenisstraf 	 1 	 5 

geldboete 	 2 	 3 

schadevergoeding 	 2 	 5 

voorwaarlijke straf 	 4 	 - 

alternatieve straf 	 4 	 3 

rechter moet beslissen 	 3 	 3 

weet geen geschikte straf 	4 	 1 

tabel 5: De straf die men de dader zou willen opleggen per doelgroep. 

Uit deze resultaten kan men dus niet zonder meer afleiden dat het gevenvan 

inlichtingen aan slachtoffers tot een milder oordeel wat betreft de strafmaat 

leidt, eerder is het tegenovergestelde het geval. Opmerkelijk is dat de 5 

mensen uit de 'antwoord' groep die vinden dat de verdachte niet gestrafdhoeft 

te worden mits hij de schade zou vergoeden, allen ontevreden zijn met het 

antwoord van de OvJ. Zij hebben immers geen schadevergoeding toegewezen 

gekregen. Hun milde oordeel over de strafmaat wordt danig op de proef gesteld. 

Het is dan ook niet verbazend dat enkelen zeggen dat hun rechtsgevoel is 

aangetast. Wie garandeerd dat zij een volgende keer nog zo mild zijn in hun 

oordeel wanneer hun milde eis van schadevergoeding niet tot de reële 

mogelijkheden blijkt te behoren. 

• 

• 
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Bij de gemeentepolitie Amersfoort is gedurende 5 dagen een klein onderzoek 

gehouden, daarbij is naar het volgende gekeken: 

1. interviews met rechercheurs : hoe denkt men over de opvang van slachtoffers 

(aangiftegesprek en slachtofferhulp) ; 

2. observaties van aangiftegesprekken: hoe pakt de ideologie in de praktijk 

uit; 

3. inzage in de processen-verbaal van het afgelopen halfja'ar: welke gegevens 

zijn in het proces-verbaal terug te vinden in het kader van Bijlage II van 

de richtlijn Vaillant II (personalia en verleende hulp aan het 

slachtoffer) ; 

4. analyse van binnengekomen klachten over het optreden van de politie: hoe 

vaak zijn aangevers ontevreden over het optreden van de politie 

Tijdens de observatieweek was slachtofferhulp meerdere malen het onderwerp 

van gesprek. Uit deze gesprekken kwam naar voren hoe de recherche in 

Amersfoort dacht over slachtofferhulp in het algemeen en over de omgang met 

aangevers in het bijzonder. Naast deze gesprekken zijn vraaggesprekken 

gehouden met 4 rechercheurs waarin onderwerpen aan de orde kwamen die direct 

te maken hebben met de richtlijn Vaillant II. 

De rechercheurs zijn in het algemeen niet goed op de hoogte van de inhoud van 

de richtlijn. In het werkoverleg is er wel op gewezen, maar geen van de 

rechercheurs kon vertellen wat de inhoud was en een aantal rechercheurs had 

bijlage II zelfs nog nooit gezien. 

Aangiftegesprek 

De meeste rechercheurs zeggen dat ze de aangever tijdens de aangifte de ruimte 

geven om eventuele emotionele problemen n.a.v. het misdrijf te uiten. Hoewel 

men benadrukt dat het begeleiden van slachtoffers niet tot de primaire taak 

van de polite behoort, zegt men begrip te hebben voor de situatie van het 

slachtoffer. Uit humane overwegingen laat men eerst het slachtoffer het 

verhaal in eigen bewoordingen vertellen. Later wordt er dan een 'zakelijk' 

verbaal opgemaakt. 

k ,) 
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Het opsporen van de dader ziet men als de belangrijkste politietaak. Wanneer 

het slachtoffer zeer emotioneel is, dan kan het zijn dat er tijdens het 

aangifte gesprek geen 'bruikbare' informatie naar voren komt, in dat geval 

wordt het slachtoffer voor een 2e gesprek uitgenodigd. Dit zal men echter 

zoveel mogelijk vermijden, want zoals één rechercheur dat aangaf, heeft men 

meestal geen zin in emotionele gesprekken en vermijdt men emoties. Men is 

onvoldoende opgeleid in het omgaan met emotionele problemen van slachtoffers 

van misdrijven .Geen van de rechercheurs had er een cursus in gevolgd, slechts 

bij één rechercheur was er op de rechercheschool aandacht aan besteed (deze 

rechercheur was jonger dan de anderen) . 

Afhankelijk van de aangever stelt de rechercheur zich begrijpend/meevoelend 

of zakelijk/afstandelijk op. Wanneer men alleen aangifte komt doen, omdat het 

noodzakelijk is voor de verzekering, dan stelt de politie zich zakelijk op. 

Dit is het geval bij aangiftes namens bedrijven en bij aangiftes van diefstal 

uit auto' s. Bij dit laatste delict loopt de aangever bovendien het risico dat 

de politie zeer wantrouwend is. Rechercheurs hebben de indruk dat de schade 

vaak overtrokken wordt om de verzekering te tillen. 

Doorverwi j zing 

In het algemeen vindt men het belangrijk dat slachtoffers van misdrijven goed 

worden opgevangen. Ook heeft men de indruk dat het kader (adjudant en 

brigadiers) het belangrijk vindt, hetgeen uit gesprekken blijkt en uit het 

feit dat men, in geval van een aangifte van ernstig misdrijf, van andere taken 

wordt vrijgemaakt. De aangever zal echter zelf moeten aangeven behoefte aan 

hulp te hebben, tenzij er in de ogen van de rechercheur voldoende indicaties 

zijn (gedrag van de aangever of ernst van het letsel) . 

Rechercheurs sturen relatief vaak slachtoffers door naar de wijkagent of men 

neemt zelf kontakt met de wijkagent op. De wijkagent heeft meer tijd voor een 

uitvoerig gesprek met de betrokkenen. Men verwijst vooral door in kleinere 

zaken, bv. bij burenruzies en echtelijke problemen of wanneer een café 

overlast bezorgt. Rechercheurs zien de wijkagent als een vertrouwensfiguur, 

iemand met een sociale functie binnen het politiekorps. 

Aangezien er in Amersfoort nog geen slachtofferhulpproject is, kan de politie 

er niemand naar doorverwijzen. Men vindt het echter een goede zaak dat er nu 

een project wordt opgestart. Een aantal rechercheurs ervaren het als een 

gemis dat ze sommige slachtoffers in de kou moeten laten staan. Het project 

voorziet in een leemte. Momenteel stuurt men zelden een slachtoffer door naar 
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een andere instantie, met uitzondering van het buro voor rechthulp. Men geeft 

als reden voor het zelden doorverwijzen op dat instanties vaak dicht zijn op 

het moment dat het nodig is (in de avond en weekeinden) en dat men in het 

verleden slechte ervaringen heeft opgedaan (met bv. het RIAGG) . 

Informatieverstrekking 

De ondervraagde rechercheurs geven nadat het verbaal is opgemaakt aan wat de 

politie aan de zaak kan en gaat doen en hoe de kansen zijn dat de dader wordt 

opgepakt. Immers, men weet zelf heel goed dat niet meer dan 20% van alle 

doorsnee zaken wordt opgelost en dat dat vaak nog op toeval berust of althans 

niet door de inspanning van de politie, maar dat een verdachte soms meerdere 

inbraken en/of diefstallen tegelijkertijd bekent. Men weet dat het publiek 

weinig begrip heeft voor het lage opsporingspercentage, daarom houdt men een 

soort PR-praatje. 

In geval van schade wordt het slachtoffer gewezen op de verschillende 

mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen, bv. via de verzekering of het 

waarborgfonds. 

In geval van inbraak komt meestal een team van rechercheurs kijken en neemt 

dan de aangifte ter plaatse op. Tevens wordt er dan vaak een advies gegeven hoe 

een inbraak in de toekomst vermeden kan worden. Ook wordt er meestal de folder 

van Voorkomen Misdrijven achtergelaten. 

Aan het eind van het aangiftegesprek wij st men de aangever erop dat wanneer de 

dader wordt opgespoord, een brief wordt gestuurd met daarbij het adres van de 

OvJ die de zaak in behandeling heeft. Bij de OvJ kan men dan met eventuele 

vragen terecht en het verzoek doen om als civiele partij in de strafzaak te 

worden gevoegd. Twee rechercheurs zeggen dat zij vaak zelf slachtoffers 

410 	opbellen wanneer de zaak is opgelost. 

In het algemeen geeft men het slachtoffer geen informatie over de justitiële 

procedure in geval de verdachte is opgespoord. De zaak is voor de politie 

afgelopen nadat slachtoffer en verdachte zijn gehoord. Het proces-verbaal 

wordt dan doorgespeeld naar het OM. Men weet in de meeste gevallen niet wat er 

dan verder gebeurd. Soms leest men, net als het slachtoffer, in de krant wat 

voor straf de verdachte heeft gekregen. 

Schadebemiddeling 

De ondervraagde rechercheurs hebben alle vier ervaring met schadebemiddeling 

tussen dader en slachtoffer, echter niet altijd in positieve zin. Wanneer een 
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verdachte is aangehouden en is overgebracht naar het buro, wordt vaak als 

inleiding op het verhoor erop gewezen dat wanneer men bereid is een 

schaderegeling met de benadeelde te treffen dit tot een strafvermindering kan 

leiden. Dit wordt vooral gedaan bij geringe schade en bij 'first offenders' . 

In het verleden heeft een aantal rechercheurs uit Amersfoort problemen gehad 

met het ten uitvoer brengen van de schadebemiddeling. De dader was in eerste 

instantie bereid het overeengekomen schadebedrag te vergoeden, maar 

beschikte niet over voldoende financiële middelen. Er werd afgesproken dat er 

in termijnen betaald zou worden. De dader betaalde de eerste termijnen zonder 

problemen maar was daarna niet meer bereid te betalen. Intussen had de OvJ in 

zijn tenlastelegging rekening gehouden met de schadevergoeding door de 

dader. Hierdoor kwam de rechercheur die de zaak in behandeling had, in een 

lastige positie terecht. Hij werd verantwoordelijk geacht voor de Uitvoering 

van de schaderegeling. Dit betekende dat de dader verschillende I malen tot 

betaling aangespoord moest worden en de benadeelde opgebeld moest worden om 

te vragen of het geld inmiddels was overgemaakt. De rechercheur vervulde de 

rol van een incassobureau. Deze situatie is een aantal keer voOrgekomen, 

waardoor een aantal rechercheurs absoluut afziet van iedere poging tot 

schadebemiddeling. Alleen wanneer de dader voldoende geld op zak heeft, zodat 

een directe oplossing mogelijk is, is men nog tot een bemiddeling bereid. 

5.2 Observatie van aangiftegesprekken 

In totaal zijn 22 aangiftegesprekken geobserveerd. De observator zat tijdens 

het gesprek terzijde en kon zo het gesprek volgen als ook het gedrag van de 

aangever en de verbalisant observeren. In de meeste gevallen werd aangifte 

gedaan van inbraak (12x) of diefstal van goederen (8x) . Van vernieling, 

beroving, valsheid in geschrifte werd lx aangifte gedaan en lx werd een niet 

strafbaar feit gemeld. In ongeveer de helft van de gevallen (12x) werd 

aangifte namens een bedrijf gedaan. 

In het algemeen geeft de verbalisant de aangever de ruimte om zijn of haar 

verhaal te doen. Ook heeft men begrip voor de gevolgen van het misdrijf voor de 

aangever. Soms wordt er een folder van Voorkoming Misdrijven uitgereikt in 

geval van inbraak in een woning of wijst men de aangever op de mogeli
I
jkheden de 

schade via de verzekering vergoed te krijgen. 

In het aangiftegesprek domineert de 'opsporingsgedachte', dit blijkt o.a. 
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uit opmerkingen in de trend van ' jammer dat u alles al heeft opgeruimd/schoon-

gemaakt, nu kunnen we geen vingerafdrukken meer vinden'. 

Er wordt meestal een snelle inschatting gemaakt van de situatie. Wanneer 

aangifte gedaan wordt als bewijs voor de verzekering, gaat men direkt over tot 

een snelle, zakelijke afhandeling. Het formulier wordt in de schrijfmachine 

gedraaid en alle benodigde informatie wordt systematisch gevraagd. Het kan 

dan voor komen dat men de aangever niet laat uit praten indien deze informatie 

geeft die in de ogen van de verbalisant niet relevant is ; men begint op te 

typemachine te rammelen waardoor het betoog van de aangever onverstaanbaar 

wordt (men typt met twee vingers op archaïsch model) . 

Wanneer blijkt dat de aangever enigzins is aangedaan door de gebeurtenis, 

wordt eerst gevraagd de gebeurtenis in eigen woorden te vertellen waarna het 

aangifteformulier wordt ingevuld. Een dergelijke aangifte kost echter 

relatief veel tijd. De verleiding is dan ook groot om de aangever is zijn 

relaas te onderbreken en allerlei 'opsporingsvragen' te stellen. 

Wanneer het slachtoffer op het buro aangifte komt doen nadat er al telefonisch 

kontakt is geweest, kan het voorkomen dat de verbalisant niets afweet van het 

eerdere kontakt. Het slachtoffer moet opnieuw alles vertellen. In één geval 

is er waarschijnlijk zelfs 2x een verbaal opgemaakt. 

Oudere verbalisanten maken de indruk iets meer begrip te hebben voor de 

situatie van het slachtoffer. Zij geven de aangever meer ruimte om zijn of 

haar relaas te doen en stellen minder ' opsporingsvragen' . 

Onwetendheid en onvrede zorgen voor mispercepties bij de aangever. Men 

verwacht dingen van de politie die buiten haar taak vallen of die zij niet in 

staat is op te lossen. De politie faalt dan in de ogen van de aangever en men is 

(ten onrechte) ontevreden over de politie. 

Inzage van de processen verbaal diende om na te gaan in hoeverre er nu al uit de 

verbalen is op te maken wat de politie in het kader van bijlage II voor het 

slachtoffer doet. Een algemeen probleem is dat in één zaak meerdere 

verdachten en slachtoffers kunnen vorkomen. Bijlage II is echter gericht op 

individuele slachtoffers. De meeste gegevens van slachtoffers zijn in het 

verbaal terug te vinden: personalia en toegebrachte schade en/of letsel. 

Gegevens over wat er voor het slachtoffer is gedaan ontbreken, één keer werd 
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een melding aangetroffen dat er een schaderegeling met de' dader had 

plaatsgevonden. 

Bij het invullen van bijlage doen zich een tweetal problemen voor. Het eerste 

probleem is dat het voor de politie niet altijd duidelijk zal zijn of hetgeen 

men voor het slachtoffer heeft gedaan, vermeldenswaardig is. 

5.4 Klachtenanalyse 

wijkagent? Wanneer deze zaken vermeld zouden moeten worden is de 

Het grijze 

gebied is immers groot: valt het uitreiken van een folder eronder, een 

mondeling advies de sloten te vervangen of een doorverwijzing naar een 

kans groot 

dat niet alles in het verbaal terecht komt. De politie komt er dan te slecht 

van af, in werkelijk heeft men meer gedaan voor het slachtoffer. Dit geldt ook 

voor wanneer men een strikt criterium hanteert of voor ernstige zaken 

(bv.verkrachting) waarbij het slachtoffer vaak met meerdere linstanties 

kontakt heeft gehad, zodat de politie geen overzicht meer heeft. 

Het tweede probleem is dat in de meeste gevallen de dader op het moment van 

aangifte nog onbekend is. Het is twijfelachtig of het wenselijk is om de 

aangever tijdens de aangifte te vragen of men voor een schaderegeling in 

aanmerking wil komen. Het kan snel een standaardvraag worden die niets 

inhoudt. Een dergelijke vraag suggereert dat de kans dat de dader gepakt wordt 

en dat de schade geregeld kan worden, groot is. Het tegendeel is het geval. Het 

roept dus verwachtingen op die niet waargemaakt kunnen worden., 

Niet alle processen-verbaal worden doorgestuurd naar het OM. Wel is er in de 

gevallen die niet worden doorgestuurd, overleg geweest met de OvJ en is er in 

onderling overleg besloten de zaak te seponeren. Dit gebeurt meestal op grond 

van te geringe strafbare feiten, zoals bv. wanneer iemand voor de eerste keer 

op winkeldiefstal is betrapt of wanneer de verdachte een lichte mishandeling 

heeft gepleegd of heeft gedreigd met vernieling of mishandeling. Er wordt 

hierbij van uitgegaan dat het in het belang van het slachtoffe is dat er 

geseponeerd wordt om escalatie tegen te gaan. Om welke aantallen het gaat is 

niet bekend. 

In de periode oktober 1985 tot juni 1987 heeft de korpsleiding 47 klachten in 

behandeling genomen. Hiervan werden er na onderzoek slechts I 5 gegrond 

verklaard en waren er nog 7 in behandeling. De klachten hadden vooral 

betrekking op het gedrag van de politie tijdens de aanhouding. De politie zou 

bij de aanhouding ten onrechte geweld hebben gebruikt, de beklaagde 
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onbehoorlijk te woord hebben gestaan of ten onrechte hebben aangehouden 

(resp. 13, 11 en 8) . In andere gevallen klaagt men over een onjuiste 

(be)handeling door de politie, een onrechtmatige inval, onvoldoende steun of 

assistentie of een onjuiste wijze van verhoor (resp. 4, 3, 3 en 2) . Slechts in 

2 gevallen beklaagde men zich over onzorgvuldigheid van de politie naar 

aanleiding van een aangifte. Dit betekent grofweg één klacht per jaar, 

hetgeen te verwaarlozen is op het totale aantal aangiftes dat wordt 

opgenomen. 

5.5 Circulaires 

Binnen het korps worden circulaires nauwelijks gelezen, zeker niet als ze 

langer zijn dan drie kantjes. Bovendien moeten ze duidelijk zijn qua inhoud en 

ondubbelzinnig. In geval van de richtlijnen Vaillant II vinden rechercheurs 

de gehanteerde term 'slachtoffer van een ernstig misdrijf' te vaag. Men 

vraagt zich hierbij af welke norm gehanteerd moet worden: volgens het wetboek 

van strafrecht of naar het fysieke letsel en/of de psychische problemen ten 

gevolge van het misdrijf. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er met bijlage II 

nog niets is gedaan. 

In de ogen van de rechercheurs worden circulaires vaak op een moment 

uitgevaardigd dat het voor de betreffende minister politiek gezien goed 

uitkomt. Dit ervaart de politie als bedreigend. Men zou eerst voorbereid en 

getraind willen worden voordat er iets wordt afgekondigd. Bovendien 

vaardigen verschillende ministeries richtlijnen voor de politie uit, die 

alle de nodige inspanningen en tijd vergen. Er worden echter geen 

II> prioriteiten gesteld. Hierdoor wordt het voor de politie in tijden van 

bezuiniging moeilijk om aan alle wensen te voldoen. Zo heeft bv. 

slachtofferhulp op zich binnen het korps Amersfoort niet de hoogste 

prioriteit. Meer aandacht wordt besteed aan de omgang met probleemgroepen, 

vooral etnische minderheden. 
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Doors troming 

Van alle misdrijven wordt slechts een deel bij de politie aangegeven. Dit 

percentage varieert per delict (van 10%-90%) . Ook wordt niet van alle 

misdrijven die ter kennis komen van de politie, een proces-verbaal opgemaakt 

(40%-80%) . Daarnaast wordt slechts ca. 20% van alle misdrijven waarvan een 

proces-proces is opgemaakt opgelost door de politie. Voor vermogensdelicten 

betekent dit dat in de praktijk slechts ca. 4%-10% van alle gepleegde 

misdrijven bij het OM terecht komen. Met andere woorden, ca. 90% van de 

slachtoffers van vermogensdelicten krijgt geen brief van de politie en komt 

niet in aanmerking voor een schadevergoeding door de dader middels een 

civiele voeging. 

Afhandeling door OM 

Lang niet alle slachtoffers reageren op de brief van de politie. In het 

arondissement Utrecht hebben in de periode mei-juni 1987 85 slachtoffers van 

de 382 die een brief hadden ontvangen, de OvJ om inlichtingen gevraagd; een 

responspercentage van ca. 20%. 

In de periode 1 maart- 14 juli 1987 kwamen er 151 reacties bij het OM binnen die 

betrekking hadden op 87 zaken. In 70 zaken (81%) was er sprake van één reactie 

per zaak. Vanuit het slachtofferperspectief gezien betekent dit dat in 51% 

van de reacties de benadeelde niet als enige in één zaak om inlichtingen heeft 

gevraagd. Het aantal reacties in één zaak hangt nauw samen met het type 

delict. Bij geweldsmisdrijven is er meestal sprake van één verdachte en één 

benadeelde (89%) in tegenstelling tot vermogensdelicten. Hierbij is 

meestal sprake van meerdere benadeelden, metname bij diefstal uit de auto en 

inbraak. In slechts 19% van de gevallen is de benadeelde de enige die in een 

zaak reageert. 

Gemiddeld gaan er 30 dagen overheen voordat men antwoord van het OM krijgt. 

Vaak wordt er een 'sorry' antwoord gegeven. In minimaal een kwart van de 

gevallen krijgt de benadeelde te horen dat een schaderegeling niet mogelijk 

is omdat er teveel benadeelden, verdachten of schadeclaims zijn of omdat de 

verdachte de hoogte van het schadebedrag 'gemotiveerd bestreden' heeft. 

Daarnaast heeft de aanvrager in minstens 17% van de gevallen zelfs niet de 
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mogelijk gehad om als civiele partij in de strafzaak gevoegd te worden omdat 

de verdachte reeds veroordeeld was of omdat de zaak geseponeerd of ad 

informandum gevoegd was. De genoemde percentages zijn minima omdat de door 

het OM verstrekte informatie in 20% van de gevallen onbekend was . Het antwoord 

dat het OM geeft, hangt samen met de aard van de zaak. Een schaderegeling was 

. het minst vaak mogelijk bij diefstal (door minderjarigen) in tegenstelling 

tot geweldsdelicten (met één meerderjarige verdachte) . 

Officieren van Justitie 

De geinterviewde OvJ' s zeiden dat er in hun werkwijze betrekkelijk weinig is 

veranderd sinds de richtlijnen Vaillant II van kracht zijn gegaan. In het 

verleden stuurde men al slachtoffers van ernstige misdrijven een 

persoonlijke brief en nodigde men hen uit voor een gesprek. De 

informatieverstrekking door het OM, zoals die nu verloopt, vinden de twee 

officieren eigenlijk een wassen neus, het suggereert meer dan kan worden 

waargemaakt. In de praktijk behoort schaderegeling middels een civiele 

voeging nauwelijks tot de reële mogelijkheden. In zaken met meerdere 

benadeelden zoekt de officier meestal de drie zwaarste delicten eruit en de 

andere delicten worden ad informandum gevoegd. Men houdt hierbij geen 

rekening met de wensen van slachtoffers. Ook wijst men erop dat in veel 

gevallen niets bij de dader te halen valt. Een toezegging tot beledigde partij 

zou in die gevallen betekenen dat het slachtoffer een deurwaarder in de arm 

zou moeten nemen om alsnog het geld te krijgen. Hetgeen waarschijnlijk veel 

frustraties zou opleveren. In zaken waarbij slechts één benadeelde is en de 

verdachte financieel draagkrachtig is, probeert men wel een schaderegeling 

te bereiken, maar dat deed men in het verleden ook al. 
411> 

Slachtoffers 

Uit de vraaggesprekken met 20 slachtoffers die zich niet tot de OvJ hebben 

gewend voor inlichtingen, blij kt dat er drie hoofdredenen zijn  waarom men van 

het aanbod geen gebruik maakt: 

a) het slachtoffer is niet echt geïnteresseerd omdat hij of zij weinig of geen 

materiële schade heeft opgelopen, van de verzekering alles vergoed heeft 

gekregen of omdat het er door drukte of vergeetachtigheid niet van is 

gekomen; 

b) de procedure is te onduidelijk, men weet niet goed wat men de OvJ kan vragen 
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of men vindt de drempel te hoog om een brief te schrijven naar 'de OvJ. Men 

heeft te weinig kennis van het justitiële systeem en de taak van de OvJ; 

c) het slachtoffer verwacht er niets van (o.a. door negatieve ervaringen). 

Op de vraag of men de OvJ inlichtingen zou hebben gevraagd indienlij de brief 

van de politie een antwoordkaart was gevoegd waarop de onderwerPen stonden 

aangegeven waarover de OvJ zou kunnen inlichten, antwoordde men unaniem dat 

de kans groot was dat men daar dan wel gebruik van zou hebben gemaakt. De 

procedure zou dan een stuk eenvoudiger zijn geweest. 

Uit de gesprekken met 20 slachtoffers die een antwoord van de offiCier hadden 

ontvangen, blijkt dat er 13 van hen ontevreden zijn. Dit is niet verbazend 

gezien de strekking van het antwoord: 10x was een schaderegeling niet 

mogelijk, 8x waren de gestolen goederen niet teruggevonden, 4x was de zaak ad 

informandum gevoegd of geseponeerd, lx werd de naam van de verdachte niet 

vrijgegeven en lx was de zaak al afgedaan. Slachtoffers richten hun 

ontevredenheid alsvolgt toe: zij vinden het antwoord onbevredigend of vinden 

dat de brief van de politie teveel suggereerde, dat hun rech t sgevoel is 

aangetast of dat het antwoord te laat kwam. De slachtoffers die tevreden zijn 

vinden het positief dat het OM informatie verstrekt of vinden dát het OM er 

werk van heeft gemaakt. 

Ondanks het feit dat tweederde ontevreden is over het antwoord van de OvJ, zou 

driekwart in de toekomst zich toch weer tot de CrvJ wenden voor inlichtingen 

indien men weer slachtoffer zou worden van vergelijkbaar delict. 

De groep slachtoffers die niet heeft gereageerd blijkt op ;een aantal 

kenmerken te verschillen van de groep die wel heeft gereageerd op de brief van 

de politie. De laatste groep is met meer onkosten blijven zittén. Men was 

vaker niet verzekerd of de verzekering vergoedde slechts een deel van de 

schade. Ook denken slachtoffers die hebben gereageerd vaker terug aan het 

misdrijf en zouden de dader vaker een zwaardere straf willen Opleggen in 

vergelijking tot slachtoffers die niet hebben gereageerd. 

Politie 

Uit gesprekken met rechercheurs van de gemeentepolitie Amersfoort blijkt dat 

men in het algemeen positief staat tegenover hulp aan slachtoffers. Men heeft 

begrip voor de problemen waarmee slachtoffers geconfronteerd worden. Voor 
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het aangiftegesprek betekent dit dat men het slachtoffer de ruimte geeft om in 

eigen bewoordingen het misdrijf te vertellen. Daarna wordt het proces-

verbaal opgemaakt. Na afloop wordt, wanneer blijkt dat het slachtoffer 

behoefte heeft aan hulp, gewezen op de verschillende hulpverlenings - 

instanties . Vaak komt dit echter niet voort, in Amersfoort zelf is immers nog 

geen slachtofferhulpproject. Meestal stuurt men dan het slachtoffer door 

naar de wijkagent, die men als de vertrouwensfiguur van het politiekorps 

ziet. Ook vertelt men na afloop wat de politie kan en gaat doen aan de zaak en 

geeft men het slachtoffer soms een folder mee. 

In het bemiddelen bij een schadevergoeding tussen dader en slachtoffer ziet 

men niet zoveel. Negatieve ervaringen hebben de rechercheurs voorzichtig 

gemaakt. Schaderegeling vindt men geen taak voor de politie of zoals zij zelf 

zeggen: 'De politie is geen incassobureau". 

Met bijlage II van de richtlijn Vaillant wordt nog niet gewerkt. Een aantal 

rechercheurs is zelfs niet op de hoogte van de inhoud ervan. 

Uit de observatie van aangiftegesprekken blijkt dat de praktijk redelijk 

overeenstemt met hetgeen uit de interviews naar voren kwam. Wel bleek hun 

opvatting dat het de primaire taak van de politie is om daders op te sporen, in 

het aangifte gesprek duidelijk naar voren te komen. Uit humane overwegingen 

luistert men eerst naar het verhaal van het slachtoffer maar ondertussen wil 

men het liefst zo snel mogelijk de zaak afhandelen en emoties vermijden. 

Knelpunten OM 

1. Voor veel slachtoffers is de drempel te hoog om zelf een brief naar de OvJ 

te sturen of is het niet duidelijk welke inlichtingen de OvJ zou kunnen 

geven. Dit heeft enerzijds te maken met de inhoud van de brief, anderzijds 

met het feit dat er in de brief geen telefoonnummer wordt vermeld van het 

parket. 

2. Aangezien de procedure nog niet zolang loopt heeft men bij het OM nog last 

van 'communicatie' -problemen, zowel intern als extern. De slachtoffer-

medewerker is niet altijd op de hoogte wat de officieren zelf ondernemen in 

de richting van slachtoffers. Ook kunnen dossiers lange tijd door het 

parket rondzwerven en onbereikbaar zijn. Wanneer een zaak wordt 

overgedragen naar een ander parket wordt het verzoek, indien een 

slachtoffer om inlichtingen heeft gevraagd, niet altijd doorgestuurd. 

3. Het duurt in het algemeen lang voordat een zaak is afgehandeld. Aangezien 
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de slachtofferfunctionaris niet bevoegd is om een beslissing in een zaak 

te nemen kan hij in eerste instantie meestal niet meer doen dan een 

bevestigingsbrief sturen of een brief met daarin een aantal summiere 

gegevens zoals de naam van de verdachte. 

4. Het antwoord heeft meestal een negatieve strekking. Wanneer het 

slachtoffer om schadevergoeding vraagt, kan dit meestal niet gehonoreerd 

worden. De de vraag of de gestolen goederen zij teruggevonden moet meestal 

negatief beantwoord worden en de naam van de verdachte wordt regelmatig 

niet vrijgegeven. 

Knelpunten politie 

5. Slachtoffers worden tijdens het aangiftegesprek meestal goed opgevangen 

door de politie, hoewel de 'opsporingsgedachte' vaak doorschemert. 

6. Slachtoffers worden alleen doorgestuurd wanneer zij zelf aangeven daar 

behoefte aan te hebben. 

7. In lang niet alle gevallen wordt het slachtoffer meegedeeld wat de politie 

aan de zaak gaat doen. Ook wordt niet altijd aan het slachtoffer een folder 

meegegeven. 

8. Het komt voor dat de polite- bemiddelt bij een schadevergoeding tussen 

dader en slachtoffer, maar men is er erg terughoudend in. Alleen wanneer 

ter plaatse de schade geregeld kan worden, is men bereid een initiatief te 

nemen. 

9. De politie vult in het algemeen bijlage II van de richtlijn nog niet in. Het 

is voor de politie niet duidelijk wanneer iemand als 'slachtoffer van een 

ernstig misdrijf' moet worden aangemerkt. 

• 
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De resultaten van het inventaris tatieonderzoek in het arondissement Utrecht 

geven een globaal beeld wat slachtoffers vinden van de mogelijkheid dat zij 

zich voor inlichtingen kunnen wenden tot de OvJ . In een volgende fase zullen 

de resultaten quantitatief onderbouwd moeten worden en zal het domein moeten 

worden uitgebreid tot alle parketten. 

In de slachtoffercirculaire wordt er van uit gegaan dat een correcte 

bejegening en het geven van informatie leidt tot: 

- tevredenheid; 

- voorkoming van extra leed; 

- meer waardering voor politie en justitie; 

- meer vertrouwen in politie en justitie; 

- verhoging van de aangiftebereidheid; 

- bevrediging van het rechtsgevoel door schadevergoeding; 

- afname van de voorkeur voor repressie. 

Gezien het feit dat uit vraaggesprekken is gebleken dat tweederde van de 

slachtoffers ontevreden is over de procedure, is het belangrijk om na te gaan 

wat er van de uitgangspunten van de slachtoffercirculaire Vaillant in de 

praktijk terecht komt. 

Landelijk gezien is het gedrag van de politie en OvJ's moeilijk te evalueren 

door middel van observaties en dossieronderzoek. Bovendien is er al veel 

411 onderzoek gedaan naar de opvang van slachtoffers door de politie (Shapland, 

Mcquire, Steinmetz) • Het accent van een vervolgonderzoek zal moeten liggen op 

vraaggesprekken met slachtoffers die een brief van de politie hebben 

ontvangen. De uitkomsten hiervan moeten worden ondersteund door een 

beschrijving van de procedure en het beleid van het OM in de vorm vaneen 

enquête onder OvJ's. 

1. het effect van de brief van de politie; 

2. het functioneren van de informatieverstrekking door het OM; 

3. de behandeling van slachtoffer door de politie (bejegening, 

informatievoorzienig, schadebemiddeling en doorverwijzing); 

4. hoe gaan OvJ's om met salchtoffers van zware misdrijven. 

1-i J 

h) 
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ad 1) Het effect van de brief van de politie kan gemeten worden door twee 

groepen slachtoffers te benaderen, waarbij de ene groep ondervraagd wordt 

nadat zij de brief heeft ontvangen en de andere groep ondervraagd wordt vóór 

dat zij de brief van de politie krijgt (controle groep) . Van beide groepen is 

de dader door de politie opgespoord. Centrale vragen zijn: 

- hoe denkt het slachtoffer men over de politie (tevredenheid, waardering en 

vertrouwen) ; 

- hoe staat het met de aangiftebereidheid van het slachtoffer; 

- hoe heeft het slachtoffer het misdrijf verwerkt; 

- zijn er mogelijkheden om de brief van de politie inhoudelijk te jverbeteren. 

ad 2) Het functioneren van de informatieverstrekking door het OM kan gemeten 

worden door slachtoffers tweemaal te ondervragen, namelijk direct nadat bij 

het OM de brief van het slachtoffer binnenkomt en nadat zij antwoord van de OvJ 

hebben ontvangen. Als controle kan men de groep slachtoffers die niet hebben 

gereageerd op de brief van de politie, ook voor een tweede keer benaderen om 

tij dseffecten uit te sluiten. Centrale vragen zijn: 

- hoe denkt het slachtoffer over justitie (tevredenheid, waardering en 

vertrouwen) ; 

- hoe staat het met het rechtgevoel en de voorkeur voor repressie van het 

slachtoffer; 

- hoe heeft het slachtoffer het misdrijf verwerkt; 

- wat zijn de knelpunten van de procedure en is daar een oplossing voor. 

ad 3) De ad 1 en 2 beschreven onderzoeken geven tevens inzicht hoe de politie 

slachtoffers behandeld in het kader van de slachtoffercirculaire. 

ad 4) In samenwerking met CIRCON kunnen de effecten van de trainingsband voor 

CrvJ ' s worden geëvalueerd. 

Een evaluatie van alle parketten is om financiële en organisatorische redenen 

niet haalbaar. De evaluatie zou beperkt kunnen blijven tot bv. 3 parketten: 

één uit het noorden, één uit het midden en één uit het zuiden vani Nederland. 

Voorwaarde is dat de procedure al goed functioneert 
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BIJLAGE: TOELICHTING TELEFONISCHE ENQUETE 

Steekproeftrekking 

Voor een telefonisch vraaggesprek kwamen 3 categorieen slachtoffers in 

aanmerking, nl.: 

1. de 'geen-reactie' groep, mensen die niet gereageerd hebben op de brief van 

de politie; 

2. de 'in-behandeling' groep, mensen die de OvJ om inlichtingen hebben 

verzocht maar nog geen antwoord hebben gehad; 

3. de 'antwoord' groep, mensen die reeds een brief namens de OvJ hebben gehad 

(excl. de ontvangstbevestigingen) . 

• 	De doelstelling was om met mensen uit deze 3 groepen respectievelijk 20, 10 en 

20 gesprekken te realiseren. Deze vraaggesprekken zijn gevoerd van 18-25 

augustus in de avonduren van 18.00-21.00. 

Voor de 'geen-reactie' groep werden 40 namen geselecteerd van de in totaal 231 

uitgestuurde brieven waar geen reactie op was binnen gekomen (selectie-ratio 

van 17%) . Uit de parketnummers lopende van 9000-10500 werd om de 75 nummers 

het eerstvolgende persoonlijke slachtoffer geselecteerd; bedrijven werden 

uitgesloten. Uit de nummers 20800-21200 (minderjarige verdachten) werd om de 

50 nummers de eerstvolgende geselecteerd. Van de 40 geselecteerde 

slachtoffers zijn er 22 ondervraagd waarvan er 2 toch hadden gereageerd op de 

brief ; 5 mensen zijn niet benaderd omdat het gestelde aantal gesprekken was 

gerealiseerd en de 13 overigen behoren tot de non-responsgroep. 

Voor de 'in-behandeling' en de 'antwoord' groep werd geselecteerd uit het 

bestand met namen van mensen van wie de aanvraag op 14 juli nog in behandeling 

was of reeds was afgehandeld. Uit deze bestanden werd een random steekproef 

getrokken, alleen de volgende criteria moest worden voldaan: 

- de aanvrager moest een natuurlijk persoon zijn (voor zover dit op voorhand 

bepaald kon worden) ; 

- de datum van aangifte moest bekend zijn. Dit om naar het betreffende 

misdrijf te verwijzen in geval de aanvrager meerdere malen slachtoffer was 

geworden; 

- de aanvrager mocht niet persoonlijk benaderd zijn door de OvJ (alleen 

doorsnee lichte zaken) . 
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Van de zaken die op 14 juli nog in behandeling waren, was echter een aantal in 

augustus afgehandeld. Dit betekent dat een deel van de slachtoffers die 

geselecteerd waren uit het 'in-behandeling' bestand, een antwoord heeft 

gehad en daardoor inde 'antwoord' groep terecht kwam. Van de 83 aanvragen die 

op 14 juli in behandeling waren zijn 25 random geselecteerd (van de 49 

aanvragen die aan de criteria voldeden) . Met 16 mensen is een gesprek gevoerd, 

waarvan er 7 een antwoord hadden gehad, de 9 overigen behoren tot non-

respons groep. 

Van de 68 aanvragen die in op 14 juli waren afgesloten zijn er 20 random 

geselecteerd uit de 26 aanvragen die aan de criteria voldeden. 

Non-respons 

Uiteindelijk is er dus met 50 slachtoffers van de 85 selecteerden een 

vraaggesprek gevoerd, een responspercentage van 59%. In de volgende tabel 

staan redenen van nonrespons uitgesplitst naar groep. 

tabel 6: Redenen van non-respons. 

selectie-bron 

niet gereageerd in behandeling afgehandeld totaal 

niet te bereiken 	 3 	 4 	 1 	 8 

geen telefoon 	 2 	 3 	 2 	 7 

geheim nummer 	 3 	 - 	 2 	 5 

onbekend adres 	 4 	 1 	 5 

geen medewerking 	 1 - 	 1 

taalproblemen 	 - 	 - 	 1 	 1 

niet benaderd 	 5 	 - 	 2 	 7 

totaal non-respons 	18 	 9 	 8 	 35 

niet gereageerd 	 20 	 - 	 - 	 20 

zaak in behandeling 	1 	 9 - 	 10 

zaak afgehandeld 	 1 	 7 	 12 	 20 

totaal geselecteerd 	40 	 10 	 25 	 85 

• 

• 
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Antwoorden op de kernvragen van de enquête 

1 Redenen waarom OP niet heeft gereageerd 

De spullen zijn terug en de schade was gering. 

Was eigenlijk niet van toepassing, ik heb de brief doorgestuurd naar de 

verzekering. 

In eerste instantie wilde ik wel reageren, maar ik heb het druk en ben niet 

echt geinteresseerd. 

11, 	
De zaak is voor mij afgelopen, de verzekering heeft alles vergoed. 

De verzekering heeft alles vergoed, ik ben niet geinteresseerd in de naam van 

de dader. 

Ik heb al eerder zo'n brief gehad en een bijlage van wetswinkels plus de 

mededeling dat er weinig gedaan kan worden en dat de kans klein is dat het 

elders wel lukt. Het geeft een hoop rompslomp en je wordt er niet wijzer van. 

Ik heb er niet meer aan gedacht, de drempel is te hoog om zelf een brief te 

schrijven. 

Het was niet de moeite waard, ik had weinig schade. 

Volgens mij zijn de spullen definitief weg. Ik heb er een punt achter gezet. 

Het is meer een kwestie van luiheid, ik ben het vergeten. 

Iemand anders zou het afhandelen, ik heb de brief doorgespeeld. 

Van een kale kip kun je niets plukken. Schadevergoeding lukt toch niet, 

bovendien heeft de verzekering alles gedekt en wil ik geen kontakt met de 

dader. 
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Ik had geen schade en geen behoefte aan inlichtingen. 

Ik had er geen belang bij, de zaak was voor mij afgedaan. De spi 

teruggebracht door de politie. Bovendien had de politie al gezegd 

.hen waren 

dat zij een 

vermoeden had wie de dader was. De brief was alleen een bevestiginlg van wat ik 

al wist. Ik kan me niet voorstellen wat de OvJ nog meer zou moeten vertellen. 

De brief maakte op mij een komische indruk. Ik kreeg namelijk al nal 3 dagen een 

brief dat ze de daders gepakt hadden. Ik kon me niet voorstellen dat het de 

politie zo snel gelukt was om de vandalen op te sporen. Bovendi
I 
en had een 

kennis een zelfde brief gehad, zodoende dacht ik dat een standaardprocedure 

was die niets voorstelde. Ik heb de brief niet serieus genomen en er verder 

geen aandacht aan besteed. 

In eerste instantie wist ik niet goed wat ik met die brief moest doen. Toenheb 

ik bij de wijkagent geinformeerd en gehoord dat de schade tot f 1500, - door de 

dader vergoed zou kunnen worden. Maar ik heb al mijn schade al van verzekering 

vergoed gekregen. Het was dus niet meer nodig. 

De politie had verteld dat men eigenlijk geen informatie geeft, Maar dat als 

ik zou moeten getuigen, ik alsnog inlichtingen kon vragen. Ik heb maar 

afgewacht wat er zou gebeuren. 

Geen interesse, wat moet je ermee. 

De schade is door de verzekering betaald en ik heb het erg druk met de winkel. 

Voor mij is de zaak afgerond. 

Mijn man zei daar hoor je toch niets meer van. Ik weet ook niet wat én hoe je dat 

zou moeten doen. Het zou allemaal iets duidelijker en gemakkelijker moeten 

zijn voor gewone mensen zoals ik. 
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Alles gaat niet zo snel. Het is wel begrijpelijk dat je moet wachten, ook 

gezien de tijd die verstreken is tussen het misdrijf en de brief van de 

politie. Het is mooi dat je nog iets hoort. 

Schandelijk, het duurt veel te lang, en dat terwijl je zelf binnen 14 dagen 

moet reageren. 

Het duurt erg lang voor zo iets kleins. Er gaan heel wat brieven overheen. 

Het duurt erg lang. Ik verwacht er niets meer van. 

Het duurt erg lang, ze zullen wel meer te doen hebben. Ik wacht maar af. 

Het duurt lang, ondertussen weet ik niet wat er met de dader gaat gebeuren. 

(OP is mishandeld door een flatgenoot) 

Het duurt lang, ik wacht maar af. 

1,4 

t."') 
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Ik wist eigenlijk niet wat je de OvJ kon vragen, maar de brief van de politie 

suggereerde dat er misschien wel iets gevonden was omdat de dader gevonden 

was, maar daar heb ik geen antwoord op gehad. Het houdt allemaal niets in. 

In le instantie kreeg ik geen gegevens van de OvJ , maar toen heb ik opgebeld en 

heb toen wel het PV gekregen. Uit het PV bleek wel dat er bij de daders niets te 

halen viel . Die brief is een zoethoudertje. Ik ben er niets mee opgeschoten. 

Het is mooi dat je nog iets hoort, dat had ik eigenlijk niet meer verwacht. 

Naar het buro voor rechthulp ben ik niet gegaan want volgens de brief had dat 

toch weinig zin. (OP kwam niet voor een schadevergoeding in aanmerking en 

kreeg een bij lage met een lij st van buro' s voor rechthulp) . 

Ze hebben correct gehandeld. De OvJ kan er ook niets aan doen dat de fiets niet 

is teruggevonden. 

In le instantie heb ik om informatie gevraagd, maar daar kreeg ik geen 

antwoord op. Toen heb ik opgebeld en gevraagd of de schade vergoed kon worden 

door de dader. Ik kreeg als antwoord dat de dader al was voorgeweest , zodat een 

schadevergoeding niet meer mogelijk was. Ze zijn gewoon nalatig geweest. 

Ik begrijp niet waarom ik geen schadevergoeding krijg. In de brief stond ook 

dat de daders minderjarig zijn en dat er meerdere slachtoffers waren, maar wat 

heeft dat er nu mee te maken. Ze hebben de daders gewoon te licht aangepakt. 

Een volgende keer zal ik alleen weer een brief schrijven als het om grotere 

dingen gaat. Er wordt toch niets gedaan aan kleine zaken. 

Het was een koele brief. Je wordt er niets wijzer van. Er stond in de brief dat 

er nog meer slachtoffers waren, maar wat heb ik daar aan. Ik blijf met de 

onkosten zitten. 

Ik had liever een schadevergoeding gehad, vooral ook omdat de politie had 

gezegd dat je in de meeste gevallen wel een schadevergoeding kreeg. Maar het 

is een' goede zaak dat er meer informatie wordt gegeven, want je wilt toch 
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altijd proberen of je spullen gevonden zijn of dat de schade vergoed wordt. 

(OP denkt nu weer vaker aan het misdrijf) 

Het was een nette en duidelijke brief. De spullen waren niet gevonden en een 

schaderegeling was niet mogelijk. Je moet het zelf nu maar verder uitzoeken 

(OP doelt op een civiele procedure) . 

Een nette brief, ze hebben er werk van gemaakt, De OvJ kan er. ook niets aan doen 

dat de spullen niet zijn teruggevonden. 

De daders moesten voor de kinderrechter verschijnen, dat kon nog lang duren. 

De spullen waren niet gevonden. Bovendien kon de OvJ ook niet vertellen hoe en 

wanneer de dader had ingebroken. Dat is onbevredigend, maar daar kan de OvJ 

niet zoveel aan doen. 

Het is vervelend dat de spullen niet zijn teruggevonden, ze wezen op de 

mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen. Ik vindt het positief dat je 

uberhaupt nog iets hoort. 

Ik wilde een gesprek met de OvJ hebben om de zaak toe te lichten, maar het zou 

eerst in de raad van de reclassering worden besproken of een gesprek met de OvJ 

mogelijk was. De dader wordt goed afgeschermd, als slachtoffer blijf je in de 

kou staan. Je bent maar een nummer. 

Door naar de schade te vragen wordt er iets gesuggereerd wat niet waargemaakt 

wordt. Het is zonde van al het werk dat er aan besteed is. Het lijkt wel of die 

ambtenaren niets beter te doen hebben. 

Het duurde erg lang. IK kreeg toen te horen dat de spullen niet waren 

teruggevonden en dat een schadevergoeding niet mogelijk was. Je wordt blij 

gemaakt met een dooie mus. De brief suggereert dat er iets gaat gebeuren. nu  

(na 11/2 jaar) wordt alles weer opgerakeld. Het haalt allemaal niets uit. Je 

krijgt geen geld en het levert alleen maar een hoop werk op. 

Ik heb m'n buik er van vol, het haalt niets uit. Ik vraag mij af welk recht men 
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nog heeft als burger (OP kreeg geen schadevergoeding). 

Het duurde erg lang voordat ik hoorde dat de spullen niet gevonden waren. Maar 

ja, de OvJ kan daar ook niets aan doen. 

Het is positief dat het OM inlichtingen verstrekt. Wat ik echter vreemd vind, 

is dat er in de brief staat dat er voor mij een uitzondering is gemaakt door mij 

de naam van de dader te geven. Terwijl de le brief toch suggereert dat het 

normaal is dat er informatie wordt gegeven. 

Eerst krijg ik een brief dat ik voor inlichtingen terecht kan bij de OvJ in 

Utrecht. Dus heb daar naar geschreven, want je hoopt toch dat je spullen 

gevonden zijn, en nu krijg ik weer een brief dat de zaak is overgedragen en dat 

ik voor inlichtingen bij de OvJ in Den Bosch moet zijn. Volgens mij willen ze 

mij gewoon afschepen. Ik heb genoeg van al dat schrijven. 
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