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Voorwoord
Dit rapport bevat de neerslag van 184 mondelinge interviews in de arrondissementen
Dordrecht en 's-Hertogenbosch van voorjaar 1993. De respondenten zijn in de loop van
het tweede of derde kwartaal van 1992 in contact met de politie gekomen op grond van
de verdenking van het plegen van een delict (een misdrijf of overtreding). In de vraaggesprekken staan, behalve het gepleegde delict en de gevolgen ervan, met name ervaringen met en opvattingen over schadebemiddeling ten gunste van slachtoffers op de
voorgrond.

Een en ander vormt de nulmeting in het kader van het deelonderzoek onder verdachten
ter evaluatie van de per 1 april 1993 ingevoerde Wet en Richtlijn Terwee. Hiermee wordt
een beeld geschetst van de uitgangssituatie, de stand van zaken rond schadebemiddeling vóór invoering van Terwee. Dit beeld is in feite een stilstaand beeld, waaraan door
een vergelijking met de situatie die na de invoering van Terwee is ontstaan een dimensie
kan worden toegevoegd. Naar verwachting zal de rapportage over de invoering van
Terwee in de herfst van 1994 voorliggen.

Toch bevat deze rapportage met name voor het beleid van politie en justitie interessante
gegevens. Duidelijk wordt, dat verdachten een eigen kijk hebben op schadebemiddeling.
In theorie staan zij positief ten opzichte van ruimere mogelijkheden tot schadebemiddeling: verdachten blijken dat zeer wel als billijk te kunnen ervaren. In de praktijk echter zijn
ze er veelal toch ook op uit, om hun eigen belangen veilig te stellen. Veel verdachten zijn
calculerend bezig.

De heersende praktijk ten aanzien van schadebemiddeling ziet er zo uit, dat lang niet in
alle gevallen met schade daadwerkelijk aan schadebemiddeling wordt gedaan. Immers
ook vóór 1 april 1993 bestaan er al wettelijke mogelijkheden om schade op de verdachte
te verhalen. Slechts voor een beperkt deel van de delicten wordt, mede-afhankelijk van
het beleid van de betrokken organisaties meer of minder aan schaderegelingen getrokken.

In lang niet alle gevallen worden hierbij positieve resultaten geboekt. Dat komt mede door
gebrekkige voorlichting aan verdachten, doordat andere partijen zich terughoudend
opstellen, door te weinig zicht op de omvang van de schade, de 'mate van schuld' van
en aflossingsmogelijkheden van verdachten en gebrek aan continuïteit in het proces van
schadebemiddeling. Daarom lijkt er ook vóór het Terwee-tijdperk meer mogelijk én met
meer rendement uit te voeren: zelfs bij relatief hoge schades kan soms een adequate
vergoedingsregeling tot stand worden gebracht én geëffectueerd. Een betere rolverdeling
én ruimere bevoegdheden kunnen positief uitpakken.

Voor de totstandkoming van deze rapportage was de medewerking van, verdachten zelf
uiteraard cruciaal. Vandaar dat zij op de eerste plaats een eervolle vermelding verdienen:
het valt niet mee om over zo'n beladen onderwerp met interviewers te spreken. Daarnaast verdienen onze contactfunctionarissen bij de politie in Eindhoven, Dordrecht en 'sHertogenbosch dank voor hun onmisbare en loyale medewerking. Ook de organisator
van het veldwerk, M. Vollaad van het ITS, past lof in deze. Daarnaast en niet op de
laatste plaats mag de begeleidingscommissie van het Ministerie van Justitie, waaronder
met name Mw drs J. Wemmers en Mw drs A. Slotboom, niet vergeten worden.

Nijmegen, januari 1994
Stichting SOCIAL RESEARCH
prof. drs. J.M.L. Jonker
voorzitter
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1 Vraagstelling en onderzoeksopzet
1.1 Inleiding

Door het Ministerie van Justitie is najaar 1992 aan SOCIAL RESEARCH opdracht
verleend voor een onderzoek ter evaluatie van de experimentele invoering van de Wet
Terwee in twee pilot-arrondissementen.
De wet Terwee behelst een verruiming van de mogelijkheden van ondermeer politie en
justitie om aan schadebemiddeling te doen richting verdachten en slachtoffers. In 1987
heeft de Commissie Vaillant richtlijnen ontworpen voor politie en justitie ten aanzien van
de bejegening van slachtoffers: de richtlijn Vaillant. Deze richtlijnen zijn enigszins
verruimd en hebben vervolgens in de wet Terwee, die feitelijk eind 1992 aanvaard is, een
wettelijke basis gevonden. De wet Terwee wordt vergezeld van de richtlijn Terwee; wet
en richtlijn samen worden in het vervolg kortweg aangeduid met Terwee. Met Terwee
wordt netwerk-ontwikkeling rond schade-bemiddeling beoogd om de positie van slachtoffers in het strafproces te versterken'. Twee jaar na de invoering van de wet Terwee in
de pilots op 1 april 1993, zal de wet landelijk worden ingevoerd.
De experimentele invoering van de wet Terwee wordt begeleid door een serie van
onderzoeken. De Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) van het
Ministerie van Justitie heeft de coördinatie van de onderzoeken in handen. Naast het
onderhavige onderzoek onder verdachten zijn andere deelonderzoeken uit het op die
evaluatie gerichte onderzoeksprogramma:
- een deelonderzoek gericht op het invoeringsproces (IVA);
- een deelonderzoek betreffende de werklasteffecten Terwee (KPMG);
- een deelonderzoek onder slachtoffers (WODC).
De evaluatie in dit deelonderzoek onder verdachten lijkt op een quasi-experimenteel
onderzoeksontwerp, in die zin dat het een nulmeting en effectmeting betreft met Terwee
als tussenliggende experimentele stimulus. Het onderzoeksontwerp behelst een meting
onder verdachten in de pilot-arrondissementen vóór invoering van Terwee (voorjaar
1993). Vervolgens is een meting (voorjaar 1994) voorzien onder een steekproef van
andere verdachten: het is dus géén panel-design met twee opeenvolgende metingen bij
dezelfde respondenten. Een vergelijking tussen beide metingen kan, rekening houdend
met verschillen tussen respondenten, indicaties opleveren omtrent de effecten van
Terwee op het totstandkomen van schaderegelingen.
Dit verslag behelst de resultaten van de voormeting, die voorjaar 1993 is uitgevoerd.
Omdat het een zogenaamde nulmeting betreft wordt de situatie vóór invoering van
Terwee beschreven. De effecten van Terwee kunnen in een eindrapportage, die vóór het
najaar van 1994 tegemoet kan worden gezien, pas goed voor het voetlicht komen, omdat
daarin een vergelijking tussen de nulmeting en de effectmeting wordt verdisconteerd.

1.2 Schadebemiddeling

Onder schadebemiddeling kan worden verstaan: het proces, dat leidt tot één of meer
schadevoorstellen en eventueel tot een concrete schaderegeling als betrokken partijen
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In dit rapport worden op een aantal plaatsen bij wijze van illustratie of ter ondersteuning van de tekst. een of meer 'casussen' gepresenteerd: een samenvat ing
van gebeurtenissen uit de praktijk, waarbij zo min mogelijk is geinterpreteerd. In
principe is dan de betreffende respondent aan het woord. Het is ook de respondent die beslist of er sprake is van schade of niet, of er wel of geen schaderege'lingsvoorstel is gedaan en of er een bemiddelingspoging heeft plaatsge.
vonden of niet .

zich met een bepaald schadevoorstel kunnen verenigen. Een schaderegeling is een
overeenkomst waarin de hoogte van de door de verdachte te betalen schadevergoeding
alsmede de betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld de termijnstellingen) zijn vastgelegd.
Indien een slachtoffer van een misdrijf schade heeft geleden, dan kan deze proberen de
schade te verhalen. Hiervoor bestaan van oudsher (nog vóór de richtlijn Vaillant) de
volgende mogelijkheden:
- de schade kan geclaimd worden bij een eigen verzekering of bij de aansprakelijkheidsverzekering van de verdachte;
- er kan een vergoeding aangevraagd worden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (bij
ernstige delicten), bij het Waarborgfonds Motorverkeer (verkeersongevallen) of bij een
aantal particuliere fondsen;
- het slachtoffer kan de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade en een
procedure opstarten voor de burgerlijke rechter;
- het slachtoffer kan zich voegen als benadeelde in het strafproces tegen de verdachte.
In 1987 heeft de Commissie Vaillant voorstellen gedaan om meer zorg en aandacht te
geven aan de slachtoffers van misdrijven, zowel in de hulpverlening als in het strafproces. Deze voorstellen hebben geleid tot de 'richtlijn Slachtofferbeleid Vaillant 2 ', kortweg
'richtlijn Vaillant'. Deze behelst met name:
a een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het 'slachtoffer van misdrijven;
b verstrekking van informatie aan het slachtoffer waarbij geldt dat deze informatie zo
snel mogelijk aan het slachtoffer moet worden verstrekt en tevens dat deze informatie
duidelijk en relevant is;
c het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader van
de afhandeling van de strafzaak. Het kan hierbij zowel gaan om materiële schade als
om immateriële schade.
Een en ander mondt uit in concrete taakstellingen voor met name politie en openbaar
ministerie.
De politie dient het slachtoffer correct en waarnodig persoonlijk te bejegenen. In concreto
dient de aangifte zorgvuldig opgenomen te worden. Hierbij dient tevens de vraag gesteld
te worden, of het slachtoffer op de hoogte gehouden wil worden omtrent het verdere
verloop van de zaak en of schadevergoeding door de verdachte op prijs gesteld wordt.
Met betrekking tot de zorg heeft de politie de taak het slachtoffer door te verwijzen naar
hulpverlenende instanties als hiertoe de behoefte bestaat 3 . Verder verschaft de politie
het slachtoffer informatie in algemene zin over het verdere verloop van de zaak.
Bovenstaande bij de aangifte gevraagde gegevens worden, inclusief de wens van het
slachtoffer om op de hoogte gehouden te worden en de wens ten aanzien van schade2

vergoeding, in het proces verbaal opgenomen. Slachtoffers die dat willen worden op de
hoogte gehouden door de politie. Als de verdachte wordt opgespoord wordt het slachtoffer hiervan in kennis gesteld en als het slachtoffer de schade vergoed wil zien besteedt
de politie hier aandacht aan. Alle relevante gegevenheden en bemoeienissen van de
polite worden toegevoegd aan het proces verbaal. Het proces verbaal bevat met andere
woorden een zo volledig mogelijke documentatie ten aanzien van de zaak, waar het
openbaar ministerie bij binnenkomst direct mee aan de slag kan.
Het openbaar ministerie gaat zoveel mogelijk voort met de behartiging van de belangen
van het slachtoffer, waar de politie al een begin mee heeft gemaakt. Er wordt bij het
slachtoffer nagecheckt, of deze op de hoogte gehouden wil worden van het verdere
verloop, of deze prijs stelt op de mogelijkheid van schadevergoeding binnen het strafproces en of (in geval van een ernstig misdrijf) een gesprek met de behandelend officier van
justitie voorafgaand aan de behandeling ter zitting gewenst wordt. Deze check vindt in de
praktijk meestal plaats door middel van een standaardbrief. Bij geen reactie wordt ervan
uitgegaan, dat het antwoord op de gestelde vragen negatief is.
Met de bij de politie kenbaar gemaakte en later (schriftelijk) bevestigde wensen wordt
verder rekening gehouden door het openbaar ministerie.
In wezen zijn er voor slachtoffers die schadevergoeding eisen, als de zaak eenmaal in de
parketfase is aangeland, nog vier mogelijkheden over, waarvan drie binnen de strafzaak:
1 de officier van justitie kan vóór de zittingsfase proberen om de schade tussen
slachtoffer en verdachte(n) te regelen; in het geval van een geslaagde bemiddelingspoging kan een (on)voorwaardelijk sepot volgen of wordt schadevergoeding in
combinatie met een transactie toegepast;
2 tijdens de zitting kan de officier van justitie schadevergoeding eisen als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf; de rechter beslist ten aanzien van deze
eis en het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor de executie van het vonnis;
3 het slachtoffer voegt zich als civiele partij in de strafzaak; in dit geval kan voor de
gehele schade bij een misdrijf maximaal f 1.500,- geëist worden en bij een overtreding f 600,-; er mogen dus niet méér procedures voor gedeeltes van het totale
schadebedrag gevolgd worden; het slachtoffer woont de zitting verplicht bij en regelt
zelf de nakoming van de betalingsverplichtingen door de dader;
4 buiten de strafzaak kan het slachtoffer een civiele procedure starten om schadevergoeding te verkrijgen; in geval van een schadebedrag van meer dan ƒ 1.500,- bij een
misdrijf c.q. ƒ 600,- bij een overtreding of bij moeilijker aantoonbare schadebedragen
is dit de meer geijkte procedure.
Het eigenlijke wetsvoorstel Terwee (nummer 21345) betreft een "Aanvulling van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten met voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten". Volgens planning wordt de wet
twee jaar na de experimentele invoering op 1 april 1993 landelijk ingevoerd. De wet gaat
vergezeld van de 'richtlijn Terwee', waarin de uitgangspunten voor en basistaken van
politie en justitie in het kader van de slachtofferzorg worden uiteengezet. De richtlijn
Terwee vormt als zodanig een uitwerking en samenvoeging van de richtlijn Vaillant en de
wet Terwee.
Slachtofferzorg door politie en openbaar ministerie komt er met Terwee in wezen op
neer, dat bij de werkzaamheden in een (straf-)zaak altijd op een redelijke manier de
belangen van het slachtoffer van een strafbaar feit meegewogen worden. Belangenbe-
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hartiging van het slachtoffer heeft hiermee een wettelijke basis gekregen en kan als
zodanig juridisch een wezenlijk onderdeel gaan uitmaken van een (straf-)zaak.
De taken van de politie zijn conform de richtlijn Terwee in principe ongewijzigd gebleven
ten opzichte . van de richtlijn Vaillant. Bij "het openbaar ministerie en bij de rechter zijn
daarentegen wel veranderingen doorgevoerd.
Het openbaar ministerie checkt niet meer na, of de slachtoffers informatie en/of schadevergoeding wensen, maar gaat uit van de informatie die door de politie in het proces
verbaal is opgenomen. De (kwaliteit van de) door de politie verstrekte informatie in het
proces verbaal gaat hiermee dus een cruciale rol spelen. Als deze informatie onjuist of
niet meer actueel is wordt het slachtoffer echter alsnog uitgenodigd de wensen hieromtrent kenbaar te maken.
Een ander verschil met de richtlijn Vaillant is, dat de mogelijkheden tot schadevergoeding
tijdens de zittingsfase uitgebreid zijn. Deze uitbreiding speelt zich af ten aanzien van
bovenomschreven punt drie, en wel op drie fronten:
1 in plaats van de limieten van f 1.500,- en f 600,- wordt voortaan de eis gesteld, dat
een schadeclaim eenvoudig van aard moet zijn. Concreet betekent dit, dat volstrekte
duidelijkheid dient te bestaan over zowel de grondslag van de vordering als over de
hoogte ervan (bijvoorbeeld aan te tonen aan de hand van nota's).
Splitsing van de schadevergoeding in een eenvoudig en een ingewikkeld deel mag
voortaan wel. Dit betekent dat voor het moeilijke deel een civiele procedure gestart
kan worden, terwijl het eenvoudige deel tijdens het strafproces behandeld wordt. Het
slachtoffer hoeft niet langer verplicht de zitting bij te wonen, maar blijft wel verantwoordelijk voor inning van het toegewezen schadebedrag;
2 ten tweede is een schadevergoedingsmaatregel mogelijk gemaakt. Dit impliceert, dat
schadevergoeding door de rechter kan worden opgelegd, eventueel naast een straf.
De officier van justitie is in dit geval met de executie van de maatregel belast;
3 ten derde kan door de rechter een bijzondere voorwaarde worden opgelegd als het
slachtoffer niet bekend is of geen schadevergoeding wenst. De verdachte kan dan de
verplichting opgelegd krijgen om een geldelijke bijdrage te leveren aan de opvang en
hulpverlening aan slachtoffers, zoals bijvoorbeeld de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
De wet Terwee verwacht verder van politie en openbaar ministerie een intensievere
samenwerking met instanties, zoals onder andere het HALT-bureau, het Bureau Slachtofferhulp, de raden voor de kinderbescherming en de reclassering. Beoogd wordt door
deze netwerkvorming de efficiëntie van de uitvoering van de slachtofferzorg te verbeteren.
Naast het openbaar ministerie houdt ook de politie zich in de praktijk met schadebemiddeling bezig. In algemene zin kan gesteld worden, dat politie en openbaar ministerie
zich alleen met vorderingen bezighouden, die betrekkelijk gemakkelijk te regelen zijn.
Hierbij zullen ze zich niet mengen in het bepalen van de hoogte van het schadebedrag.
Politie en openbaar ministerie onderhandelen niet omdat ze geen partij zijn, en ze
bepalen de omvang van de schade niet omdat ze geen rechter zijn. De schade en de
omvang daarvan moeten derhalve, wil het tot een schaderegeling komen, vrij eenduidig
vast te stellen zijn en slachtoffer en verdachte moeten zich in een regeling kunnen
vinden.
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Bij wijze van concreet voorbeeld volgen onderstaand de normen, die in Dordrecht gehanteerd worden ten aanzien van schadebemiddeling door de politie, waarbij opgemerkt
moet worden dat deze normen meer het karakter hebben van handvatten dan van
specifieke, stringente eisen: •
a verdachte en slachtoffer moeten het onderling eens zijn over de hoogte van de
schade en over de wijze waarop deze vergoed wordt; ze moeten bereid 'zijn mee te
werken aan een schaderegeling;
b het moet een eenvoudige zaak zijn, bijvoorbeeld: een gemakkelijk en snel vast te
stellen schadebedrag;
c het schadebedrag kent een maximum; voorshands is dit vastgesteld op een bedrag
van f 1500,-; bij bereidheid van de kant van de verdachte om hogere bedragen te
vergoeden is er echter niets op tegen, dat de politie hierbij eveneens bemiddelt;
d betaling dient in één termijn te geschieden; betaling kan direkt van verdachte aan het
slachtoffer door tussenkomst van de politie geschieden ofwel indirekt via een speciaal
hiertoe geopende bankrekening;
e de bemiddeling betreft alleen materiële schade; verdachte en slachtoffer mogen
echter een hoger bedrag overeenkomen dan alleen de materiële schade.
Schadebemiddeling - door de politie kan eventueel leiden tot een politie-sepot. De seponeringsbevoegdheid van de politie heeft geen wettelijke basis, maar berust op afspraken,
die terzake tussen openbaar ministerie en politie zijn gemaakt. Deze afspraken ten
aanzien van de seponeringsbevoegdheid door de politie kunnen dus van politieregio tot
politieregio verschillen.
Een niet-bewerkelijke zaak kan in de voor-parketfase dus door de politie worden
afgehandeld. Een bewerkelijke zaak wordt verwezen naar het netwerk. In dit netwerk
figureren bijvoorbeeld: Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming (voor minderjarige
verdachten), HALT-bureau en Bureau voor Slachtofferhulp of Bureau voor Rechtshulp. In
Dordrecht worden in tegenstelling tot Den Bosch ook het algemeen maatschappelijk werk
en het RIAGG als mogelijke onderdelen van dit netwerk gezien 4 .

1.3 Vraagstelling en onderzoeksopzet

Per 1 april 1993 is de wet Terwee en de bijbehorende richtlijn in de arrondissementen
Dordrecht en Den Bosch experimenteel ingevoerd. Deze experimentele invoering' wordt
begeleid door evaluatie-onderzoek, gericht op werklasteffecten, netwerk-vorming (politie,
openbaar ministerie, bureaus voor rechtshulp, bureaus slachtofferhulp, reclassering, raad
voor de kinderbescherming, HALT-bureau, enzovoort), slachtoffers en, in dit geval,
verdachten.
Als belangrijkste elementen in deze evaluatie gelden de extra mogelijkheden, die door de
wet Terwee geboden worden met betrekking tot schadebemiddeling van de kant van de
verdachte richting slachtoffer(s), eventueel gestimuleerd door het netwerk 5 . De centrale
probleemstelling voor dit deelproject luidt:
Welke effecten heeft de invoering van de wet en de richtlijn Terwee op (schadevergoedingen door) verdachten.
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Nader gespecificeerd kan deze probleemstelling uiteengelegd worden in de volgende
onderzoeksvragen:
- worden verdachten meer geconfronteerd met de mogelijkheden van een schaderegeling
en zo ja, in welk stadium, door wie, met welke verwachtingen;
- hoe reageren verdachten op de verruimde mogelijkheden van een schaderegeling:
gaan ze er al of niet onder voorwaarden op in, wat verwachten ze ervan en leidt een
en ander vaker tot een schaderegeling;
- welke gevolgen heeft een overeengekomen schaderegeling voor de afdoeningsprocedure en eventuele strafmaat en is dat conform verwachting van verdachten,
- welke condities bepalen of en zo ja inhoeverre een overeengekomen schaderegeling
daadwerkelijk wordt uitgevoerd;
- hoe beoordelen verdachten de mogelijkheden en effecten van schaderegelingen in
relatie tot andere afdoeningsmaatregelen (mede met het oog op mogelijke recidive).

Voor dit deelonderzoek onder verdachten is gekozen voor een onderzoeksontwerp op
verschillende tijdstippen met twee metingen in de vorm van mondelinge interviews
verdeeld over beide pilot-arrondissementen:
- een nulmeting voorjaar 1993 bij (een steekproef van) 200 verdachten voorafgaand aan
de inwerkingtreding van Terwee; de in de nulmeting ondervraagde personen vormen de
controlegroep van het onderzoek;
- een effectmeting voorjaar 1994 bij 200 verdachten na de invoering van Terwee; de
ondervraagde verdachten in dit onderzoeksstadium vormen de experimentele groep.

Schema 1.1: schematische weergave van de opzet van het deelonderzoek onder verdachten
van de Evaluatie Terwee
EFFECTMETING

NULMETING
controlegroep:
delicten gepleegd in het tweede en
derde kwartaal 1992

invoering
Terwee
1 april 1993

experimentele groep:
delicten gepleegd in het tweede
en derde kwartaal 1993

Benadrukt zij, dat de kandidaten voor de controlegroep en de experimentele groep in
twee gescheiden steekproeftrekkingen geselecteerd zijn: het gaat dus niet om een panelstudie van één onderzoeksgroep, die op twee momenten gepeild wordt, maar om twee
verschillende onderzoeksgroepen.
Bij de eerste steekproeftrekking (voor de nulmeting) is passieve machtiging als methode
gehanteerd: zonder tegenbericht lopen de aangeschreven kandidaten de kans om door
een interviewer benaderd te worden. Uiteraard konden ze dan alsnog medewerking
weigeren. Bij de tweede steekproeftrekking is met aktieve machtiging gewerkt: de
aangeschreven kandidaten kunnen zich door inzending van een antwoordkaartje voor
deelname aanmelden.
Een systematische beantwoording van de onderzoeksvragen kan pas plaatsvinden als
het hele onderzoek is afgerond. Dit gebeurt in het eindrapport, dat ver& het najaar van
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1994 in concept gereed is. In dit eindrapport worden de resultaten van beide metingen
naast elkaar gepresenteerd.
Nagetrokken moet worden, inhoeverre eventuele verschillen in onderzoeksresultaten toe
te schrijven zijn aan (de invoering van) Terwee of aan de verschillende werving van
kandidaten. Daarom moeten controles worden uitgevoerd op basis van algemene
kenmerken van verdachten, type delicten, accordering van de delictomschrijving, erkenning van schuld en omvang van de schade.
Hierbij worden ook gegevens gebruikt, die niet uit de interviews stammen maar op basis
van een dossierstudie verkregen zijn. Op basis van gegevens als aantal gepleegde
delicten en aard van de delicten (naast het laatst gepleegde ook bijvoorbeeld het meest
ernstige) zijn ernstscores vast te stellen die voor beide metingen met elkaar vergeleken
kunnen worden. Omdat de dossierstudie voor de nulmeting niet volledig is (één politieregio ontbreekt geheel) is deze doorgeschoven naar het eindrapport.
Dit rapport is vooral bedoeld om de uitgangssituatie te schetsen: wat gebeurt er op het
gebied van schadebemiddeling vóórdat Terwee inwerking is getreden en hoe kijken
verdachten tegen schadebemiddeling aan. De tweede onderzoeksvraag zal in dit rapport
niet ter sprake (kunnen) komen: de comparatieve zinsnede 'verruimde mogelijkheden'
wijst naar een vergelijking tussen nul- en effectmeting en deze vergelijking is een zaak
van het eindrapport. Wat de overige onderzoeksvragen betreft kan gehoopt worden, dat
een tipje van de sluier in dit onderzoek kan worden opgelicht.

1.4 Dataverzameling nulmeting
De onderzoekspopulatie van dit deelonderzoek bestaat uit personen, die door de politie
ervan worden verdacht in de loop van het tweede en derde kwartaal van 1992 een of
meerdere delicten gepleegd te hebben, waarbij de verdenking zodanig gegrond lijkt, dat
justitie ingeschakeld is. De NAW-gegevens van de betreffende personen zijn opgenomen
in de (HKS- en BPS-)politiebestanden, die voor de steekproeftrekking en voor de mailing
zijn gebruikt.
Als steekproeftrekkingseenheid is de verdachte gekozen. Bij méér kandidaten dan vereist
is volgens een bepaalde verhouding geselecteerd. Gezien het feit dat de politiebestanden
per district (elke politieregio bestaat uit méér districten) geordend zijn, heeft de steekproeftrekking per district plaatsgevonden. Sommige kandidaten komen echter in meerdere districten in het bestand voor. Bij de steekproeftrekking voor de effectmeting heeft een
double-check achteraf plaatsgevonden. Bij de steekproeftrekking voor dit deelonderzoek
was dit niet mogelijk, zodat sommige onderzoekskandidaten mogelijk méér brieven
hebben ontvangen.
Eind 1992/begin 1993 is aan personen van deze onderzoekspopulatie schriftelijk om
medewerking gevraagd. In totaal zijn ongeveer 1600 brievensets verzonden: een
achtvoudige oversampling. Deze personen zijn door de politie aangeschreven met een
brief van de betreffende commissaris alsmede van het onderzoeksbureau. Hierin werd
het doel van het onderzoek uitgelegd en om medewerking verzocht.
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Degenen die niet wilden meewerken aan dit onderzoek, konden dit door middel van een
antwoordkaartje aan de politie kenbaar maken: de methode van de passieve machtiging.
De gegevens van deze personen alsmede van de 'onbestelbare' adressen zijn vervolgens uit het bestand geëlimineerd. Uiteindelijk bleven er aldus 823 mogelijke respondenten over, wier namen door de politie aan het onderzoeksbureau zijn overgedragen.
Bij een willekeurig gekozen deel van deze adressen zijn ten behoeve van de voormeting
interviews afgenomen in de periode april/mei 1993. Het veldwerk is uitgevoerd door de
afdeling dataverzameling van het ITS, dat voor deze nulmeting de namen en adressen
van de controlegroep ter beschikking kreeg gesteld.
Eind maart 1993 zijn interviewers op een instructie-bijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over achtergronden van het onderzoek en over schadebemiddeling. Ook is de vragenlijst
door de projectleider toegelicht. De gesprekken zijn gevoerd door 15 interviewers: 11
vrouwen en 4 mannen. Per half mei 1993 is het veldwerk afgesloten: In totaal zijn 434
adressen door de interviewers benaderd voor een enquête. Schematisch weergegeven
ziet dit er als volgt uit:
Schema 12: stroomschema van geselekteerde onderzoekspopulatie, steekproef en respons

aangeschreven verdachten:
1600

mogelijke respondenten:
823 (51%)

benaderde adressen:
434 (53% van 823)

interviews:
184 (42% van 434)

' weigeringen/
onbestelbaar:
777

niet benaderd:
389

nonrespons:
250
1

De verschillen tussen de onderscheiden regio's zijn niet groot, zoals uit tabel 1.3 blijkt.
Gemiddeld bedraagt de respons 42 procent van de door de interviewers benaderde
adressen, wat gegeven de populatie en het onderwerp geenszins tegenvalt. In Dordrecht
is de respons lager dan in Den Bosch; dit kan samenhangen met een gebruikelijk lager
respons-cijfer in de Randstad, dat uit meerdere onderzoeken naar voren komt.
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Tabel 1.3: benaderingen en respons per arrondissement
Politieregio
Brabant
Zuid-Oost

Politieregio
BrabantNoord

totaal
arrondissement
Den Bosch

arrondissement
Dordrecht

totaal

aangeschreven populatie 400
184
steekproefkandidaten
benaderingen
118

400
226
91

800
410
209

800
413
226

1600
823
434

interviews
respons (in %)

49
54%

99
47%

85
38%

184
42%

50
42%

Met betrekking tot de non-respons verdient het grote aandeel van de categorie 'adres
verkeerd of onbekend' nadere toelichting. Van de politie is vernomen, dat verdachten, die
meer ervaring met de politie hebben opgedaan, vaker de gewoonte hebben om niet op
post van de politie te reageren of die te retourneren eventueel onder vermelding van
'adres verkeerd' of 'geadresseerde onbekend op dit adres'. Dit gebeurt om een eventuele
vervolgingsprocedure te vertragen. Maar deze gegevens zijn door de politie in principe al
uit de bestanden verwijderd, vóórdat deze aan het onderzoeksbureau zijn overhandigd.
Bovendien zijn respondenten zonder vaste woon- of verblijfplaats (om logische redenen)
helemaal niet aangeschreven. Desalniettemin blijkt een verkeerd of onbekend adres de
belangrijkste reden van non-respons.
Dit percentage is overigens voor Eindhoven het grootst: 36 procent. Wellicht zit hierin ook
een effect verdisconteerd van recente invoering van het betreffende registratiesysteem in
deze regio. Hier hebben de interviewers ook het grootste aantal weigeringen moeten
incasseren (40 procent). In Dordrecht is relatief vaker iemand niet thuis getroffen (28
procent).

Tabel 1.4: procentuele en absolute verdeling van de nonrespons naar reden
absoluut
verkeerd/onbekend adres
weigering/geen tijd of interesse
3x vergeefs benaderd
ziekenhuis/gevangenis
verhuisd naar andere.gemeente
overige
totaal

31
27
24
10
6
2

78
69
61
24
15
4

100

251
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Over het gesprek zelf en het verloop ervan blijkt een klein deel van de respondenten
negatief (9 procent), waaronder 1 procent zeer negatief. Bijna drie kwart van de respondenten oordeelt daar (zeer) positief over. De waardering van de interviewers voor de
gesprekken is nagenoeg identiek aan die van de respondenten. Een gesprek heeft
gemiddeld ongeveer een uur per respondent in beslag genomen. Voor realisatie van een
interview moesten wel relatief veel benaderingen ondernomen worden. Na afloop van het
gesprek hebben de respondenten een kleine attentie ontvangen bij wijze van dank voor
hun medewerking.

1.5 Representativiteit

Een belangrijke vraag is, of de ondervraagde personen een representatieve afspiegeling
vormen van de onderzoekspopulatie, zijnde alle verdachten in de arrondissementen
Dordrecht en Den Bosch uit het tweede en derde kwartaal van 1992. Dit zou echter een
vergelijking van steekproefgegevens met politiebestanden op enkele centrale kenmerken
met zich meebrengen. Een dergelijke vergelijking is niet realiseerbaar. De politiebestanden lenen zich minder goed voor het genereren van statistische gegevens. Bovendien heeft het onderzoeksbureau geen toestemming om zomaar gegevens met elkaar te
gaan koppelen.
Wel zijn door het Ministerie van Justitie gegevens beschikbaar gesteld omtrent alle in
1992 gehoorde verdachten 6 . Deze gegevens -kunnen op enkele punten met elkaar
vergeleken worden. De verdeling van de type delicten in de steekproef wijkt maximaal 11
procent af van die bij de door politie en Koninklijke Marechaussee in 1992 gehoorde
verdachten: dit geldt ten aanzien van de Wegenverkeerswet (zie tabel 1.5). Ook de
categorie 'overige delicten' komt in het onderzoek minder voor. Daarentegen zijn
geweldsdelicten eni vernielingen (Wetboek van Strafrecht) oververtegenwoordigd in de
steekproef.

Tabel 1.5: verdeling van steekproef en van alle in 1992 over heel Nederland gehoorde
verdachten naar type delict; in procenten en absolute aantallen
steekproef
n
geweldsdelicten
vermogensdelicten
vernieling
Wegenverkeerswet
overige
onbekend
totaal
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gehoorde verdachten 1992
N

24
49
20
4
1
2

44
90
37
7
2
4

13
52
12
15
8
0

32.274
128.124
30.154
37.934
20.271
0

100

184

100

248.757

Het is bij bovenstaande vergelijking niet bekend of de in het onderzoeksgebied gepleegde en ter kennis van de politie gekomen delicten afwijken van het algemene landelijke
beeld. Wel blijkt uit gegevens van de Politiemonitor, dat uitgaande van het laatste delict
dat slachtoffers in 1993 is overkomen, de verdeling naar type delict in de beide arrondissementen globaal overeenkomt met het landelijke beeld. Wellicht is het aandeel van de
vermogensdelicten in de onderzoeksarrondissementen iets hoger dan landelijk, maar dit
verschil is op 95 procent zekerheidsniveau niet significant'.
De geslachtsverhouding in het onderzoek is procentueel gelijk aan die van alle in
Nederland gehoorde verdachten in 1992: 88 procent man, 12 procent vrouw. Minderjarigen zijn in dit onderzoek echter wat oververtegenwoordigd: 23 procent tegenover 18 procent van de gehoorde verdachten.
Met name geweldsdelicten komen in tegenstelling tot vermogensdelicten bij ondervraagde minderjarigen relatief meer voor (zie tabel 1.6). Overigens is deze tabel met
verdelingen in absolute getallen, net als overigens andere tabellen zonder absolute
cijfers, opgenomen in BIJIAGE 4. Bij meerderjarige respondenten komen naast geweldsdelicten ook vernieling relatief frequenter voor in tegenstelling tot delicten tegen de
Wegenverkeerswet en overige delicten. De respondenten in dit onderzoek wijken op een
aantal onderdelen significant af van beschikbare populatiegegevens. Dit betekent, dat de
resultaten van het onderzoek niet zondermeer gegeneraliseerd mogen worden naar alle
verdachten in Nederland.
De afwijkingen zijn als volgt samen te vatten:
- geweldsdelicten en vernielingen zijn oververtegenwoordigd;
- delicten in het kader van de Wegenverkeerswet en overige delicten zijn ondervertegenwoordigd;
- minderjarige verdachten zijn oververtegenwoordigd.

Tabel 1.6: verdeling van steekproef en alle in 1992 in Nederland gehoorde verdachten naar
type delict, onderscheiden naar minder- en meerderjarigen; in procenten
minderjarigen

vermogensdelicten
vernieling
Wegenverkeerswet
overige
onbekend
totaal
n

meerderjarigen

steekproef

gehoorde
verdachten

steekproef

gehoorde
verdachten

55
24
2
0
0

64
21
1
3
0

47
19
4
1
3

49
11
18
9
0

100
42

100
41.366

100
142

100
207.391
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1.6 Beperkingen

Gezien de aard en de opzet kent dit onderzoek een aantal beperkingen. Hieraan wordt in
deze paragraaf aandacht besteed.
Op de eerste plaats dient bij de interpretatie van de gegevens bedacht te worden, dat de
verzamelde gegevens telkens uitsluitend vanuit het standpunt van de verdachten zijn
gepresenteerd. Dit betekent, dat de gegevens en waarderingen niet overeen hoeven te
komen met de werkelijkheid, zoals anderen (bijvoorbeeld slachtoffers, politie, justitie) die
zien. Een verdachte kan het ook bij dit onderzoek als belang opvatten om de ernst van
het voorval en/of zijn of haar aandeel erin te minimaliseren door de gang van zaken op
een bepaalde wijze te interpreteren of te presenteren. Dit geldt zowel voor de aard als
omvang van de schade, de vraag of en hoeveel slachtoffers er bij het voorval betrokken
zijn als de mate van schuld aan het voorval.
Ten tweede geldt dat alleen al de getoonde bereidheid tot het treffen van een schaderegeling, zolang de zaak niet voor de rechter gediend heeft, naar de opvatting van
betrokkene mogelijk van invloed kan zijn op de soort straf of de strafmaat. Daardoor kan
een eerder betoonde bereidheid tot het treffen van een schaderegeling makkelijk afwijken
van de feitelijke afwikkeling van een schaderegeling.
Ten derde geldt het al eerder gememoreerde punt van een mogelijke selectiviteit van de
steekproef: het is onbekend wie zich voor het onderzoek heeft afgemeld en hoe deze
groep zich verhoudt tot degenen die wél aan het onderzoek hebben meegewerkt. Op
enkele onderdelen is de steekproef vertekend ten opzichte van de populatiegegevens
(zie de vorige paragraaf).
Ten vierde geldt een Babylonische spraakverwarring rond de begrippen transactie en
schadevergoeding. Een verdachte kan de feitelijke betaling van een bepaald bedrag bij
een transactie ten onrechte als schadevergoeding zien. De interviewers zijn op dit punt
weliswaar geïnstrueerd, maar het is hier en daar toch moeilijk gebleken om de scheiding
tussen beide begrippen consequent in de enquête boven tafel te krijgen en te houden.
Dit alles maakt, dat de verzamelde gegevens op een bepaalde manier ingekleurd zijn
door verdachten. Zo kan het zijn, dat geen materiële noch letselschade opgegeven
wordt, terwijl er wél sprake is van slachtoffers. Maar ook door andere oorzaken kunnen
(schijnbare) inconsistenties in het materiaal naar voren komen.
Zoals gesteld is schadebemiddeling een procesmatig gebeuren, dat zich over een korte
of langere periode kan uitstrekken. Theoretisch zijn daar een aantal fases in te onderkennen, die elk een verschillend voortgangsstadium in het schadebemiddelingsproces
representeren. Concreet kan gedacht worden aan vier fases, namelijk:
- een informatieve fase, waarin de schadevaststelling en de informatievoorziening
richting verdachte over de mogelijkheden van een schaderegeling plaats vindt;
- de onderhandelingsfase, waarin onderhandeld wordt over de hoogte van het schadebedrag en de bereidheid gepeild wordt om een schaderegeling te treffen;
- de voorstelfase, waarin de hoofdlijnen van een te treffen schaderegeling worden
besproken en al of niet door partijen worden geaccordeerd;
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- de executie of afwikkelingsfase, waarin de schadevergoeding al of niet in termijnen
wordt voldaan.
-

Aangetekend moet worden, dat niet alle fases volgtijdelijk doorlopen hoeven te worden.
Informatie, onderhandeling en executie kan bij wijze van spreken op één en hetzelfde
moment moment gebeuren: de politie informeert over de mogelijkheid van schadevergoeding, het bedrag wordt vastgesteld en er wordt betaald. Ook kunnen bij elke fase
andere partijen betrokken zijn. Zo kunnen politie of openbaar ministerie bijvoorbeeld niet
bij onderhandelingen zijn betrokken.
In de praktijk zullen deze fases daarom lang niet altijd zo duidelijk van elkaar zijn te
onderscheiden. Toch is in het interviewschema van een bepaalde fasering uitgegaan, om
onderscheid naar verloop van het proces te kunnen aanbrengen. Dit vormt echter tevens
een extra handicap bij de dataverzameling. Immers, verdachten zullen lang niet altijd een
onderscheid (kunnen) maken tussen deze fases. Daar komt bij, dat wat bijvoorbeeld door
de ene partij als informatieverstrekking aangemerkt wordt, bij de ander kan overkomen
als onderhandelen.
Enkele voorbeelden kunnen een en ander wellicht verhelderen. Een verdachte, die
betrapt wordt op het plegen van een winkeldiefstal, krijgt via de politie ter plekke
informatie over .de waarde van de gestolen goederen. Op gezag van de politie wordt
betrokken verdachte verzocht de gestolen waar terug te geven aan de ondernemer met
de mededeling, dat teruggave van invloed kan zijn op de aard en ernst van de straf.
Verdachte gaat op dat voorstel in door de goederen terug te geven, maar hoeft een
dergelijke handelwijze niet noodzakelijkerwijs te interpreteren zien als een 'schaderegeling'. Vervolgens wordt een en ander enkele maanden later afgedaan met een schikking:
verdachte betaalt de transactie en hiermee is de zaak afgedaan. Die transactie zou een
verdachte echter wél als een schaderegeling kunnen ervaren.
In een interview over bovenvermeld voorval kan de verdachte beweren, dat uit het
voorval geen materiële schade voortvloeit: de goederen zijn immers ter plekke teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Ook kan hij/zij volhouden, dat er (uiteindelijk) geen
slachtoffer is8 . Voor het gemak wordt dan vergeten, dat personeel en/of bedrijfsleiding
tijdelijk het normale werk niet heeft kunnen uitvoeren en tijd kwijt is aan bijvoorbeeld het
oproepen van en overleg met de politie. Van een schaderegeling kan in de ogen van een
dergelijke verdachte dan ook geen sprake zijn. Een ander daarentegèn taxeert bij
hetzelfde voorval de schade op de waarde van de ontvreemde goederen en erkent wel
een slachtoffer. In dit geval kan dus worden gesteld, dat er een schaderegeling is getroffen, namelijk in de vorm van teruggave van de goederen. Informatie-verstrekking, onderhandelingen, voorstel voor een schaderegeling en afwikkeling ervan liggen in de tijd
dermate dicht bij elkaar, dat de verwevenheid ervan het zicht op de procesgang vertroebelt.
Een ander voorbeeld: bij beroving van een anonieme, grote organisatie zoals bijvoorbeeld een bank kan bij verdachte de mening postvatten, dat er geen (individueel en
identificeerbaar) slachtoffer bij het voorval te bekennen is. Bij braakschade, die gedekt
wordt door de opstalverzekering van benadeelde, kan verdachte opgeven, dat er
(uiteindelijk) geen schade en dus ook geen slachtoffer van het voorval bestaat.
Zo kan het in de praktijk voorkomen, dat er door verdachte geen informatie over
schadebemiddeling of geen voorstel voor een schaderegeling wordt gemeld, terwijl er de
facto wel een schaderegeling is getroffen.
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Kortom: de verzamelde gegevens representeren telkens uitsluitend het specifieke
perspectief van de verdachte. Zij lijken daardoor niet altijd per definitie te beantwoorden
aan de theoretisch te onderscheiden stadia van het schadebemiddelingsproces. Er zitten
(schijnbare) inconsistenties in vervat. Zij hoeven tenslotte ook niet altijd correct weer te
geven, wat er feitelijk gebeurd is noch overeen te stemmen met de opvattingen van
andere betrokken partijen. Toch zijn ze relevant, omdat ook vanuit het perspectief van de
verdachte verklaringen te vinden zijn voor houdingen en gedragingen ten aanzien van
schadebemiddelingsprocedures en stagnatie of verloop van schadebemiddelingsprocessen.
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2 Algemene gegevens
2.1 Inleiding

In dit tweede hoofdstuk worden eerst kenmerken van de respondenten en hun leefsituatie alsmede het delict beschreven, waarover met hen is gesproken in de interviews.
Hiermee wordt een beeld gegeven van de achtergronden (paragraaf 2.2), de dagelijkse
bezigheden en (de persoónlijke visie op) het delict, dat in het onderzoek centraal staat
(paragraaf 2.4). Gegevens rond inkomen en eventueel bestedingen staan in paragraaf
2.3 vermeld; dit soort gegevens kan van belang zijn met het oog op de eventuele
mogelijkheid om schade te vergoeden. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk (2.5) komen
de gevolgen van het voorval ter sprake in termen van toegebracht letsel en aard en
omvang van de schade en dergelijke.

2.2 Achtergrondkenmerken respondenten

In het vorige hoofdstuk is al gesteld, dat in totaal in het kader van het onderzoek 184
verdachten van delicten, uit de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht, met succes
zijn benaderd. Hiervan is 12 procent vrouw en 23 procent minderjarig. In tabel 2.1 is
meer informatie over de leeftijdsverdeling opgenomen: twee derde van de respondenten
is jonger dan dertig jaar.

Tabel 2.1: leeftijdsverdeling van de respondenten, in procenten en absolute aantallen

tot 18 jaar
18-20 jaar
21-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 en ouder
totaal

%

absoluut

23
19
27
11
14
6

42
34
49
21
26
12

100

184

Andere achtergrondkenmerken houden voor een deel verband met het feit, dat de
onderzoeksgroep vrij jong is (zie BIJLAGE 1 voor een nadere specificatie).
Iets meer dan de helft (52 procent) van de respondenten woont nog bij de ouder(s) thuis.
In vergelijking met de algemene Nederlandse situatie zijn alleenwonenden in het
onderzoek sterk ondervertegenwoordigd en zijn respondenten vaker uit omvangrijke
huishoudens afkomstig.
Ruim tweederde (68 procent) geeft op niet gehuwd dan wel samenwonend te zijn. Het
opleidingsniveau van de respondenten is vrij laag: 72 procent heeft ten hoogste een
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lagere (beroeps)opleiding. Omdat de onderzoeksgroep vrij jong is komen hoger opgeleiden bijgevolg ook minder in het onderzoek voor.

2.3 Financiële situatie

Met het oog op een eventuele schaderegeling kan, zeker als het om wat hogere
bedragen gaat, de financiële situatie van belang zijn. Daarom zijn aan de respondenten
enkele vragen hieromtrent voorgelegd.
Dit betreft ten eerste de inkomensbron, onderscheiden naar werk of uitkering. Ook is
gevraagd op te geven, in welke inkomensklasse het totale netto-inkomen van de
respondent valt. Op de derde plaats is gevraagd naar enkele mogelijk omvangrijke en
bijzondere uitgavenposten, zoals woonlasten (huur ,of hypotheek), kosten van een
eventuele auto en aflossing van schulden.
Uit tabel 2.2 valt op te maken, welk deel een opleiding volgt, werkt of van een uitkering
afhankelijk is.
Het niet werkzame deel van de Nederlandse beroepsbevolking (van 15-64 jaar) bedraagt
per 1991 9 procent9 . Het vergelijkbare percentage in het onderzoek betreft een veelvoud
hiervan, namelijk 28 procent: doorgaans betreft dit werklozen.
Ruim een derde heeft inkomen uit arbeid. Een kleine minderheid (3 procent) werkt
maximaal 20 uur per week, 33 procent heeft een (nagenoeg) full-time job van minstens
32 uur per week. 'Overige' bestaat in meerderheid uit huisvrouwen.
Van de schoolgaanden zit 15 procent minder dan 20 uur per week op school: zij volgen
met andere woorden een deeltijd-opleiding.

Tabel 2.2: dagelijkse bezigheden/inkomensbronnen van de respondenten, onderscheiden naar
school, werk of uitkeringssituatie, in procenten en absolute getallen
soort bezigheden
school
werk
uitkering namelijk:
ww/rww
wao
aow
subtotaal uitkering
overige
totaal
onbekend

absoluut
33
35
21
5
2

60
64
39
8
4

28
4

51
8

100

183
1

Werklozen en arbeidsongeschikten maken 39 procent uit van de respondenten in de
leefijdscategorieën vanaf 21 tot 50 jaar. In het algemeen is een kwart werkloos of
arbeidsongeschikt.
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Er zijn enkele verschillen tussen de onderzoeksgroepen van de drie onderscheiden
politieregio's. In Brabant-Noord is een oververtegenwoordiging van werkenden (44
tegenover 35 procent) en in Brabant Zuid-Oost van schoolgaanden te bespeuren (43
tegenover 32 procent).
In tabel 2.3 zijn énkele gegevens over de hoogte van het inkomen opgenomen, gespecificeerd naar dagelijkse bezigheden en bron van inkomsten (voor details wordt verwezen
naar BIJLAGE 2; voor de verdeling in absolute aantallen: zie BIJLAGE 4). Maandinkomen en leeftijd hangen sterk met elkaar samen (r= + .57). Waar ruim de helft van de
respondenten een inkomen van minder dan f 20.000 per jaar netto heeft, geldt hetzelfde
voor slechts 9 procent van de voltijdwerkers in Nederland. Laten we de laagste inkomens
buiten schot, omdat die voornamelijk schoolgaanden betreft, dan komt het gemiddelde
jaarinkomen van voltijdwerkers uit op bijna ƒ 17.000 ofwel bij benadering nog geen
tweederde van het landelijk gemiddelde.

Tabel 2.3: netto-inkomen uit arbeid, uitkeringen en studiebeurzen per maand, in procenten

minder dan ƒ 1000,ƒ 1000,- tot ƒ 1500,ƒ 1500,- tot ƒ 2000,ƒ 2000,- of meer
totaal
N

onbekend

school

werk

overige

totaal

87
3
8
2

7
20
26
47

17
41
35
7

30
23
25
22

100
38

100
61

100
54

100
153
31

De vraag is nu, hoe een aantal min of meer vaste maandlasten zich precies verhouden
tot het netto-inkomen en wat er dan aan vrij besteedbaar inkomen resteert. Een specificatie van de vaste lasten is in BIJLAGE 2 opgenomen. In totaal hebben 111 respondenten een opgave verstrekt van hun vaste lasten. Het netto-inkomen per maand (inclusief
uitkering of studietoelage) minus enkele vaste lasten-posten (voor huur, autokosten en
aflossingen van schulden) geeft de 'vrije bestedingsruimte' van respondenten weer. Van
het inkomen dat alleen per klasse is gevraagd, is het gemiddelde van elke klasse
genomen. De gegevens zijn weergegeven in tabel 2.4.
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Tabel 2.4: vrije bestedingsruimte (netto-inkomen per maand minus woonlasten, autokosten en
aflossingen) naar dagelijkse bezigheden/bron van inkomen van de respondenten, in procenten
werk

bestedingsruimte school
minder dan ƒ 0,00
ƒ 0,- tot ƒ 500,ƒ 500,- tot ƒ 1000,ƒ 1000,- tot ƒ 1500,ƒ 2000,- of meer
totaal
N
onbekend

overige

totaal

22
45
11
11
11

4
4
18
39
35

2
11
46
33
9

5
11
29
33
22

100
9

100
49

100
44

100
102
82

De kleinste vrije bestedingsruimte is een negatief bedrag ter hoogte van
ƒ 270,- per maand. De grootste bedraagt ƒ 4.205 per maand.
Een enkele student (N= 9 in deze groep) heeft wel een erg hoog vrij besteedbaar
inkomen in verhouding tot de huidige studiebeurzen. Mogelijk wordt hier gerefereerd aan
het inkomen van de ouders.

2.4 Het voorval

De gegevens over het type voorval, waarover de respondenten ondervraagd zijn,
stammen van de politie. Als zodanig kan op dit punt dus géén sprake zijn van een door
respondenten gekleurde weergave van feiten. De qua frequentie belangrijkste groepen
zijn in tabel 2.5 bij elkaar gezet.
Een kwart (24 procent) van de bestudeerde delicten bestaat uit geweldsdelicten. In
absolute zin komt dit soort delicten 44 keer voor. Twaalf hiervan vallen in de categorie
'geweld met letsel zonder wapen'. Bedreiging komt tien keer voor. 'Geweld met letsel met
wapen' en 'geweld zonder letsel zonder wapen' komen zes, respectievelijk vijf keer voor.
Overige niet nader gespecificeerde geweldsmisdrijven komen incidenteler voor.
Bijna de helft (49 procent) van de delicten betreft vermogensmisdrijven. Het belangrijkste
aandeel binnen deze groep van 90 delicten wordt gevormd door 17 winkeldiefstallen.
Diefstal van een brom- of snorfiets komt twaalf keer voor en diefstal uit een bedrijf tien
keer. Verder zijn na de fietsdiefstallen (negen keer) ook de diefstallen aan een auto en
woningdiefstallen van belang (respectievelijk acht en zeven keer). Overigens is diefstal
aan een auto iets anders dan diefstal van een auto: dit laatste komt drie keer voor.
Een op de vijf (20 procent) delicten betreft vernieling. In de meeste gevallen (24 van de
37) is er geen nadere specificatie gegeven. Voor zover dit wel is gedaan betreft het in vijf
gevallen brand.
Misdrijven ten aanzien van de Wegenverkeerswet (4 procent) betreffen voor bijna de helft
(3 van de 7 gevallen) ongevallen met letsel.
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Van de 'overige delicten (1 procent) valt er één onder de wet economische delicten en
één onder de wapen- en munitiewet.
Van de onbekenden (twee procent ofwel 4 gevallen) betreft het eenmaal een verhoor
door een ander korps en eenmaal een informatieaanvraag door een ander korps met
betrekking tot een onbekend delict. Van de overige twee delicten zijn in het geheel geen
nadere gegevens bekend.

Tabel 2.5: delicten, in procenten en absolute aantallen
gepleegde delicten
geweldsdelicten:
- geweld met letsel zonder wapen
- bedreiging
- geweld met letsel met wapen
- geweld zonder letsel zonder wapen
- openlijk geweld
- overig
totaal geweld

absoluut

7
5
3
3
2
4

9
7
5
5
4
4
3
12

vernieling:
- vernieling
- brand
- overig
totaal vernieling

13
3
4

totaal

,
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vermogensdelicten:
- winkeldiefstal
- diefstal brom-/snorfiets
- diefstal bedrijven
- diefstal fiets
- diefstal woning
- diefstal aan/uit auto
- bedrog
- overig
totaal vermogen

WegenVérkeersWet
overige
onbekend

12
10
6
5
4
7

44

17
12
10
9
8
7
5
22
49

•

90

24
5
8

•

20

37

4
1
2

7
2
4

100

184

Als alleen de delicten ten aanzien van het Wetboek van strafrecht bekeken worden, dan
lijken geweldsmisdrijven in Zuid-Holland Zuid iets meer voor te komen (29 procent tegen
22 â 23 procent). In Eindhoven heeft men met wat meer vernieling te kampen (29
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procent tegenover 18 â 21 procent). In Eindhoven komen daarentegen wellicht wat
minder vermogensmisdrijven voor dan in de beide overige politieregio's (49 versus 53
56 procent).
Verdenking van het plegen van een misdrijf hoeft in dit stadium van de strafzaak in
principe geenszins te betekenen, dat betrokkene ook als dader is aan te merken. Bij de
selectie van adressen is er echter op toegezien, dat alleen ernstige verdenkingen zouden
worden meegenomen.
Gevraagd is, inhoeverre de respondenten het eens zijn met de door de politie opgegeven
omschrijving van het voorval: 180 respondenten hebben hierop een antwoord gegeven.
Meer dan de helft (54 procent) van de respondenten is het helemaal of grotendeels eens
met de omschrijving van het voorval. Zeven procent vindt de omschrijving maar half
kloppen en de rest (39 procent) is het er (merendeels of helemaal) niet mee eens.
Bij de delicten ten aanzien van het wetboek van strafrecht wordt de omschrijving
vanwege de politie van vermogensdelicten het meest onderschreven: 63 procent is het er
helemaal of grotendeels mee eens. Bij vernieling bedraagt het vergelijkbare percentage
60 procent en bij geweld 33 procent. Bij delicten ten aanzien van de wegenverkeerswet
is doorgaans sprake van eensgezindheid tussen politie en respondenten (83 procent is
het er helemaal mee eens), terwijl bij overige delicten in geen enkel geval de lezing van
de politie onderschreven wordt.
Verder kan het best zijn, dat er nog meer personen als verdachte bij hetzelfde delict zijn
betrokken. Vandaar dat het van belang is met het oog op een eventuele schaderegeling,
vast te stellen of en in hoeverre verdachten het delict in commissie met anderen
gepleegd hebben. Hierbij moet worden aangetekend, dat de navolgende gegevens weer
uit interviews met verdachten stammen. Verdachten kunnen er enerzijds baat bij hebben
om medeplichtigen op te voeren om aldus hun aandeel te minimaliseren. Anderzijds kan
een verdachte besluiten om geen medeplichtigen op te geven uit solidariteit met zijn
collegae.
Met deze gedachten voor ogen stellen verdachten naar eigen zeggen lang niet altijd
alleen, maar vaak in samenwerkingsverbanden te opereren. Ruim de helft van de
respondenten (54 procent) zegt, dat meerdere daders bij het voorval betrokken zijn
geweest 10. Het aantal genoemde medeplichtigen varieert van één tot vijftien: gemiddeld
gaat het per delict om twee medeplichtigen (zie tabel 2.6). Naar geslacht zijn er enkele
duidelijke verschillen. Mannen opereren in meerderheid (56 procent) met meer personen.
Voor 30 procent plegen ze delicten met zijn tweeën, voor 11 procent met zijn drieën en
voor 15 procent met vier of meer mensen tegelijk. Vrouwen daarentegen werken veelal
(81 procent) alleen en slechts zelden in groepen van meer personen.
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Tabel 2.6: aantal genoemde medeplichtigen en aantal genoemde slachtoffers per delict, in
procenten en absolute aantallen
medeplichtigen
absoluut

slachtoffers
absoluut

nul
één
twee
3 of meer

46
25
13
16

85
46
24
29

54
38
5
3

100
69
10
5

totaal

100

184

100

184

Wat voor respondenten (verdachten) geldt kan ook van toepassing zijn voor de slachtoffers: van één delict kunnen meerdere mensen het slachtoffer zijn. Hier geldt eveneens,
dat er sprake kan zijn van selectieve perceptie en onderschatting van de realiteit. Zo kan
bijvoorbeeld een respondent, die een anonieme rechtspersoon heeft benadeeld, die
rechtspersoon niet als slachtoffer aanmerken. Hetzelfde kan in hun ogen gelden, als
direct na de diefstal het gestolene aan de rechtmatige eigenaar is overhandigd of als
hij/zij zeker meent te weten, dat de verzekering de schade dekt. Met deze kanttekening
voor ogen wordt voor ruim de helft (54 procent) van het aantal gevallen geen slachtoffer
opgegeven. Voor het overige gaat het in overgrote meerderheid om één (38 procent)
slachtoffer. Bij 8 procent van de delicten in dit onderzoek zijn meerdere slachtoffers
betrokken.

Meer dan ééR,I: lachtofferii';';:;
:.
Als bij een delict meerdere slachtoffers betrokken zijn ligt schadebemidde l ing
soms wat moeilijker
Een 1 5-jarige jongeman besluit te gaan collepte.renj: :maar als hiervoor geen
vergy.pping :, :liafgegéVen .: ia, heetdiCop:IichtingEenaantar mensen is hiervar! : ;: het::::
slachtoffer geworden maar het 'bedrag van::: de::::.:schade is onbekend Vader en
zoon hebben ,: ngar:eigén ::zégg00: eehgbrief,:,pyan: schadebemiddeling ontvangen
maar ze kunnen de in de br.1.9„f::..V.P.rirekte,:,:iinförmatie:::maai moeilijk begrijt!oti .;:: : :Dé:
politie stelt een schadebedrag•. E.van
gends,:,,„
hoewel ze het :moe!lijki„.vind.e.r.1 : ::om dit, :t 6. :. ■iditldén::::::ZCii.YetWaPhterl''A één se129t , va.P:
officier van Justitie en KVijtaCheldingi:van,: atraf.

Delicten, waarbij alleen mannen het slachtoffer zijn geworden blijken in de minderheid
(13 procent) ten opzichte van die, waarbij alleen vrouwen het slachtoffer zijn geworden
(47 procent). Qua geslacht gemengde groepen slachtoffers en groepen vrouwen lopen
meer risico's van slachtofferschap dan groepen van uitsluitend mannen. Voor nadere
gegevens over de samenstelling van groepen slachtoffers en verdachten naar geslacht
wordt verwezen naar BIJLAGE 3.
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De verdeling naar gemiddelde leeftijd van alle verdachten (de 'respondenten én door
respondenten genoemde medeplichtigen) correspondeert met die van alleen de respondenten, zodat gesteld kan worden dat die in dit opzicht een goede dwarsdoorsnede
vormen van alle bij de genoemde delicten betrokken verdachten. Bovendien zou hieruit
opgemaakt kunnen worden, dat groepen van verdachten waarschijnlijk in naar leeftijdscategorie min of meer homogene groepen opereren.
Naar leeftijd, voorzover opgegeven door de respondenten, is 60 procent van de slachtoffers nog geen 18 jaar, 27 is 20-40 jaar en 13 procent is 40 jaar of ouder. De jongste
leeftijdscategorie wordt relatief veel (50 procent) getroffen door vernieling, de middelste
wordt relatief meer (44 procent) geconfronteerd met vermogensdelicten.
Deze cijfers worden weerspiegeld in de erkenning van schuld aan het voorval. Bijna de
helft van de ondervraagden (44 procent) acht zich slechts voor een klein deel of in het
geheel niet schuldig. Een nagenoeg even groot percentage (45 procent) acht zich
helemaal of grotendeels schuldig aan het ten laste gelegde voorval (tabel 2.7). Het
patroon van schulderkenning vertoont een beeld, dat globaal genomen overeenkomt met
de instemming met de door de politie voorgegeven omschrijving van het voorval".

Tabel 2.7: mate van schuld, in procenten
geweld
helemaal
groot deel
fifty:fifty
klein deel
helemaal niet
totaal
N

22

18
2
16
21
43
100
44

vermogen
49
5
9
8
29
100
90

vernieling

overige

totaal

43
6

46
-

40
4

8

-

10

11
32

8
46

12
34

100
37

100
13

100
184

Onschuldig?
Soms wordt tegen hoog en laag de Onschuld vastgehouden en dit Vermindert de
kansen op een succesvolle schadebemiddeling
Een 15-jarige jongen gaat bij een speeltuingebouw een openstaande deur binnen.
. Op dat moment houdt een tiental jongens tussen '9 en 15 'jaar daar huis. Onze'
krespondent vernielt echter niets en steelt evenmin iets, volgens zijn opgave. Hij
njgt later een rekening van f 94,- om zijn aandeel in de totale schade (de hoogte•
hiervan is hem . niet bekend) te vergoeden.. Dit wordt niet als schaderegeling
gezien: schaderegelingsvoorstellen heeft- hij zelf niet gedaan en ook niet van
. anderen gehad. Omdat hij naar ;eigen zeggen onschuldig is vindt hij, dat hij niets
hoeft
te betalen. Hij verwacht dan ook seponering door justitie en kwijtschelding
.
v.
. n straf
.
.
Een. 25-jarige. man wordt verdacht van een overval. Maar 'ik ben chauffeur en
daarom word ik verdacht Ze noemden me de naam van een jongen die ik heel'
niet ken'. Er zijn vier anderen als verdachte bij het voorval betrokken. Er zijn meer .
dan 30 contacten naar aanleiding van het voorval geweest met politie, advocaat,
parket
. en reclassering, maar informatie over schaderegelingen is nooit verstrekt. .
Zelf heeft hij wel een poging ondernomen om een schaderegeling te. treffen. Hij
had namelijk schadevergoeding willen krijgen omdat ze hem twee weken hebben . :
vastgehouden en dat heeft hem een half maandsalaris gekost. Hij verwacht
seponering ten aanzien van zijn strafzaak. .

Er is tevens gevraagd naar de medeschuldigheid van de benadeelde(n). Van de
respondenten zegt 39 procent, dat het slachtoffer of de slachtoffers mede-schuldig is of
zijn aan hetgeen is gebeurd. De verschillen tussen de regio's wat betreft het voorval,
zoals vermeld in dit hoofdstuk, zijn erg klein. In Zuid-Holland Zuid zijn minder respondenten het eens met de delictomschrijving en een kleiner percentage acht zich volledig
schuldig aan het voorval. Men is dan ook enigzins minder geneigd schuld te bekennen.
Vaker dan in het arrondissement Den Bosch is het slachtoffer een bekende van de
dader; hetzij een kennis, een vriend(in) of een familielid. De kans op vergoeding door
derden van de schade wordt geringer ingeschat.

2.5 Gevolgen

In het kader van dit onderzoek naar de effecten van de wet en richtlijn Terwee zijn vooral
de delicten interessant, waarbij sprake is van gevolgen in de zin van materiële schade,
die een slachtoffer ten gevolge van het delict heeft geleden. Hierbij gaat het vooral om
individuele slachtoffers. Schades met een collectiviteit als slachtoffer, zoals bij vernielingen aan openbaar bezit het geval is, vallen hierbuiten, evenals indirecte of gevolg-schade
(bijvoorbeeld in de vorm van niet-gewerkte uren of individuele danwel collectieve verhoging van verzekeringspremies of eigen risico's aan de voet).
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd, in hoeverre er sprake is van schade. De
antwoorden op deze vraag blijken soms nogal af te wijken van wat Terwee onder schade
verstaat.
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Slachtoffer of dader?
Soms voelt de verdachte van een delict zich tevens slachtoffer. Dit gevoel kan
ook doorspelen in de mening over (de redelijkheid van) een schadevergoeding.
Een bromfietser, een man van 59 jaar, krijgt onenigheid met een automobilist,
omdat hij gesneden wordt. De automobilist, een man van 24, doet vervelend,
maakt het bekende gebaar met de middelvinger en rijdt op de bromfietser in. De
bromfietser voelt zich bedreigd, ook al omdat buiten de automobilist nog drie
andere mannen van rond de 20 in de auto zitten. In een reactie slaat hij een zijruit
van de auto kapot en maakt zich vervolgens uit de voeten. Via de verzekering
wordt de schade bij het parket gemeld en de bromfietser ontvangt van het parket
een acceptgiro ter waarde van f 826,- met het verzoek om het bedrag ineens te
. voldoen. Dit bedrag wordt niet als redelijk ervaren. De bromfietser denkt, dat het
schadebedrag is opgeschroefd. Bovendien voelt hij zichzelf ook slachtoffer door
. het snijden en door de bedreiging. Hij is eventueel bereid om ƒ 300,- ineens op
tafel te leggen.

Wel ofgeeh:sChade?
Op de Vraag:koter::.wei:::Of niet sprake is van schade Wordt:: door,de'respondenterr::::::
:sorii'anders'bealist:: Een
hiervan
Een 16 jari ge jongeman steelt in een
'beeft: die
oorbel gelijk terug als hij betrapt Wordt, De
in de vragenlijst luidt geen
schade
Door de politie ia hij naar de Stichting HALT gestu. urd.Daarheeft 'hij een groepsgesprek
6 ::::uur op één sportterrein : : möéten : vegen.: : :
-

Een 17-jarige jongedame steelt in een supermarkt een rol koekjes ter waarde van
ƒ 2,99. Ook in dit geval worden de koekjes gelijk teruggegeven. De conclusie in
de vragenlijst luidt wel schade en zowel een bemiddelingspoging van de kant van
de respondent als van het slachtoffer. Het schadebedrag van ƒ 2,99, direkt aan
het slachtoffer te voldoen, is makkelijk door de verdachte op te brengen. In dit
geval wordt een politiesepot verwacht.
Een 18-jarige scholier steelt een fiets. Deze wordt weer teruggegeven als de
diefstal aan het licht komt. Dan is er 'geen schade meer en dus zijn schaderegelingen ook niet van toepassing. De zaak is geseponeerd door de officier van
justitie. De contacten met politie en rechtbank hebben op de respondent' een
diepe indruk gemaakt; het voorval heeft een 'afschrikwekkende werking' gehad.
Een man van 33 jaar ontvreemdt basaltkeitjes. :Bij 'tiet •CiptriákeWván het • OtticéS
verbaal krijgt hij van de politie informatie oVér,'S- Chaderégelingén''erl'hij doet zelf
een voorstel hiertoe D i3.. ,waarda'.vati:: d&•steniarybed(ággt volgens hem ongevee r
200 en dat kan hij wel betalen Onder opzicht Van Rijkswaterstaat worden de
stenen teruggebracht naar de plaats varr bestemming en dan is er in het geheel
...:igeensChadei;riéer, .volgent'de ...r.etporident.*:.Het:.:bevréerndt...hern:',„ .ciatQhij.:.dan,.: toch
nog een geldboete krijgt Ook vi ndt hij het vreemd dat hij geen kopie van het
proces verbaal kreeg toen . hij . érbm'Vroe4.,': want je hebt toch recht om te weten
waarvoor je hebt getekend?
••••••
•
-
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Bovendien is het begrip multi-interpretabel. Bij teruggave van gestolen goed wordt de
waarde ervan bijvoorbeeld soms naar de ene en soms naar de andere kant toe uitgelegd: er is (uiteindelijk) geen sprake van schade óf er wordt stante pede een schaderegeling getroffen in de vorm van teruggave van de ontvreemde goederen. Het eerste is in
de ogen van verdachten doorgaans het - geval, zodat door hen in dergelijke situaties
veelal de schade als nihil wordt opgegeven. Dit is in overeenstemming met Terwee.
Soms echter wordt toch de waarde van de teruggegeven goederen als schadebedrag
opgegeven, met name als er meer tijd verstreken is tussen het plegen van het delict en
de feitelijke teruggave of als de iintvreemde goederen niet meer terug te geven zijn.
Voorts kan schade, die door anonieme of institutionele derden wordt vergoed, door verdachten makkelijk gezien worden als schadevergoeding. Dit is doorgaans onterecht:
wordt schade door derden, te weten een verzekeringsmaatchappij of schadefonds,
vergoed dan is er sprake van compensatie, maar zeker niet van een schadevergoeding.
In overeenstemming met de strekking van Terwee dient schadevergoeding opgevat te
worden als vergoeding van de schade, die een slachtoffer ten gevolge van een delict
heeft geleden, door de dader of verdachte. Een duidelijke uitzondering op deze regel
vormt een schadevergoeding door bijvoorbeeld de ouders van een minderjarige namens
de verdachte: vanwege de directe relatie tussen ouder(s) en verdachte treedt in zo'n
geval de ouder op als representant van de verdachte.
Met bovenstaande kanttekeningen voor ogen blijkt er bij ongeveer twee op de drie
delicten, ofwel in absolute getallen, bij 121 delicten volgens de respondenten sprake van
schade.
Dit onderscheid tussen al dan niet een schadegeval dient geïnterpreteerd te worden als
een uitkomst van een interactie tussen respondent en interviewer; in het algemeen
derhalve als een uitkomst van 184 verschillende interacties. De door de interviewer in
interactie met de respondent gemaakte keuze ten aanzien van de schadevraag is.
bepalend geweest voor het verdere verloop van het interview en daarmee ook voor het
cijfermateriaal in dit deelonderzoek. Wel is aan de interviewers ten aanzien van deze
vraag een aanvullende instructie verstrekt voor de effectmeting. In het eindrapport over
beide deelonderzoeken wordt dit subjectieve element zo veel mogelijk geobjectiveerd
door het effect van deze aanvullende instructie ook op de cijfers van deze nulmeting door
te rekenen.
Moeilijke keuzes ten aanzien van de vraag of er al dan niet sprake is van schade,
leveren bedreigingen, familievetes, ruzies, vechten, waarbij de partij die aangifte heeft
gedaan uiteraard niet per definitie de benadeelde partij hoeft te zijn. Deze opmerking
geldt ook voor door het slachtoffer uitgelokte reacties van de kant van de verdachte. En
wat te denken van onenigheid over een telefoonrekening tussen twee bewoners, die
besluiten de bemiddelende hulp van de politie in te roepen omdat ze er zelf niet
helemaal uitkomen?
Tenslotte: schade die de verdachte zelf heeft geleden ten gevolge van het delict, wordt
volledig buiten beschouwing gelaten. Er vindt met andere woorden op geen enkele wijze
verrekening plaats tussen aan het slachtoffer toegebrachte schade en eventueel door de
verdachte geleden schade. Aangetekend kan hierbij worden, dat in dit onderzoek de definitie van de schade aan de kant van het slachtoffer door verdachten steeds als uitgangs-
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punt heeft gegolden. Aangenomen mag worden, dat deze inschatting van de schade
doorgaans eerder lager dan hoger uitpakt ten opzichte van de realiteit. Anders gesteld:
de genoemde omvang van de gerapporteerde schade kan als minimum worden gezien.

Heling. dubbele schade
In aan het licht komende gevallen van heling wordt de verdachte min of meer
slachtoffer van het door hem gepleegde delict Drie voorbeelden van heling'
•Een 20-jarige man koopt var! een 17..-jariga.'vriend „een . :.•AT..B7
. fiets: 'het . .wat een
mooi fietsie dus ik kocht hem Die fiets blijktechter gestolen en itle
wordt zodoende als heler beschouwd Hij krijgt later een brief van het parket dat
de::::.iaak.geáeponeerd is
• D&Verzekeringárnaatschappij::.vant debenadeelde:::::•hëáft'ida'achada.:::vergoed . ::::.De
respondent krijgt daarom niet met
re.gelingsvo.prstellen.te maken Hij heeft :
•■■ijel
bedragehlill.':éhgtiij:::::.:Zou : :::d. at .
bedrag makkelijk kunnen betalen
Een 22 -jarige man koopt .voor f 550, een snorfiets van iemand die deze bij een
Winkálóárith.ïth te kobp:::ááiti .écigipojot:.:004váhpd.01.W.gt:111:0 .4ej.:1:1#):#0. 1.(eerj.l.n.ebt:.::bij::bei
snorfiets , voor.. : ƒ : . 600,-. 'owiii:Maar.ádeisnortiëts.blijkt ge$.t.blen::::.en..::00: : : politio • gecffi,..de...:
snorfiets terug aan de eerste eigenaar
::•"• .
:::•::VaffaChade is alleen sprake bir'da'reSpohdent» .ielfr •;r:11:50',..; in totaál.:!:::.:Hát feit dat
hij nu dit geld en de snorfiets kwijt is vindt hij niet terecht. :. Hij : had liever gezien
daehiï:de snorfiets weer hacili:er.t ,. iggekregen .:omdat hij er zoyeet.:::..aan ... „ . h.d opge•• knapt
yetwocht. hij • aepohe rihg
ding van straf
"
•
.
-

• Een 23-jarige man ruilt :„.gijp. auto in tegen : een ..bromenet
achteraf
geátoleh Met . als ..gevolgeh.: ;:;: ,.brornmeri .kWijt,:::::utbi:::kwijt en een boete van f 750 •
' Deze bóete: wil hij graag terug hebben; want hij Vstié1P2iCK:.gédUPéeitt"'
Schade is er .niét;•.::::náárdeShiérii.hd4Van:•'Clégtesböndent::::::a&ïáák. is geseponeerd
door :de:•'. pol itie aldus de retoondént• •
•
..
•••;;•••

•

.

•.:

•

Op de vraag naar de aard en/of omvang van de schade hebben 84 respondenten een
antwoord gegeven. Eveneens 84 respondenten geven aan, dat er sprake is van één of
meer slachtoffers. Wordt naar nadere gegevens over het slachtoffer (geslacht, leeftijd)
gevraagd, dan geven uiteindelijk twintig tot dertig respondenten een antwoord. De conclusie kan niet anders luiden, dan dat respondenten het gewoon niet weten of niet echt
open zijn geweest ten aanzien van gegevens omtrent de gevolgen van het delict. Bij
toenemende indringendheid van de vragen vermindert het aantal antwoorden drastisch.
Bij de 184 in het onderzoek betrokken misdrijven is volgens opgaaf van de verdachten in
17 gevallen letsel veroorzaakt (zie tabel 2.8). Buiten deze 17 letselgevallen is er nog zes
keer expliciet vermeld, dat er van letsel beslist géén sprake is. Wel zijn er nog enkele
summiere gegevens uit de opgave van de schade bij het eerstgenoemde slachtoffer te
destilleren. Vaak (35 maal) is de aard van de schade onbekend of wordt alleen maar
aangegeven, dat het om materiële schade gaat (20 maal). Voor het overige komen
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diefstal-schade, vernieling en lichamelijke/geestelijke schade even vaak voor (elk negen
keer) en brandschade het minst (twee keer).

Tabel 2.8: aard van het letsel bij eerstgenoemd mannelijk of vrouwelijk slachtoffer (absolute
aantallen)

lichamelijk letsel
licht letsel
aanranding
bedreiging/mishandeling
totaal
onbekend/geen letsel

man

vrouw

totaal

7
3
-

2
3
1
1

9
6
1
1

10

7

17
67

Voor zover er sprake is van materiële, in geld uit te drukken schade, is de hoogte
daarvan door 68 respondenten aangegeven (tabel 2.9). Deze is veelal niet zo omvangrijk, ofschoon ook schadebedragen van ƒ 22.000 en f 60.000 voorkomen: deze betreffen
met name vermogensdelicten. Worden schadebedragen voor alle slachtoffers gesommeerd, dan stijgt alleen de klasse van 1.000 tot 2.000 gulden iets.

Tabel 2.9: schade in guldens bij het eerste slachtoffer (absolute aantallen)
totaal
tot 10,ƒ 10,- tot ƒ 25,25,- tot 100,100,- tot 250,250,- tot f 500,500,- tot 1 1.000
ƒ 1.000totf 2.000
2.000 tot ƒ 5.000
5.000 tot ƒ 10.000
f 10.000 of meer

6
7
10
10
5
5
7
8
5
5

Totaal (N)
onbekend

68
16

Is er kans op compensatie van de schade door derden? Dit is in de vragenlijst de eerste
vraag na de uitsplitsing van de wel-niet schadegevallen. In feite is deze vraag derhalve
voorgelegd aan 121 respondenten. Het aantal antwoorden op de vraag is echter bedui-
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dend lager, namelijk 28. Overigens is dit lagere getal niet onbegrijpelijk, als bedacht
wordt dat verdachten niet weten of het slachtoffer al of niet verzekerd is en slechts
incidenteel op de hoogte kunnen zijn van specifieke polisvoorwaarden en eigen risico's.
Van het genoemde aantal van 28 zeggen ook nog eens twee mensen, dat ze de kans
niet kunnen inschatten. Vier respondenten schatten de kans zeer klein (minder dan 25
procent), dat de schade door derden wordt vergoed; 19 respondenten schatten deze
kans zeer groot, dat wil zeggen meer dan 75 procent.
Als derde partij die de schade mogelijkerwijs compenseert, wordt in de meeste gevallen
de verzekeringsmaatschappij van de benadeelde danwel die van de verdachte genoemd.
Tweemaal wordt het ziekenfonds/de verzekeraar van de benadeelde genoemd, eenmaal
de werkgever van de verdachte en tweemaal de respondent zelf, ofschoon laatstgenoemde uiteraard nauwelijks als derde valt aan te merken.

• Redelijkheid van het voorgestelde schadebedrag
De hoogte van.............................. schadevergoeding moet redelijk zijn om de kans
orksuCceste . verhOgeriF
• • ."'"."'"
Een 26-jarige man breekt
weinig schade alleen een beugeltje..stuk'.••••Kans dat de .schade van 10 â 25'
gulden wordt vergoed door een.l.:andere.::<partiïiit er vo lgent'de.. respondent niet
De politie wijst hem op de mogelijkheid van een schaderegeling en hij doet aan
de politie ook een aanbod om de Schadé.. .tei::::eegelen. :1De tegenpartij kortit:: . eChteirnetieen rekeffing..yán f 150 Dit bedrag wordt als belachelijk hoog bestempeld
en van de hand gewezen daarom komt de zaaVelSnog,:vber:..:I:.„0..:rechter. •
-

...
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Bij schade ten gevolge van onderlinge onenigheid wil die onenigheid ook nog wel
eens blijven voortbestaan ten aanzien van het schadebedrag.
Een 29-jarige vrouw wordt zware mishandeling ten laste gelegd van een 27-jarige
vrouw, een bekende van haar. De schade bedraagt volgens opgave van de tegenpartij f 3397,75. Dat is echter onzin, vindt ze: de werkelijke schade is maar
,f 300,-. Bovendien is de schade uitgelokt 'door mij eerst in elkaar te slaan en mij
met moord te bedreigen en mij uit te schelden voor vuile kankerhoer. Op een
poging 'van haar kant om een schaderegeling te treffen heeft de advokaat van de
tegenpartij negatief gereageerd. Betaling van genoemd schadebedrag in één
termijn, conform het tegenvoorstel, wordt onmogelijk geacht en daarom wijst
respondent dit voorstel af. Ze wil wel f 397,75 betalen. De zaak moet nog voorkomen; maar ze verwacht seponering door justitie of een lichtere vorm van. straf.

3 Het bemiddelingsproces
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op schadebemiddeling. In hoofdstuk 1 is schadebemiddeling gedefinieerd als: het proces, dat leidt tot één of meer schadevoorstellen en
eventueel tot een concrete schaderegeling als betrokken partijen zich met een bepaald
schadevoorstel kunnen verenigen. Een schaderegeling is een overeenkomst waarin de
hoogte van de door de verdachte te betalen schadevergoeding alsmede de betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld de termijnstellingen) zijn vastgelegd.
Een belangrijke voorwaarde voor het al of niet gebruik maken van mogelijkheden tot
schaderegeling is de informatievoorziening hieromtrent: dit is een eerste voorwaarde voor
het op gang komen van een proces van schadebemiddeling. Informatievoorziening hoeft
echter niet beperkt te blijven tot de startfase van een bemiddelingsproces. Ook in de
onderhandelingsfase en de voorstelfase kan er sprake zijn van informatievoorziening.
Daarom handelt dit hoofdstuk over het eventuele bemiddelingsproces tot en met de
voorstelfase. Of de schadebemiddeling uiteindelijke resulteert in afwikkeling van een
schaderegeling blijft in dit hoofdstuk buiten schot: alleen het bemiddelingsproces staat
centraal.
Als tweede conditie geldt, dat een schaderegeling uiteraard alleen kan opgaan als er
sprake is van geleden schade, die op een of andere wijze vertaald kan worden in
materiële termen. Dit impliceert dat niet alle respondenten in dit hoofdstuk konden
worden meegenomen. In schema 3.1 is aangegeven, op hoeveel respondenten dit
hoofdstuk betrekking heeft en hoe het bemiddelingsproces voor deze respondenten
globaal is verlopen.

Schema 3.1: stroomschema over het verloop van het bemiddelingsproces
respondenten:
184
,
schadegevallen:
121
gewezen op de mogelijkheid van
schadebemiddeling:
58
wel voorstel:
30
•

geen voorstel:
28

geen schade:
63

niet gewezen op de mogelijkheid
van schadebemiddeling:
63
wel voorstel:
18

geen voorstel:
45

In paragraaf 3.2 staat centraal met wie contacten hebben plaatsgevonden, hoe vaak, bij
welke gelegenheid, enzovoort.
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De inhoud van dergelijke contacten ofwel de informatieverstrekking ten aanzien van de
mogelijkheid van schadebemiddeling vormt het centrale thema van paragraaf 3.3.
Een speciaal onderdeel vormt de informatie over schaderegelingen wat betreft eventuele
consequenties ervan voor straf en/of strafmaat (paragraaf 3.4).
Tenslotte wordt de mate van geïriformeerdheid in de voorstelfase onder de loep genomen (paragraaf 3.5). Hiermee is de procesgang aanbeland bij het einde van de bemiddelingsfase en de start van de executiefase. Over dit laatste handelt het volgende hoofdstuk.

3.2 Informatieve contacten
Essentieel voor het tot stand komen van een (voorstel voor een) schaderegeling is de
informatie hieromtrent. Deze informatie kan in contacten tussen verdachte en diverse
instanties verstrekt worden en daarom is een vraag omtrent de contacten naar aanleiding
van het delict aan de respondenten voorgelegd.
Diverse personen en/of instanties kunnen bij de informatievoorziening in al de fases van
het bemiddelingsproces betrokken zijn. Respondenten kunnen daarom in de praktijk uit
meerdere kanalen en meerdere malen in de loop van dat proces informatie hebben
ontvangen over schaderegelingen en de mogelijkheden daartoe c.q. eventuele consequenties van het doen of nalaten van bepaalde stappen. Ook in verband met het te
formeren netwerk voor schadebemiddeling is het van belang na te gaan, met wie de
respondenten zoal contact hebben gehad en wie daarbij informatie over de mogelijkheid
van schadebemiddeling heeft gegeven (zie tabel 3.2).
Alle respondenten zijn vanzelfsprekend met de politie in aanraking geweest, die dan ook
de belangrijkste contactfiguur is, naast advocaten en vertegenwoordigers van openbaar
ministerie en rechtbank. Gemiddeld rapporteert elke respondent 5,9 contacten. In totaal
is 48 procent van de respondenten betrokken bij casussen met schade naar eigen
zeggen op de mogelijkheid van schadebemiddeling gewezen. Gemiddeld is elk van deze
respondenten 2,6 keer met deze informatie geconfronteerd. Bij één op de vijf contacten
is volgens respondenten op de mogelijkheid van schadebemiddeling gewezen.
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Tabel 3.2: absolute aantal contacten naar aanleiding van het voorval en frequentie van
informatieverstrekking alsmede gemiddelde overall-cijfers per respondent
aantal
respondenten
met contacten

totaal
aantal
contacten

aantal
respondenten
met info over
schadebemiddeling

aantal keren
info over
schadebemiddeling

politie/recherche
advocaat
parket (OM)
,
rechtbank
kinderbescherming
reclassering
bureau slachtofferhulp
rechtswinkel
overige

121
34
32
31
8
19 *
'4 .
6
14

333
130
54
65
19
72
5
12
24

49
11
11
11
4
4
2
2
6

73
21
15
21
6
5
2
3
6

Totaal
onbekend

121
0

714

58

152

5,9

0,5

2,6

gemiddeld per respondent

De contacten van de respondenten met de onderscheiden organisaties in algemene zin
naar aanleiding van het genoemde voorval zijn in twee van de drie gevallen mondeling
(66 procent); verder komen schriftelijke contacten (18 procent) iets vaker voor dan
telefonische (16 procent). Dit is echter niet voor elke organisatie gelijk. De contacten met
de politie zijn in verhouding vaker mondeling (76 procent). Ook contacten met de rechtbank verlopen grotendeels (79 procent) mondeling. Met het parket is het contact
daarentegen relatief vaker schriftelijk van aard (50 procent) of mondeling (43 procent).
Contacten met de advocaat daarentegen betreffen relatief vaker schriftelijke (24 procent)
of telefonische contacten (30 procent). Met bureau slachtofferhulp heeft geen enkel
mondeling contact plaatsgevonden.
Schriftelijk informatie, die expliciet betrekking heeft op schadebemiddeling, is slechts in
een beperkt aantal gevallen ontvangen. Informatie op dit gebied in de vorm van een brief
hebben 13 respondenten, waaronder vijf tweemaal, ontvangen en informatie in de vorm
van een brochure 4, waaronder één tweemaal.

3.3 Inhoud van de informatie

De inhoud ofwel de aard en kwaliteit van de informatievoorziening is weer een andere
kwestie van belang voor de schadebemiddeling. Een aantal vragen in de vragenlijst heeft
betrekking op dit onderdeel. Zo is bijvoorbeeld een vraag voorgelegd naar allerlei te
onderscheiden aspecten van een eventuele schaderegeling.
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In tabel 3.3 zijn twee cijferreeksen naast elkaar gelegd. Deze hebben betrekking op alle
respondenten, die zeggen dat er van schade sprake is én dat ze op de mogelijkheid van
schadebemiddeling zijn gewezen. Hen is gevraagd naar de aard van de aan hen
verstrekte informatie over aspecten van een schaderegeling. Uit het feit, dat de ten tijde
van het onderzoek nog niet bestaande functie van bemiddelaar genoemd wordt blijkt
onduidelijkheid ter zake.

Tabel 3.3: informatie over aspecten van schaderegelingen aan alle respondenten, die schade
veroorzaakt hebben en informatie over schaderegelingen hebben ontvangen, naar aard van de
informatie in absolute aantallen
respondenten met informatie over schaderegeling
absoluut
c/o
hoogte van het schadebedrag
wijze van betaling
aard schaderegeling
voorwaarden
eventuele gevolgen voor strafmaat
starten procedure
persoon bemiddelaar
andere zaken
overige procedures
N

,

48
38
31
31
24
10
9
5
3

28
22
18
18
14
6
5
3
2

100

58

Toch weerspiegelt dit 'tekort' zich veel minder sterk in de tevredenheid van respondenten
over de verkregen informatie (tabel 3.4). De cijfers zijn alleen weergegeven voor die
respondenten, die over het betreffende onderdeel informatie hebben ontvangen. Maar
respondenten kunnen de informatie ook categorisch als 'slecht' beoordelen louter en
alleen, omdat ze de betreffende informatie naar hun oordeel hebben moeten ontberen.
De verkregen informatie laat, afgaande op het oordeel van de respondenten, die op het
betreffende onderdeel informatie gehad hebben, op onderdelen nogal te wensen over.
Doorgaans beoordeelt ongeveer de helft van de respondenten de informatie als zijnde
goed. Informatie over de wijze van betaling en de gevolgen van het meewerken aan een
schaderegeling voor de strafmaat worden door minder dan de helft van de respondenten
goed beoordeeld.
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Tabel 3.4: oordeel over de tot nu toe verkregen informatie per onderdeel (in absolute
aantallen)
goed

matig

17
9
11
10
5
3
4
3
2

3
7
2
3
6
1
-

hoogte van het schadebedrag
wijze van betaling
aard schaderegeling
voorwaarden
gevolgen strafmaat
starten procedure
persoon bemiddelaar
overige procedures
andere zaken

slecht weet niet

8
2
4
1
2
2
-

4
4
2
4
1
1
1

totaal

32
22
19
18
14
6
5
3
3

Alleen aan respondenten, die de kwaliteit van de verkregen informatie op enig punt als
slecht beoordelen is een vervolgvraag voorgelegd naar hun belangrijkste punten van
kritiek. De belangrijkste kritiek (zie tabel 3.5), en dat is ook in het voorgaande naar voren
gekomen, is, dat men te weinig informatie heeft gekregen. Geheel in overeenstemming
hiermee is men het niet eens met de stelling, dat er 'te vaak hetzelfde' of 'te uitgebreid'
informatie is verstrekt. Het zat hem ook niet in de informant, in het tijdstip of in de
onduidelijkheid van de taal. De informatie als zodanig wordt wel als onduidelijk beoordeeld en in het algemeen ook wel als te globaal.

Tabel 3.5: mankementen in de informatie (absolute aantallen)

te weinig
onduidelijk
fout gebracht
te snel gegeven
te globaal
door verkeerde informant
te uitgebreid
te vaak hetzelfde
in onduidelijk taal
op onjuiste tijdstip

ja

deels

nee

11
9
6
6
4
2
1
1
1
1

1
1
3
1
1
2

1
4
6
5
5
9
10
9
9
8

Over informatie over de gevolgen van een eventuele schaderegeling voor een eventuele
straf is ook een aparte vraag opgenomen. Hoewel in de vraagstelling in de vragenlijst
gerefereerd wordt aan contacten, zijn de cijfers in tabel 3.6 weergegeven voor alle
schadegevallen (n=121).
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Bij de contacten met betrekking tot een schaderegeling is in het merendeel niet gewezen
op mogelijke gevolgen voor een eventuele straf later. Maar liefst bijna drie kwart (72
procent) van de schadegevallen heeft nauwelijks of geen informatie gehad over de
gevolgen van een schaderegeling voor latere straf; een kwart (24 procent) is hier
uitdrukkelijk of duidelijk wél op gewezen. Deze verhouding is bij respondenten die
informatie hebben gehad over een schaderegeling iets gunstiger. Toch stelt ook hier 59
procent (van de 54 respondenten), helemaal geen informatie hierover te hebben
ontvangen.

Tabel 3.6: informatie over mogelijke gevolgen van een schaderegeling voor een eventuele
straf later naar type delict, in absolute aantallen
geweld
uitdrukkelijk, duidelijk
vaag, nauwelijks
,
helemaal niet
N

vermogen

vernieling

overige

totaal

3
2
5

8
1
25

5
14

1
8

17
3
52

10

34

19

9

72
49

onbekend

Uitgesplitst naar delict, is bij overige delicten de mate van informatie over mogelijke
gevolgen voor de straf(maat) relatief gezien het geringst, bij geweldsdelicten het best. De
respondent-aantallen zijn bij de onderscheiden typen delicten echter zodanig klein, dat
het toeval bij de verdeling een grote rol kan spelen.

3.4 Wel en geen confrontatie met schaderegelingsvoorstellen
Bij 121 van de 184 casussen in dit onderzoek is er volgens de respondenten sprake van
schade. Bij het merendeel van deze groep, 73 casussen, is er nimmer sprake geweest
van enig schaderegelingsvoorstel.
In totaal hebben 23 respondenten zelf wel eens een voorstel gedaan en 32 respondenten
hebben een voorstel van een andere partij ontvangen. Zeven respondenten zijn echter in
beide groepen vertegenwoordigd, omdat zowel van een eigen voorstel als van een
voorstel van andere zijde sprake is. Bij 48 respondenten is er dus sprake van een of
ander schaderegelingsvoorstel.
Wat betreft de leeftijdsverdeling is er weinig verschil te onderkennen tussen de respondenten, bij wie nooit van een voorstel sprake is geweest en respondenten, bij wie dit wel
het geval is (tabel 3.7). Wordt een nadere uitsplitsing gemaakt in de laatste groep op
grond van de vraag van welke partij het voorstel afkomstig is, dan lijken respondenten
met het klimmen der jaren eerder geneigd om zelf het initiatief te nemen om een
schaderegeling voor te stellen. Initiatieven van uitsluitend derden komen in de jongere
leeftijdscategorieën relatief wat meer voor.
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Tabel 3.7: voorstel naar leeftijd van betrokken verdachte, in procenten

jonger dan
18-20 jaar
21-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder
totaal
N

geen
voorstel

wel
voorstel

totaal

23
19
29
12
15
2

25
23
25
13
4
10

24
21
27
12
11
5

100
73

100
48

100
121

Ook wat de geslachtsverdeling betreft ontlopen de percentages elkaar niet veel. Van de
groep respondenten, bij wie nooit van een voorstel sprake is géweest, is 16 procent
vrouw, van de groep met voorstel 8 procent.
In Zuid-Holland Zuid is relatief gezien iets vaker sprake van een voorstel voor een
schaderegeling, met name in Brabant Zuid-Oost is dat relatief gezien het minst het geval
(tabel 3.8). Dit verschil lijkt overeen te komen met het gegeven, dat in Zuid-Holland Zuid
al langer meer aandacht is besteed aan schadebemiddeling.

Tabel 3.8: voorstel naar politie-regio, in procenten

Zuid-Holland Zuid
Brabant-Noord
Brabant Zuid-Oost
totaal
N

geen
voorstel

wel
voorstel

totaal

37
31
32

46
29
25

40
31
29

100

100

100

73

48

121

De groep, bij wie van een schadevoorstel sprake is, is negatiever ten aanzien van de
verwachting dat de schade door derden wordt vergoed dan de groep zonder voorstel.
Van eerstgenoemde groep oordeelt 58 procent dat er geen enkele kans is op schadevergoeding door derden, van de tweede groep is dit 33 procent. Dit verschil is vooral toe
te schrijven aan onzekerheid omtrent dit punt: van eerstgenoemde groep kan 21 procent
deze kans niet inschatten, bij de tweede groep is dit ruim het dubbele (44 procent).
Klaarblijkelijk komt in de ogen van de respondenten een schadevoorstel meer tot stand
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als van derden beslist géén vergoeding valt te verwachten. Duidelijkheid op dit punt lijkt
bevorderlijk voor de totstandkoming van een voorstel.

Calculatie
Sommige respondenten :Vertonen nadrukkelijk een Calculerend gedrag Dit betreft
,
niet alleen de::: pakkans;..: : maar ook de kans dat het slachtoffer de: schade elders
"

••

"
"
vergoed knigt:',, ' alsmede :::::.::::::kans
de
om (eventueel: gedeeltelijk):::onder..::::::eventuele
SchadeVergoedlni.iit :,te'kaMenbijVabrbeelddoor „de betalingen. .,,aVer een lange
::•':periode : uit te smeren

Een 35 -jarige man reekt
: saffie n.„1„.m...e. titweáigandere. yerdachten.,:een.::::.tweetal.:.auta's
Opénii:en . entvreetridt een redia,.:Uit .de-en&en een:cesSettereôárder/Cd .speler,uit'dé .., .
andere auto
kent, dat> de...„.Verzekéring::::ván de
ide„,:.:.ter-Wearde
slachtoffers de schade e...rabedt., Wordt .tee.r.graat., :(7.....10Wpratent). geacht.
Informatie over schaderegelingen is in de meer dan 20 cantacten.:.naar'aanleidingW ,'i
•van.:.,,,,hét,,:'veriniyal nooit verstrekt. Desondanks. Zegt de :.:.‘../ erdeChte :zelf wel eens een
..„..,..paging:::daarto.e.:te<hebben.ondernarbek.:rriet"eéri positieve reactie
ka.e...t..: .:::::tatjtevOlg. • De reactie van politie, parket en rechtbank is
neutraal
et:::.sch.
echterzeer moeilijk op te brengen
..eorgottéld„wörtit'derhO.ve
.
.
ditin
rnaandélijkSe
-termijnén .:Váh.. ƒ 25 - te voldoen
Y.:
Hij verwacht een.:;:lichtere..:.Varm: .: :,::án:•:.:.' :Straf.:::.. :"MenSen die drugs • gebrUiWhebben,
moeten nieuwe kansen krijgen Je dae...thet..,,.e.lgenlijk'hie..t.:telf:i.,je hebt drugs nodig
Een 35-jarige man neemt uit eertWinkel,"goederen:WeglérWaárdeVen

politie verstrekt
over schaderegelingen ; Maar : hij onderneemt :zelf geen
hérn „ een ,,VoorStel heeft,
poging in diégiiChting., ;E:FlerioridenU:stelttiat de:politie
„

gedeart;:::namelijk:::om een schadebedrag van f 1100;- rechtstreeks :te voldoen aan ,
het slachtoffer in ineandelijkSeg:terinijner:Vahr ƒ:Na::
„ negen jaar en twee
maanden zou dan alles betaald zijn.
Over schadebemiddeling in het, algemeen beeft deze respondent een mening die
, Van zaak tot zaak verschilt In samenspraak met het slachtoffer wil hij bijvoorbeeld
wel een fiets teruggeven inclusief f 100,- ais er geen politie aan te pas komt Al
het slachtoffer de 'politie erbij haalt moet hij weliswaar de fiets teruggeven maars
gelegaliseerd w orden
oraen, hoeft hij niet
• dan vervelt het bod Van ƒ 100,- Als
meer op diefstal uit Voorts gecit.. 'als ze me pakken geef ik de goederen terug,
• pakken ie me niet dan heb ik de buit Oude dames van tassen beroven en
inbreken doet hij echter niet.
Ook op straf . heeft hij een eigen visie. Iemand vastzetten heeft geen enkele zin,
want je wordt er alleen maar op ideeën gebracht. Als hij 3 maanden moet krijgen
voor vier winkeldiefstallen en een ander knigt voor een groot delict 7 maanden,
dan gaat hij bij zichzelf denken: kan ik het niet handiger aanpakken.

Respondenten met een schaderegelingsvoorstel hebben relatief iets vaker betaald werk,
terwijl respondenten zonder schaderegelingsvoorstel relatief iets meer van een uitkering
moeten rondkomen (tabel 3.9). Hieruit kan de suggestie worden afgeleid, dat bij voorstellen tot schaderegeling de mogelijkheden van verdachten om schade te vergoeden in de
praktijk eveneens worden meegewogen.
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Tabel 3.9: voorstel naar inkomensbron, in procenten

school
werk
uitkering
overig
totaal
N

geen
voorstel

wel
voorstel

totaal

35
29
33
3

37
42
17
4

36
34
27
3

100
73

100
48

100
121

Ten aanzien van het inkomen is er geen sprake van grote verschillen tussen beide
groepen. Ten aanzien van besteedbaar inkomen is er daarentegen wél sprake van
grotere verschillen: bij voorstellen wordt wellicht niet zozeer de inkomensbron of de
hoogte van het inkomen dan wel de afloscapaciteit als criterium meegenomen. In het
algemeen moet echter gesteld worden, dat er geen grote verschillen tussen beide
groepen bestaan. De verschillen zijn bovendien statistisch niet significant. Desondanks is
het niet onbegrijpelijk, dat schaderegelingsvoorstellen meer voorkomen bij relatief hogere
besteedbare inkomens en relatief lage schadebedragen (zie ook paragraaf 3.5).
Wordt initiatiefname afgezet tegen de totale door slachtoffers geleden schade, dan blijkt
dat vooral bij schades van f 3.000 of hoger in overgrote meerderheid (73%) helemaal
geen initiatieven tot schaderegeling worden ontwikkeld, door wie dan ook.

3.5 Waarom geen schaderegelingsvoorstel

In een aantal casussen is er wel sprake van schade, maar is er geen schaderegelingsvoorstel gedaan, noch door de respondent, noch door het slachtoffer, noch door een
derde partij. Het gaat concreet om 73 casussen, waarbij voor een groot deel toch wel
een (goede) indruk van de omvang van de schade bestaat (tabel 3.10). Bijna de helft van
de respondenten blijft het antwoord op deze vraag naar de indruk van de omvang van de
schade echter schuldig.

Tabel 3.10: indruk van de omvang van de schade, in procenten en absoluten

de schade is getaxeerd
indruk van de hoogte
weet niet
totaal

%

absoluut

26
26
48

19
19
35

100

73
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De hoogte van het schadebedrag varieert bij deze casussen van twee tot zestigduizend
gulden. De vier hoogste bedragen zijn, in aflopende volgorde:
ƒ 60.000, ƒ 17.000 en ƒ 16.000 en tenslotte f 9.000.
Voorzover de omvang van de schade wel bekend is, kan de hoogte ervan wellicht een
belemmering vormen voor de totstandkoming van een regeling. Van de 38 respondenten
die een redelijk beeld hebben van de hoogte van het totale schadebedrag hebben er 28
informatie verschaft over de eigen mogelijkheden om de bewuste schade te vergoeden.
De schadebedragen van de tien respondenten, die het antwoord op deze vraag schuldig
blijven, variëren nogal: enerzijds ƒ 9 en ƒ 15, anderzijds schadebedragen van f 9.000 en
ƒ 17.000, maar meestal echter toch boven de ƒ 1.000.
Resumerend kan het volgende gesteld worden. Met schadebedragen van ƒ 150 of
minder heeft niemand moeite: deze blijken in het algemeen (heel) goed door de respondent te vergoeden. Slechts één respondent oordeelt 'gaat wel' omtrent zijn mogelijkheden
om een schadebedrag van f 60 op tafel te leggen.
Met bedragen boven de ƒ 4.000 hebben de respondenten daarentegen wel moeite: 'zal
zeer moeilijk gaan' , of 'is echt niet mogelijk', zo luidt de inschatting. Bij tussenliggende
bedragen lopen de inschattingskansen over de betalingsmogelijkheden uiteen. Een
bedrag van duizend gulden wordt bijvoorbeeld door vier respondenten afgewezen als
'echt niet mogelijk', terwijl over een bedrag van ƒ 1.500,- door twee respondenten gesteld
wordt 'gaat wel' en 'is goed mogelijk'.
Kortom: totstandkoming van schaderegelingen worden belemmerd door onduidelijkheid
over de hoogte van de schade, de exorbitante hoogte van de wel bekende schade en tot
slot de financiële mogelijkheden van schadevergoedingen vanuit het vrij besteedbare
budget van verdachten.
Let wel: als gepraat wordt over een schaderegeling en over een principe-bereidheid van
de respondent om daaraan mee te werken, dan wil dit nog niet perse iets zeggen over
de feitelijke medewerking en afwikkeling. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op
ingegaan.
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4 Van voorstel tot executie
4.1 Inleiding

Eerder is al weergegeven, dat bij 48 respondenten sprake is van concrete schaderegelingsvoorstellen en bij 73 niet, afgaande op hun eigen berichten terzake. De betrokkenheid bij een voorstel tot schaderegeling kan op eigen initiatief, op initiatief van derden of
van beide zijn. In het laatste geval gaat het om méér voorstellen, bijvoorbeeld om een
oorspronkelijk en om een 'tegenvoorstel'. Deze situatie heeft veel weg van een onderhandelingssituatie. Daar waar voorstellen tot schaderegeling voorliggen stammen die vaker
van derden dan van verdachten zelf (zie schema 4.1). Als belangrijke kanttekening geldt
hierbij wel, dat niet is uit te sluiten, dat enkele verdachten een transactie (ofwel boete)
ten onrechte als een vorm van schadevergoeding hebben gezien.

Schema 4.1: stroomschema over het verloop van schadebemiddeling
respondenten:
184
schade:
121
schadebemiddeling:
48

eigen
voorstel:
16

voorstel
van derden:

eigen voorstel +
voorstel derden:

25

7

geen
schadebemiddeling:
73

geen
schade:
63

waarvan:
- akkoord met voorstel: 23
- schadebedrag voldaan: 15

Over de in totaal 23 eigen schadevoorstellen gaat het in paragraaf 4.2. De 32 voorstellen

voor schaderegeling van derden komen in paragraaf 4.3 aan bod. In de overige twee
paragrafen van dit hoofdstuk komen de reacties op de voorstellen ter sprake. In 4.4 zijn
dit allereerst de positieve reacties. De negatieve reacties volgen, inclusief het verloop van
de executiefase, in paragraaf 4.5.

4.2 Schaderegelingsvoorstellen van de respondent

In totaal hebben 23 respondenten een voorstel voor een schaderegeling gedaan. De
inhoud van dat specifieke voorstel is in tabel 4.2 weergegeven. Hierbij zijn de antwoordcategorieën niet wederzijds uitsluitend: een voorstel kan op meerdere onderdelen
betrekkking hebben.
In de meeste gevallen heeft de respondent voorgesteld de schade door middel van een
bedrag ineens te voldoen: dit betreft dus gevallen met reëel uitzicht op feitelijke effectue39

ring van een schaderegeling. In andere situaties is het eventuele bemiddelingsproces nog
lang niet zover voortgeschreden.

Tabel 4.2: inhoud van het voorstel van de respondent (absolute aantallen, op meerdere
onderdelen tegelijk is een positief antwoord mogelijk)
voorstellen
aanbod van een bedrag ineens
aanbod schade te regelen
verzoek om schadebemiddeling
verzoek om schadetaxatie
aanbod van een aflossingsregeling

11
7
4
3
2

N

23

Op concrete voorstellen wordt overigens voorzover bekend door derden zoals (familie
van) slachtoffers of politie vaak positief gereageerd (tabel 4.3). Tien respondenten
verschaffen inzicht hierin.
Vooral slachtoffers of hun familie stellen zich in het algemeen niet afwijzend op: op vier
van de vijf voorstellen van de kant van de respondent wordt positief gereageerd. Ook de
politie reageert overwegend positief, maar stelt zich ook enkele keren neutraal dan wel
negatief op. Parket en rechtbank neigen veeleer tot inname van een neutrale positie,
terwijl vanuit bureaus voor slachtofferhulp een negatieve reactie overheerst. Een en
ander is uiteraard niet los te zien van de positie van betrokkenen in schaderegelingsprocessen. In het algemeen zijn echter slechts summier gegevens verstrekt omtrent de
reactie van derden op het voorstel van de kant van de respondent. Voorts moet ter
voorkoming van misverstanden opgemerkt worden, dat de figuur van een schadebemiddelaar pas vanaf de invoering van Terwee voor kan komen en hier dus niet van
toepassing kan zijn.
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Tabel 4.3: reactie op het voorstel van de respondent (absolute aantallen, elke respondent kan
van meerdere kanten een reactie hebben ontvangen)
positief
(familie) slachtoffer
politie
advocaat
rechtswinkel
parket (OM)
rechtbank '
kinderbescherming
slachtofferhulp
schadebemiddelaar
reclassering
overigen
.

.

8
6
2
_
1
1
1

neutraal

2

2
• 2
2

onbekend c.q. niet van toepassing
N

negatief
2
2
1
3
1
1

totaal
10 .
10
3
2
2
1
5
2
2
13
23

4.3 Schaderegelingsvoorstellen van derden
Aan een respondent kunnen van meerdere kanten of successievelijk in het kader van
bijvoorbeeld lopende onderhandelingen door één van de betrokken partijen meerdere

schaderegelingsvoorstellen worden gedaan. In totaal hebben 32 respondenten een of
meerdere schaderegelingsvoorstellen van derden ontvangen. Hierbij gaat het in totaal om
38 voorstellen, waarbij echter aangetekend moet worden dat twee respondenten hieromtrent geen nadere gegevens verstrekt hebben. Bovendien kan het al eerder gemelde
misverstand optreden, dat een transactie als een schadevergoeding wordt beschouwd.
Een groot deel van de voorstellen voor een schaderegeling (14) blijkt afkomstig van de
kant van de politie (zie tabel 4.4). De politie is derhalve in verhouding tot de andere
partijen een belangrijke initiator van schaderegelingen. Omdat ook het laatste voorstel
vaak van de politie stamt valt op te maken, dat de politie tevens in de afwikkeling ervan
een belangrijke rol spelen.
Maar ook direct van de kant van of vanwege het slachtoffer als benadeelde partij zijn
uiteraard voorstellen gedaan; dit is de tweede belangrijke bron van oorsprong.
Voor het overige spelen advocaten, parket, rechtbank, reclassering en andere bronnen
een initiërende rol. Onder de categorie 'overige' vallen bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij (drie maal) en het HALT-bureau (één maal). In het laatste geval is het
laatst bekende voorstel overigens door de respondent zelf gedaan. In één geval is de
bron onbekend.
De Rechtswinkel als zodanig lijkt, net als de kinderbescherming en bureau slachtofferhulp, niet bij schaderegelingsvoorstellen betrokken. Maar aangetekend moet hierbij
worden dat een advocaat uiteraard ook van een rechtswinkel afkomstig kan zijn. Het
bureau slachtofferhulp benadert de verdachte doorgaans via de reclassering. Dit is een
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verklaring voor de geringe betrokkenheid van bureau slachtofferhulp. Toch is het volledig
ontbreken ervan een verrassing, omdat betrokkenheid van deze kant, ook al in de
situatie vóór het inwerking treden van Terwee, mogelijk is. Het is niet bekend, of de
respondenten dit wellicht onder de categorie 'slachtoffer' hebben ondergebracht vanuit de
gedachte dat dit bureau bij onderhandelingen als vertegenwoordiger van het slachtoffer
kan optreden.

Tabel 4.4: oorsprong van de voorstellen van derden, in absolute aantallen
aantal
voorstellen

laatste
voorstel

politie
(familie) slachtoffer
advocaat
rechtbank
parket (OM)
reclassering
rechtswinkel
kinderbescherming
slachtofferhulp
overigen

14
6
4
4
3
2
-

11
5
3
2
2
2

5

5

totaal aantal voorstellen

38
30
2

30
2

N
onbekend

De omvang van de voorgestelde schadevergoeding loopt uiteen van drie tot dertigdui
zend gulden. Dit laatste bedrag is echt een uitschieter, want het één-na-hoogste bedrag
is f 5.600 en het twee-na-hoogste ƒ 3.400. Dertig procent van de voorgestelde schadebedragen beloopt meer dan duizend gulden, een evengroot percentage minder dan 250
gulden. In twee gevallen is de exacte hoogte niet bekend. Niet uitgesloten is overigens,
dat enkele verdachten ook het bedrag van de transactie in het schadebedrag hebben
verdisconteerd.

In de meeste gevallen (22 keer) is voorgesteld het bedrag ineens te betalen. In twee
gevallen betreft het twee termijnen, in één geval zes en in één geval 132 (een maandelijkse aflossing gedurende zes jaar). Zes respondenten hebben op deze vraag geen
antwoord gegeven.
Alle respondenten op twee na hebben zich uitgesproken over de eigen mogelijkheden
om de aldus getaxeerde schade op de voorgestelde wijze te vergoeden (tabel 4.5). Bijna
een derde zegt hier moeite mee te hebben. De mogelijkheden tot het voldoen van de
schadevergoeding blijken niet los te staan van de hoogte ervan. Gesteld kan worden, dat
er met schadebedragen tot ongeveer ƒ 250 doorgaans weinig betalingsproblemen
worden ervaren. Boven deze bedragen zijn de reacties van de respondenten verschil-
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lend. Over een bedrag van ƒ 300 wordt door een respondent gesteld: dit is echt niet
mogelijk, terwijl een ander ten aanzien van een vergoeding van ƒ 30.000 stelt: dit gaat
wel, met andere woorden, dit is op te brengen.

Tabel 4.5: mogelijkheden om de getaxeerde schade te vergoeden (absolute aantallen)
aantal

heel goed mogelijk
goed mogelijk
gaat wel
zal moeilijk gaan
zal zeer moeilijk gaan
is echt niet mogelijk
weet niet

N

7
5
8
4
4
2
2

schadebedragen, variërend
vanf
tot f
3
130
200
50
400
300

750
800
2200/30000
1300
5600
3400

32

In totaal hebben 28 respondenten informatie verschaft over de vraag, aan wie het
voorgestelde schadebedrag voldaan moet worden of inmiddels voldaan is (zie tabel 4.6).
In de meeste gevallen is dit de politie of het slachtoffer zelf, maar ook anderen treden
wel eens als intermediair op. Bij overigen betreft het in één geval een verzekeringsmaatschappij, in een ander geval een intermediaire partij uit familiekringen, die het schadebedrag heeft voorgeschoten en aan wie dit schadebedrag nu vervolgens in termijnen kan
worden terugbetaald.

43

Tabel 4.6: aan wie het schadebedrag te voldoen?
aantal
voorstellen
politie
(familie) slachtoffer
advocaat
rechtbank
parket (OM)
reclassering
rechtswinkel
kinderbescherming
slachtofferhulp
overigen

10
7
3
3
2
1
-

N

28
4

onbekend

2

Financiële situatie
• De financiële situatiVari de verdachte speelt uiteraard een rol bij de succeskans
.:•::Ván:::e.ewSchaderegeling , : , : ,,,•", :••:••••• • • •:•::••••:••:••••• .:•:::::::•:••
P.:Een . .sChOlienvari:::12•• jaar steelt::::en::•VerkoOpt :een brorniter::::térrkaárde:::Várr.::::r
••
:•••••::•••::•:•• ••:••••••
Bet slachtoffer stelt in eerste instantie voor:::om•:.d&Schade ineens:.::te ,...vOldoeii:' De
moeder •van•••de::: r.eSpOndent•:::kan•datectitei-:: : .mgar moeilijk opbrengen Hét..slachtöl-•:•::;
de ••••rhoedèrE
tien krijgt •• tekst .en::::tijoeó: : : pvér de financiele situatie van het
.:::::•steltdat ze ..:het hedrag•:••••graag.:::::lager zou' •zien • en ..::.:in:•.,..rneer••••terrnijrien :wenSt••te••••••
•
•• ••• :•em
';• •••• hog..eens::::praten.:::met:.::het..slaChtöffer••••om
••••
:
tot eeridefinitieve•
voldoen Ze••:: : .wil
graag
. . : :•:•: :•••
regel ing te komen Het: slachtoffer is echter niet meer teruggeWeett:::::Volgens de
• • • •::•••••
••••••••• ••:•••-• •••••:•:•:•:•:•:•:•••:•: . • . .
•• •••:•••••::•:•••—• •
overal
:::van::::afgezien
moed h eeft.: hettlaChtöffer:'verderá overal
respondent heeft geen: •:::Stráf :•.gekregen...Vanwege•::zijn leettijitt::::::::De
.•:•••
••:':':':'•':':": .
geseponeerd :dbör de" politie .aldus de reSpondent. •.•

4.4 Reacties op de voorstellen van derden

Van de 32 respondenten, die één of meer voorstellen van een ander hebben gehad,
gaan er twee van de drie (22) met schaderegeling akkoord zoals die voorgesteld is. Eén
respondent wijst het voorstel in principe weliswaar volledig af, maar gaat er desalniettemin toch op in. Hiermee komt het aantal positieve reacties op 23. Twee respondenten
willen in het voorstel wijzigingen aangebracht hebben. Zeven respondenten wijzen het
voorstel zondermeer af. Het aantal negatieve reacties is derhalve 9.
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Van de 23 positieve reacties hebben drie
mensen hun instemming ten tijde van het
NIet ermee eens, tochbetaling
onderzoek nog niet 'naar buiten toe'
Een verdachte hoeft héteihieffijSèrse
met een schadevoorstel eens te zijn
kenbaar gemaakt. Deze mensen staan
om er toch op in te dáah
echter wel op het punt om dit te doen en
.
Een 20-jange jongeman wordt door
daarbij tevens de schade te voldoen
een medewerker van een supermarkt
(betaling volgt binnen twee weken).
heedháhdig • in .
. ..
De overige 20 hebben wel al hun instem:
.beschuldiging
•
:
:
ming kenbaar gemaakt. Doorgaans heeft
stal heeft hij echter niet gepleegd en
men dit aan de politie (7 maal) of aan
hij verkoopt de medewerker van de
het slachtoffer (4 maal) kenbaar gesupermarkt in een reactie een klap
maakt, maar ook aan reclassering, verOp i<ohooránlOát.::. hij wachten op de
zekering (beide 2), HALT-bureau, rechtpolitie Die klap wordt aan de politie :
bank en openbaar ministerie (alledrie
als bedreiging uitgelegd (zij waren
één maal); twee respondenten blijven het
met 7 man en ik alleen) Schade is
antwoord schuldig.
et niet, maar hij knjgt een giro van
Overigens hebben de respondenten in
de politie ter waarde van f 300,twee gevallen zelf contact met het slachtZijn moeder•••heeft die betaald maar
offer gezocht om de schade te regelen.
dat wil niet zeggen dat ze het ermee
eens zijn 'Alleen maar om van het
De instemming is vooral mondeling kengezeur het er :
baar gemaakt (13 maal). Drie maal heeft
••
:
echt niet
men dit telefonisch gedaan en twee maal
schriftelijk. In de laatste twee gevallen is
de wijze onbekend. Klaarblijkelijk spelen mondelinge afspraken in de afwikkeling van een
proces van schaderegeling een veel belangrijker rol dan schriftelijke communicatie.
De afsluitende stap, volgend op de instemming met een regeling, geldt de executie van
de regeling. Voor het grootste deel is alles al betaald (15 maa1) 12 . Drie respondenten
stellen binnén één maand te zullen betalen. Een respondent betaalt binnen één jaar,
maar pas na een half jaar en bij een ander duurt het meer dan een jaar voordat de
schadevergoeding helemaal betaald is. Twee respondenten hoeven niets te betalen en
één respondent geeft geen antwoord op deze vraag. Aannemelijk is dat slechts daar,
waar de feitelijke afwikkeling van schaderegelingen over een langere tijd is gespreid, met
schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken wordt gewerkt.
Bij negatieve reacties is gevraagd naar de condities, waaronder eventueel wél medewerking aan afwikkeling van een schaderegeling zou worden gegeven. De negen respondenten, waar het hier om gaat, hebben als volgt gereageerd wat betreft de hoogte van
de te betalen vergoeding:
- zes respondenten vinden dat het te vergoeden bedrag naar beneden moet;
- twee respondenten willen onder geen enkele voorwaarde meewerken;
- één respondent gaat ondanks zijn anderszins negatieve reactie toch met het voorgestelde bedrag akkoord.
Ook de condities ten aanzien van de termijnstelling zijn ter sprake gebracht: hierop
hebben vijf respondenten een reactie gegeven. Drie respondenten geven de voorkeur
aan één termijn, twee aan meer termijnen.
Dezelfde aantallen worden gevonden bij de condities ten aanzien van de betalingsperiode: drie mensen zijn het hiermee eens, twee willen spreiding over een langere termijn.
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Twee respondenten vinden dat de slachtoffers zelf een deel van de schade zouden
moeten dragen. Eén respondent vindt, dat het schadebedrag gelijkelijk over de slachtoffers verdeeld zou moeten zijn en een ander geeft de voorkeur aan een ongelijke
verdeling over verdachte zelf en medeplichtigen, afhankelijk van de mate van schuld.
Reacties worden uiteraard door subjectieve elementen bepaald en kunnen om diverse
redenen weleens fors Uiteenlopen. Hier kan in eerste instantie verwezen worden naar het
in paragraaf 3.1 gestelde ten aanzien van de schadevraag: respondenten zijn snel
geneigd om te stellen dat er van schade geen sprake is. Van groot belang bij de reacties
is verder de hoogte van het schadebedrag in verhouding tot de subjectief ervaren schuld,
tot het slachtoffer en tot medeplichtigen. Aangetekend zij hierbij wel, dat toedeling van de
schuldvraag aan anderen, net als ontkenning van schade, ook als neutralisatie-techniek
kan worden gebruikt om daderschap te minimaliseren.
Eenzelfde soort techniek kan bij slachtoffers worden aangetroffen, maar dan om slachtofferschap te maximaliseren. Zo is regelmatig opgemerkt, dat het schadebedrag is
opgeschroefd, omdat het slachtoffer er zelf beter van wil worden. Afgaande op de
mening van de respondenten wordt schade (of ook wel letsel, zoals bijvoorbeeld een
afgebroken stuk tand) nogal eens onterecht aan hen toegeschreven met als gevolg dat
ze voor schade moeten opdraaien die ze niet hebben toegebracht.
Ook de relatie met medeplichtigen is een
factor van belang. Het schadebedrag
wordt als onredelijk ervaren, als de één
meer dient te betalen dan de ander.
Bijvoorbeeld in het geval van een mededader, die onder psychiatrische behandeling staat, zodat men het gehele schadebedrag op de respondent wil gaan verhalen. Of van de respondent die de hoofddader uit angst voor represailles niet
durft aan te geven, maar er toch ook
moeite mee heeft om voor de hele schade alleen op te moeten draaien.
Problematisch zijn eveneens delicten, die
in de ogen van de respondent uitgelokt
zijn: slachtofferschap en daderschap
spelen dan door elkaar heen. Maar ook
kan de schade nogal eens als hoog
ervaren worden als er reparatiekosten in
de opgave zijn betrokken. Een kapot
ruitje levert in twee gevallen een schadebedrag op van ƒ 250,- en ƒ 300,- maar
in beide gevallen wordt de helft van het
bedrag als redelijker gezien.

46

Redelijkheid van de beschuldiging;:::::
Een van de v0Orwr.d9r1:: : : :Yooe:.:':::eenI:
succesvolle schadebemiddeling is d9 :::
redelijkheid van de beschuldiging
Een 47-jarige, man ::: laat :zijn oög":Val-; : :
lehlop,,een te slopen pand in de buurt
van zijg woning met de sloop al half
ondei..weg' Hij haalt, uit de, 'rbïn&:: : wat:::
brUikbarai'!'Spullen;::omdat die anders
toch weggegooid worden'::':"': Het is de
man een raadsel,: hoe::: het::: ::gebeurde
ter Ore :van de Politie is gekömen,
maar op
gegeven moment wordt
:bij hem huiszoeking gehouden .: pë
ontyr:eemdederen, : naar zijn Me-.
ning öngeveeg:ƒe:'400,-:::Waat&Wördéri
met een politiebus opgehaald en late.:
weer teruggegooid op de sloop Van
schaderegelingen ia nooit: sprake
geweest Het hele gebeuren„,: heeftöp::::
de..réSPOrideht;die de politie dit
:kwalijk neemt: E::!ëëbffl:ábaUrdem:
:indruk gemaakt.

5 Visies op schadebemiddeling
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk passeren enkele evaluerende vragen de revue, die aan het einde van het
vraaggesprek aan de respondenten zijn voorgelegd. De vragen verwijzen naar verwachtingen, opvattingen en houdingen ten aanzien van schadebemiddeling en -regelingen en naar rolverdelingen inzake schadebemiddelingsprocessen in het algemeen.
In paragraaf 5.2 staan verwachtingen ten aanzien van effecten van eventueel te treffen of
getroffen schaderegelingen centraal. Niet alleen algemene verwachtingen terzake komen
aan de orde, maar ook verwachtingen in verband met de huidige stand van zaken in de
strafzaak.
In paragraaf 5.3 wordt de visie op de rol, die enkele organisaties kunnen spelen bij
schadebemiddeling, uit de doeken gedaan.
In paragraaf 5.4, tenslotte, komt de algemene mening ten aanzien van schadebemiddeling aan bod.

5.2 Verwachte effecten

Er worden in de navolgende beschrijving
naar effecten telkens drie groepen respondenten onderscheiden, namelijk:
- een groep van 63 respondenten, die
stellen dat er van schade geen sprake
is;
- een groep van 73 respondenten met
schade, maar aan wie geen voorstellen
zijn gedaan en dat zelf ook niet hebben
geïnitieerd;
- een groep van 48 respondenten met
schade, die zelf voorgesteld hebben de
schade te vergoeden en/of aan wie
door een andere partij een of meer
schaderegelingsvoorstellen zijn voorgelegd.

Pp I itiesepdt
De verdachten in dit oriderioek:''vée;
Wachten • opvallend vaak •een•::•Pölitié
sepot. In feite komen politiesepots
echter maar mondjesmaat voor Is de
wens mogelijk vaak de vader van de
.

•

. .

Een 40-jange vader gaat met zijn 3jarige go.Pptjé naar de bouwmarkt
Yadéi• 'bekijkt de spullen Zo vader
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::m•••:••• --:••••••••••••••••••••••• •
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hebben De politieW-ditff
haald De deurknoppen worden te:. r..Liggésjevén. en
jéé.ii •
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Op de eerste plaats is de vraag voorgelegd, wat de verwachtingen zijn ten aanzien van een schaderegeling. Onderscheid is hierbij te maken tussen verwachte reacties van de zijde van politie en justitie in
het verdere verloop van de zaak c.q. effecten wat betreft aard en omvang van de straf.
Daarnaast kan er sprake zijn van psycho-sociale effecten voor verdachte zelf ofwel zijn of
haar sociale netwerk in de zin van: een gerust geweten, het gevoel het goed gemaakt te
hebben of herstel van de relatie met het slachtoffer. De cijfers in tabel 5.1 zijn weergegeven als percentage van het totaal aantal respondenten in elke groep. Dit is gedaan om
de onderlinge vergelijkbaarheid te vergemakkelijken. Het per vraag verkregen aantal
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antwoorden loopt uiteen: gepercenteerd is daarom op de totale groep respondenten in de
betreffende groep (voor de verdeling in absolute aantallen, zie BIJLAGE 4).
Wat het verloop van de strafzaak betreft verwacht de grootste groep, dat de politie de
zaak zal seponeren (30 procent). Dit percentage is relatief iets kleiner bij de groep met
schade, maar zonder voorstel. lets minder respondenten (26 procent) verwachten
kwijtschelding van straf, en dat geldt ook hier weer in mindere mate voor de groep met
schade, maar zonder voorstel. Seponering door justitie wordt door 23 procent verwacht.
De groep met schade en met voorstel heeft wat dit betreft positiever verwachtingen dan
de beide andere groepen.
Een op de vijf respondenten (20 procent) verwacht een lichtere vorm van straf en ook
hier is de groep met schade en met een voorstel wat optimistischer. De procentuele
verdeling van de groep zonder schade ligt dichter bij de groep met schade en voorstellen
dan de groep met schade zonder voorstellen.
Aldus beschouwd hebben respondenten met schade én een voorstel voor een schaderegeling op meerdere fronten hogere verwachtingen ten aanzien van het optreden van
justitie dan anderen. Zij verwachten vaker seponering door justitie dan wel kwijtschelding
van straf of een lichtere straf dan met name degenen met schade zonder voorstel.
De verschillen wat betreft psycho-sociale effecten zijn echter pregnanter: de percentages
betreffende dit soort persoonlijke commitment geven een uiteenlopender beeld te zien.
Dertig procent van de respondenten verwacht een gerust geweten. Bij de groep met
schade én een schaderegeling is dit percentage beduidend groter: 42 procent. De beide
andere groepen schommelen zo rond een kwart (25 â 27 procent). Zo groot ongeveer is
ook het deel van de respondenten, dat verwacht dat men het gevoel krijgt dat men iets
goed gemaakt heeft jegens het slachtoffer. Ook hier is het percentage bij de groep met
een schaderegelingsvoorstel (liefst de helft) groter (38 procent). Een kwart (27 procent)
van de respondenten in deze zelfde groep verwacht herstel van de relatie met het
slachtoffer, bij de beide andere groepen is dit percentage veel kleiner (5 procent).
Het meewerken aan schaderegelingen heeft, afgaande op de verwachtingen van de
respondenten terzake, derhalve eerder positieve effecten op psycho-sociaal vlak dan
voor het verdere verloop van de strafzaak c.q. de strafmaat.
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Tabel 5.1: verwachtingen in de zin van voor respondenten positieve effecten van medewerking
aan een schaderegeling, als percentage van N in elke groep (op elk item kan gescoord
worden)
geen
wel schade
schade geen voorstel

schade met
voorstel

totaal

seponering door politie
seponering door justitie

32
24

26
18

33
31

30
23

kwijtschelding van straf
lichtere vorm van straf

27
19

- 22
18

29
23

26
20

een gerust geweten
gevoel het goed gemaakt te hebben'
herstel relatie met het slachtoffer

25
17
5

27
21
5

42
38
27

30
24
11

N

63

73

48

184

Naast verwachtingen ten aanzien van strafvermindering en of kwijtschelding van straf is
ook nog eens een aparte vraag gewijd naar de kansinschatting daarvan in de onderhavige zaak. Ook hier blijkt de groep die betrokken is bij een schaderegeling optimistischer:
drie van de vier (74 procent) respondenten hebben positieve verwachtingen hieromtrent,
tegenover nog niet de helft (46 â 47 procent) van de respondenten in de beide overige
groepen (zie tabel 5.2). De groep zonder schade is wat somberder gestemd (33 procent
'denkt van niet' of 'weet zeker van niet') dan de groep met schade, maar zonder voorstel,
die wat meer twijfelt (34 procent 'weet niet'). De groepen zonder schaderegeling liggen in
dit geval wat dichter bij elkaar dan in de eerdere cijferreeksen.

Tabel 5.2: verwachting ten aanzien van strafvermindering/kwijtschelding bij medewerking aan
een schaderegeling, in procenten
geen
wel schade
schade geen voorstel
ja, zeker weten
denk van wel
weet niet
denk van niet
zeker weten niet
totaal

N
onbekend

schade met
voorstel

totaal

35
12
20
18
15

22
24
34
5
15

40
34
8
13
5

32
24
21
12
11*

100

100

100

34
29

41
32

38
10

100
113
71
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Aan de groep respondenten, bij wie de rechter al een uitspraak heeft gedaan, , is
gevraagd of en in hoeverre deze uitspraak, gegeven de verwachtingen van de respondent rond kwijtschelding en/of strafvermindering, mee- danwel tegenvalt. De drie groepen
ontlopen elkaar niet veel wat de verwachtingen en feitelijkheden betreft. Globaal
gesproken valt het bij de helft mee, bij de andere helft valt het tegen (zie tabel 5.3). Bij
de groep met schade is de uitspraak, ongeacht de vraag of er wel of geen sprake is van
een regeling, klaarblijkelijk nooit conform verwachting in tegenstelling tot bij de groep
zonder schade. De absolute aantallen zijn echter erg klein, zodat aan deze uitkomst niet
al te veel waarde kan worden toegekend.

Tabel 5.3: Confrontatie van realiteit en verwachting van respondent met betrekking tot de
straf(maat), voorzover een uitspraak van de rechter voorligt, in absolute aantallen

geen

wel schade schade met

schade geen voorstel
valt mee
conform verwachting
valt tegen
totaal
onbekend/geen uitspraak .

4
3
4
11
52

.

voorstel

totaal

5
5

6
5

15
3
14

10
63

11
37

32
152

5.3 Rolverdeling en -vervulling bij schaderegeling

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd, welke instanties of organisaties in hun
ogen het meest geschikt zijn om bepaalde taken in het kader van schaderegelingen uit te
kunnen oefenen. Hierbij kon gekozen worden uit de belangrijkste, de belangrijkste op één
na en de belangrijkste op twee na. Terwille van de vergelijkbaarheid van de drie groepen
worden de cijfers gepresenteerd als het percentage van de totale groep, dat de betreffende instantie als belangrijkste heeft aangewezen.
Wie moet de taak toebedeeld krijgen om verdachten te wijzen op de mogelijkheid van
schadebemiddeling? De respondenten leggen het primaat terzake duidelijk bij de politie
(tabel 5.4). Dit is waarschijnlijk terecht, omdat de politie meestal ook de eerstbetrokkene
zal zijn bij een Strafzaak. De advocaat wordt als tweede genoemd, waarbij ook wel aan
de rechtswinkel valt te denken, en op afstand gevolgd door de rechtbank als derde.
Andere organisaties, zoals parket, kinderbescherming, reclassering of slachtofferhulp
worden ook wel eens genoemd, maar horen in de ogen van betrokkenen nauwelijks een
rol hierbij te spelen. Hoewel de percentages bij de drie onderscheiden groepen uiteenlopen bestaat er ten aanzien van het relatieve belang van de verschillende organisaties
voor het uitvoeren van genoemde taak toch eensgezindheid.
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Tabel 5.4: eerstgenoemde instantie om op de mogelijkheid van schaderegelingen te wijzen,
als percentage van N in elke groep
geen
wel schade
schade geen voorstel

schade met
voorstel

totaal

politie
advocaat
rechtbank
rechtswinkel
reclassering
parket (OM)
slachtofferhulp
kinderbescherming

38
22
11
8
3
2
3

45
23
10
3
7
3
1

42
23
8
8
4
4
2
2

42
23
10
6
5
3
2
1

N

63

73

48

184

Vervolgens is de vraag voorgelegd, wel,
ke instantie bij uitstek geschikt is om een
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(tabel 5.5).
een overval te fingeren waarbij
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0
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:
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opgelost kan worden. Het geringe relatieworden
ve belang voor de functie van het openbaar ministerie in deze is hiervan ook een bewijs.

Men denkt misschien eerder aan wat moeilijker regelingen, die juridisch vastgelegd
moeten worden en vandaar een bindend karakter kunnen krijgen.
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Aan de andere kant valt op, dat vooral organisaties, die in de rechtsgang per definitie ten
gunste van verdachten opereren (advocaat, reclassering en rechtswinkel), hoog scoren.
Klaarblijkelijk wenst men het primaat terzake bij partijen, die mogelijk een gunstiger
resultaat uit schadebemiddeling kunnen destilleren. Aan onpartijdigheid terzake wordt
door respondenten niet zoveel waarde gehecht, wat vooral vanuit een calculerende
opstelling niet onbegrijpelijk is.

Tabel 5.5: eerstgenoemde instantie voor hulp bij de opzet van een schaderegeling, als
percentage van N in elke groep

advocaat
politie
reclassering
rechtswinkel
,
rechtbank
slachtofferhulp
parket (OM)
kinderbescherming
N

wel schade
geen
schade geen voorstel

schade met
voorstel

totaal

25
16
14
8
6
8
. 2
2

41
15
. 8
11
7
4
3
1

46
17
10
4
0
2
6
4

37
16
11
8
5
5
3
2

63

73

48

184

De voorstelling van een meer juridisch model van schaderegelingen blijkt ook uit de
antwoorden op de vraag, wie toezicht moet houden op de betaling. Hier wordt het
primaat meer bij de rechtbank gelegd, gevolgd door de politie en als derde pas de
advocaat (zie tabel 5.6). Klaarblijkelijk realiseert men zich, dat van belangenbehartiging in
dit stadium van schadebemiddeling geen sprake meer is: vandaar dat de advocaat meer
naar de achtergrond wordt verdrongen. De groep met schade, maar zonder voorstel zet
relatief tot de andere overigens toch weer de advocaat hoog op hun ranglijst.
De groep met schade en met een regeling, de groep met ervaring op dit gebied dus, stelt
een afwijkende prioritering. De politie wordt hier de belangrijkste toezichthouder geacht,
gevolgd door de rechtbank en de advocaat. Als vierde belangrijke organisatie wordt het
parket genoemd, waar bij de twee andere groepen de reclassering op die positie wordt
gezet. Afgezien van het feit, dat de persoon van schadebemiddelaar niet in het opgesomde rijtje is opgenomen, lijkt deze verdeling iets meer aan te sluiten bij datgene, wat het
Ministerie van Justitie zich op grond van de wet Terwee zelf bij een schaderegeling
voorstelt.
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Tabel 5.6: eerstgenoemde instantie voor toezicht op betaling schadebedrag, als percentage
van N in elke groep
geen
wel schade schade met
schade geen voorstel
voorstel
rechtbank
politie
advocaat
reclassering
parket (OM)
rechtswinkel
slachtofferhulp
kinderbescherming
N

,

totaal

24
16
13
10
5
5
8
2

21
19
22
8
6
7
6
0

21
27
13
4
10
6
0
4

22
20
16
8
7
6
5
2

63

73

48

184

Aan de respondenten is in dit kader gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven,
hoe de onderscheiden instanties feitelijk jegens hen zijn opgetreden inzake een_ mogelijke
schaderegeling. Beklemtoond moet worden dat de vraagstelling hypothetisch van aard
kan zijn. Als een organisatie niet is opgetreden terwijl dit wel was verwacht, zal deze laag
scoren. Anderzijds kunnen de gegeven cijfers ook een waardering van het feitelijke
optreden inhouden.
Vijf organisaties worden door elke groep met minstens twee rapportcijfers beoordeeld.
Hiervan scoort de advocaat het beste, gevolgd door de reclassering. De politie scoort het
laagst, maar haalt toch nog net een voldoende (zie tabel 5.7).
De eerder aangetroffen eensgezindheid ten aanzien van de prioriteringen wordt bij de
beoordelingen niet aangetroffen. De groep zonder schade geeft doorgaans de hoogste
cijfers, maar deze groep praat wellicht het meest vanuit een hypothetische situatie. Deze
respondenten hebben terzake nogal een hoge pet op van het openbaar ministerie (8.5)
en van de rechtbank (7.5). Het parket wordt daarentegen door de groep met schade,
maar zonder voorstel het laagst beoordeeld; bij deze groep stemt de rolvervulling door de
advocaat tot grote tevredenheid (8.2) in tegenstelling tot die van de politie (5.4). De
reclassering doet het goed bij de groep met een voorstel (7.7), terwijl die het minst
waardering terzake kan opbrengen voor rechtbank en politie.
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Tabel 5.7: gemiddeld rapportcijfer voor het optreden inzake schaderegeling voor enkele
personen of instanties
geen
wel schade schade met
schade geen voorstel
voorstel
advocaat
reclassering
parket (OM)
rechtbank
politie

6.5
7.0
8.5
7.5
6.1

8.2
6.7
4.3
6.2
5.4

7.0
7.7
6.7
5.5
5.6

totaal
7.3
7.1
6.4
6.3
5.7

Worden de meningen over de gewenste rolverdeling en feitelijke rolvervulling vergeleken,
dan is helder dat die niet volledig met elkaar stroken. In theorie ziet men hulp bij de
opzet van een schaderegeling het liefst bij de advocaat. Deze is daar feitelijk echter niet
zo bij betrokken.
Voor de politie ziet men wel een informerende rol rondom schaderegelingen weggelegd.
De politie is er feitelijk veelal nauwer bij betrokken.
Kan het zijn dat het oordeel over de feitelijke rol van de advocaat in de strafzaak heeft
geprevaleerd boven diens (marginale) betekenis in het proces van schadebemiddeling?
Of gokt men op een' grotere kans op een lager schadebedrag of zelfs op een grotere
kans om onder een eventuele schadeclaim uit te komen als de schaderegeling in een
latere fase van de procesgang tot stand gebracht wordt en als de eigen belangen door
een advocaat behartigd worden?

5.4 Algemene mening over schadebemiddeling

In deze slotparagraaf komt de mening van de respondenten ten aanzien van schadebemiddeling in algemene zin aan bod. De betreffende vraag is in de vragenlijst als volgt
verwoord: 'Vindt u het een goede zaak, dat naast vordering van schadevergoeding door
een slachtoffer (via een rechter dus) ook de verdachte van een delict nu de kans krijgt
van zijn/haar kant initiatieven voor een schaderegeling te nemen?
Bij de groep zonder schade en de groep met schade, maar zonder voorstel zijn drie van
de vier mensen (77, respectievelijk 78 procent) het (helemaal) met de betreffende stelling
eens. De groep met een voorstel is het meest enthousiast: 9 van de 10 respondenten in
deze groep zijn het (helemaal) met de stelling eens (zie tabel 5.8). Bovendien is de
groep die de stelling afwijst kleiner dan de groep twijfelaars. Gesteld kan dus worden, dat
de mogelijkheid van schadebemiddeling op initiatief van verdachten door een groot deel
van de ondervraagden positief wordt ontvangen.
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Tabel 5.8: mening over mogelijkheid van initiatiefname van de kant van verdachte inzake een
schaderegeling, in procenten
geen
wel schade schade met
schade geen voorstel
voorstel
helemaal mee eens
mee eens
twijfel
mee oneens
helemaal niet mee eens
totaal
N
onbekend

totaal

43
34
14
7
2

49
29
13
6
3

60
30
6
2
2

50
31
11
5
2

100
58
5

100
71
2

100
47
1

100
176
8

Dit zegt echter niet alles. Vier van de tien (41 procent) respondenten met een schaderegelingsvoorstel, die de voornoemde stelling bovendien (helemaal) onderschrijven,
blijken toch moeite te hebben met het eigen, concrete voorstel. De bedenkingen ten
aanzien van het eigen voorstel kunnen zijn, dat men de getaxeerde schade maar moeilijk
denkt te kunnen vergoeden, dat de betaling in elk geval langer dan drie maanden in
beslag zal nemen of dat men het voorstel in zijn geheel afwijst.
Samenvattend kan het volgende worden gesteld:
Schadebemiddeling wordt theoretisch weliswaar met open armen ontvangen, maar aan
het fenomeen worden in de praktijk tevens bepaalde eisen en (enge) limieten gesteld.
Een schaderegeling heeft in de ogen van de respondenten een juridisch imago en de
hulp bij het treffen van een eventuele regeling dient vooral aan voor verdachten gunstige
gezinde partijen te worden toebedeeld. De rechtbank mag, evenals de politie, een
belangrijke rol spelen bij het toezicht op betalingen.
Het totstandkomen van een schaderegeling heeft vooral een positief effect in psychosociaal opzicht: het is een afkoopsom. Men verwacht klaarblijkelijk ook effecten op de
straf of strafmaat, maar die verwachtingen blijken niet altijd realistisch: de praktijk pakt
vaak anders uit, zowel in positieve als negatieve zin.

5.5 Moraliteit versus calculatie

Op een elftal menings-vragen rond schadebemiddeling is een factor-analyse uitgevoerd.
De volgende vragen bleken sterk samen te hangen 13 :
- als je door het vergoeden van de schade een strafblad kunt voorkomen, moet je dat
altijd doen;
- het vergoeden van schade leidt tot vermindering van straf;
- schadevergoeding vind ik de meest eerlijke straf, omdat deze straf het meest in
verhouding staat tot de schade voor het slachtoffer;
- schadevergoeding is een goede straf, omdat je hierdoor direct geconfronteerd wordt
met de gevolgen van het delict voor het slachtoffer;
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- ik vind schadevergoeding vanzelfsprekend, omdat het vanzelfsprekend is dat je herstelt
wat je kapot gemaakt of vernield hebt;
- het betalen van schadevergoeding geeft je het gevoel, af te rekenen met een fout uit
het verleden;
- door de schade te vergoeden, krijg je de kans iets goed te maken ten aanzien van het
slachtoffer.
Een tweede factor wordt gevormd door onderstaande vragen 14 :
- je kunt beter een paar dagen zitten dan f1.000 schadevergoeding betalen;
- het betalen van schadevergoeding heeft geen invloed op het opnieuw plegen van een
strafbaar feit;
- aan schadevergoeding moet je niet beginnen, omdat je daarnaast waarschijnlijk toch
nog een andere straf krijgt;
- schadevergoeding is overbodig, omdat slachtoffers hun schade toch van de verzekering
vergoed krijgen.
Interpretatie van de items op deze twee factoren naar inhoud suggereert, dat de eerste
factor verwijst naar 'moraliteit' en de tweede factor naar 'calculatie'. Een betrouwbaarheids-analyse 16 leert, dat de betrouwbaarheid van de tweede factor lager is dan de
eerste.
Op inhoudelijke gronden zijn vervolgens de twee eerste items in beide schalen geëlimineerd. Vervolgens zijn somscores berekend op de resterende items, met dien verstande
dat de koderingsrichting voor de tweede schaal is omgekeerd.
Deze somscores blijken geen significante relatie met arrondissement te vertonen. Ook is
er geen significant verband tussen de tweede somscore en het al of niet aanwezig zijn
van een regeling. Voor moraliteit is er wel sprake van een verband met het hebben van
een schaderegeling 16 .
Een lagere score op moraliteit gaat samen met het ontbreken van een schaderegeling,
terwijl bij de hoge scores iets vaker een schaderegelingsvoorstel wordt aangetroffen (zie
tabel 5.9). Dit kan erop wijzen, dat de persoonlijke instelling van invloed is op de
totstandkoming van een voorstel tot schaderegeling. In dit geval wordt op grond van de
gegevens de suggestie gewekt, dat de frequentie van totstandkoming van een regeling
kan worden opgevoerd door deze niet zozeer afhankelijk te stellen van de 'moraal'. De
verklaring kan echter ook precies omgekeerd liggen: de reactie op de voorgelegde items
is beïnvloed door de ervaring van de respondenten met schadebemiddeling.
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Tabel 5.9: somscores op 'moraliteit' versus wel of geen schaderegelingsvoorstel, in procenten
geen voorstel

wel voorstel

totaal

N

hoog
middelhoog
midden
middellaag
laag

47
50
83
62
56

53
50
17
38
44

100
100
100
100
100

15
26
23
29
25

totaal
onbekend

60

40

100

118
66
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Misdaad loont?

•
TijdenS..dd'vakantie . Wordt er ingebroken De 51-jarige vader van de vrouw des
huizeá doet, "op verzoek van diens dochter, valse .aangifte: het bedi .ag. van de

ontvreemde goederen
áao, :...verzekeringsgeld.

wordt opgeschroefd en de dochter int f 17.000,- onterecht
De fraude komt echter aan het licht De respondent krijgt

: tschaderegelinger te maken; de dochter en de schoonzoon hebben
zelf .niet rfle
inmiddels wel de onterecht geïnde gelden terugbetaald De respondent heeft er
geen idee van, wat hem in verband met deze zaak' te
moet nog . voorkomen.
• .

wachten

staat. De zaak
•.
...•

E en 19jange jongeman steelt met drie, anderen een bedrag van f
•
• • • ,• •,: :• :• :.
•:••:::•••,•••::.••••::•••:•••••••• "••••••••"••••••••.,,:::::,••
•••,••• ••••-:••
••"•••,• •:•:•:,••••••••••
:••,•,•
slachtoffer
ec h ter
een naar sc h atting
slachtoffer
ld
dat d e
f 5200 gestolen is••• ••• ' waarsc h ijn l ijk zwart ge:.•,...•Kans
. . .,. .:.:.:.::.:
andere partij vergoed wordt is er niet en
nv, dieneiV•de.,::Vief.i.VerdeCtitériper."'
-

persoon f 1300';':' te betalen iiiiiieenAermijn: De ouders • ,van . de::::VerdeChte:::.:hébben
• . • . . . . . . .........::•:::::•••••••• •
: , • • • ,•• • • • • • • • ,•:•:y,•• • • : : • • • • •
,•••,••••
• ..
• ••,•••,:•:•:::•:••••:•• ..
dit bedrag aan hertt.:::voorgesChote
in termijnen aan
h em ••••• . .,....:.:.
n hij betaalt.,
,
.......•••• • het.,
......:..:.ve rvolg
zijn • 'oudère::.terUg
de
,
.....•De Strat,

uitgesproken luidt. 60 uur werken eivdat„valt..héel..'erg
:
•

.

"

57

6 Samenvatting en conclusies
6.1 Inleiding
Per 1 april 1993 zijn de Wet en Richtlijn Terwee, kortweg 'Terwee', experimenteel
ingevoerd in twee pilotarrondissementen: Den Bosch en Dordrecht. Terwee is bedoeld
om de totstandkoming van schaderegelingen te faciliteren en aldus de positie van het
slachtoffer in het strafproces te versterken. Deze experimentele invoering wordt begeleid
door een aantal onderzoeken; die onder regie van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Justitie uitgevoerd worden.
Onder schadebemiddeling kan worden verstaan: het proces, dat leidt tot één of meer
schadevoorstellen en eventueel tot een concrete schaderegeling als betrokken partijen
zich met een bepaald schadevoorstel kunnen verenigen. Een schaderegeling is een
overeenkomst waarin de hoogte van de door de verdachte te betalen schadevergoeding
alsmede de betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld de termijnstellingen) zijn vastgelegd.
Een slachtoffer heeft traditioneel mogelijkheden om de schade op de verdachte(n)' van
een delict te verhalen. Het slachtoffer, dat een schadevergoeding wil afdwingen kan zich
voegen in het strafproces of kan een civiele procedure opstarten. Maar er bestaan ook
andere mogelijkheden in de pre-Terwee fase in de vorm van schadébemiddeling door
politie en/of openbaar ministerie ingevolge de richtlijn Vaillant (1987). Deze mogelijkheden zijn overigens beperkt.
Primaire voorwaarden, waaraan 'moet worden voldaan om ingevolge de richtlijn Vaillant
te kunnen bemiddelen zijn:
- de verdenking jegens verdachte van het plegen van een delict dient gegrond 'te zijn;
- er dient sprake te zijn van een of meer individuele slachtoffers van het delict; '
j een slachtoffer dient een aanwijsbare schade te hebben ondervonden teri' gevolge van
het delict;'
- de schade dient makkelijk vast te stellen en niet te omvangrijk te zijn;
- de schade dient eenduidig in materiële termen te kunnen worden vastgelegd;
- beide partijen dienen zich met de omvang van de schade/de hoogte van het schadebedrag te kunnen verenigen.
In dit deelonderzoek onder verdachten staat de vraag naar effecten van de invoering van
de wet en richtlijn Terwee op de totstandkoming van schaderegelingen door verdachten
centraal. Gekozen is voor een quasi-experimentele onderzoeksopzet, bestaande uit twee
metingen.
Voorafgaand aan de experimentele invoering van Terwee wordt een 'nulmeting' gehouden onder een selectie van 200 personen, die verdacht worden van een tussen 1 april en
1 oktober 1992 gepleegd strafbaar feit.
Na de experimentele invoering van Terwee wordt vervolgens een 'effectmeting' uitgevoerd. Deze vindt plaats onder een selectie van 200 personen, die verdacht worden van
een tussen 1 april en 1 oktober 1993 gepleegd strafbaar feit.
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De centrale probleemstelling voor dit deelproject luidt:

Welke effecten heeft de invoering van de Wet en de richtlijn Terwee op (schadevergoedingen door) verdachten.
Nader gespecificeerd kan deze probleemstelling uiteengelegd worden in de volgende
onderzoeksvragen:
a worden verdachten meer geconfronteerd met de mogelijkheden van een schaderegeling en zo ja, in welk stadium, door wie, met welke verwachtingen; ,
b hoe reageren verdachten op de verruimde mogelijkheden van een- schaderegeling:
gaan ze er al of niet onder voorwaarden op in, wat verwachten ze ervan en leidt een
en ander vaker tot een schaderegeling;
c welke gevolgen heeft een overeengekomen schaderegeling voor de afdoeningsprocedure en eventuele strafmaat en is dat conform verwachting van verdachten;
d, welke condities bepalen of en zo ja inhoeverre een overeengekomen schaderegeling
daadwerkelijk wordt uitgevoerd;
e hoe beoordelen verdachten de mogelijkheden en effecten van schaderegelingen in
relatie tot andere afdoeningsmaatregelen (mede met het oog op mogelijke recidive).
In paragraaf 6.5 staat met name de betekenis van de resultaten van het onderzoek in
,
verband met de onderzoeksvragen centraal.
Beide metingen van dit deelonderzoek bestaan uit mondelinge interviews met betrokken
respondenten, die willekeurig uit bestanden zijn geselecteerd. In de interviews staan,
behalve gegevens en achtergronden van het meest recent gepleegde delict en de
gevolgen ervan, met name uit ervaringen met en opvattingen over (te verruimen
mogelijkheden van) schadebemiddeling op de voorgrond. In dit rapport staat de uitgangssituatie, de situatie vóór de experimentele invoering, centraal.
De steekproef is naar leeftijd en type delict niet representatief voor alle verdachten in
Nederland. Jongeren hebben meer meegewerkt, geweldsdelicten en vernielingen zijn
over-. en delicten tegen , de Wegenverkeers Wet en overige delicten (exclusief vermogensdelicten) ondervertegenwoordigd. De onderzoeksresultaten zijn derhalve niet
veralgemeniseerbaar voor Nederland als geheel. De uitkomsten ,van ,deze vergelijking
zeggen echter niets over de representativiteit van de steekproef voor verdachten in de
pilot-arrondissementen.

6.2 Verdachten en delicten
De respondenten zijn doorgaans jong. Twee derde van de ondervraagden is nog geen
30 jaar. Ongeveer eenzelfde deel is niet-gehuwd of samenwonend. Bijna drie kwart heeft
een ,lagere (beroeps)opleiding. Grofweg is een derde schoolgaand, ruim een derde werkt
en ruim een kwart leeft van een uitkering.
Een derde heeft een netto-inkomen per maand van nog geen 1 . '1.000, de helft krijgt per
maand ƒ 1.000 tot ƒ 2.000 binnen en ruim een vijfde heeft een inkomen van 2.000 of
meer. :Worden woonlasten (inclusief hypotheek), autokosten,en aflossingen van schulden
hierop in mindering gebracht, dan is het 'vrij' besteedbaar inkomen , bij 13 procent nog
geen ƒ 500 per maand. Bijna de helft heeft ƒ 500 tot ƒ 1.000 per maand te besteden,
een derde maximaal ƒ 1.500 en 9, procent meer.
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De helft van de delicten betreft vermogensdelicten (vooral diefstal), maar ook geweldsdelicten (25 procent) en vernielingen (17 procent) komen vaak , voor. Vermogensdelicten
komen bij de mensen met de laagste inkomens meer voor, geweldsdelicten daarentegen
meer bij de hoogste vrij besteedbare inkomens. Ruim de helft stelt, dat het betreffende
delict met meerderen gepleegd is: gemiddeld worden twee medeplichtigen genoemd.
Voor bijna de helft van de delicten wordt geen slachtoffer opgegeven: voor 40 procent is
er één en voor 5 procent zijn er meer slachtoffers.
Een kleine meerderheid is het eens met de door de politie gegeven omschrijving van het
voorval, 40 procent is het grotendeels of helemaal niet daarmee eens.
Wat de mate van schuld betreft erkent 45 procent die (volmondig), terwijl eenzelfde deel
stelt helemaal niet of slechts voor een klein deel schuldig te zijn. Van letselschade is in
17 gevallen sprake. In twee derde (121) van de zaken is er sprake van toegegeven
schade en een kleine meerderheid van deze ,sgevallen noemt een concreet schadebedrag: dit getuigt niet van een grote openheid terzake bij de respondenten. In een derde
van de gevallen blijft de schade volgens opgave van de respondent beperkt tot maximaal
ƒ 250. Voor de helft van de schadegevallen beloopt de schade nog geen ƒ. 2.000, maar
ook schades van enkele tienduizenden tot maximaal f60.000 komen voor. •

6.3 Schadebemiddeling en -regeling

Schuldvraag, slachtofferschap alsmede aard en omvang van de schade worden door de
respondenten soms heel anders ervaren dan in de omschrijving van de politie is
weergegeven. Ook het onderscheid tussen schaderegelingen, boetes en transacties is
hen lang niet altijd helder. Net • verschil tussen een seponering door politie of justitie
evenmin: soms wordt nog een, politiesepot verwacht, als de zaak al op korte termijn
voorkomt. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de uitkomsten.

Schema 6.1: stroomschema over het verloop van schadebemiddeling
respondenten:
, .
184
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,.

schade:

'geen
schade:
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middeling: _,
73
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Van de 184 respondenten stellen er 121, dat er sprake is van concrete schade (zie
schema 6.1). Soms pakt de inschatting hiervan bij identieke gevallen anders uit. De
mening van de respondenten terzake is echter centraal gesteld. Bij deze 121 schadegevallen is nagegaan, inhoeverre er contacten rond het voorval zijn geweest. Contacten
hebben uiteraard vooral met de politie plaatsgevonden, maar ook met onder andere
advocaat, openbaar ministerie en rechtbank alsmede met HALT-bureau, reclassering,
Raad voor de Kinderbescherming of bureau slachtofferhulp. Gemiddeld gaat het over de
onderzochte periode in totaal om bijna 6 contacten per respondent.
Bijna de helft (48 procent) van de respondenten met schade heeft informatie over
schaderegelingen gehad. Bij 21 procent van de contacten is op de mogelijkheid van
schadebemiddeling gewezen. Vooral de politie vormt een belangrijke informatiebron
terzake. Andere minder frequent genoemde bronnen zijn ondermeer: openbaar ministerie, rechtbank en advocaat, op afstand gevolgd door kinderbescherming en reclassering.
Mondelinge informatieverstrekking overheerst, schriftelijke informatieverstrekking is
zeldzaam behalve van de kant van het openbaar ministerie. De verstrekte informatie
heeft primair betrekking op de hoogte van het schadebedrag (48 procent), wijze van
betaling (38 procent) alsmede aard van de schaderegeling, loorwaarden (beide 31
procent) en eventuele gevolgen voor de strafmaat (24 procent). De verkregen informatie
laat, volgens de respondenten die informatie gehad hebben, op onderdelen weleens te
wensen over.
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In totaal 73 van de 121 respondenten (zie schema 6.1) stellen helemaal geen schaderegelingsvoorstel te hebben gekregen. Voor de helft van deze gevallen is de omvang van
de schade onbekend. Voorzover die wel bekend is, varieert die van enkele tot duizenden
guldens. Met vergoeding van schadebedragen tot ƒ 150 heeft men zelden moeite, met
bedragen van ƒ 4000 of meer daarentegen wei. Daar tussenin zijn de reacties zeer
verschillend.
Er zijn respondenten, die zelf initiatieven ontplooid hebben in de richting van een
schaderegeling, maar er kunnen ook voorstellen hiertoe van een andere kant komen. Met
concrete schaderegelingsvoorstellen op eigen initiatief of van derden hebben 48
respondenten te maken gehad. Initiatieven van derden komen vooral bij jongeren voor,
eigen initatieven stammen vaker van ouderen.
In Dordrecht is vaker sprake van voorstellen dan in Den Bosch. Werkenden hebben meer
kans op een voorstel dan mensen met een uitkering. Schaderegelingsvoorstellen komen
bij delicten,met forsere schades minder voor.
Voor de 48 casussen met schade én schaderegelingsvoorstellen (zie schema 6.1) geldt,
dat die in 23 gevallen ondermeer van de respondent komen en meestal de vorm hebben
van een betaling ineens. In totaal hebben 32 respondenten tesamen 38 schaderegelingsvoorstellen van derden ontvangen, vooral van politie en (representanten van) het
slachtoffer of de slachtoffers. Dertig procent van de voorgestelde schadebedragen
beloopt meer dan f 1.000, een evengroot percentage minder dan ƒ 250. Niet uitgesloten
is overigens, dat enkelen ook het bedrag van de transactie hierin hebben begrepen. De
reacties op de voorstellen lopen uiteen.
Wat de executiefase, ofwel de betaling van de schadevergoeding betreft, blijkt het
volgende. In de meeste gevallen (22 keer) is voorgesteld het bedrag ineens te betalen. In
totaal 12 respondenten achten een dergelijke vergoeding van maximaal f 750 van hun
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kant (heel) goed mogelijk, 10 respondenten zeggen er meer of minder moeite mee te
hebben. De een blijkt bij ƒ 300 al problemen te hebben, terwijl een ander ten aanzien
van f 30.000 'gaat wel' zegt. In 15 gevallen is de schade overigens ten tijde van het
interview al grotendeels of helemaal vergoed. Drie respondenten stellen binnen één
maand te betalen, voor twee anderen zal dat langere tijd in beslag nemen. Negen
respondenten hebben negatief op het voorstel gereageerd. Eén daarvan gaat toch
akkoord, de acht anderen hebben bezwaren tegen onder meer de hoogte van het
bedrag, het aantal termijnen, de periode van aflossing en/of de verdeling van de
schadevergoeding over verdachte en medeplichtigen. Twee respondenten willen onder
geen enkele voorwaarde meewerken aan een schadevergoeding.

6.4 Houdingen en verwachtingen
Het meewerken aan schaderegelingen heeft, afgaande op de verwachtingen van de
respondenten terzake, eerder positieve effecten op psycho-sociaal vlak dan op het
verdere verloop van de strafzaak c.q. de strafmaat. Globaal gesproken valt de realiteit bij
de helft van de respondenten voor wie al een uitspraak van de rechter voorligt mee, bij
de andere helft valt het tegen.
Bij de groep respondenten, die toegeeft dat er sprake is van schade, is de uitspraak
nooit conform verwachting, in tegenstelling tot bij de groep zonder schade.
De door respondenten aangegeven rolverdeling wat betreft schadebemiddeling zegt iets
over het beeld, dat bij respondenten heerst over het begrip 'schaderegeling'. Als aan advocaat, reclassering en rechtswinkel een belangrijke rol wordt toegedicht bij de
opzet van een regeling, dan heeft de respondent wellicht toch iets anders voor ogen dan
een 'eenvoudige' zaak of het doel van de wetgever. Het geringe relatieve belang voor de
functie van het openbaar ministerie in deze is hiervan ook een bewijs. Men denkt
misschien eerder aan wat moeilijker regelingen, die juridisch vastgelegd moeten worden
in een meer vergevorderd stadium van het strafproces en waarbij er kansen zijn voor
belangenbehartiging voor de verdachte.
Waar het gaat om in het kader van een onderhandelingsproces minder essentiële rollen,
zoals bijvoorbeeld informatievoorziening en toezicht op de afwikkeling, krijgen andere
partijen zoals politie en rechter een belangrijker rol toebedeeld.
De groep met schade en met een regeling, de groep met ervaring op dit gebied, legt een
afwijkende prioritering. De politie wordt hier de belangrijkste toezichthouder geacht,
gevolgd door de rechtbank en de advokaat. Een dergelijke rolverdeling sluit wat nauwer
aan bij datgene, wat Justitie zich met Terwee zelf bij een schaderegeling voorstelt.
Worden de meningen over de rolverdeling en het oordeel over de feitelijke rolvervulling
met elkaar vergeleken, dan blijken die niet met elkaar te stroken. In theorie ziet men hulp
bij de opzet van een schaderegeling het liefst bij de advokaat. Feitelijk is die daar echter
niet zo bij betrokken. Over diens optreden terzake is men desondanks toch het best te
spreken. Voor de politie ziet men een informerende rol rondom schaderegelingen
weggelegd. Feitelijk is de politie daarentegen ook bij andere fases betrokken. Over de
rolvervulling van de politie bestaat echter vooralsnog weinig enthousiasme bij verdachten.
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De mogelijkheid van'schadebemiddeling op eigen initiatief wordt door een groot deel van
de verdachten positief ontvangen. Maar ondanks deze positieve ontvangst in theorie
worden aan het fenomeen in de praktijk toch tevens bepaalde eisen en (enge) limieten
gesteld. Voorstellen van derden blijken positief te werken. Respondenten met een lagere
•score op moraliteit hebben vaker echter geen schaderegeling, terwijl bij verdachten met
een hoge score iets vaker een schaderegelingsvoorstel wordt aangetroffen. Dit wijst erop,
dat bij de totstandkoming van een voorstel tot schaderegeling ook de instelling van de
verdachte van belang kan zijn, evenals de opstelling van politie en justitie.

6.5 Conclusies
Het hier geschetste beeld van de schadebemiddeling vóór invoering van Terwee is
volledig gebaseerd op met verdachten gehouden interviews. Zowel de informatie over
gepleegde delicten (exclusief het type delict), de gevolgen ervan alsmede de opvattingen
over en ervaringen met schadebemiddeling worden telkens beschreven vanuit de optiek
van de verdachte. Dit geeft een zekere kleur aan de informatie, die niet altijd behoeft
overeen te komen met de realiteit.
Ad a: Worden verdachten meer geconfronteerd met de mogelijkheden van een schaderegeling en zo ja, in welk stadium, door wie, met welke verwachtingen?
In de uitgangssituatie (vóór Terwee) blijken van de 121 respondenten met schade 58
respondenten (48 procent) informatie over schaderegelingen te hebben gekregen. Met
een concreet voorstel hebben 48 respondenten (40 procent) te maken gehad.
Een schaderegeling kan gezien worden als kans voor rationele rechtzetting van onrecht
of als bedreiging in de vorm van een gewone straf. Gunstige condities voor de totstandkoming van een schaderegeling blijken in de praktijk:
- erkenning van (een deel van) de schuld, die weer mede afhangt van ondermeer de
aanwezigheid van medeplichtigen;
- duidelijkheid over en instemming over en weer met de aard en hoogte van de toegebrachte materiële schade;
- de eigen financiële mogelijkheden om de toegebrachte materiële schade te vergoeden;
- de kans op compensatie van schade door derden (verzekeringen of schadefondsen
bijvoorbeeld);
- de verkregen informatie over de mogelijkheden en eventuele effecten van een te treffen
schaderegeling voor soort straf en strafmaat;
- de (hoge) verwachtingen wat betreft het effect van een schaderegeling voor de verdere
procedure en de strafmaat.
Kortom: er dient in de ogen van de respondent sprake te zijn van een zekere 'redelijkheid' van de regeling. Schadevergoeding wordt klaarblijkelijk deels toch ook als een vorm
van straf gezien.
Ad b: Hoe reageren verdachten op de verruimde mogelijkheden van een schaderegeling: gaan ze er al of niet onder voorwaarden op in, wat verwachten ze ervan en
leidt een en ander vaker tot een schaderegeling?
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In theorie staat men zeker niet afwijzend tegenover een verruiming van de mogelijkheden
voor een schaderegeling. In de praktijk is die opvatting echter lang niet altijd even sterk
terug te vinden.
De mogelijkheden van een schaderegeling lijken vooral groot als het initiatief van
respondenten zelf afkomstig is. Maar ook initiatieven van anderen en met name de politie
Spelen een grote en stimulerende rol: dit geldt zowel de informatie-voorziening, de
bemiddeling- als de voorstelfase. Politie en openbaar ministerie lijken de mogelijkheden
voor zo'n regeling vaker te onder- dan te overschatten: zelfs bij omvangrijke schades
blijkt men soms toch mee te (kunnen) werken aan een vergoedingsregeling. Met een
intensivering van de aandacht van de politie en openbaar ministerie en met een betere
afstemming tussen betrokken organisaties (politie, reclassering, HALT-bureau, openbaar
ministerie) terzake in een netwerk zou meer effect kunnen worden gesorteerd.

Ad c: Welke gevolgen heeft een overeengekomen schaderegeling voor de afdoeningsprocedure en eventuele strafmaat en is dat conform verwachting van verdachten?
Medewerking verlenen aan schaderegelingen zou, afgaande op de verwachtingen van de
respondenten terzake, het verdere verloop van de strafzaak c.q. de strafmaat terdege
moeten beïnvloeden. Men werkt klaarblijkelijk ook uit opportunisme op dit gebied aan een
regeling mee. Globaal gesproken valt de realiteit bij de helft van de respondenten voor
wie al een uitspraak van de rechter voorligt mee ten opzichte van die verwachting, bij de
andere helft valt het echter tegen.
Andere afdoeningsmogelijkheden, waaronder met name een transactie, kunnen interfereren met schaderegelingen, omdat ze in de praktijk nogal eens misverstanden blijken op
te roepen. Transacties worden ten onrechte wel eens beschouwd als schadevergoedingen. Een betere voorlichting terzake het onderscheid tussen beide lijkt gewenst. De
verwachtingen van verdachten ten aanzien van 'effecten van een schaderegeling .voor de
aard van de straf of strafmaat blijken soms overtrokken, wat op termijn de medewerking
eraan en de preventieve werking ervan kan beperken. Op korte termijn lijken deze te
hoge verwachtingen echter positief voor de totstandkoming van schaderegelingen.

Ad d: Welke condities bepalen of en zo ja inhoeverre een overeengekomen schaderegeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd?
Vijftien respondenten (twaalf procent van de casussen met schade) hebben een
overeengekomen schaderegeling al betaald. Als de vijf die stellen . dat alsnog te zullen
doen dit ook uitvoeren komt het percentage uit op 17 procent.
De condities, waaronder respondenten al dan niet meewerken aan de uitvoering van een
schaderegeling liggen zeer specifiek in het verlengde van de condities, waaronder aan
het totstandkomen van een schaderegeling meegewerkt wordt. Naast de 'redelijkheid'
spelen bij medewerking echter ook de motivaties en houdingen van verdachten, de
opstelling van intermediairen alsmede de 'financiële haalbaarheid' een rol van betekenis.

Ad e: Hoe beoordelen verdachten de mogelijkheden en effecten van schaderegelingen
in relatie tot andere afdoeningsmaatregelen (mede met het oog op mogelijke recidive)?
Over de effecten van schaderegelingen op eventuele recidive kan aan de hand van deze
transversale meting uiteraard weinig worden gezegd. Op basis van geverbaliseerde
houdingen en gedragingen van betrokkenen wordt de indruk gewekt, dat die bij de 'harde
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kern' niet zo groot zijn in tegenstelling tot bij de incidentele 'verdachten'. Dit ligt in de lijn
van andere studies, die eveneens uitwijzen dat vergoedings-programma's bij delinquenten met eerdere delicten minder effect hebben op recidive dan bij zogenaamde firstoffenders 17. Toch kunnen schaderegelingen ook bij de eerste categorie preventief
werken: vergoedingsregelingen beïnvloeden immers de kosten-baten balans voor deze
meer calculerende groep respondenten in voor hen negatieve zin. Ze maken criminaliteit
minder aantrekkelijk.
De inhoud van deze rapportage zal pas reliëf krijgen in de vergelijking met de effectmeting in de eindrapportage. Pas dan kunnen de resultaten van experimentele invoering van
Terwee voor het voetlicht treden door vergelijking van bevindingen uit de effect-meting
met resultaten van deze voormeting. Naar verwachting ligt die rapportage vóór najaar
1994 voor.
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BIJLAGE 1: Specificatie achtergrondkenmerken verdachten
Iets meer dan de helft (52 procent) van de respondenten woont nog bij de ouder(s) thuis, 30
procent woont in een huurhuis en 11 procent heeft een eigen huis. Een klein deel (7 procent)
woont op kamers, bij een hospes/hospita of heeft geen vaste woon- of verblijfplaats; met name
laatstgenoemde groep is (uiteraard) relatief minder in het onderzoek vertegenwoordigd.
Ruim tweederde (68 procent) geeft op niet gehuwd danwel samenwonend te zijn, 23 procent
is gehuwd of samenwonend, 8 procent is gescheiden en 1 procent is weduwe/weduwnaar.
Onder de 30 jaar is nagenoeg iedere respondent (88 procent) ongehuwd en niet samenwonend. Vanaf 30-jarige leeftijd is 26 procent gescheiden of verweduwd. Nagenoeg alle
thuiswonenden zijn, evenals respondenten zonder vaste woon- of verblijfplaats, nooit gehuwd
of samenwonend geweest.
Respondenten onder de 18 zijn relatief vaak afkomstig uit omvangrijke huishoudens met
tenminste vijf leden. Vanaf 30-jarige leeftijd zijn verdachten veel minder vaak lid van een zo
omvangrijk huishouden. Er is met andere woorden een negatief verband tussen leeftijd en
omvang van de huishouding en dit verband is significant (r= -.28).
Het landelijk gemiddelde wat betreft de omvang van huishoudens ligt per ultimo 1991 op 2,4
personen 18 . Voor de ondervraagde verdachten ligt dit cijfer aanmerkelijk hoger, namelijk op
3,4. Het aantal eenpersoons huishoudens maakt voor Nederland als geheel 30 procent van
alle huishoudens uit en onder de ondervraagden slechts 16 procent. Alleenwonenden zijn
onder de ondervraagden dus sterk ondervertegenwoordigd. Worden alleenstaanden buitengesloten dan bedraagt de gemiddelde omvang van een meerpersoonshuishouden in Nederland
3,0 personen en bij verdachten 3,8.
Het opleidingsniveau van de respondenten is vrij laag: 72 procent heeft ten hoogste een
lagere (beroeps)opleiding. Slechts 28 procent heeft een middelbare of hogere opleiding
voltooid.
Bij verdachten met alleen lager onderwijs valt het hoge percentage minderjarigen op (40
procent), maar hierin kan uiteraard doorspelen dat een deel het (voortgezet) onderwijs nog
niet voltooid heeft. Van de respondenten onder de 18 jaar geeft 73 procent het lager onderwijs
op als de hoogst voltooide opleiding.
Onder verdachten met LBO-niveau vormen de 21-29 jarigen een meerderheid (53 procent). Bij
de mensen met een MAVO-opleiding komen 18-20 jarigen en 30-39 jarige verdachten meer
voor.
Hoger opgeleiden (met MBO- of HBO-niveau) zijn meer afkomstig uit de categorie 30-39
jarigen. Omdat de onderzoeksgroep vrij jong is komen hoger opgeleiden bijgevolg ook minder
in het onderzoek voor.
Uit een andere vergelijking valt op te maken, dat gehuwden/samenwonenden en gescheidenen oververtegenwoordigd zijn bij de categorie met tenminste een middelbare of zelfs
hogere (beroeps-)opleiding. Zij maken 59 procent van deze categorie uit, terwijl hun aandeel
onder de ondervraagden 31 procent bedraagt. Verdachten met alleen een lagere (beroeps)opleiding of middelbaar algemeen onderwijs zijn in overgrote meerderheid (71 procent) ongehuwd/niet-samenwonend.
Van alle schoolgaande respondenten is 66 procent minderjarig en 98 procent ongehuwd/niet
samenwonend. Onder de 50-jarigen en ouderen zijn relatief weinig werkenden, werklozen of
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WAO-ers: de helft is gepensioneerd of huisvrouw. Werkenden komen weinig voor onder
vrouwelijke verdachten (5 procent), maar zijn bij de mannen sterker vertegenwoordigd (39
procent). Werklozen en arbeidsongeschikten maken 39 procent uit van de respondenten in de
leefijdscategorieën vanaf 21 tot 50 jaar. In het algemeen is een kwart werkloos of arbeidsongeschikt.
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BIJLAGE 2: Inkomenshoogte en vaste lasten van respondenten
Inkomen
Het inkomen van schoolgaande respondenten is het laagst, ofschoon toch nog een op de.
zeven respondenten in deze groep zegt meer dan ƒ 1.000,- per maand binnen te krijgen.
Werkenden hebben doorgaans de hoogste inkomens: bijna driekwart van deze groep verdient
per maand minstens ƒ 1.500 en bijna de helft zit op minstens ƒ 2.000. De categorie '6vèrige',
vooral gevuld met uitkeringstrekkers, ligt hier tussen in: 43 procent krijgt per maand f 1.500 of
meer binnen en de rest ontvangt minder dan ƒ 1.500 (een gemiddeld jaarinkomen van naar
schatting f 19.000 bruto). Maandinkomen en leeftijd hangen sterk met elkaar samen (r. +
.57).
Vaste lasten
Naast vragen ten aanzien van de inkomsten zijn ook vragen gesteld ten aanzien van de
kostenkant, namelijk over de woonlasten, de auto en aflossingen. Dit kan slechts een indicatie
vormen van de uitgavenkant van de respondenten. Van de totale groep respondenten heeft 40
procent geen enkele opgave verstrekt over deze maandelijkse uitgaven. Niet alle respondenten hebben woonlasten: van de jongeren tot 30 jaar woont bijvoorbeeld ongeveer de helft (52
procent) nog thuis en deze hoeven voor het merendeel geen huur af te dragen.
Van 111 respondenten is wel een opgave verkregen over de financiële lasten op de gevraagde aspecten. De gegevens over de totale maandelijkse uitgaven volgens opgave van de
respondenten zijn in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: totale maandelijkse uitgaven aan huur, hypotheek, auto en aflossingen van schulden,
in procenten

%
totf 200
200 - ƒ 300
300 - ƒ 400
400 - ƒ 500
500 - ƒ 600
600 - ƒ 700
meer dan ƒ 700
totaal
N
onbekend

8
8
10
17
11
5
41
100
111
73

Van de groep, die een opgave verstrekt heeft over de uitgaven op de gevraagde aspecten,
betaalt driekwart een huur of hypotheek van minstens ƒ 200,- per maand. Deze uitgaven
vormen het belangrijkste element in de totale maandelijkse woonlasten.
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Van de 20 respondenten (18 procent), die opgeven over een eigen huis te beschikken,
hebben er 17 daadwerkelijk hypotheeklasten. Doorgaans (voor 15 respondenten) liggen de
maandelijkse lasten boven de f 600. Voor 5 respondenten geldt, dat zij daar meer dan
ƒ 1.000 aan kwijt zijn, waarvan twee meer dan ƒ 1.500.
Een andere belangrijke uitgavenpost is voor 41 respondenten (37 procent) de auto. De kosten
(belasting, verzekering, onderhoud, reparatie en variabele kosten) voor de auto lopen per
respondent uiteen van f 50 tot ruim ƒ 1.350 per maand. Gemiddeld wordt om en nabij de ƒ
350 per maand aan de auto uitgegeven.
Naast de hiervoor genoemde uitgavenposten, moeten 43 respondenten (39 procent) aflossingen betalen: dit percentage mét schulden ligt hoger dan onder de bevolking als geheel
(19%) 19 .
Voor ruim de helft van hen (56 procent) gaat het om een maandelijkse aflossing van veelal ƒ
100 tot f 300. Maar voor velen liggen die maandelijkse aflossingen veel hoger: 12 respondenten moeten meer dan ƒ 500 per maand aan aflossingen betalen, waaronder 7 respondenten
met een maandaflossing van ƒ 900 tot ruim ƒ 1.200.
Een groot deel van de verdachten heeft dus te maken met maandelijkse aflossingen op
schulden. Deze zijn soms dermate omvangrijk, dat wellicht gesproken zou kunnen worden van
problematische schuldsituaties 20.
Vrije bestedingsruimte
Het netto-inkomen per maand (inclusief uitkering of studietoelage) minus de enkele vaste
lasten-posten (voor huur, autokosten en aflossingen van schulden) geeft de vrije bestedingsruimte van respondenten weer. Van het inkomen dat alleen per klasse is gevraagd, is het
gemiddelde van elke klasse genomen.
Vijf procent van de respondenten heeft, afgaande op hun eigen gegevens, geen positief, maar
een negatief besteedbaar inkomen. De kleinste vrije bestedingsruimte is een negatief bedrag
ter hoogte van ƒ 270,- per maand. De grootste bedraagt ƒ 4.205 per maand. Over het geheel genomen heeft 16 procent een besteedbaar maand-inkomen van nog geen ƒ
500, 45 procent kan beschikken over een besteedbaar inkomen van maximaal ƒ 1.000, 33
procent kan per maand ƒ 1.000 tot ƒ 1.500 uitgeven. Circa 22 procent heeft per maand buiten
huur, aflossing schulden en autokosten meer dan f 1.500 te besteden. Een tiental verdachten
heeft een besteedbaar inkomen, dat boven ƒ 2.000 per maand uitstijgt.
Naar dagelijkse bezigheden bezien houden vooral schoolgaanden met een inkomen vaak
weinig vrije bestedingsruimte over (66 procent minder dan ƒ 500). Het verband tussen leeftijd
en vrij besteedbaar inkomen is veel minder sterk dan dat tussen leeftijd en netto-inkomen (r=
+.15 tegenover +.57, zoals al eerder is gemeld).
Uit de vergelijking van de algemene gegevens van de respondenten uit arrondissement Dordrecht afgezet tegen die uit het arrondissement Den Bosch, blijken geen significante verschillen naar voren te komen. Onder de Dordrechtse respondenten is de hoogste inkomensklasse
(ƒ 2.000 of meer) enigzins beter vertegenwoordigd.
Om een indruk te geven van de inkomens van verdachten ten opzichte van die in Nederland
in het algemeen dient het volgende. Het netto-inkomen van verdachten is in vergelijking met
dat van voltijdwerknemers in Nederland beslist niet hoog. Waar ruim de helft van de verdachten een inkomen van minder dan ƒ 20.000 per jaar netto heeft, geldt datzelfde voor slechts 9
procent van de voltijdwerknemers in Nederland. Maar ook een vergelijking met het percentage
netto-inkomens beneden de f 20.000 van de jongste categorie voltijdwerknemers van 16-24
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jaar (47 procent) pakt negatief voor de verdachten uit. Nog duidelijker komt een en ander naar
voren als bedacht wordt, dat ongeveer een derde van de Nederlandse voltijdswerknemers een
bruto-inkomen van circa f 53.000 of meér, per jaar genereert, terwijl dit bij de verdachten
slechts 6 procent bedraagt 21 .
Het gemiddelde netto-jaarinkomen van voltijdwerknemers bedraagt in Nederland per 1993
naar schatting circa f 27.000. Laten we de laagste inkomensklasse bij verdachten buiten
schot-, omdat dit voornamelijk schoolgaanden betreft, dan komt hun gemiddelde jaarinkomen
uit op bijna f 17.000 ofwel nog geen twee derde van het landelijke gemiddelde. In dit gegeven
speelt mee, dat in totaal 52 respondenten (oftewel 28 procent) een uitkering ontvangen.
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BIJLAGE 3: Samenstelling van betrokken partijen naar geslacht
Bij in commissie gepleegde delicten (zie tabel 2, eerste kolom) overheersen, conform de
verdeling van de ondervraagde personen, groepen van mannen (84 procent). Groepen van
alleen vrouwen komen zelden voor (3 procent) en gemengde groepen weer iets frequenter (13
procent) dan op grond van de geslachtsverdeling van respondenten verwacht Zou mogen
worden.
Wat betreft de verdachten zijn er meer gegevens beschikbaar dan wat betreft de slachtoffers;
dit is toe te schrijven aan het feit, dat er in elk geval altijd gegevens zijn van één verdachte: de
respondent. Wat betreft de gegevens over de overige verdachten moet, net als voor de
gegevens betreffende de slachtoffers, gevaren worden op de lezing van de respondent
terzake.
Tabel 2: samenstelling van bij een delict betrokken groep verdachten (incl. respondent) en
slachtoffers naar geslacht, in procenten

alleen mannen
mannen en vrouwen
alleen vrouwen
totaal
N
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meerdere
verdachten

respondenten
totaal

meerdere
slachtoffers

slachtoffers
totaal

84
13
3

83
7
10

13
40
47

63
7
30

100
99

100
184

100
15

100
84

BIJLAGE 4: Tabellen met absolute aantallen
tabel 1.6: verdeling van steekproef en alle in 1992 in Nederland gehoorde verdachten naar
type delict, onderscheiden naar minder- en meerderjarigen; in absolute aantallen
Minderjarigen

steekproef

meerderjarigen

gehoorde
verdachten

o

4.736
26.491
8.529
533
1.077

1

o

36
67
. 27
6
2
4

42

41.366

142

geweldsdelicten
vermogensdelicten
vernieling
Wegenverkeerswet
overige
onbekend

8
23
10
1

totaal

gehoorde
verdachte'n

steekproef

27.538
101.633
21.625
37.401
19.194

207.391

o

tabel 2.3: netto-inkomen uit arbeid, uitkeringen en studiebeurzen per maand, in absolute
aantallen
school •

werk

overige

.

totaal

minder dan 1 1000,ƒ 1000,- tot ƒ 1500,ƒ 1500,- tot ƒ 2000,ƒ 2000,- of meer

33
1
3
1

4
12
16
29

8
22
19
4

46
35
38
34

totaal
onbekend

38

61

54

153
31

73

tabel 2.4: vrije bestedingsruimte (netto-inkomen per maand minus woonlasten, autokosten en
aflossingen) naar dagelijkse bezigheden/bron van inkomen van de respondenten, in absolute
aantallen
bestedingsruimte

school

werk

overige

totaal

minder dan ƒ 0,00
ƒ 0,- tot ƒ 500,ƒ 500,- tot ƒ 1000,ƒ 1000,- tot ƒ 1500,ƒ 2000,- of meer

2
4
1
1
1

2
2
9
19
17

1
5
20
14
4

5
11
30
34
22

totaal
onbekend

9

49

44

102
82

tabel 2.7: mate van schuld, in absolute aantallen
geweld
helemaal
groot deel
fifty:fifty
klein deel
helemaal niet
totaal

vermogen

vernieling

overige

_8'
1
7
9
19

44
5
8
7
26

16
2
3
4
12

46
8
46

74
8
18
21
63

44

90

37

13

184

tabel 3.7: voorstel naar leeftijd van betrokken verdachte, in absolute aantallen

jonger dan
18-20 jaar
21-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder
totaal

74

'

totaal

geen
voorstel

wel
voorstel

totaal

17
14
21
9
11
1

12
11
12
6
2
5

29
25
33
15
13
6

73

48

121

tabel 3.8: voorstel naar politie-regio, in absolute aantallen
geen
voorstel

wel
voorstel

totaal

Zuid-Holland Zuid
Brabant-Noord
Brabant Zuid-Oost

27
23
23

22
14
12

49
37
35

totaal

73

48

121

tabel 3.9: voorstel naar inkomensbron, in absolute aantallen
geen
voorstel

wel
voorstel

totaal

school
werk
uitkering
overig

26
21
24
2

18
20
8
2

44
41
32
4

totaal

73

48

121

tabel 5.1: verwachtingen in de zin van voor respondenten postieve effecten van medewerking
aan een schaderegeling, in absolute aantallen
geen
schade

wel schade schade met
geen voorstel
voorstel

totaal

seponering door politie
seponering door justitie

20
15

19
13

16
15

55
43

kwijtschelding van straf
lichtere vorm van straf

17
12

16
13

14
11

47
36

16
een gerust geweten
gevoel het goed gemaakt te hebben 11
3
herstel relatie met het slachtoffer

20
15
4

20
18
13

56
44
20

N

73

48

184

63

75

tabel 5.2: verwachting ten aanzien van strafvermindering/kwijtschelding bij medewerking aan
een schaderegeling, in absolute aantallen
geen
schade

wel schade
geen voorstel

schade met
voorstel

totaal

ja, zeker weten
denk van wel
weet niet
denk van niet
zeker weten niet

12 ,
4'
7'
6
5

9
10
14
2
6

15
13
3
5
2

36
27
24
13
13

totaal
onbekend

34
29

41
32

38
10

113
71

tabel 5.4: eerstgenoemde instantie om op,de mogelijkheid van schaderegelingen te wijzen, in
absolute aantallen
geen
schade

wel schade
geen voorstel

schade met
voorstel

totaal

politie
advocaat
rechtbank
rechtswinkel
reclassering
parket (OM)
slachtofferhulp
kinderbescherming

24
14
7,
5
2
1
2
0

33
17
7
2
5
2
1
0

20
11
4
4
2
2
1
1

77
42
18
11
9
5
4
1

N

63

73

48

184

76

tabel 5.5: eerstgenoemde instantie voor hulp bij de opzet van een schaderegeling, in absolute
aantallen
geen
schade

wel schade
geen voorstel

advocaat
politie
reclassering
rechtswinkel
rechtbank
slachtofferhulp
parket (OM)
kinderbescherming

16
10
9
5
4
5
1
1

30
11
6
8
5
3
2
1

22
8
5
2
0
1
3
2

68
29
20
15
9
9
6
4

N

63

73

48

184

schade met
voorstel

totaal

tabel 5.6: eerstgenoemde instantie voor toezicht op betaling schadebedrag, in absolute
aantallen
geen
schade

wel schade
geen voorstel

schade met
voorstel

totaal

rechtbank
politie
advocaat
reclassering
parket (OM)
rechtswinkel
•
slachtofferhulp
kinderbescherming

15
10
8
6
3
3
5
1

15
14
16
6
4
54
0

10
13
6
2
5
3
0
2

40
37
30
14
12
11
9
3

N

63

73

48

184

77

tabel 5.8: mening over mogelijkheid van initiatiefname van de kant van verdachte inzake een
schaderegeling, in absolute aantallen
wel schade
geen
schade geen voorstel
helemaal mee eens
mee eens
twijfel
mee oneens
helemaal niet mee eens

,

totaal
onbekend

schade met
voorstel

totaal

25
20
8
4
1

35
21
9
-4
2

28 .
14
13
1
1

88
55
20
9
4

58
5

71
2

47
1•

176
8

tabel 5.9: somscores op 'moraliteit' versus wel of geen schaderegelingsvoorstel, in absolute
aantallen
geen voorstel

wel voorstel

totaal

hoog
middelhoog
midden
middellaag
laag.

7
13
19
18
14

8
13
4
11
11

15
26
23
29
25

totaal
onbekend

71

47

118.
66

somscore
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Noten

1 Zie: Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de
Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en andere wetten met
voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1989-1990, 21 345, nr. 2 (herdruk).
2 Ook wel richtlijn Slachtofferbeleid of richtlijn Vaillant genoemd. Circulaire 1 april 1987,
Staatscourant 1987, nummer 64.
3 Zie bijvoorbeeld: Hecke T. van en J. Wemmers (WODC), Schadebemiddelingsproject
Middelburg, Gouda Quint b.v., Arnhem, 1992.
4 Zie: Rapport van de stuurgroep invoering van de Wet Terwee in het arrondissement
Dordrecht, Dordrecht, 20 juli 1992, p. 13.
5 Zie: Wemmers J.M., Evaluatie Terwee, CDWO, 1 juni 1992.
6 Bron: CBS, bewerkt door het Ministerie van Justitie, CDWO/SIBa.
7. Zie: Politiemonitor bevolking. Meting 1993, Tabellenrapportage, RCC/IVEV informatiediensten, 's-Gravenhage, 1993, tabel 60
8 Zo blijken bijvoorbeeld bij zaken, waarbij grootwinkelbedrijven als benadeelde van
diefstal zonder braak en geweld zijn betrokken, die bedrijven vanuit de stuurgroep
van het experiment in Dordrecht niet als slachtoffer of benadeelde te worden
aangemerkt. Deze bedrijven blijken hierin niet geïnteresseerd. Zie: Rapport van de
stuurgroep invoering van de Wet Terwee in het arrondissement Dordrecht, Dordrecht,
20 juli 1992, p. 12.
9 Zie: CBS, Statistisch Jaarboek 1993, SDU-Uitg., 's-Gravenhage, 1993, p. 105.
10 Volgens andere gegevens zou dit aandeel, althans bij misdrijfzaken bij het parket,
lager kunnen zijn, namelijk circa eenderde deel. Maar deze schatting betreft zaken,
die het parket bereiken en dus een (zwaardere) selectie vormen van alle delicten. Zie:
Terwee: invoering in het arrondissement 's-Hertogenbosch. Plan van aanpak, 14
oktober 1992, p. 20.
11 Overigens blijkt toewijzing van schuld aan anderen één van de neutralisatietrechnieken om daderschap te minimaliseren, terwijl bij slachtoffers vaker pogingen tot
maximalisatie van slachtofferschap worden aangetroffen. Zie: Vijver C.D. van der, De
burger en de zin van strafrecht, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1993 (diss.)
12 Uit onderzoek in de VS naar vrijwillige deelname aan (financiële) restitutie-programma's van daders richting slachtoffers bleek ongeveer driekwart van de overigens
jeugdige delinquenten de restitutie-overeenkomst binnen een half jaar na te komen.
Zie: Roy S., Two Types of Juvenile Restitution Programs in Two Midwestern
Counties: A Comparative Study, in: Federal Probation, vol. 57, 1993, 4, p. 48-53
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13 Op deze eerste factor, met een eigenwaarde van 3.0 en een verklaarde variantie van
27 procent, laden genoemde items met een lading van minimaal .50.
14 Op de tweede factor, met een eigenwaarde van 1,8 en een verklaarde variantie van
16 procent, laden de genoemde items met minimaal .50.
15 De analyse is uitgevoerd volgens de item-rest correlatie methode. Voor de eerste
factor met 7 items komt deze uit op een gestandaardiseerde alpha van .76. Voor de
tweede factor met vier items bedraagt de gestandaardiseerde alpha .55.
16 Dit verband bestaat althans op 12-procentsniveau, met een Kramers' V van .25.
17 Vergelijk bijvoorbeeld: Roy S., a.w.
18 Zie: CBS, Statistisch Jaarboek 1993, SDU-Uitg., 's-Gravenhage, 1993, p. 47.
19 Dit percentage is betrekkelijk constant: het lag in 1985 en 1986 op hetzelfde niveau.
Zie: Vermeulen H., H.Dirven e.a., Financiële problemen, schulden en problematische
schuldsituaties in Nederland, VUGA, 's-Gravenhage, 1992, hoofdstuk 2.
20 Voor definiëring en zicht op kenmerken van problematische schuldsituaties in Nederland wordt verwezen naar: Vermeulen H., H.Dirven e.a., Financiële problemen,
schulden en problematische schuldsituaties in Nederland, VUGA, 's-Gravenhage,
1992.
21 Zie: CBS, Statistisch Jaarboek 1993, SDU-Uitg., 's-Gravenhage, 1993, p. 128 en
129.
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