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Voorwoord 

Dit rapport bevat de neerslag van 384 mondelinge interviews met verdachten in 
de arrondissementen Dordrecht en 's-Hertogenbosch. Deze interviews vonden 
plaats voorjaar 1993 (nulmeting) en voorjaar 1994 (effectmeting). De responden-
ten zijn vanwege één of meer in de loop van het tweede of derde kwartaal van 
1992 of in dezelfde periode van 1993 gepleegde delicten in contact gekomen 
met de politie. In de vraaggesprekken staan met name ervaringen met, 
voorwaarden voor en opvattingen over vergoeding van toegebrachte, materiële 
schade aan slachtoffer/benadeelde van het delict op de voorgrond. 

De resultaten van dit deelonderzoek onder verdachten gelden de evaluatie van 
de per 1 april 1993 geldende wet en richtlijn Terwee in die proefregio's. Ze 
behelzen een vergelijking tussen de uitgangssituatie, de stand van zaken rond 
schadebemiddeling vóór invoering van Terwee, en de situatie terzake tot bijna 
één jaar nadien. Met name voor het beleid van politie en justitie, maar evenzeer 
voor andere betrokkenen bij schadebemiddeling, bevat deze rapportage 
interessante gegevens. Duidelijk wordt, dat de kwantitatieve resultaten bijna één 
jaar na invoering teleurstellend zijn. Daartegenover staat, dat er kwalitatief wel 
vooruitgang is geboekt. 

De voorlichting schiet te kort en dit geldt niet alleen de schriftelijke voorlichting. 
De bestudeerde praktijk ten aanzien van schadebemiddeling laat zien, dat ook 
na 1 april 1993 lang niet alle toepasselijke dan wel kansrijke gevallen met 
schadebemiddeling worden geconfronteerd. Wel zijn belangrijke condities 
verbeterd, zoals: instemming met de politie-omschrijving van het voorval, 
schulderkenning, duidelijkheid wat betreft de omvang van de schade en 
principiële bereidheid om aan een vergoedingsregeling mee te werken. Als er 
aan schadebemiddeling aandacht wordt besteed, is dankzij Terwee de kans op 
een vergelijk en op executie van een regeling groter geworden. De continuïteit 
en coördinatie in het proces van schadebemiddeling is eveneens verbeterd. Dit 
neemt niet weg, dat er nog veel te schaven valt aan met name de 
netwerkontwikkeling, de omschrijving van rechten en plichten (rolverdeling) èn 
tijdige bijstelling van verwachtingen van bij schadebemiddeling betrokken 
partijen. 

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 in de politie-regio's Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord en 
Zuid-Holland Zuid 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 mogen de stuurgroep van het experiment 
en de begeleidingscommissie van het Ministerie van Justitie, waaronder met 
name Mw drs A. Slotboom en Mw drs J. Wemmers niet vergeten worden. 
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Wij hopen, dat de bevindingen in dit rapport voldoende houvast bieden om 
enerzijds meer en betere resultaten te bereiken en anderzijds de beschikbare 
middelen en mogelijkheden optimaal te benutten. Dit is temeer van belang, 
omdat binnenkort overleg over landelijke implementatie van de mogelijkheden 
van Terwee plaats zal vinden. 
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S. Samenvatting en conclusies 

S.1 Inleiding 

De belangrijkste vragen voor dit onderzoek hebben betrekking op een vergelij-
king van aantal, verloop en uitkomsten van schadebemiddelingsprocessen vóór 
en tijdens het experiment met wet en richtlijn Terwee in de arrondissementen 
Dordrecht en 's-Hertogenbosch. Vooraf zij gesteld, dat het hier steeds gaat om 
de invalshoek van de verdachte met alle beperkingen vandien wat betreft zijn of 
haar (gekleurde) interpretatie. 

In deze samenvatting wordt allereerst summier stilgestaan bij de vraagstelling en 
opzet van dit deelonderzoek onder verdachten, met name gericht op de 
representativiteit van de gegevens (paragraaf S.2). Vervolgens worden de 
geconstateerde veranderingen geschetst in de kwantiteit en de kwaliteit van 
schadebemiddelingen (paragraaf S.3). Dan komen de conclusies in de vorm van 
antwoorden op de centrale onderzoeksvragen aan de orde (paragraaf S.4). Tot 
slot volgt een korte, evaluatieve beschouwing (paragraaf S.5). 

S.2 Vraagstelling en onderzoeksopzet 

De centrale vraag voor dit deelonderzoek onder verdachten geldt de effecten 
van wet en richtlijn op schadevergoedingen door verdachten. Wet en richtlijn 
Terwee bieden verruimde mogelijkheden voor schadebemiddeling aan politie, 
parket en openbaar ministerie alsmede andere betrokken partijen. De bedoeling 
is in elke regio te komen tot de ontwikkeling van een samenhangend netwerk 
voor schadebemiddeling. 

schema S.1: weergave van de opzet van het onderzoek onder verdachten van de Evaluatie 
Terwee 

NULMETING 

controlegroep: 
delicten gepleegd in het tweede en 

derde kwartaal 1992 

invoering 
Terwee 

1 april 1993 

EFFECTMETING 

experimentele groep: 
delicten gepleegd in het tweede 

en derde kwartaal 1993 

Het onderzoek bestaat uit een nulmeting aan de hand van mondelinge interviews 
met 184 mensen, verdacht van een delict vóór invoering van wet en richtlijn 
Terwee, en eenzelfde soort effectmeting onder 200 verdachten vanaf 1 april 
1993 (zie schema S.1). De dataverzameling heeft voorjaar 1993 respectievelijk 
voorjaar 1994 plaatsgevonden. Beide op basis van toeval en onafhankelijk van 
elkaar getrokken steekproeven betreffen delicten gepleegd binnen de beide 
arrondissementen door verdachten, die daarbinnen woonachtig zijn. 
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Noodgedwongen is bij de effectmeting een andere benaderingsprocedure van 
respondenten gehanteerd dan bij de nulmeting: er is eerst gewerkt met een 
passieve en later met een actieve machtigingsprocedure. Door hieraan 
gekoppelde selectiviteit kunnen uitslagen van beide metingen niet zonder meer 
met elkaar worden vergeleken. 

Bij de interpretatie van bevindingen van dit verdachtenonderzoek dient derhalve 
rekening gehouden te worden met de volgende vertekeningen: 
- recidivisten hebben conform de verwachting wellicht iets minder aan het 

onderzoek meegewerkt, met Brabant Zuid-Oost als uitzondering. Verdachten 
van ernstiger delicten zijn waarschijnlijk echter veel minder buiten beeld 
gebleven dan vooraf verwacht werd; 

- de hierna gepresenteerde vertekeningen naar delictsoort en leeftijd staan niet 
los van de 'vertekening' wat betreft de wegenverkeerswet. In de effectmeting 
komen delicten tegen de wegenverkeerswet (wvw) vaker voor dan in de 
nulmeting. Dit komt met name door een afwijkende populatie-definitie in 
Dordrecht. Daardoor is het aandeel van de delicten tegen het wetboek van 
strafrecht (wvs) in de effectmeting lager dan in de nulmeting; 

- opeenhoping van selectiviteit wat betreft met name vermogensdelicten; in de 
pilot-arrondissementen zijn deze minder vertegenwoordigd ten opzichte van de 
landelijke situatie, terwijl ze in de gerealiseerde steekproeven en met name de 
effectmeting op hun beurt eveneens weer minder vóórkomen; 

- opeenhoping én compensatie van selectiviteit naar minderjarigen; in de beide 
pilot-arrondissementen komen minderjarigen minder voor dan landelijk net als 
in de effectmeting (opeenhoping), maar aan de nulmeting hebben ze relatief 
weer meer medewerking verleend (compensatie); 

- een en ander is dus niet uitsluitend aan selectie-effecten van uiteenlopende 
machtigingsprocedures te wijten. Deels kunnen verschillen ook op het conto 
van een tussentijds veranderde en voor de regio Dordrecht specifieke invulling 
van de populatiedefinitie worden geschreven. Deze is daar op specifieke 
Terwee-criteria toegesneden. De voor een actieve machtiging aangeschreven 
verdachten vormen géén toevallige steekproef uit de populatie. 

Er zijn met andere woorden geen duidelijke en consistente aanwijzingen 
gevonden voor de richting, waarin een eventuele correctie op selectiviteit 
uitgevoerd zou moeten worden (naar nulmeting, naar effectmeting of naar 
landelijke cijfers). Er zijn significante verschillen tussen voor een machtiging 
aangeschreven verdachten en populatie, tussen gerealiseerde steekproeven en 
populatie alsmede tussen de gerealiseerde steekproeven onderling wat betreft 
de verdelingen naar leeftijd en delictgroep. Bovendien kunnen de bevindingen 
niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar de beide regio's of de landelijke 
situatie. De steekproeven geven geen juist beeld van de verhoudingen in de 
regio's en de beide regio's op hun beurt vormen géén representatieve 
afspiegeling van het landelijke beeld. Bepaalde vertekeningen versterken elkaar 
juist, terwijl andere compenserend werken. Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld 
ervaringen met en het verloop van processen rond schadebemiddeling wel 
algemene geldingskracht kunnen hebben. De beste benadering van de realiteit 
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biedt een afzonderlijke behandeling van wvs-delicten en overige delicten, zodat 
die in het vervolg ook separaat van elkaar worden behandeld. 

S.3 Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten 

Worden alle delicten met schade bezien dan is in de nulmeting 48 keer (40 
procent van de schadegevallen) en in de effectmeting 30 keer (23 procent) voor 
schadevergoeding bemiddeld. Een verschil derhalve van 17 procent. 
Onderscheid is te maken tussen spontane schadebemiddelingen en in het 
'netwerk' geïnitieerde bemiddelingen, afhankelijk van de rol van participanten in 
het beoogde netwerk voor schadebemiddeling. Schadebemiddelingen tot stand 
gekomen na expliciete informatieverstrekking over de mogelijkheid van 
schadebemiddeling vanuit die participanten komen in de effectmeting minder 
voor. Er zijn zowel bevorderende als belemmerende factoren voor 
schadebemiddeling werkzaam in de bestudeerde cases. Maar ook als die 
worden meegewogen, vormen ze geen voldoende verklaring voor het 
geconstateerde verschil. 

In de effectmeting komen geen gevallen van schadebemiddeling met meer dan 
één individueel slachtoffer voor: deze zijn klaarblijkelijk buitengesloten'. Zouden 
die casussen omwille van de vergelijking ook bij de nulmeting worden 
buitengesloten dan blijft er toch een fors verschil tussen nul- en effectmeting. 
Zouden niet-wvs delicten in de effectmeting evenveel schadebemiddelingen 
hebben opgeleverd als in de nulmeting, dan zouden er meer schadebemidde-
lingen hebben plaatsgevonden, maar nog niet voldoende om het verschil weg te 
werken. Het aandeel van bemiddelingen op het aantal schadegevallen is dus wel 
degelijk teruggelopen, ondanks het gegeven dat schadegevallen even vaak 
voorkomen zowel bij wvs- als niet-wvs delicten. 

Op basis van een analyse op het niveau van politieregio's kan gesteld worden, 
dat het relatieve aantal schadegevallen niet rechtstreeks van invloed is op het 
aandeel van schadebemiddelingen. Bijgevolg dienen verschillen met name aan 
per regio uiteenlopend beleid te worden toegeschreven. In ieder geval blijft over 
het geheel genomen de suggestie hangen van een negatief effect van Terwee 
van 11 procent. Vooral in de politieregio Den Bosch is deze verandering sterk, 
terwijl bovendien het aandeel van spontane bemiddelingen aldaar het hoogste is. 
Dit effect van uiteenlopend regionaal beleid gevoegd bij de hogere leeftijd van 
respondenten in de effectmeting en de daarmee verbonden sterkere vertegen-
woordiging van niet-wvs delicten -waarbij verzekeringen vaker een rol kunnen 
spelen in de vergoeding van schade- kunnen tezamen verantwoordelijk gesteld 
worden voor het minder voorkomen van schadebemiddeling. 

Maar naast het bereik zijn ook aspecten van kwaliteit van de schadebemiddeling 
van belang: het aantal tot stand gebrachte of uitgevoerde schaderegelingen 
(output), de interacties tussen informerende en bemiddelende personen en 
instanties enerzijds en verdachte (en slachtoffer) anderzijds (proces). Hoeveel 
energie is gestoken in de bemiddelingsprocessen wordt duidelijk uit het aantal 
door respondenten gemelde contacten. Gemiddeld gaat het voor alle 
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schadegevallen uit de effectmeting om 15,9 contacten. Bij de nulmeting bedroeg 
dit gemiddeld 5,7: het gaat dus bijna om een verdrievoudiging. Voor enkele 
gevallen, afkomstig vooral uit in het netwerk geïnitieerde bemiddelingen zijn voor 
een deel 50 of incidenteel zelfs meer dan 100 contacten gemeld. 

De schriftelijke voorlichting schiet duidelijk tekort: de speciale folder wordt 
nauwelijks gebruikt. Maar daarnaast is er een variëteit aan bronnen, die respon-
denten mondeling hebben gewezen op de mogelijkheid van schadebemiddeling. 
Richting verdachten is met name de rol van de politie terzake geïntensiveerd en 
begint de nieuwe figuur van de schadebemiddelaar van het parket een rol te 
spelen. Daarnaast onderhouden meer respondenten contacten terzake met 
advocaten, parket, openbaar ministerie, reclassering, kinderbescherming en 
bureau slachtofferhulp. Over de hele linie is het aantal contacten met elk van dit 
soort organisaties hoger. Zowel hoger bereik als hogere intensiteit wijzen evident 
op het ontstaan van 'netwerken' met betrekking tot schadebemiddeling, maar 
deze verschijnselen blijven wel beperkt tot wvs-gevallen. Bij het voorstellen van 
schaderegelingen wordt overigens minder 'discriminatoir' te werk gegaan dan 
eerst het geval was. Werden ouderen, financieel draagkrachtiger verdachten en 
vrouwen eerst misschien wat meer ontzien, onder Terwee lijkt zo'n selectieve 
benadering tenminste aan betekenis te hebben ingeboet. 

Enerzijds wordt er vaak echter toch géén of onvoldoende informatie verstrekt en 
zijn géén voorstellen voor schadebemiddeling gedaan, ook als het om objectief 
voor schadebemiddeling kansrijke zaken gaat. Anderzijds wordt een aantal 
respondenten door een diversiteit aan bronnen herhaaldelijk met die informatie 
geconfronteerd. Dit indiceert dat de eerste stap op de weg van schadebemid-
deling in de pre-parket fase zeker nog géén algemeen en eenduidig onderdeel 
van de praktijk is. De samenhang en samenwerking in het netwerk in wording 
hebben nog onvoldoende gestalte kunnen krijgen. Daartegenover is de 
continuïteit in het proces van schadebemiddeling verbeterd, met name als het 
om wvs-delicten gaat. Dezelfde instanties of organisaties blijken in het 
bemiddelingsproces al of niet opeenvolgend meerdere rollen te vervullen: het 
proces wordt meer gestructureerd aangepakt en de coördinatie is verbeterd. 

Behalve het aantal bemiddelingen zijn er ook andere kwalificaties om die output 
te beoordelen, namelijk in termen van (kansen op) uitvoering van een overeen-
gekomen regeling. Voorzover bekend heeft tijdens de nulmeting 40 procent van 
de bemiddelingen geresulteerd in volledige afhandeling van de regeling, het 
vergelijkbare cijfer voor de effectmeting bedraagt 54 procent. Worden de reeds 
geaccordeerde, vastgelegde uitvoerings-plannen meegerekend als waarschijnlijk 
succesvol af te ronden zaken, dan komt het vermoedelijk succespercentage voor 
beide metingen uit op respectievelijk 60 en 85 procent. Als er wordt bemiddeld 
door netwerkpartners gebeurt dit ten tijde van de effectmeting succesvoller. Ook 
liggen de voorgestelde schadevergoedingen dichter bij de gerapporteerde 
schades. De succeskansen van schadebemiddeling zijn exclusief de informatie-
voorziening vooral afhankelijk van initiatiefname en kwaliteit van het bemidde-
lingsproces, maar ook van het type delict. 
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S.4 Conclusies 

De vijf in paragraaf 1.3 gespecificeerde onderzoeksvragen kunnen op basis van 
de verzamelde gegevens als volgt worden beantwoord: 

ad a. Worden verdachten meer geconfronteerd met de mogelijkheden van een 
schaderegeling en zo ja, in welk stadium, door wie en met welke verwach-
tingen? 

Er worden onder Terwee niet meer verdachten geconfronteerd met de mogelijk-
heden van schadebemiddeling: het aandeel van wèl geïnformeerden is zelfs 
gedaald. Dit ligt aan tekorten in de initiële informatievoorziening, vooral de 
schriftelijke en die richting niet-wvs delinquenten. De mondelinge informatie-
voorziening is te weinig gericht en vindt te weinig gecoördineerd plaats. Vooral 
bij de effectmeting bestaat er een relatief groot potentieel aan kansvolle 
schadebemiddelingen, dat in het geheel niet is aangeboord. Voorzover er wèl 
informatie wordt verstrekt, gebeurt dit doorgaans in de beginfase door politie en 
advocaat en in mindere mate door de reclassering en in een latere fase door 
parket en rechtbank. Dit neemt niet weg, dat twee derde van de respondenten 
vindt, dat er onvoldoende informatie is gegeven. 

Zogenaamde laatste voorstellen stammen behalve van respondenten zelf vooral 
van politie, advocaat en schadebemiddelaar. Andere organisaties spelen in de 
ogen van verdachten nauwelijks een rol. Dit geldt ook voor parket en openbaar 
ministerie wat betreft deze eindstadia van bemiddelingsprocessen. Maar als ze 
er wel bij betrokken zijn, is dat intensief. Klaarblijkelijk ligt een en ander aan hun 
rol in de justitiële keten, waardoor die pas in latere fases van het proces ten 
volle tot zijn recht kan komen. 

Het aantal zaken met schadebemiddelingsvoorstellen bij niet-geïnformeerden 
zakt drastisch van 60 naar 19 procent. Bij de wel geïnformeerden bedraagt het 
percentage met voorstellen telkens echter 43 procent. Er blijken soms hoge 
verwachtingen te bestaan ten aanzien van het verdere verloop en met name de 
uitkomst van de procedure (zie hierna onder b). 

ad b. Hoe reageren verdachten op de verruimde mogelijkheden van schadebe-
middeling: gaan ze er al of niet onder voorwaarden op in, wat verwachten 
ze ervan en leidt een en ander vaker tot een schaderegeling? 

De respondenten reageren in principe (zeer) positief op de verruimde moge-
lijkheden van schadebemiddeling: deze worden door hen wel op prijs gesteld. Bij 
de effectmeting zijn bepaalde barrières ook verlaagd (onbekendheid met de 
omvang van de schade, onvoldoende mogelijkheden om schade te vergoeden, 
onredelijke eisen aan de regeling). Uitgedrukt op het aantal zaken met een 
slachtoffer en toegegeven materiële schade (ofwel schadegevallen) is het aantal 
schadebemiddelingen tijdens Terwee toch relatief gedaald. 
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Bij de zaken, waar wèl aan schadebemiddeling is gedaan, blijkt de geneigdheid 
om een schaderegeling te treffen ontegenzeglijk hoger: het aantal eigen 
voorstellen voor het treffen van een regeling pakt hoger uit. Vanzelfsprekend 
speelt de grotere instemming met de politieomschrijving van het voorval en de 
mate van schulderkenning van de kant van respondenten hierin door. Betalings-
problemen worden echter net als in de pre-Terwee fase door een grote minder-
heid en soms niet terecht als belemmering voor het treffen van een schaderege-
ling opgevoerd. 

Hoop en/of verwachtingen van respondenten zijn in het algemeen niet veel 
anders dan voorheen. Telkens een minderheid van de respondenten verwacht 
ten tijde van het interview feitelijk seponering, kwijtschelding of vermindering van 
straf dan wel een gerust geweten of het gevoel het goed gemaakt te hebben. 
Maar bij medewerking aan een schaderegeling verwacht een meerderheid 
effecten in de zin van kwijtschelding of vermindering van straf. Een en ander 
wordt vanzelfsprekend mede gekleurd door de stand van zaken van het proces: 
ten tijde van de effectmeting waren er minder zaken geseponeerd en moesten 
meer zaken nog voorkomen. 

In elk geval zijn de 'laatste' voorstellen meer uitgewerkt tegenover voorheen èn 
ontmoeten misschien ook daarom wat meer acceptatie bij de andere partij. 
Afspraken zijn helderder en worden vaker schriftelijk vastgelegd. De pressie om 
bij bemiddeling tot een schaderegeling te komen is toegenomen. Ook het 
procesverloop is meer gestructureerd en meer gecoördineerd. Het verloop van 
het proces blijft voor een aantal zaken toch moeizaam. Men lijkt dan te 
onderhandelen primair om onder een schaderegeling uit te komen of die te 
minimaliseren. 

Maar inhoudelijk stellen potentiële bemiddelingen uit de effectmeting meer voor 
en de schadevergoedingen zijn 'redelijker': de te betalen bedragen liggen dichter 
bij de gerapporteerde omvang van de schade. Mede daarom is het aandeel van 
reeds geëxecuteerde of, afgaande op de geaccordeerde executie-planning, 
kansrijke bemiddelingen uit de effectmeting hoger. Daarom kan veilig gesteld 
worden, dat er weliswaar sprake is van minder schadebemiddelingen, maar dat 
die wèl vaker worden uitgevoerd of meer kans op succesvolle afronding bieden 
dan voorheen. De sterkere coördinatie van het bemiddelingsproces spreekt ook 
uit de meer centrale rol van met name de politie, het minder voorkomen van 
onduidelijkheden en de frequentere instemming van verdachten met een 'laatste' 
voorstel. Het bemiddelingsproces is meer gestructureerd en meer resultaatge-
richt. 

ad c. welke gevolgen heeft een overeengekomen schaderegeling voor de 
(strafrechtelijke) afdoeningsprocedure en eventuele strafmaat en is dat 
conform verwachting van verdachte? 

Veel respondenten verwachten van medewerking aan een schaderegeling in het 
algemeen positieve effecten wat betreft de uitkomst van justitiële vervolging in de 
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vorm van soort straf of strafmaat. Dit geldt sterker bij vermogensdelicten en 
vernieling en bij respondenten, die in het kader van schadebemiddeling 
daadwerkelijk met voorstellen zijn geconfronteerd. 

In het algemeen zijn de verwachtingen wat betreft eventuele sancties in de 
nieuwe situatie met Terwee overigens niet grondig gewijzigd met daarvóór: 
alleen voor kwijtschelding van straf geldt, dat er bij de effectmeting misschien 
iets minder hooggespannen verwachtingen leven bij respondenten. Wel zijn er 
accentverschuivingen met name wat betreft geweten en gevoel, afhankelijk van 
onder meer soort delict en medewerking aan een regeling. Respondenten met 
een schaderegeling verwachten overigens vaker seponering. 

Voor een deel worden verdachten in deze verwachtingen wat betreft seponering 
niet teleurgesteld: zo is bijvoorbeeld het aantal seponeringen vanwege de politie 
bij vermogensdelicten hoger. Voor een ander deel blijkt, voorzover de zaak is 
afgedaan of er een uitspraak van de rechter voorligt, dat feitelijke opgelegde 
straf en strafmaat in de ogen van verdachten nogal eens tegenvallen. Dit geldt 
vooral voor 'idealisten' en minder voor 'calculerende' verdachten. Maar aange-
tekend moet hierbij worden, dat ten tijde van het vraaggesprek nog geen derde 
van alle zaken in de pre-parket fase is afgedaan en dat dit nog minder geldt voor 
transacties. Ook zijn veel zaken nog niet afgerond met een uitspraak van de 
rechter. Ruim een derde van de zaken moet nog bij de rechtbank voorkomen: dit 
betreft vooral geweldsdelicten. 

ad d. welke condities bepalen of en zo ja inhoeverre een overeengekomen 
schaderegeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd? 

Wat de 'definitie van de situatie' aangaat kan het volgende worden gesteld. 
Accordering van de politie-omschrijving van het gebeurde, erkenning van het 
voorval, bekentenis van schuld, duidelijkheid over aard en omvang van de 
schade, de rol van eventuele (mede-)schuldigen inclusief het eventuele aandeel 
in de schuld van het slachtoffer zijn gunstig voor het op gang komen van, maar 
ook voor executie van een regeling. Ook stelligheid wat betreft de inhoud (vastle-
gging van afspraken), de te volgen procedures en een heldere status van een 
voorstel zijn van belang. Continuïteit in de relatie tussen bemiddelaar en 
verdachte en 'ogen van derden' dwingen meer. 

Een belangrijke conditie wordt, afgezien van de toch ook belangrijke definitie van 
de situatie en houdingen alsmede de betalingsbereidheid van de verdachte, 
gevormd door de betalingsmogelijkheden. Afgaande op hun inkomen zijn de 
respondenten betrokken bij niet-wvs-delicten veelal overigens financieel 
draagkrachtiger dan respondenten met wvs-delicten. De omvang van de te 
betalen schadevergoeding op zich lijkt van veel minder gewicht. Verder speelt 
ook de complexiteit van een schaderegeling een rol: daarom zijn regelingen met 
meerdere verdachten c.q. slachtoffers of betaling in meer termijnen primair voor 
het parket bedoeld. Maar schaderegelingen met meerdere slachtoffers komen in 
de nulmeting wel en bij de effectmeting niet meer voor. 
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ad e. hoe beoordelen verdachten de mogelijkheden en effecten van schaderege-
lingen in relatie tot andere afdoeningsmogelijkheden (mede met het oog 
op mogelijke recidive)? 

De houding van verdachten ten opzichte van een schaderegeling wijken 
tenminste voor een deel van hen (bij calculerenden) soms grondig af van hun 
gedrag en voor een ander deel (bij idealisten) zijn ze hiermee goed in overeen-
stemming. Een grote minderheid (circa 40 procent) van alle respondenten stelt, 
dat schadevergoeding naar hun oordeel niet bijdraagt aan het voorkómen van 
recidive. Een nagenoeg even groot deel geeft de voorkeur aan 'zitten' boven 
schade vergoeden. Een zesde verwacht naast schadevergoeding toch nog een 
andere straf en wijst het daarom af. Een eventuele preventieve werking van 
schadebemiddeling sec is bij hen vooral afhankelijk van de kwaliteit van het 
proces van schadebemiddeling vanaf de start tot en met de afronding. 

In het algemeen verwacht bijna twee derde bij schadevergoeding vermindering 
van straf. 'Idealisten', die van een schaderegeling meer intern bij de verdachte 
zelf optredende effecten verwachten, worden door de feitelijke en onverwachte 
aard en omvang van de opgelegde sanctie c.q. het seponeringsbeleid echter 
nogal eens in hun verwachtingen teleurgesteld. Juist dit soort frustraties kan 
averechts uitpakken wat betreft de preventie, zodat voor hen met name de 
concordantie tussen in de informatiefase opgekomen verwachtingen èn de afloop 
van de zaak wat betreft seponering of vervolging cruciaal is. 

S.5 Slotbeschouwing 

Mede door de operationele invulling van voor bemiddeling in aanmerking 
komende zaken zijn relatief veel potentieel voor bemiddeling vatbare cases uit 
de effectmeting geheel buiten schot gebleven. Een en ander kan effectiever en 
efficiënter worden aangepakt door een betere prioritering (met een zwaarder 
accent op vermogensdelicten en vernielingen), verbetering van de initiële voor-
lichting (gebruik van de folder, minder overlap) en meer coördinatie tussen met 
name politie, advocaat en schadebemiddelaar. 

Het feitelijke bereik van schadebemiddeling ingevolge Terwee binnen de beide 
arrondissementen is in de aanvangsfase en in tegenstelling tot de bedoelingen 
over de hele linie 'gedaald. Voor de wèl met schadebemiddeling geconfronteerde 
verdachten geldt, dat die confrontaties meer intensief en meer resultaatgericht 
zijn aangepakt. Verdachten nemen meer zelf het initiatief, de voorstellen zijn ook 
meer en detail uitgewerkt en blijven zeker niet beperkt selecte groepen. De 
initiatieven lokken ook meer (positieve) reacties uit. Derden, zoals politie, 
schadebemiddelaar van het parket, slachtoffer en advocaat, nemen echter niet 
méér, maar wel eerder initiatieven voor schadevoorstellen. Laatste voorstellen 
van derden stammen meer dan voorheen alleen van de voornoemde initiatoren: 
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dit wijst op een grotere continuïteit in de schadebemiddeling en een sterkere 
coördinatie. De uitgebrachte voorstellen voor een schaderegeling zijn doorgaans 
beter uitgewerkt en meer decisief. 

Reeds volledig afgeronde executies en kansrijke, geaccepteerde voorstellen 
komen ten opzichte van het totaal aan schadebemiddelingen bij de effectmeting 
relatief wèl vaker voor. Verschil van mening bestaat er dan bij de effectmeting 
wel over de hoogte van het inkomen: over de betalingsmogelijkheden dus. 
Daarnaast is meer helderheid nodig over mogelijke consequenties van medewer-
king voor soort straf en strafmaat om teleurstellingen van verdachten te 
voorkómen. Schadebemiddeling kan echter ook consequenties hebben verderop 
in de justitiële keten, namelijk bij parket en justitie in de vorm van een reductie 
van de werkdruk aldaar. Naar slachtoffers toe biedt schadebemiddeling goede 
mogelijkheden voor snelle genoegdoening, welke tegemoet komt aan het 
rechtsgevoel. De vraag is dan wel, of het redelijk is slachtoffers in dergelijke 
situaties op te zadelen met de incasso-functie. 

De rol van slachtofferhulp, halt-bureau, kinderbescherming en dergelijke jegens 
verdachten komt in dit onderzoek als beperkt uit de verf. Dit wil zeker niet 
zeggen, dat zij geen enkele rol spelen in het bemiddelingsproces: zij kunnen 
bijvoorbeeld vooral richting slachtoffer en bemiddelaar contacten onderhouden. 
Er zijn ook andere indicaties, dat er twee onderscheiden 'deel-netwerken' wat 
betreft schadebemiddeling aan het ontstaan zijn. Hierop wijst de voorkeur van 
verdachten voor de rol van hun advocaat, reclassering en rechtswinkel bij 
schadebemiddeling, zoals die uit de nulmeting bleek. In het kader van voor hen 
minder cruciale onderdelen van schadebemiddeling, zoals informatievoorziening 
en toezicht op de afwikkeling, krijgen politie en rechter van hen wèl een 
belangrijker rol toebedeeld. Zo'n tweespalt in het netwerk zou de samenhang 
binnen en dus de kwaliteit van schadebemiddelingsprocesen kunnen schaden. 

Het eindoordeel over de experimentele invoering van Terwee is als volgt samen 
te vatten: 
- De initiële informatievoorziening aan verdachten over de met Terwee 

beschikbare, nieuwe mogelijkheden van schadebemiddeling is tot nu toe tekort 
geschoten. 

- De operationele begrenzingen wat betreft de doelgroep van Terwee en de 
mogelijkheden van politie (en parket) terzake verdienen op meer fronten 
uitbreiding. 

- Mede door beide voornoemde factoren wordt er kwantitatief minder aan 
schadebemiddeling gedaan dan voorheen. 

- Maar voorzover er wal aandacht aan wordt besteed, gebeurt dat intensiever, 
meer resultaatgericht, meer gestructureerd en meer gecoördineerd. 

- Kwalitatief is er vooruitgang geboekt: de afstemming tussen verwachtingen en 
realiteit, de eenduidigheid wat betreft de uitgangssituatie, de concreetheid van 
de voorstellen, de verhouding tussen de hoogtes van vergoeding en schade, 
het proces van uitvoering en de (kans op een positieve) output zijn verbeterd. 

- De praktijk is blijkens de verzamelde gegevens op een aantal onderdelen 
(stroomlijning van de informatieverstrekking, selectie van zaken voor 
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Tot slot: de tijdspanne tussen de invoering van Terwee en de effectmeting is 
wellicht tekort geweest om de effecten van Terwee ten volle voor het voetlicht te 
brengen. Bovendien kan de ten tijde van de effectmeting nog spelende reorgani-
satie van de politie roet in het eten hebben gegooid. 
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bemiddeling, verdeling van de aandacht, coherentie van het netwerk) echter 
nog vatbaar voor aanzienlijke, verdere verbeteringen. 



1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek onder verdachten naar de 
effecten van de wet en richtlijn Terwee op het totstandkomen van schadere-
gelingen. De opdracht voor dit onderzoek is najaar 1992 door het Ministerie van 
Justitie aan SOCIAL RESEARCH verleend. 

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 een richtlijn ontworpen voor 
politie en justitie ten aanzien van de bejegening van slachtoffers: de richtlijn 
Vaillant. Deze richtlijn is vervolgens verruimd en heeft 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 beoogd om de positie 
van slachtoffers in het strafproces te versterken en om een netwerk rond 
schadebemiddeling tot stand te doen komen2 . 
Terwee is per 1 april 1993 experimenteel ingevoerd in de pilot-arrondissementen 
Dordrecht en Den Bosch. Twee jaar na de invoering van de wet Terwee in de 
pilots wordt de wet landelijk ingevoerd. 

De experimentele invoering van de wet Terwee wordt geëvalueerd via een viertal 
deelonderzoeken: 
- een deelonderzoek gericht op het invoeringsproces (IVA); 
- een deelonderzoek betreffende de werklasteffecten ten gevolge van de 

invoering van Terwee (KPMG); 
- een deelonderzoek onder slachtoffers (WODC); 
- dit deelonderzoek onder verdachten. 
De coördinatie van de verschillende deelonderzoeken berust bij de Centrale 
Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) van het Ministerie van 
Justitie. 

Schadebemiddeling is bedoeld om de positie van het slachtoffer of benadeelden 
van delicten in het strafproces te versterken. Maar schadebemiddeling is mede 
afhankelijk van de opstelling en heeft gevolgen voor de positie van de verdachte. 
Vandaar een afzonderlijk deelonderzoek onder verdachten. 

1.2 Schadebemiddeling 

Onder schadebemiddeling dient in het kader van dit onderzoek te worden 
verstaan: het proces, dat leidt tot één of meer voorstellen betreffende een 
regeling voor de berokkende materiële schade en eventueel tot executie van een 
concrete schaderegeling als bij het delict betrokken partijen zich met een 
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bepaald voorstel kunnen verenigen. Een schaderegeling is een overeenkomst 
waarin de hoogte van de door de verdachte te betalen schadevergoeding 
alsmede de condities waaronder de betaling uitgevoerd dient te worden 
(bijvoorbeeld de termijnstelling) zijn vastgelegd. 

In dit rapport worden: op een aantal plaatsen :bij:: wijze ::::ven illustratie of ter ondee ::,:: 
steuning :van de tekSten : Of::rneerecasysSen' gepresen teerd : een ,: sar:rienyatting van 
gebeurtenissen ui:Udkprektijk, waarbij zo min :mogelijk is geinterpreteerd , fn principe is 
dan de betreffende respondent aan het woordis 001. : de:" respondent die  
beoordeelt of er sprake is ::Van schade of niet of er Wel:: of::::geen::sChaderegelings7 :: : : ::„ 
voorstel ie gedaan :en of or :  een :  bemiddelingspoging heeft plaatsgevonden pf :::n iet. 

Indien een slachtoffer van een misdrijf of overtreding 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 aansprake-

lijkheidsverzekering van de verdachte; 
- er kan een vergoeding aangevraagd worden bij het Schadefonds Geweldsmis-

drijven (bij ernstige delicten), bij het Waarborgfonds Motorverkeer (verkeerson-
gevallen) of bij een aantal particuliere fondsen; 

- schadebemiddeling kan plaatsvinden door tussenkomst van politie of openbaar 
ministerie; 

- het slachtoffer kan de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade 
en een procedure opstarten voor de burgerlijke rechter om de schade van de 
kant van de verdachte vergoed te krijgen. 

- 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 Vaillant3 ', 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 informa-

tie 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 waar nodig 
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 
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schadevergoeding door de verdachte op prijs gesteld wordt. Met betrekking tot 
de zorg heeft de politie de taak het slachtoffer door te verwijzen naar hulpver-
lenende instanties als hiertoe de behoefte bestaat 4 . Verder verschaft de politie 
het slachtoffer informatie in algemene zin over het verdere verloop van de zaak. 
Bovenstaande bij de aangifte gevraagde gegevens worden in het proces verbaal 
opgenomen. 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. De politie behoort met andere woorden een actieve rol 
te gaan spelen bij schadebemiddelingsprocessen c.q. in het voortraject daarvan. 
Alle relevante gegevenheden en bemoeienissen van de politie worden toege-
voegd 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. 
Bij het slachtoffer wordt nagecheckt, of deze op de hoogte gehouden wil worden 
van het verdere verloop, of deze prijs stelt op de mogelijkheid van schadever-
goeding binnen het strafproces en of (in geval van een ernstig misdrijf) een 
gesprek met de 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 resteren er voor slachtoffers die schadevergoeding eisen, als de zaak 
eenmaal in de parketfase is aangeland, nog vier mogelijkheden, 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 1  1.500,- geëist worden en bij een 
overtreding ƒ 600,-; er mogen dus niet rhéér 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. 
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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". Wet en 
richtlijn Terwee hebben niet alleen betrekking op misdrijven, zoals Vaillant, maar 
ook op overtredingen: het werkingsgebied is dus uitgebreid. Volgens planning 
wordt de wet twee jaar na de experimentele invoering dus per 1 april 1995 
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. Belangenbehartiging van het slachtoffer heeft hiermee een wettelijke 
basis gekregen en kan als zodanig juridisch een wezenlijk onderdeel gaan 
uitmaken van een (straf-)zaak. 

Naar verdachte toe wordt ervan uitgegaan, dat de politie deze inlicht over de 
mogelijkheid van schadebemiddeling en informatie verschaft over de procedures 
terzake schadevergoeding. Tevens peilt de politie de betalingsbereidheid en de 
financiële draagkracht van de verdachte en bevordert zij vergoeding van de 
schade door actief een regeling terzake tussen verdachte(n) en slachtoffer na te 
streven. 

De taken van de politie conform de richtlijn Terwee zijn in principe ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van de richtlijn Vaillant: wel zijn ze aangescherpt en is het 
werkingsgebied uitgebreid. Bij het openbaar ministerie en bij de rechter zijn 
daarentegen wel meer ingrijpende veranderingen doorgevoerd of voorzien. 
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 inaccuraat 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 boven omschreven punt drie, en wel op drie fronten: 

1 in plaats van de limieten van ƒ 1.500,- en ƒ 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 
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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 richtlijn Terwee verwacht verder van politie en openbaar ministerie een 
intensievere samenwerking met instanties, zoals onder andere Bureau HALT, 
Bureau Slachtofferhulp, de Raden voor de Kinderbescherming en de Reclasse-
ring. Door netwerkvorming wordt de efficiëntie van de uitvoering van de 
slachtofferzorg geacht 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 dienen bezig te houden, 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. Bij het totstandkomen van een schaderegeling kunnen politie en het 
openbaar ministerie besluiten tot een sepot of transactie en afzien van 
vervolging. 

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 
indicatief bedrag van ƒ 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 bemiddelt5 ; 

d betaling dient bij voorkeur in één termijn te geschieden; betaling kan direct van 
verdachte aan het slachtoffer door tussenkomst van de politie geschieden 
ofwel indirect via een speciaal hiertoe geopende bankrekening; 
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e de bemiddeling betreft alleen materiële schade; verdachte en slachtoffer 
mogen echter een hoger bedrag overeenkomen dan alleen de materiële 
schade. 

Vermelding verdient voorts, dat met name in Dordrecht andere delicten dan die 
ingevolge het Wetboek van strafrecht (niet-wvs delicten) onder condities als 
Terwee-casussen zijn aangemerkt. Voorts zijn niet alleen natuurlijke, maar ook 
rechtspersonen als Terwee-casussen behandeld. Een en ander heeft gevolgen 
gehad niet alleen voor de adressenselectie, maar ook voor, de vergelijkbaarheid 
van de steekproeven (zie paragraaf 1.5). 

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 of worden 
gemaakt. Deze afspraken ten aanzien van de seponeringsbevoegdheid door de 
politie kunnen dus van politieregio tot politieregio verschillen. Schadebemiddeling 
kan ook leiden tot een sepot van het openbaar ministerie of een transactie, zoals 
hiervoor al is gemeld. 

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), Bureau HALT, Bureau voor Slachtofferhulp en/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 6 . 

1.3 Vraagstelling en onderzoeksopzet 

Als belangrijkste elementen in deze evaluatie gelden de extra mogelijkheden, die 
door Terwee geboden worden met betrekking tot schadebemiddeling van de kant 
van de verdachte richting slachtoffer(s), eventueel gestimuleerd door het 
netwerk'. De centrale probleemstelling luidt: 
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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 schaderege-
ling: 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 afdoe-
ningsprocedure 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 schaderegelin-
gen in relatie tot andere afdoeningsmaatregelen (mede met het oog op 
mogelijke recidive). 

In het onderzoeksontwerp zijn twee metingen op verschillende tijdstippen vervat, 
in de vorm van mondelinge interviews in beide pilot-arrondissementen: 
- een nulmeting voorjaar 1993 bij (een steekproef van) 200 verdachten 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van Terwee; de in de nulmeting onder- 
vraagde 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 onderzoek onder verdachten van 
de Evaluatie Terwee 

NULMETING 

controlegroep: 
delicten gepleegd in het tweede en 

derde kwartaal 1992 

invoering 
Terwee 

1 april 1993 

EFFECTMETING 

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 één onderzoeksgroep, die op twee momenten gepeild wordt, maar om 
twee verschillende onderzoeksgroepen. 
In dit eindrapport worden de resultaten van beide metingen naast elkaar 
gepresenteerd teneinde een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen en 
daarmee tevens op de centrale probleemstelling. 

Bij de eerste steekproeftrekking (voor de nulmeting) is de methode van de 
passieve machtiging gehanteerd: zonder tegenbericht lopen de aangeschreven 
kandidaten de kans om door een interviewer benaderd te worden, waarbij ze dan 
uiteraard alsnog kunnen weigeren om mee te doen. 
Bij de tweede steekproeftrekking is de actieve machtiging gehanteerd: de 
aangeschreven kandidaten kunnen zich door inzending van een antwoordkaartje 
voor het onderzoek aanmelden. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling ook in de 
effectmeting te werken met passieve machtiging. Dit voornemen kon niet worden 
geëffectueerd, omdat de noodzakelijke, verdere medewerking van de politie 
afhankelijk werd gesteld van het gebruik van actieve machtiging. Deze opstelling 
vanuit de politie verklaart met andere woorden het verschil in 
machtig ingssysteem 
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Door dit verschil in respondentenwerving lopen beide onderzoeksgroepen 
mogelijk uiteen naar samenstelling. Dit kan ook leiden tot verschillen in de 
resultaten van beide metingen, die aan andere factoren te wijten zijn dan alleen 
de invoering van de wet en richtlijn Terwee. 

Nagetrokken dient derhalve te worden, in hoeverre eventuele verschillen in 
onderzoeksresultaten toe te schrijven zijn aan (de invoering van) Terwee of aan 
de verschillende werving van kandidaten. Daarom worden enkele controles 
uitgevoerd op basis van algemene kenmerken van verdachten, waarbij het type 
delict centraal staat. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 1.5 over 
representativiteit. 

In het onderzoek worden ook gegevens gebruikt, die niet uit de interviews 
stammen maar op basis van een dossierstudie verkregen zijn. Dit betreft met 
name het aantal gepleegde delicten in de periode waarover de steekproef 
getrokken is (in termen van de politiebestanden: het aantal mutaties), het aantal 
(eventueel gecombineerde) delicten dat op grond van de ernst van de verden-
king door de politie is doorgezonden naar de rechtbank in de betreffende periode 
(het aantal dossiers) en het zwaarste delict, waarvan de verdachte in de 
betreffende periode verdacht wordt en voorzover dat afwijkt van het delict dat in 
het onderzoek centraal staat. Om misverstanden te voorkomen zij herhaald, dat 
in dit onderzoek uitsluitend die delicten zijn betrokken, waarbij de verdenking 
door de politie zo gegrond is dat de zaak naar de rechtbank is doorgestuurd. 

1.4 Dataverzameling 

De onderzoekspopulatie bestaat uit personen, die door de politie ervan worden 
verdacht in de loop van het tweede en derde kwartaal van 1992 (nulmeting) of 
van 1993 (effectmeting) een of meerdere delicten gepleegd te hebben, waarbij 
de verdenking zodanig gegrond is, 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.8  

Als eenheid voor de steekproeftrekking geldt de verdachte. Bij méér kandidaten 
dan vereist, is door de onderzoekers volgens een bepaalde verhouding 
willekeurig geselecteerd. Gezien het feit dat de politiebestanden per district (elke 
politieregio bestaat uit méér districten) geordend zijn, heeft de steekproeftrekking 
per district plaatsgevonden. Voor de nulmeting geldt soms bovendien, dat binnen 
een district uit meerdere bestanden geselecteerd is wegens de overschakeling 
op een ander computerregistratiesysteem. Sommige kandidaten komen echter 
(in meerdere districten en) in meerdere bestanden voor. Bij de 
steekproeftrekking voor de effectmeting heeft een double-check achteraf en vóór 
de meting plaatsgevonden. Bij de steekproeftrekking voor de nulmeting was dit 
niet mogelijk, zodat onderzoekskandidaten mogelijk méér brieven hebben 
ontvangen. 
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Eind 1992/begin 1993 is aan personen voor de nulmeting schriftelijk om 
medewerking gevraagd. Deze personen zijn in eerste instantie door de politie 
geselecteerd en vervolgens vanuit 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. in totaal zijn 
ongeveer 1600 brievensets verzonden: een achtvoudige oversampling. 

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. De interviewers hebben zich door het ondertekenen van een geheim-
houdingsverklaring verplicht de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te 
waarborgen en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden van de 
verstrekte informatie kennis kunnen nemen. 

Nulmeting 

Eind maart 1993 zijn de interviewers op een instructie-bijeenkomst uitvoerig 
geïnformeerd over achtergronden van het onderzoek en over schadebe-
middeling. 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: 
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selectie van aangeschreven verdachten: 
1.600 

géén machtiging 
verkregen (passieve) machtigingen: 	 d.w.z. 

	

823 (51%) 	 weigeringen/ 
onbestelbaar: 

777 

	

steekproef benaderde adressen: 	 niet benaderd: 
434 (53% van 823) 	 389 

interviews: 	 non-respons: 
184 (42% van 434) 	 250 

Schema 1.2: stroomschema van de selectie uit de onderzoekspopulatie, aantal passieve 
machtigingen, de steekproef van benaderde adressen en respons voor de nulmeting 

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. Berekend op het aantal passieve machtigingen is de respons 
overigens 21 procent. 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. 

Tabel 1.3: populatie, verkregen (passieve) machtigingen, benaderingen (in absolute aantallen) 
en respons per arrondissement voor de nulmeting 

aangeschreven populatie 400 	400 	 800 	 800 	1600 
verkregen machtigingen 	184 	226 	 410 	 413 	823 
benaderingen 	 118 	91 	 209 	 226 	434 

interviews 	 50 	49 	 99 	 85 	184 
respons (in °/0) 	 42% 	54% 	 47% 	 38% 	42% 

Effectmeting 

De politie heeft het basismateriaal voor de respondentenwerving ten behoeve 
van de effectmeting aan het onderzoeksbureau aangeleverd, dat de selectie en 
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Politieregio 	Politieregio 	 totaal 

	

Brabant 	Brabant- 	arrondissement 	arrondissement 

	

Zuid-Oost 	Noord 	Den Bosch 	Dordrecht 	totaal 



selectie van aangeschreven verdachten: 
3.840 (uit een populatie van 5.611) 

,  

verkregen (actieve) machtigingen: 	 géén machtiging 

	

427 (11%) 	 (incl. weigeringen/ 
onbestelbaar): 

3.413 

steekproef van benaderde adressen: 	niet benaderd: 
262 (61% van 427) 	 165 

interviews: 	 nonrespons: 
200 (76% van 262) 	 62 

voorbereiding van de mailing verder in eigen huis heeft verzorgd. Uitgegaan is 
van 5.611 delicten gepleegd vanaf 1 april 1993, met een ernstige verdenking 
jegens verdachte. Het zekere is voor het onzekere gekozen met een bijna 
twintigvoudige oversampling, waarbij tevens de mogelijkheid benut is om het 
bestand te zuiveren van doublures. 

Schema 1.4: stroomschema van selectie uit onderzoekspopulatie, aantal actieve machtigingen, 
steekproef van benaderde adressen en respons voor de effectmeting 

Het aantal aanmeldingen voor het onderzoek (actieve machtigingen) is in de 
onderscheiden regio's opvallend gelijk: rond de 11 procent van de 
aangeschreven verdachten meldt zich voor het onderzoek aan door de 
antwoordkaart te retourneren. 
Het ITS heeft voor de tweede meting, op enkele uitzonderingen na, dezelfde 
interviewploeg ingezet als bij de eerste meting. Hierdoor kon voor de tweede 
ronde met een schriftelijke instructie worden volstaan. Bevindingen uit de eerste 
interviewronde en enkele additionele vragen van de opdrachtgever hebben tot 
een tussentijdse aanpassing van de vragenlijst geleid. Op deze bevindingen en 
aanpassingen is de instructie speciaal toegesneden. De interviewers hebben 
tevens de brochure 'Schadevergoeding als straf: wat is dat?' van het Ministerie 
van Justitie ter informatie toegezonden gekregen. De bovengenoemde 'uitzonde-
ringen', de nieuwe interviewers, zijn zowel vóór aanvang van het veldwerk als 
naar aanleiding van hun eerste interviews telefonisch bijgespijkerd. 
Het succespercentage voor de interviewers is bij de methode van de actieve 
machtiging aanmerkelijk groter dan bij de passieve machtiging: 76 procent 
tegenover 42 procent. In tegenstelling tot bij de nulmeting is het 
succespercentage in Dordrecht het grootst: klaarblijkelijk werkt het systeem van 
actieve machtiging in het westen beter dan in het zuiden. 
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Tabel 1.5: populatie, verkregen actieve machtigingen, benaderingen (in absolute aantallen) en 
respons per arrondissement voor de effectmeting 

interviews 
respons (in °h) 

Uitval op machtigingsverzoeken 
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Politieregio 	Politieregio 	 totaal 

	

Brabant 	Brabant- 	arrondissement 	arrondissement 

	

Zuid-Oost 	Noord 	Den Bosch 	Dordrecht 	totaal 

aangeschreven populatie 996 	988 	 1984 	 1856 	3840 
verkregen machtigingen 	108 	110 	 218 	 209 	427 
benaderingen 	 68 	75 	 143 	 119 	262 

	

50 	49 	 99 	 101 	200 

	

74% 	65% 	 69% 	 85% 	76% 

Van alle 3.840 in eerste instantie door de politie aangeschreven adressen heeft 
twee derde niet gereageerd. Een vijfde deel betrof weigeringen of onbestelbare 
adressen. Ruim een tiende deel gaf de gevraagde machtiging wèl af. Een 
willekeurige selectie door de onderzoekers van ruim 60 procent van deze 
adressen met machtigingen is daadwerkelijk voor een vraaggesprek benaderd. 
Met betrekking tot de non-respons bij deze benaderde adressen (zie tabel 1.6) 
verdient het grote aandeel van de categorie 'adres verkeerd of onbekend' bij de 
nulmeting nadere toelichting. Van de politie is vernomen, dat verdachten met 
meer ervaring met de politie 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, om een eventuele 
vervolgingsprocedure te vertragen. Maar deze gegevens zijn bij de nulmeting in 
principe al uit de bestanden verwijderd, vóórdat deze aan het onderzoeksbureau 
zijn overhandigd. Bovendien konden respondenten zonder vaste woon- of 
verblijfplaats helemaal niet worden aangeschreven. Bij de effectmeting zijn 125 
onbestelbare brieven (3 procent) reeds door de post geretourneerd. 
Desalniettemin blijkt een verkeerd of onbekend adres een belangrijke reden van 
nonrespons, ook bij de effectmeting. Hier komt het relatief echter vaker voor, dat 
een respondent tot drie maal toe niet thuis wordt aangetroffen. Vermeldenswaard 
is tenslotte, dat wegens een vereiste speciale toestemming om respondenten in 
de gevangenis te bezoeken in overleg met het Ministerie van Justitie is besloten 
om hiervan af te zien. 



Tabel 1.6: procentuele verdeling van de nonrespons van de nulmeting en de effectmeting 
naar reden, in procenten 

verkeerd/onbekend adres 	 37 	 21 
weigering/geen tijd of interesse 	 27 	 16 
3x vergeefs benaderd 	 24 	 44 
ziekenhuis/gevangenis 	 10 	 16 
overige 	 2 	 3 

totaal 
n 

1.5 Representativiteit 

Ad 1. Wèl en geen machtiging vergeleken 

nulmeting 	effectmeting 

100 
250 

100 
62 

Wat de respondenten voor de effectmeting aangaat: 427 van de 3.840 door de 
politie aangeschreven adressen (11%) heeft medewerking toegezegd door een 
actieve machtiging voor adresoverdracht af te geven. Hiervan zijn er 262 
daadwerkelijk benaderd (76 procent met succes) en 165 uiteindelijk 
afgeschreven (zie schema 1.4). 
Voor de nulmeting geldt, dat bij 823 van de 1.600 aangeschreven adressen 
(51%) van een passieve machtiging sprake was: hiervan zijn er 434 
daadwerkelijk benaderd, waarvan 184 (42%) met succes (zie schema 1.2). 

Ten aanzien van de representativiteit van de beide, 'getrapt' en dus in diverse 
opeenvolgende stappen getrokken steekproeven kunnen vier belangrijke vragen 
worden opgeworpen, namelijk: 
1 verschillen de categorieën met en zonder machtiging van elkaar; 
2 vormen de ondervraagde groepen een afspiegeling van alle verdachten in de 

arrondissementen Dordrecht en Den Bosch; 
3 wijken beide onderzoeksgroepen van elkaar af; 
4 wijken verdachten in het onderzoeksgebied af van het landelijke beeld. 

De antwoorden op deze vier vragen, voorzover mogelijk aan de hand van het 
beschikbare materiaal, worden hierna gepresenteerd en wel successievelijk. 

In het navolgende worden positieve reacties wat betreft het machtigingsverzoek 
op een aantal kenmerken vergeleken met de populatie van potentieel voor afgifte 
van een machtiging te benaderen adressen: deze analyse kan alleen 
plaatsvinden voor de effectmeting. Bij de effectmeting is gewerkt met actieve 
machtigingen ofwel aanmeldingen van aangeschreven verdachten voor 
deelname aan het onderzoek door middel van een antwoordkaart met NAW-
gegevens. Bij de nulmeting is het systeem van passieve machtiging gehanteerd: 
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daar hebben géén aanmeldingen, maar uitsluitend afmeldingen plaatsgevonden. 
Populatiegegevens voor de nulmeting ontbreken. 

Uit tabel 1.7 valt op te maken, dat de leeftijdsverdeling van de categorie zonder 
machtiging niet afwijkt van de totale populatie. Maar bij de machtigingen is wèl 
verschil: jongeren tot 30 jaar blijken zich minder aangemeld te hebben voor 
deelname aan het onderzoek dan ouderen vanaf 40 jaar. De verschillen 
bedragen 10 en 12 procent, zijn significant en hebben mogelijk te maken met het 
systeem van actieve machtiging ffl, zoals verderop onder ad 2 zal blijken, met 
selectie wat betreft de voor een machtiging aangeschreven populatie. 

Tabel 1.7: leeftijdsverdeling in gehele populatie en bij de categorieën met en zonder actieve 
machtiging voor de effectmeting, in procenten 
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populatie 	géén 	 wèl 

	

machtiging 	machtiging 

tot 18 jaar 	 9 	 10 	 8 
18-20 jaar 	 14 	 14 	 10 
21-29 jaar 	 37 	 35 	 31 
30-39 jaar 	 21 	 22 	 20 
40-49 jaar 	 10 	 10 	 18 
50 jaar en ouder 	 9 	 9 	 13 

totaal 	 100 	100 	 100 
n 	 5.611 	3.413 	 427 
gemiddelde leeftijd 	 30 	 30 	 33 

Het aantal mutaties geeft een beeld van het aantal afzonderlijke delicten van één 
individuele verdachte. Er blijken nauwelijks relevante verschillen tussen de 
categorie zonder machtiging en populatie aanwezig. De verdeling van mutaties 
of delicten binnen de groep, welke zich middels het systeem van actieve 
machtiging voor deelname heeft aangemeld, lijkt erop te wijzen, dat mensen met 
slechts een of twee delicten wat meer geneigd zijn tot deelname dan mensen 
met drie of meer delicten. Het verschil is echter niet significant: per categorie 
maximaal 2 procent en voor de voornoemde tweedeling maximaal drie procent. 



Tabel 1.8: aantal mutaties in gehele populatie en bij de categorieën met en zonder actieve 
machtiging voor de effectmeting, in procenten 

populatie 	géén 	 wèl 

	

machtiging 	machtiging 

een 	 81 	 82 	 83 
twee 	 9 	 9 	 10 
drie 	 3 	 3 	 1 
vier 	 2 	 2 	 2 
vijf 	 1 	 1 	 1 
meer dan vijf 	 4 	 3 	 3 

totaal 	 100 	100 	 100 
n 	 5.611 	3.413 	 427 
gemiddeld aantal mutaties 	 1.6 	1.6 	 1.6 

Daarnaast zijn gegevens bekend over het aantal dossiers ofwel zaken of 
combinaties daarvan, die naar het openbaar ministerie zijn doorverwezen. 
Doorverwijzing van zaken kan als indicatie voor de ernst van de delicten worden 
opgevat. De categorie zonder machtiging wijkt in dit opzicht helemaal niet af van 
de populatie. Bij de machtigingen daarentegen is er weer een verschil van 
maximaal twee procent tussen aanmeldingen met één en aanmeldingen met drie 
of meer dossiers. Dit verschil is niet significant, wat niet uitsluit dat mensen met 
een reeks van ernstiger delicten minder machtigingen hebben verstrekt dan 
mensen met één ernstig delict. Bijgevolg kan hier hetzelfde worden 
geconcludeerd als hiervoor. 

Tabel 1.9: aantal dossiers in gehele populatie en bij de categorieën met en zonder machtiging 
voor de effectmeting, in procenten 

populatie 	géén 	 wèl 

	

machtiging 	machtiging 

een 	 91 	 91 	 93 
twee 	 6 	 6 	 6 
drie 	 2 	 2 	 1 
meer dan drie 	 1 	 1 	 0 

totaal 	 100 	100 	 100 
n 	 5.611 	3.413 	 427 
gemiddeld aantal dossiers 	 1.2 	1.2 	 1.1 

Tenslotte de verdeling naar delictgroepen: delicten tegen de wegenverkeerswet 
zijn sterker vertegenwoordigd in de groep zonder machtiging dan 
vermogensdelicten (telkens 4 procent verschil). Dit verschil vertaalt zich relatief 
sterk terug in de verdeling naar delictgroep bij de machtigingen met verschillen 
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van respectievelijk 10 en 12 procent. Anders gesteld: delicten tegen de 
wegenverkeerswet zijn significant over- en vermogensdelicten 
ondervertegenwoordigd in de adresbestanden, waaruit de uiteindelijke steekproef 
moest worden getrokken (verdachten met actieve machtiging). De verschillen 
tussen de categorieën met en zonder machtiging wijzen erop, dat deze voor een 
deel wèl een gevolg zijn van selectieve uitval wat betreft machtigingen. Maar 
omdat er tevens significante verschillen zijn tussen de categorie zonder 
machtiging en de populatie is een selectie wat betreft de voor een 
machtigingsverzoek aangeschreven populatie eveneens aannemelijk. Onder ad 2 
wordt hierop teruggekomen. 

Tabel 1.10: delictsverdeling in gehele populatie en bij de categorieën met en zonder 
machtiging voor de effectmeting, in procenten 

populatie 	géén 	 wèl 

	

machtiging 	machtiging 

geweld 	 20 	 19 	 20 
vermogen 	 52 	 48 	 40 
vernieling 	 10 	 10 	 11 
wegenverkeerswet 	 15 	 19 	 25 
overig 	 3 	 4 	 4 

totaal 	 100 	100 	 100 
n 	 5.611 	3.413 	 427 

Samenvattend: hantering van actieve machtiging heeft er (mede) toe geleid, dat 
de verdeling van delicten in het adressenbestand voor de steekproeftrekking 
(verdachten mèt machtiging) afwijkt van de totale populatie. Toch zijn deze 
afwijkingen niet geheel en al aan het machtigingssysteem toe te dichten. 
Denkbaar is bijvoorbeeld, dat de politie selectief te werk is gegaan bij de definitie 
van de populatie en dus bij het aanschrijven van verdachten in verband met het 
beoogde bereik van Terwee (zie tabel 1.14 verderop). Hoe het ook zij: voor een 
deel heeft dit consequenties voor de leeftijdsverdeling van de aanmeldingen of 
machtigingen: verdachten van vermogensdelicten zijn veelal jonger dan 
verdachten van wegenverkeerswet-delicten. Maar tevens zou dit kunnen 
resultaten in een lichte onderrepresentatie van respondenten met meer c.q. 
ernstiger delicten en een iets sterkere vertegenwoordiging van mensen met 
slechts één of lichtere delicten. Bij verdachten van vermogensdelicten bestaat er 
doorgaans meer kans op een reeks delicten en een (ernstiger) justitiële carrière 
dan bij verkeers-delinquenten, zo valt op te maken uit de populatiegegevens. 

Ad 2. Gerealiseerde steekproeven versus arrondissementen-populaties 

De verschillen tussen 'afgegeven machtigingen' en populatie wat betreft leeftijd 
en delictgroep kunnen in principe pleiten voor toepassing van een wegingsfactor 
op de ruwe data, teneinde de verschillen 'weg te wegen'. In dit verband is het 
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van belang te weten, in hoeverre de ondervraagde groepen een afspiegeling 
vormen van alle verdachten in de arrondissementen Dordrecht en Den Bosch. 
Helaas zijn alleen voor de effectmeting populatiegegevens voorhanden. De 
populatie voor de effectmeting gold oorspronkelijk alle verdachten (natuurlijke 
personen, dus geen bedrijven) van het tweede en derde kwartaal van 1993, die 
binnen de betreffende arrondissementen woonachtig zijn. Dit geldt mutatis 
mutandis ook voor de nulmeting. De steekproef is getrokken per politiedistrict. 
Elke verdachte kan dus meermalen in het totaalbestand opgenomen zijn. 
Overigens kan een verdachte ook binnen één district meermalen in het bestand 
voorkomen: bij de steekproeftrekking is dit nagecheckt. 

De politiegegevens bevatten geen informatie over geslacht, wei over leeftijd en 
delict. Daarnaast zijn gegevens bekend over het aantal dossiers (zaken of 
combinaties daarvan, die naar het openbaar ministerie zijn doorverwezen) of 
mutaties (aantal individuele delicten; overigens zijn alle delicten in een dossier 
opgenomen met uitzondering van enkele separaat ingevoerde politiesepots) 9 . 

Met name de 'twintigers' lijken wat minder genegen tot medewerking aan het 
onderzoek: ze zijn in beide steekproeven relatief ondervertegenwoordigd. Vanaf 
40 jaar is er sprake van een oververtegenwoordiging in de steekproef van de 
effectmeting (in dezelfde orde van grootte) en tot 18 jaar is er in 
oververtegenwoordiging in de nulmeting. Ten aanzien van de verdeling 
minderjarig-meerderjarig geeft de steekproef van de effectmeting een vrij 
getrouwe afspiegeling (tabel 1.11). 

Op het eerste oog is het niet waarschijnlijk, dat de populatie voor de nulmeting 
qua kenmerken af zou wijken van die voor de effectmeting. Deze stelling wordt 
ondersteund door het gegeven, dat de verdeling van 'passieve machtigingen' uit 
de nulmeting naar leeftijd en niet-wvs/wvs-delicten niet significant afwijkt van de 
populatiegegevens van de effectmeting. Het is ook niet aannemelijk, dat er zich 
in een jaar tijd erg grote verschuivingen op dit gebied zouden hebben 
voorgedaan. Hiervoor kwam echter al naar voren, dat delicten in het kader van 
de wegenverkeerswet bij de definitie van de voor een machtiging aan te 
schrijven populatie van de nulmeting nagenoeg buiten schot zijn gebleven én bij 
de effectmeting zijn oververtegenwoordigd. Een gevolg hiervan is, dat dit het 
aandeel van meerderjarigen in de steekproef voor de effectmeting vergroot 
omdat verdachten van wegenverkeerswet-zaken doorgaans meerderjarig zijn. 
Afgezien van de twee genoemde, elkaar versterkende effecten is bovendien niet 
uit te sluiten, dat jongeren bij een passieve machtiging wat lakser zijn in het 
terugsturen van een kaartje om zich voor het onderzoek af te melden. 
Daarentegen melden 'twintigers' zich wel méér af bij actieve machtiging dan met 
name de 'vijftigers en ouderen'. 
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Tabel 1.11: procentuele verdeling van nul- en effectmeting en van de gehele populatie voor de 
effectmeting naar leeftijd 
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nulmeting effectmeting 	populatie 
effectmeting 

tot 18 jaar 	 22 	 10 	 9 
18-20 jaar 	 19 	 13 	14 
21-29 jaar 	 27 	 28 	37 
30-39 jaar 	 11 	 15 	21 
40-49 jaar 	 14 	 17 	10 
50 jaar en ouder 	 7 	 17 	 9 

totaal 	 100 	100 	100 
n 	 184 	200 	5.611 

In tabel 1.12 zijn enkele kenmerken van steekproef en populatie voor de 
effectmeting weergegeven. Het betreft de verdeling per delictgroep, de 
gemiddelde leeftijd, het gemiddeld aantal dossiers en het gemiddeld aantal 
mutaties. 
De grootste verschillen tussen populatie en steekproef treden op ten aanzien 
van de vermogensdelicten: deze komen in de steekproef minder voor dan in de 
werkelijkheid (een verschil van 15%). Dit verschijnsel manifesteert zich in alle 
politieregio's, maar het meest pregnant in politieregio Brabant Zuid-Oost (een 
verschil van 18 procent). 

Tabel 1.12: procentuele verdeling van effectmeting (s) en van de gehele populatie (p) voor de 
effectmeting naar delictgroep, per politieregio en totaal 

	

Brabant 	 Brabant- 	Zuid-Holland 
' 

	

Zuid-Oost 	 Noord 	 Zuid 	 Totaal 
S 	P 	 s 	P 	 s 	P 	 s 	p 

geweld 	 34 	22 	29 	23 	12 	14 	 21 	19 
vermogen 	 48 	66 	51 	55 	25 	35 	 37 	52 
vernieling 	 16 	11 	16 	12 	 7 	7 	 12 	10 
wegenverkeerswet 	0 	0 	2 	8 	52 	38 	 27 	15 
economisch 	 0 	o 	0 	1 	 2 	1 	 1 	1 
opiumwet 	 0 	0 	0 	o 	0 	2 	 0 	1 
wapens-munitie 	0 	0 	0 	0 	 2 	1 	 1 	1 
overige delicten 	2 	1 	 2 	1 	 0 	2 	 1 	1 

totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 100 
n 	 50 1.790 	49 1.956 	101 1.865 	200 5.611 
gemiddeld leeftijd 	28 	29 	33 	30 	37 	31 	 34 	30 
gemiddeld dossiers 	1.2 	1.2 	1.1 	1.2 	1.1 	1.1 	 1.1 	1.2 
gemiddeld mutaties 3.4 	1.8 	1.2 	1.7 	1.2 	1.4 	1.8 	1.6 



Delicten ten aanzien van de Wegenverkeerswet komen, net als in de 
gemachtigden-populatie, méér voor in de steekproef (een verschil van 12%). 
Maar dit verschil is nagenoeg volledig toe te schrijven aan Zuid-Holland Zuid, 
waar aanrijdingen als Terwee-zaak behandeld worden. In tegenstelling tot de 
overige politieregio's kan in Dordrecht schadebemiddeling ook plaatsvinden, als 
er sprake is van een gewonde of een onverzekerde. Klaarblijkelijk is bij de 
Dordrechtse adressenselectie, in tegenstelling tot de beide andere regio's, 
expliciet met deze uitgebreidere definitie van de Terwee-populatie aldaar 
rekening gehouden. Voorts geldt dat ook delicten met 'anonieme' slachtoffers 
zijn benaderd in tegenstelling tot de bedoeling. 

Ten aanzien van de gemiddelde leeftijd geldt, dat de respondenten in de 
uiteindelijk bereikte steekproef wat ouder zijn dan in de populatie. Dit geldt het 
meest voor Zuid-Holland Zuid, wat erop zou kunnen duiden dat verdachten van 
delicten tegen de wegenverkeerswet doorgaans mogelijk wat ouder zijn. Alle 
afwijkingen tussen regio's liggen echter binnen de 95%-zekerheidsmarge ten 
opzichte van het gemiddelde van de steekproef. 
Deze laatste opmerking geldt ook het gemiddeld aantal dossiers en het 
gemiddeld aantal mutaties. De meest omvangrijke afwijking betreft het gemiddeld 
aantal mutaties tussen steekproef en populatie in Brabant Zuid-Oost. Deze is 
deels toe te schrijven aan het feit, dat één respondent met een zeer groot aantal 
mutaties (57) aan het onderzoek heeft meegedaan. Ter vergelijking: het op één 
na hoogste aantal mutaties in de hele populatie (N= 5.611) bedraagt 47! 
Bovendien heeft slechts anderhalf procent van de personen in de populatie meer 
dan 10 mutaties op zijn of haar naam staan. Van de ene kant bekeken is deze 
ene, extreem scorende respondent sterk bepalend voor de omvang van het 
verschil. Van de andere kant wijst dit er tevens op, dat het toch gelukt is om ook 
(sterk) in delinquentie persisterende verdachten in het onderzoek te betrekken. 

Wordt afgezien van deze ene extreme casus, dan zakt voor het totaal het 
gemiddeld aantal delicten (mutaties) naar 1,5 en in Brabant Zuid-Oost naar 2,3. 
Op basis van deze gegevens kan dan het volgende worden gesteld. In de 
steekproef zijn verdachten met een langere lijst van delicten, afgaande op het 
gemiddeld aantal gepleegde delicten per verdachte (mutaties), over het 
algemeen minder vertegenwoordigd. Dit wijst erop, dat de recidivisten conform 
de verwachting wellicht minder aan het onderzoek hebben meegewerkt. 
Opvallend is echter, dat dit beslist niet opgaat voor Brabant Zuid-Oost: in die 
politieregio lijken recidivisten juist méér te hebben meegewerkt. 

Wordt gelet op de vermoedelijke ernst van de delicten, voorzover die afgemeten 
kan worden aan de doorgeleiding van casussen (dossiers) naar het openbaar 
ministerie, dan lijken verdachten van meer ernstige delicten eveneens wat meer 
buiten beeld te zijn gebleven. De verschillen ten opzichte van de populatie zijn 
echter marginaal. Maar ook hier vormt Brabant Zuid-Oost een mogelijke 
uitzondering. 

Ergo: de verwachting vooraf dat 'chronische' verdachten en verdachten van 
ernstiger delicten veel minder aan het onderzoek zouden participeren wordt niet 
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systematisch bevestigd. Zo'n selectieve uitval lijkt, voorzover daar sprake van 
kan zijn, meer te hebben plaatsgevonden bij 'chronische' verdachten dan bij de 
categorie met ernstiger delicten. 
Maar de politieregio Brabant Zuid-Oost vormt een uitzondering op deze beide 
tendenties, in elk geval waar het gaat om de participatie van 'chronische' 
verdachten. Een min of meer sluitende verklaring voor deze uitzonderlijke positie 
van laatstgenoemde regio is niet gevonden, behalve de constatering dat Brabant 
Zuid-Oost op meerdere fronten 'anders' lijkt te reageren of te zijn dan de beide 
andere politieregio's. 

Op grond van deze gegevens wordt, nog vóórdat de laatste stappen van de 
representativiteit ter sprake komt, voorgesteld om de delicten ten aanzien van 
het wetboek van strafrecht in dit rapport separaat te behandelen van de overige 
delicten. De motivatie hiervoor wordt ontleend aan de volgende argumenten: 

1 door het verschil in vóórkomen van delicten anders dan die ingevolge het 
wetboek van strafrecht in beide metingen is het niet zinvol, om de resultaten 
van beide metingen zonder meer tegen elkaar af te zetten. Bij een separate 
beschrijving klinkt het geconstateerde verschil in frequentie niet in de 
resultaten door; 

2 Terwee is in het arrondissement Den Bosch en met name in de politieregio 
Brabant Zuid-Oost beperkt tot delicten ten aanzien van het wetboek van 
strafrecht. In het arrondissement Dordrecht daarentegen zijn in de praktijk 
aanrijdingen eveneens als Terwee-zaak behandeld: als er sprake is van een 
gewonde als slachtoffer of een onverzekerde verdachte kan er toch 
schadebemiddeling plaatsvinden. Het voornoemde verschil moet bijgevolg 
met name aan deze specifieke invulling in dit arrondissement worden 
toegeschreven: de steekproef van in eerste instantie aangeschreven 
verdachten is niet op basis van toeval getrokken. De hieraan toe te schrijven 
vertekening is versterkt door selectieve aanmelding bij actieve machtiging. 

3 vragen rond schade en schuld hebben bij delicten ten aanzien van de 
wegenverkeerswet veelal een ander karakter: ze zijn meer verkeers- en 
verzekeringstechnisch van aard. Bovendien liggen bij dit type delicten 
vraagstukken rond vermijdbaarheid en verwijtbaarheid ('kwalijke' opzet) in 
veel gevallen volstrekt anders dan bij delicten tegen het wetboek van 
strafrecht. Dit blijkt ook duidelijk naar voren te komen uit een nadere 
beschouwing van de gespecificeerde achtergronden ervan in de vragenlijsten. 

Ad 3. Tussen beide uiteindelijke onderzoeksgroepen 

De vraag, of beide onderzoeksgroepen ook op andere kenmerken dan leeftijd 
van elkaar afwijken komt hier aan bod. Dit geldt voor de aard en omvang van de 
geconstateerde vertekening naar delictgroep. Verschillen naar leeftijd en 
delictgroep bleken samen te hangen met uiteenlopende selecties conform het in 
de politieregio beoogde bereik van Terwee (zie ad 1 en 2 hiervoor) èn selectieve 
uitval vanwege verschil in gehanteerde machtigingssystemen. In het navolgende 
wordt met name gekeken naar geslacht, de verdeling minderjarig-meerderjarig 
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en type delict. Voor eventuele verschillen naar aard en omvang van de schade 
wordt verwezen naar paragraaf 2.3. 
Aan de effectmeting hebben relatief meer vrouwen meegedaan dan aan de 
nulmeting. Het verschil bedraagt 5 procent en is niet significant. 

Een groter verschil treedt op ten aanzien van de deelname van minderjarigen 
aan het onderzoek: een verschil van 12 procent ten gunste van de nulmeting 
(zie tabel 1.11 hiervoor). De conclusie moet luiden, dat de respondenten van de 
beide steekproeven qua verdeling minder-meerderjarig van elkaar afwijken en 
deze afwijking is significant 10 . In de effectmeting zijn meerderjarigen relatief 
meer en minderjarigen minder vertegenwoordigd dan in de nulmeting. 

Tabel 1.13: procentuele verdeling van nul- en effectmeting naar geslacht en leeftijd 

nulmeting 	effectmeting 

geslacht 
man 	 88 	 83 
vrouw 	 12 	 17 

totaal 	 100 	 100 
n 	 184 	 200 

Ook naar delictgroep wijken de procentuele verdelingen in beide 
onderzoeksgroepen van elkaar af. Geweld, vermogen en vernieling hebben 
betrekking op het wetboek van strafrecht (wvs). De onderlinge procentuele 
verdeling van de drie genoemde wvs-groepen is voor de nulmeting 26, 52 en 22 
en voor de effectmeting 31, 53 en 16. Deze verschillen zijn niet significant. 
Dit beeld wordt in tabel 1.14 niet teruggevonden. Dit is toe te schrijven aan de 
relatief minder sterke representatie in de effectmeting van delicten ten aanzien 
van het wetboek van strafrecht. Bij de nulmeting heeft 93 procent van de 
delicten (171 van de 184) betrekking op het wetboek van strafrecht en bij de 
effectmeting 70 procent (140 van de 200). Dit komt door een veel sterkere 
vertegenwoordiging van delicten ten aanzien van de wegenverkeerswet in de 
effectmeting. Dit verschil is significant op 95%-niveau. Op de achtergronden 
hiervan is al eerder gewezen (zie ad 2 hiervoor en met name tabel 1.12). Hier 
wordt volstaan met de opmerking, dat met de experimentele invoering van 
Terwee het werkingsgebied voor schadebemiddeling in Dordrecht is uitgebreid 
tot met name de wegenverkeerswet èn dat dit door heeft gewerkt in de 
adressenselectie. Overigens is een meerderheid van de delicten tegen deze wet 
als lichte vergrijpen aan te merken, zoals verderop zal blijken (tabel 5.1). 
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Tabel 1.14: procentuele verdeling van nul- en effectmeting naar delictgroep 

nulmeting 	effectmeting 

geweld 	 24 	 21 
vermogen 	 49 	 37 
vernieling 	 20 	 12 
wegenverkeerswet 	 4 	 27 
overig 	 3 	 3 

totaal 
n 

32 

100 
184 

100 
200 

Ook op andere kenmerken zijn er significante verschillen tussen beide metingen 
en wel de volgende (zie ook verderop in paragraaf 2.2): 
- Naar samenstelling van de huishoudens verschillen nul- en effectmeting van 

elkaar. Bij de nulmeting zijn meer volledige gezinnen betrokken (een verschil 
van bijna 20 procent), bij de effectmeting meer huishoudens zonder kinderen 
(11 procent) en één-oudergezinnen (9 procent); 

- Naar woonsituatie valt, in lijn met het voorgaande verschil, op dat 
respondenten uit de nulmeting meer bij ouders wonen (verschil van 19 procent) 
en in de effectmeting vaker (14 procent verschil) een eigen huis hebben; 

- Ook naar burgerlijke staat verschillen de metingen in die zin, dat de 
effectmeting meer samenwonenden telt (een verschil van 16 procent); 

- Naar dagelijkse bezigheden is er verschil: de nulmeting telt meer 
schoolgaanden, de effectmeting meer respondenten die niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt (beide 13 procent verschil); 

- Lage inkomens beneden de f 1.000 komen minder voor in de effectmeting 
tegenover een groter aandeel van hogere inkomens van ƒ 2000. of meer in die 
meting (beide 13 procent verschil); 

- de instemming met de omschrijving van het voorval: bij de effectmeting komt 
dit minder voor dan bij de nulmeting (een verschil van circa 15 á 16 procent); 

- de procesgang: 13 procent minder politiesepots versus 12 procent meer 
vóórkomen van de strafzaak bij de effectmeting. 

Een en ander hangt ongetwijfeld samen met enerzijds de verschillen in leeftijd 
(vergelijk de verbanden van leeftijd met huishoudelijke samenstelling, burgerlijke 
staat, woonsituatie, dagelijkse bezigheden als schoolgaan of actief zijn op de 
arbeidsmarkt en inkomen) en anderzijds de andere samenstelling naar 
delictgroep (instemming met omschrijving voorval, aandeel politiesepots en 
vóórkomen van de strafzaak). 

Geen significante verschillen werden daarentegen aangetroffen naar kenmerken 
als: mate van erkenning van schuld, medeschuld benadeelde, bekentenis van 
het voorval, vóórkomen van schade, bekendheid met slachtoffer(s), 
kansinschatting van -vergoeding door derden en van persoonlijke 
betalingsmogelijkheden. Dit soort gegevens betreft de relatie tussen respondent 



en voorval alsmede algemene omstandigheden en gevolgen van het voorval (zie 
ook paragraaf 2.3 voor aard en omvang van de schade). 

Op andere variabelen, die in theorie eveneens (direct) met Terwee kunnen 
samenhangen, zijn er wel weer significante verschillen, zoals verderop in dit 
rapport nog zal blijken. Dit geldt bijvoorbeeld het aantal organisaties en 
instanties met contacten, het gemiddeld aantal contacten met hen, de aard van 
het slachtoffer, het aandeel van casussen met 'bemiddelingen' en de visie op 
initiatiefname bij schadebemiddeling. Het laatste hangt overigens ook weer 
samen met de leeftijd: anderen (derden) zullen bij jongeren vaker het initiatief 
nemen voor eventuele schadebemiddeling, terwijl ouderen meer zelf dan wel op 
eigen initiatief zullen optreden. 

Hieruit mag geconcludeerd worden, dat enerzijds adressenselectie èn selectieve 
medewerking naar delictgroep en leeftijd een deel van de verschillen tussen 
beide metingen verklaren en dat anderzijds die verschillen verwijzen naar 
mogelijke invloeden van Terwee. Bij een separate behandeling van wvs-delicten 
vallen de verschillen tussen beide metingen qua delictgroep echter weg en 
worden deze selectie-effecten bijgevolg geneutraliseerd. 

Ad 4. Populaties in arrondissementen versus landelijk 

De vraag, of het onderzoeksgebied afwijkt van het landelijke beeld kan 
beantwoord worden door de populatie van alle verdachten uit de effectmeting 
(N= 5.611) te vergelijken met gegevens omtrent alle gehoorde verdachten in 
Nederland. Dit gebeurt op grond van eerdere uiteenzettingen alleen voor wvs-
delicten (geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernieling), waarbij een 
uitsplitsing minderjarig-meerderjarig mogelijk is. 
Om met het laatste te beginnen: minderjarigen maken 21 procent van de 
gehoorde verdachten in Nederland uit (zoals op te maken valt uit de 
verhoudingen in absolute aantallen in tabel 1.15). In de populatie van verdachten 
binnen beide arrondissementen, waaruit de steekproef is afgeleid, is het 
percentage minderjarigen 10 (zie de absolute aantallen in tabel 1.15). Dit 
verschil is significant op 95 procents-niveau. 
Geweldsdelicten komen naar verhouding in de beide pilot-arrondissementen 
significant meer voor dan landelijk. Het verschil is met name bij minderjarigen 
groot. Bij hen is ook een groot verschil te constateren wat vermogensdelicten 
aangaat, maar dan in omgekeerde richting (tabel 1.15). 
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Tabel 1.15: verdeling van onderzoekspopulatie (p) en alle in 1992 in Nederland gehoorde 
verdachten (gv) naar type delict, onderscheiden naar minder- en meerderjarigen en totaal; in 
procenten 

Conclusies 
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minderjarigen 	meerderjarigen 	 totaal 
p 	gv 	 p 	gv 	 p 	gv 

geweldsdelicten 	 24 	12 	 24 	18 	24 	17 
vermogensdelicten 	 59 	67 	 64 	68 	64 	67 
vernieling 	 17 	21 	 12 	14 	12 	16 

totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 
N 	 480 39.756 	4.101 150.796 	4.581 190.552 

Bijgevolg kan worden geconstateerd, dat de populatie van verdachten in de 
beide pilot-arrondissementen niet beschouwd kan worden als een steekproef uit 
alle verdachten in Nederland. Zij kunnen derhalve niet zonder meer 
representatief geacht worden voor alle mensen in Nederland, die verdacht 
worden van delicten in het kader van het wetboek van strafrecht. Generalisatie 
van bevindingen uit het onderzoek in de pilot-arrondissementen naar de situatie 
elders in Nederland is hierdoor niet zonder meer mogelijk. Dit neemt geenszins 
weg, dat resultaten met betrekking tot bijvoorbeeld ervaringen met en processen 
rond schadebemiddeling wèl algemene geldingskracht kunnen hebben. 

Uit een en ander kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
1 Er bestaat een verschil tussen beide metingen naar de achtergrondkenmerken 

leeftijd en delictgroep. Deze verschillen kunnen toegeschreven worden aan 
selectieve effecten van gehanteerde machtigingsprocedures, maar zeker niet 
uitsluitend en alleen hieraan, zoals onder punt 3 hierna moge blijken; 

2 Met name personen tussen 20 en 29 jaar zijn minder dan andere 
leeftijdscategorieën in beide metingen vertegenwoordigd. Verder is bij de 
nulmeting (passieve machtiging, nauwelijks delicten tegen de 
wegenverkeerswet) de jongste leeftijdscategorie oververtegenwoordigd, aan 
de effectmeting (actieve machtiging, relatief veel delicten tegen de 
wegenverkeerswet vanwege met name Dordrecht) heeft de oudste 
leeftijdscategorie meer meegewerkt; 

3 De onderscheiden arrondissementen behandelen delicten ten aanzien van de 
Wegenverkeerswet op een uiteenlopende wijze, afgaande op de nul- en 
effectmeting. Dit verschil is dus niet alleen aan de steekproeftrekking, maar 
evenzeer aan een niet voorziene en tussentijdse wijziging in de populatie-
definitie in met name Dordrecht toe te schrijven. Om deze redenen wordt deze 
in het algemeen en dus daar ook frequent voorkomende delictgroep in dit 
verslag separaat behandeld. 

4 De populaties van beide pilot-arrondissementen wijken op enkele kenmerken 
(delictgroep en minderjarig-meerderjarig) af van het landelijk beeld, voorzover 



beschikbare gegevens kunnen worden vergeleken met die van alle gehoorde 
verdachten. Dit geldt zelfs als de wegenverkeerswet volledig buiten schot 
wordt gelaten. In ieder geval maakt dit generalisatie van bevindingen uit dit 
onderzoek naar verdachten elders in Nederland niet zonder meer mogelijk. 

1.6 Samenvatting 

In het kader van de evaluatie van de per 1 april 1993 bij wijze van experiment in 
de arrondissementen Dordrecht en 's-Hertogenbosch ingevoerde wet en richtlijn 
Terwee is een onderzoek onder verdachten opgezet. De centrale vraag voor dit 
onderzoek geldt de effecten van invoering van deze wet en richtlijn op 
schadevergoedingen door verdachten. Wet en richtlijn Terwee bieden verruimde 
mogelijkheden voor schadebemiddeling aan politie, parket en openbaar 
ministerie alsmede andere betrokken partijen. De bedoeling is in elke regio te 
komen tot de ontwikkeling van een samenhangend netwerk voor 
schadebemiddeling. 

Het onderzoek bestaat uit een meting aan de hand van mondelinge interviews 
met 184 mensen, verdacht van een delict vóór invoering van wet en richtlijn 
Terwee (nulmeting), en eenzelfde soort meting onder 200 verdachten vanaf 1 
april 1993 (effectmeting). De dataverzameling heeft voorjaar 1993 respectievelijk 
voorjaar 1994 plaatsgevonden. Beide onafhankelijk van elkaar en aselect 
getrokken steekproeven betreffen delicten gepleegd binnen de beide 
arrondissementen door verdachten, die daarbinnen woonachtig zijn. 
Noodgedwongen is bij de effectmeting een andere benaderingsprocedure van 
respondenten gehanteerd dan bij de nulmeting: er is gewerkt met een actieve in 
plaats van een passieve machtigingsprocedure. Door de hieraan gekoppelde 
selectiviteit kunnen uitslagen van beide metingen niet zonder meer met elkaar 
worden vergeleken. Maar tevens speelt hierin door, dat er een afwijkende 
selectie van adressen is gehanteerd bij het vragen van een actieve machtiging: 
dit vanwege regionale verschillen in beoogd bereik van Terwee. 

Bij de interpretatie van bevindingen van dit verdachtenonderzoek dient derhalve 
rekening gehouden te worden met de volgende afwijkingen: 
- recidivisten hebben conform de verwachting wellicht iets minder aan het 

onderzoek meegewerkt, met Brabant Zuid-Oost als uitzondering. Verdachten 
van ernstiger delicten zijn waarschijnlijk echter veel minder buiten beeld 
gebleven dan vooraf verwacht werd; 

- cumulatie van selectiviteit bij met name vermogensdelicten; in de pilot-
arrondissementen zijn deze minder vertegenwoordigd ten opzichte van de 
landelijke situatie, terwijl ze in de steekproeven en met name de effectmeting 
op hun beurt eveneens weer minder zijn opgenomen; 

- cumulatie èn compensatie van selectiviteit naar minderjarigen; in de beide 
pilot-arrondissementen komen minderjarigen minder voor net als in de 
effectmeting (cumulatie), maar aan de nulmeting hebben ze relatief weer meer 
medewerking verleend (compensatie). Dit staat niet los van de 'vertekening' 
wat betreft de wegenverkeerswet; 
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- een en ander is niet uitsluitend aan selectie-effecten van de niet te vermijden 
divergenties wat betreft machtigingsprocedures te wijten. Deels kunnen 
verschillen ook op het conto van een tussentijds veranderde populatiedefinitie 
in met name Dordrecht worden geschreven. 

Er zijn met andere woorden geen duidelijke en consistente aanwijzingen 
gevonden voor de richting, waarin een eventuele correctie op selectiviteit 
uitgevoerd zou moeten worden (naar nulmeting, naar effectmeting of naar 
landelijke cijfers). Er zijn significante verschillen in de verdelingen naar leeftijd en 
delictgroep. Bovendien kunnen de bevindingen niet zonder meer worden 
gegeneraliseerd naar de beide regio's als geheel c.q. de landelijke situatie: de 
steekproeven geven geen juist beeld van de verhoudingen in de regio's en de 
beide regio's op hun beurt vormen géén afspiegeling van het landelijke beeld. 
Bepaalde vertekeningen versterken elkaar juist, terwijl andere compenserend 
werken. Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld ervaringen met en het verloop van 
processen rond schadebemiddeling wel algemene geldingskracht kunnen 
hebben. De beste benadering van de realiteit biedt een afzonderlijke behandeling 
van wvs-delicten en overige delicten, zodat die in het navolgende afzonderlijk 
van elkaar worden behandeld. 
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2 Wvs-voorvallen algemeen 

2.1 Inleiding 

In het tweede hoofdstuk van dit rapport komen, net als in de beide volgende, 
uitsluitend delicten ten aanzien van het wetboek van strafrecht aan de orde. De 
centrale vraag hier is: wat zijn de verschillen en overeenkomsten in voorvallen 
en gevolgen (met inbegrip van de contacten) bij respondenten, die voor de 
nulmeting zijn ondervraagd en degenen, die een bijdrage hebben geleverd aan 
de effectmeting? 
Voor de goede orde: de gepresenteerde gegevens hoeven niet overeen te 
komen met de cijfers in paragraaf 1.5, omdat hier alleen wvs-respondenten zijn 
meegenomen. Voorts geldt, dat de presentatie puur beschrijvend van aard is en 
niet toegespitst op een concrete onderzoeksvraag. De resultaten zijn slechts van 
belang, voorzover ze samenhangen met c.q. verklaringen vormen voor verderop 
te constateren veranderingen tussen nul- en effectmeting met betrekking tot 
schadebemiddeling. 

Voor een beschrijving van de verschillen en overeenkomsten naar kenmerken 
van respondenten als geslacht, leeftijd, woonsituatie, opleiding en financiële 
situatie wordt verwezen naar BIJLAGE 1. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan 
op de aard en omstandigheden van het voorval, althans op de visie van de 
respondenten hierop. Paragraaf 2.3 handelt over de financiële schade ten 
gevolge van het delict en op de kans, dat een derde persoon of instantie deze 
financiële gevolgen voor zijn rekening neemt. De laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk (2.4) neemt de contacten van de respondenten onder de loep naar 
aanleiding van het voorval. 
Voor zover er in het navolgende twee cijfers of cijferreeksen gepresenteerd 
worden, slaat het/de eerste steeds op de nulmeting en het/de tweede op de 
effectmeting. 

2.2 Kenmerken voorvallen 

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 (meer dan drie procent van het totaal) zijn in tabel 2.1 bij 
elkaar gezet. 
Gemiddeld zijn bij de politie per respondent 1,5 á 2,1 delicten bekend". Voor 
de voormeting is dit getal alleen berekend over de politieregio's Zuid-Holland 
Zuid en Brabant-Noord, omdat door de politie Brabant Zuid-Oost geen nadere 
gegevens op dit punt zijn verstrekt. Bij de effectmeting zijn alle drie de politie-
regio's in de cijfers begrepen. Deze opmerking geldt ook het aantal dossiers, dat 
door de politie naar de rechtbank is doorgezonden. Dit is voor beide metingen 
1,1 per respondent. De maxima liggen bij de effectmeting hoger: voor de 
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dossiers 5 in de effectmeting versus 3 in de eerdere onderzoeksfase, en voor de 
mutaties 57 versus 16. 

Een kwart tot een derde (26 á 31 procent) van de delicten bestaat uit gewelds-
delicten. De helft (52 á 53 procent) van de delicten zijn vermogensmisdrijven. 
Een op de vijf á zes (22 á 16 procent) delicten betreft vernieling (zie tabel 2.1). 

Tabel 2.1: delicten, in procenten 
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nulmeting 	 effectmeting 

geweldsdelicten: 
- geweld met letsel zonder wapen 	7 	 9 
- geweld met letsel met wapen 	4 	 6 
- bedreiging 	 6 	 4 
- geweld zonder letsel met wapen 	1 	 4 
- openlijk geweld 	 2 	 2 
- geweld zonder letsel zonder wapen 	3 	 1 
- overig 	 3 	 5 
totaal geweld 	 26 	 31 
vermogensdelicten: 
- winkeldiefstal 	 10 	 12 
- diefstal bedrijven 	 6 	 6 
- diefstal aan/uit auto 	 4 	 5 
- bedrog 	 3 	 5 
- diefstal woning 	 5 	 4 
- tasjesroof 	 0 	 4 
- diefstal overige goederen 	 2 	 3 
- diefstal fiets 	 5 	 2 
- diefstal brom-/snorfiets 	 7 	 1 
- overig 	 10 	 11 
totaal vermogen 	 52 	 53 
vernieling: 
- vernieling 	 14 	 10 
- vandalisme 	 2 	 3 
- brand 	 3 	 2 
- overig 	 3 	 1 
totaal vernieling 	 22 	 16 

totaal 	 100 	 100 
N 	 171 	 140 

Aan de respondenten is de politieomschrijving van het delict voorgelegd met de 
vraag, in hoeverre men het eens kan zijn met deze omschrijving van het voorval: 
167 respondenten uit de nul- en 140 uit de effectmeting hebben hierop een 
antwoord gegeven. Respectievelijk meer dan de helft en twee derde (55 á 67 
procent) van de respondenten is het helemaal of grotendeels eens met de om-
schrijving van het voorval. Zeven á elf procent vindt de omschrijving maar half 
kloppen en de rest (38 á 23 procent) is het er (merendeels of helemaal) niet mee 



eens. De respondenten van de effectmeting onderschrijven dus vaker de lezing 
van de politie terzake. 

Maar dat wil nog niet zeggen, dat men bij de effectmeting ook vaker schuld 
bekent. Bijna de helft van de respondenten (45 procent vanuit de nul- en 43 
procent vanuit de effectmeting) acht zichzelf grotendeels of geheel schuldig aan 
het gebeurde. Een op de drie respondenten (33 á 34 procent) acht zich niet 
schuldig en de rest (22 á 23 procent) acht zich voor een klein deel tot maximaal 
voor de helft schuldig. Drie kwart (73 á 72 procent) heeft het bedoelde voorval 
naar eigen zeggen volledig bekend; een klein percentage (5 á 7 procent) heeft 
een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. 
Iets méér respondenten bij de effectmeting (16 á 22 procent) achten de bena-
deelde helemaal medeschuldig, 16 procent acht de benadeelde grotendeels of 
half medeschuldig. Twee van de drie respondenten (68 á 62 procent) achten de 
benadeelde niet of slechts gedeeltelijk medeschuldig. 

Definities 

M:CesuS,A:  De Schacié:b.etet::ult een kapotte bril zo n 500-1000 gulden dus Heeft van 
het slachtoffer éen:::SChedeiegelingáiddistel gehad van ƒ::: :4.0.6.3•;941opr 'maten, en;, 
immeteriëié„schadéïik::13„espdndent wil 9nder i,i::geen::enkel :beding!!!!nleéwerlien.Achter dit 
incident SChuilt een'efi:ilangée(15: .jger): :lopende ruzie vanwege een recht van overpad :  
bij de buurman die zich daartegen verzet Altijd scheiden foto  
en 	 ns  ons:: en de rechter is hij niet normaal Hij heeft onzedochter zelfs al 
bedreigd met een geweert!..:,!,We,hebberendoit;:één proces-verbaal 	 . ....... 	 .   

Çasus 6: De andere partij had mijn autoradio in ±ijn:Jtmzit i:::diedngeijèe(,,,:een::,,háltjUur 

• - •daarvoor gestolen was (de derde keer op rij in een paar maanden  tijd) .  . 
te;'.ugoper.l .  voor f  300 Ik hed:49eneen . aantal klappen gegeven en er zelf de politie bij 
gehaald Tegenpartij wilde niet meewerken Als dank kreeg ik een proces-verbaal van 
f 250 De tegenpartij diende een aanklacht tegen mij in Ik zal nooit meer de politie 
erbij halen bij zo n geval Respondent acht zichzelf tfedhtoffert D e tegenpartij bloedde 
áltéé•teëëkbëëtjë .:::::Oit.:.dé.MoridiiiSthádé voor hemzelf een ingeslagen :  autoruit (§Cnede::: 
f 80) en een proces verbaal van f 250 - De andere partij heeft niet :  bekencf::::dé: 
autoradio gestolen te h édttie n.:„Geen'schadebemiddeling . du 

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 eventu-
ele schaderegeling, vast te stellen of en in hoeverre verdachten het delict in 
commissie met anderen gepleegd hebben. Ruim de helft van de respondenten 
(54 procent) zegt, dat meerdere 'daders' bij het voorval betrokken zijn 
geweest12 . Het aantal genoemde medeplichtigen varieert van één tot twintig. 
Het aantal delicten met 3 of meer betrokkenen is bij de effectmeting iets lager 
dan bij de nulmeting (zie tabel 2.2). 
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respondenten: 
' 	 171 

140 

	

delicten met slachtoffers: 	 geen slachtoffers: 
131 (77%) 	 40 (23%) 
93 (66%) 	47 (34%) 

met persoonlijke slachtoffers: 	met instanties of bedrijven: 

	

102 (78%) 	 29 (22%) 

	

58 (62%) 	 35 (38%) 

Tabel 2.2: aantal medeplichtigen voor de nulmeting en de effectmeting, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

nul 	 46 	 46 
één 	 22 	 27 
twee 	 12 	 12 
3 of meer 	 20 	 15 

totaal 	 100 	 100 
N 	 171 	 139 
onbekend 	 0 	 1 

Wat voor respondenten (verdachten) geldt kan ook van toepassing zijn voor de 
slachtoffers: van één delict kunnen meerdere mensen het slachtoffer zijn. Drie 
kwart tot tweederde (77 13  â 66 procent) geeft aan, dat er inderdaad 
slachtoffers bij het voorval zijn betrokken. In absolute aantallen gaat het om 131, 
respectievelijk 93 cases met slachtoffers. 
Overigens hoeven dit niet perse individuele personen te zijn; ook rechtsperso-
nen, bedrijven, overheden kunnen slachtoffer zijn". Bij zaken uit de 
effectmeting zijn minder 'natuurlijke' personen en meer 'anonieme' figuren als 
slachtoffer betrokken. Maar in de ruime meerderheid van de gevallen is er 
minstens één natuurlijk persoon als slachtoffer. In schema 2.3 zijn de gegevens 
omtrent delicten met slachtoffers weergegeven. 

Schema 2.3: slachtofferschap bij wvs -voorvallen voor nul- en effectmeting 

Voor de delicten met slachtoffers zijn gegevens gevraagd over de aard van het 
letsel, de soort schade en het schadebedrag. Bovendien is in beide gevallen 
gevraagd naar het aantal slachtoffers. Voor zover het persoonlijke slachtoffers 
betreft zijn ook gegevens gevraagd over geslacht en leeftijd. In een aantal 
gevallen (12 respectievelijk 3) is niet bekend om hoeveel en/of welk soort 
slachtoffers het gaat: vandaar dat navolgende aantallen kunnen afwijken van de 
in schema 2.3 genoemde aantallen of soorten slachtoffers. 
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In totaal zijn er bij de nulmeting 147 persoonlijke slachtoffers betrokken bij 119 
delicten, waarover gegevens verstrekt zijn. Daarnaast zijn er 31 bedrijven bij be-
trokken. Bij de effectmeting gaat het om 37 bedrijven en 86 persoonlijke 
slachtoffers voor 90 cases, waarvan gegevens beschikbaar zijn. 15  Bij de 
effectmeting ligt het gemiddeld aantal slachtoffers per delict wat lager (1,37) dan 
bij de nulmeting (1,49), maar dit kan toeval zijn. Het bij de nulmeting opgegeven 
maximum aantal slachtoffers (25) wordt bij de effectmeting namelijk bij lange na 
niet gehaald. Het maximum van 7 bij de effectmeting is gelijk aan het één-na-
hoogste aantal slachtoffers bij de nulmeting. 

Geen strafbaar feit? 

Casus A: We zijn opgepakt Vocirhet weghalen van een fiets van het station. Die fiets 
mochten we lenen van die vriend als we hem nodig hadden dus .hier is .Ván stelen
geen::::SPrake.::::•.QMdát::•ïe:::•déifiétá" ,geleend!..hádden van een vriend die ervan afwist is er 

.•van schade geen sprake Verklaart verder dat hét:::::::hlet .. noimaal. is :::dat je.::foi‘naár van 
de straat wordt geraapt Ik moest de maat van mijn schoenen opgeven en mijn 
littekens•látén•Zien: . : .en mijn tatoéageS .....en hoe lang ik was en dat ik in de WW zat Wat 

'••••fié...eftdat .•••álleS. ..: ::n..1.1 met het lenen van een fiets te•!Maken . „:„.•:.,:•:••••:....:;:;:;:;:;:;••••••••••••••••••••••••:•••••:•:::<•-•''''''• 

Casus B Er stond al. meer dan drie weken eeri',"ijUde: ::•:Wátmadnine.::11ti:1:1heti•trapp .:enhuiS. 
en die heb ik toen naar boven gehááld;.:•onAdáfiik•:: ::geeh:: ::: ;.WasmaChinehgd.•::::Maar::•ttienik 
hem eindelijk boven had kwam ineens de politie

••• • 
.:: die zei • dát:::die .:I'M'achine'VáW'be;  

Marokkaan boven::::onS:::::Was ..::::::Toginhebben • we hem weer teruggezet .:" Dus er  
sprake.:::.van • schade!..! .. ::.Ei: .Merkt:.'•'::•oo- ';•:::::::::::dát:::::•:tle •politie wel wat Vriendelijker- Men 
kwam hier binnén:lieni ,fei , Mijt,i ,Whebteehi:St—ráfbaár.::::felt••• :•geOleegd".-En.toen ik...zei. hoezo

cel 
dan want die oude wasmachine stond hier al drie weken beneden in het portiek Toen 
zei hij Je moet je  grote mond houden want anders zet ik je voor een 
NoU:',-  dat ••••Slo•eg ::::.natuurlijk...nergehs..o • •• •••"•• 	••••••• 	• 	

... .. . . 	::.... 

Casus C: Ik heb helemaal niemand . . 
komen. Ik stond die dag in een file 

• ,..niet uit geweest en heb geen raam 
leugens over mij verteld? Ik wil nog 
over mij gezegd heeft. 

bedreigd. Ik begrijp helemaal niet, hoe ze:  eraan 
het ;geheeli :::::: 

open gehad ofiiemand:gesprokenJ::::Wie heeft :die, 
een keer naari:de:::politie: :,:gaan::::en:::vragen;:Wie dit 

Van de eerstgenoemde (hoofd-)slachtoffers van de nulmeting is 68 procent man 
(de onbekenden buiten beschouwing gelaten). Bij de effectmeting is dit getal iets 
hoger: 80 procent. Bij de nulmeting is 19 procent van de persoonlijke slachtoffers 
minderjarig, bij de effectmeting 28 procent. 
In twee van de drie gevallen (69 â 65 procent) is er geen sprake van letsel. 
Bovendien zijn in 13, respectievelijk 10 procent van de gevallen geen gegevens 
verstrekt over eventueel letsel. Dit houdt in, dat in maximaal een kwart van de 
gevallen sprake is van letsel. In de meeste van deze gevallen (7 â 14 procent) 
betreft dit licht letsel. 
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2.3 Financiële 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, geleden door de slachtoffers. 
Ook gegevens ten aanzien van de schade ontbreken vaker bij de effectmeting 
(20 versus 11 procent). In 12 â 15 procent is er geen sprake van schade. In de 
meeste gevallen betreft de schade ontvreemd goed (12 bij de nul- en 31 procent 
bij de effectmeting) of vernieling (14 â 4 procent). Ook 'materiële schade' (9 â 15 
procent) wordt frequent opgegeven. Overige soorten schade worden minder 
frequent genoemd. 

De exacte hoogte van het schadebedrag is op diverse momenten in het 
vraaggesprek aan de orde gesteld. Het eerste moment betreft een vraag naar de 
schade die het eerste slachtoffer geleden heeft. Deze vraag is bovendien vier 
keer herhaald voor in totaal maximaal vijf slachtoffers, maar dat heeft niet erg 
veel antwoorden opgeleverd. Daarom worden de genoemde schadebedragen 
voor het eerste slachtoffer gepresenteerd in tabel 2.4. Telkens schat (bijna) de 
helft de materiële schade op 'nihil', wat veel frequenter is dan uit antwoorden op 
de vraag naar de aard van de schade valt op te maken. 

Twee van de drie respondenten (66 procent) van de nulmeting hebben openheid 
gegeven over het schadebedrag dat met het delict gemoeid is. De gemiddelde 
schade bedraagt ƒ 1.524. De schades (voor zover er van materiële schade 
sprake is) variëren van f  1,75 tot ƒ 60.000. Door respondenten uit de 
effectmeting wordt vaker (80 procent) een schadebedrag genoemd. Het 
gemiddeld schadebedrag ligt lager dan bij de nulmeting: 
ƒ 1.377. Bij de effectmeting varieert de materiële schade van f  2,50 tot 
ƒ 50.000. 
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Tabel 2.4: schadebedrag bij het eerste slachtoffer, voor nul- en effectmeting, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

nihil 	 46 	 50 
tot ƒ 25,- 	 10 	 10 
ƒ 25,- tot ƒ 100,- 	 7 	 8 
ƒ 100,- tot ƒ 250,- 	 7 	 3 
ƒ 250,- tot ƒ 1000,- 	 9 	 8 
ƒ 1000,- tot ƒ 2500,- 	 10 	 12 
ƒ 2500,- tot ƒ 10.000,- 	8 	 6 
ƒ 10.000 of meer 	 3 	 3 

totaal 	 100 	 100 
N 	 127 	 121 
onbekend 	 44 	 19 

Bij de vraag of de schade mogelijk door derden wordt vergoed speelt een beetje 
de problematiek door ten aanzien van de vraag, wat nu precies als materiële 
schade moet worden opgevat. Dat deze vraag interviewers en respondenten 
parten heeft gespeeld blijkt uit het gegeven, dat bij de effectmeting 15 procent 
van de respondenten met een specifiek door hen aangegeven schadebedrag 
antwoordt, dat er van schade in het geheel geen sprake is. Deze schijnbare 
inconsistentie zou bijvoorbeeld te verklaren zijn bij teruggave van gestolen goed, 
waarbij na teruggave geen restschade meer over is. Maar ook is mogelijk, dat 
respondenten soms kansen aangrijpen om gevolgen van het delict in dit opzicht 
minimaler voor te stellen dan in werkelijkheid het geval is. Daarom is een casus 
als 'schadegeval' aangemerkt, uitsluitend als er sprake is van op enige vraag in 
het interview toegegeven slachtoffers èn van toegegeven materiële schade. 
Daarom is het aantal schadegevallen in het vervolg ook lager dan het aantal 
slachtoffers. Overigens kan hierbij worden opgemerkt, dat schadegevallen bij 
rechtspersonen in de effectmeting frequenter voorkomen. 

De respondenten van de nulmeting tonen zich optimistischer ten aanzien van de 
vraag of de schade mogelijk door derden wordt vergoed: 22 â 12 procent acht 
de kans daarop aanwezig en 49 versus 70 procent acht deze kans afwezig. De 
overige 29 â 18 procent stelt niet te weten of hierop kans bestaat. 

2.4 Contacten 

De respondenten hebben naar aanleiding van het voorval contacten gehad met 
diverse instanties. De verschillen in bereik voor advocaten, reclassering, 
schadebemiddelaar en justitie spreken voor zich (zie tabel 2.5). Ook de 
kinderbescherming en bureau slachtofferhulp vertonen qua bereik een licht 
stijgende tendens in tegenstelling tot de categorie 'overige'. Dit wijst op een 
doorgaans meer gerichte aandacht voor gevallen met schade vanuit met name 
advocaten, reclassering, justitie en vanzelfsprekend de schadebemiddelaar van 
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het parket. Het gemiddeld aantal contacten over alle schadegevallen ligt bij de 
effectmeting bijna op een drievoud van het aantal bij de nulmeting: het was 5,7 
en is bij de effectmeting 15,9. Deze hogere gemiddelde contactfrequentie bij 
schadegevallen is vooral toe te schrijven aan de politie (van 2,6 naar 6,1) , de 
advocatuur (van 0,9 naar 3,8) en de reclassering (van 0,6 naar 2,7). Maar ook bij 
anderen is de frequentie van contactname relatief veel hoger: hun beperkte 
bereik maakt dat deze verhoging in absolute zin niet zo hard doortikt. 

Tabel 2.5: percentage respondenten met contacten met genoemde instanties/organisaties 
(bereik) en gemiddeld aantal contacten (gem), voor alleen gevallen mèt schade uit de 
nulmeting en de effectmeting 

	

nulmeting 	effectmeting 

	

bereik gem 	bereik gem 

politie/recherche 	 100 	2.6 	100 	6.1 
advocaat 	 29 	0.9 	49 	3.8 
rechtswinkel 	 5 	0.1 	 7 	0.3 
justitie 	 44 	1.0 	56 	1.3 
schadebemiddelaar 	 - 	 14 	0.3 
reclassering 	 16 	0.6 	31 	2.7 
kinderbescherming 	 7 	0.2 	15 	0.6 
bureau slachtofferhulp 	3 	0.0 	11 	0.2 
halt 	 5 	0.1 	 7 	0.4 
overige 	 8 	0.1 	 3 	0.0 

totaal 1 6 	 100 	5.7 	100 	15.9 
N 	 112 	112 	91 	91 

Wordt bijvoorbeeld afgezien van het bereik en alleen gekeken naar de 
gemiddelde frequentie van contacten binnen de door ieder onderhouden relaties, 
dan blijken vooral reclassering (3,7 en 8,8), advocaten (3,3 en 7,7), politie (2,6 
en 6,1) en haltbureau (2,0 en 6,0) die te hebben geïntensiveerd. 
De toename van het aantal contacten komt sterk uit de absolute cijfers naar 
voren (zie tabel 2.6). De 640 contacten voor 112 respondenten bij de nulmeting 
zouden bij 91 respondenten neerkomen op 520 contacten, als er bij de 
effectmeting evenveel contacten onderhouden zouden zijn. In feite zijn er 1.447 
contacten gerealiseerd bij de effectmeting ofwel 278 procent van wat 
redelijkerwijs te verwachten zou zijn op basis van de nulmeting. 

Contacten kunnen naar hun aard uiteenlopen. Bij de nulmeting zijn twee op elke 
drie contacten (67 procent) mondeling gevoerd. Verder zijn er bijna evenveel 
telefonische (15 procent) als schriftelijke contacten (18 procent) geweest. Met 
name de telefonische contacten hebben bij de effectmeting aan belang 
gewonnen (27 procent); voor de schriftelijke contacten (17 procent) geldt dit niet, 
terwijl het aandeel van de mondelinge contacten (56 procent) lager ligt. 
Vergelijkenderwijs ligt het aantal telefonische contacten hoog: op grond van de 

44 



nulmeting hadden bij de effectmeting 78 telefonische contacten verwacht mogen 
worden, maar het zijn er feitelijk 384 ofwel bijna het vijfvoudige. 

Verder valt uit de cijfers op te maken, dat de politie eerst 46 procent van alle 
contacten voor zijn rekening nam: dit aandeel ligt bij de effectmeting lager (38 
procent). Voor de advocaat, reclassering en justitie bedragen vergelijkbare cijfers 
respectievelijk 16 versus 24, 10 versus 17 alsmede 18 versus 8 procent. Hieruit 
zou kunnen worden opgemaakt dat de betrokkenheid van advocaat en 
reclassering bij schadegevallen relatief wat intensiever is geworden dan die van 
politie en justitie. 

Tabel 2.6: aantal mondelinge (m), telefonische (t) en schriftelijke (s), alsmede het totaal aantal 
contacten voor nul- en effectmeting 

nulmeting 	_ 	. 	effectmeting 
s totaal 	m 	t 	s totaal 

politie/recherche 	 222 	42 	31 	295 	323 	167 	65 	555 
advocaat 	 55 	30 	20 	105 	158 	112 	78 	348 
rechtswinkel 	 11 	1 	0 	12 	8 	11 	9 	28 
justitie 	 64 	6 	44 	114 	60 	7 	54 	121 
schadebemiddelaar 	 - 	- 	- 	- 	12 	9 	7 	28 
reclassering 	 54 	9 	3 	66 	173 	60 	14 	247 
kinderbescherming 	 10 	3 	6 	19 	44 	0 	14 	58 
bureau slachtofferhulp 	 0 	2 	2 	4 	16 	4 	2 	22 
halt 	 6 	1 	5 	12 	15 	12 	9 	36 
overige 	 8 	2 	3 	13 	1 	2 	1 	4 

totaal 	 430 	96 114 	640 	810 384 	253 1447 
N 	 112 	 91 

2.5 Samenvatting 

De gegevens over het type voorval, waarover de respondenten ondervraagd zijn, 
stammen van de politie. Het gaat bij de nulmeting om 171 en bij de effectmeting 
om 140 delicten in het kader van het wetboek van strafrecht. Gemiddeld zijn bij 
de politie per respondent 1,5 â 2,1 delicten bekend. Het aantal dossiers, dat 
door de politie naar het openbaar ministerie is doorgezonden bedraagt 1,1 per 
respondent. Een kwart tot een derde van de delicten bestaat uit geweldsdelicten: 
hun aandeel in de effectmeting is dus groter. De helft van de delicten betreft 
vermogensmisdrijven. Een op de vijf â zes delicten behelst vernieling. 

Meer dan de helft (nulmeting) tot twee derde (effectmeting) van de respondenten 
is het helemaal of grotendeels eens met de voorgelegde politieomschrijving van 
het voorval. Ruim een derde tot een kwart is het er (merendeels of helemaal) 
niet mee eens. De respondenten van de effectmeting onderschrijven dus vaker 
de lezing van de politie terzake. Maar dat wil nog niet zeggen, dat men bij de 
effectmeting ook vaker schuld bekent. Bijna de helft acht zichzelf grotendeels of 
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geheel schuldig aan het gebeurde en één op de drie respondenten acht zich niet 
schuldig. Ongeveer een vijfde acht de benadeelde medeschuldig. Telkens 
ongeveer drie kwart heeft het bedoelde voorval naar eigen zeggen volledig 
bekend. 

Ruim de helft van de respondenten (54 procent) zegt, dat meerdere daders bij 
het voorval betrokken zijn geweest: het gemiddelde aantal daders is 1,5 en 1,4. 
Drie kwart tot tweederde geeft aan, dat er inderdaad slachtoffers bij het voorval 
zijn betrokken. In absolute aantallen gaat het om 131, respectievelijk 93 cases 
met slachtoffers: bij zaken uit de effectmeting zijn minder 'natuurlijke' personen 
en meer 'anonieme' figuren als slachtoffer betrokken. 

In twee van de drie gevallen is er geen sprake van letsel. Bij maximaal een 
kwart van de gevallen is sprake van doorgaans licht letsel. Ook gegevens ten 
aanzien van de schade ontbreken vaak (20 versus 11 procent). In 12 â 15 
procent is er geen sprake van schade. In de meeste gevallen betreft de schade 
ontvreemd goed (12 â 31 procent) of vernieling (14 â 4 procent). Ook 'materiële 
schade' (9 â 15 procent) wordt frequent opgegeven. Overige soorten schade 
worden minder frequent genoemd. 

In het kader van dit onderzoek zijn vooral de delicten interessant, waarbij sprake 
is van gevolgen in de zin van materiële schade geleden door slachtoffers. Twee 
van de drie respondenten (66 procent) van de nulmeting hebben openheid 
gegeven terzake het schadebedrag dat met het delict gemoeid is voor wat 
betreft het eerste slachtoffer: de gemiddelde schade bedraagt ƒ 1.524. De 
respondenten van de effectmeting geven vaker een schadebedrag op (80 
procent), maar dat bedrag pakt gemiddeld wel lager uit, namelijk ƒ 1.377. 

Telkens antwoordt (bijna) de helft van de respondenten met een specifiek 
schadebedrag toch, dat er van schade in het geheel geen sprake is. Deze 
schijnbare inconsistentie zou bijvoorbeeld te verklaren zijn bij teruggave van 
gestolen goed, waarbij na teruggave geen restschade meer over is. Maar ook is 
mogelijk, dat respondenten soms kansen aangrijpen om gevolgen van het delict 
in dit opzicht minimaler voor te stellen dan in werkelijkheid het geval is. Daarom 
zijn alleen die cases als 'schadegeval' aangemerkt, waarbij sprake is van een of 
meer slachtoffers èn van materiële schade. De respondenten van de nulmeting 
tonen zich optimistischer ten aanzien van de vraag of de schade mogelijk door 
derden wordt vergoed: 22 â 12 procent acht de kans daarop aanwezig en 49 
versus 70 procent acht deze kans afwezig. 

De respondenten onderhouden naar aanleiding van het voorval vaak een reeks 
van contacten met diverse instanties: met nagenoeg alle veroorzakers van 
schadegevallen bestaat er contact. Bij de effectmeting blijken meer 
respondenten contact te onderhouden met elke genoemde instantie; bovendien 
blijken de contacten frequenter te zijn. De politie/recherche kent telkens een 
optimaal bereik: 100 procent en wordt wat betreft de nulmeting op afstand 
gevolgd door justitie, advocaat en reclassering. De andere organisaties komen 
niet boven de 10 procent uit. Bij de effectmeting blijkt het bereik wat betreft 
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schadegevallen nagenoeg over de hele linie hoger, vooral voor advocaten, 
reclassering, schadebemiddelaar en justitie: uitzonderingen betreffen overige 
alsmede halt-bureau en rechtswinkel. 

Als de intensiteit van de contacten wordt bekeken, dat wil zeggen het gemiddeld 
aantal contacten op het totaal aantal respondenten met schade, dan blijkt dat 
relatief bijna verdrievoudigd. Dit komt vooral door intensivering van de contacten 
met de politie, de advocaat en de reclassering, terwijl de frequentie van de 
contacten met justitie nauwelijks is toegenomen. Ook op andere fronten is de 
contactfrequentie vaak fors hoger, maar dat tikt weinig door in het totaal 
vanwege het beperkte bereik. Wat betreft de wijze van contactlegging: het 
aandeel van de mondelinge contacten is bij de effectmeting lager en dit gaat 
vooral ten gunste van de telefonische contacten. In absolute zin ligt het aantal 
mondelinge contacten echter fors hoger: bijna een vijfvoud van hetgeen op basis 
van de nulmeting verwacht zou mogen worden. Zowel qua bereik als frequentie 
blijkt de oriëntatie op schadegevallen tijdens de effectmeting sterker te zijn dan 
voorheen. De betrokkenheid van vooral advocaat en reclassering bij 
schadegevallen zou relatief wat intensiever kunnen zijn geworden dan die van 
politie en justitie. 

Samenvattend: in de effectmeting gaat het relatief wat frequenter om 
vermogensdelicten en minder om vernieling. Voorts komen er relatief minder 
persoonlijke slachtoffers voor, zijn er wat minder zaken met (toegegeven) 
materiële schade en is de door de verdachten ingeschatte kans op vergoeding 
van die schade door derden geringer. Telkens de helft zegt echter op een 
bepaald moment, dat er geen sprake is van schade, terwijl elders wel een 
specifiek schadebedrag wordt gemeld. Daartegenover staat, dat de lezing over 
het voorval van de kant van de politie tijdens de effectmeting vaker wordt 
onderschreven, er frequenter een concreet (en gemiddeld lager) schadebedrag 
wordt genoemd en het vaker gaat om ontvreemde goederen. 
Qua contacten van betrokken organisaties en instanties met schadegevallen valt 
op, dat het bereik vanuit die organisaties groter is en tegelijkertijd ook de 
contactfrequentie tijdens de effectmeting hoger ligt, vooral met politie, advocaat 
en reclassering. Voor die contacten wordt in ruimere mate de telefoon benut. 
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3 Informatievoorziening wvs-voorvallen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de informatievoorziening als belangrijk 
onderdeel voorafgaand aan of in het kader van de 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. Als 
belangrijkste vragen (zie vraag a in paragraaf 1.3) gelden hier: 
- of respondenten meer of minder geconfronteerd worden met de nieuwe 

mogelijkheden van schadebemiddeling, 
- voorzover dat het geval blijkt: door wie wordt informatie verstrekt, op welke 

wijze en met welke inhoud; 
- voorzover dat niet het geval blijkt: wat zijn de achtergronden voor het 

ontbreken van zulke informatieverschaffing. 
Uiteraard is dit vooral van belang bij 'schadegevallen': waar geen schade is, 
heeft informatieverstrekking hierover nauwelijks zin. Voorts geldt, dat deze 
confrontatie gestalte kan krijgen in (mondelinge) contacten dan wel door 
schriftelijke informatieverstrekking. 

Een primaire voorwaarde voor het op gang komen van een proces van schade-
bemiddeling is bijgevolg de informatievoorziening omtrent de mogelijkheden tot 
een schaderegeling (paragraaf 3.2). Informatievoorziening hoeft uiteraard niet 
beperkt te blijven tot de startfase van een bemiddelingsproces: ook in de 
onderhandelingsfase en de voorstelfase kan er sprake zijn van informatievoor-
ziening. In dit hoofdstuk staat in eerste instantie echter de informatievoorziening 
in de startfase centraal. Onderscheid wordt gemaakt tussen de mondelinge 
informatieverstrekking over schadebemiddeling (paragraaf 3.3) en de schriftelijke 
informatievoorziening (paragraaf 3.4). Hierbij wordt telkens tevens ingegaan op 
de inhoud en de kwaliteit daarvan. Een speciaal licht wordt in paragraaf 3.5 
geworpen op casussen, waarbij in het geheel géén sprake is geweest van 
voorstellen ter regeling van de schade. Over casussen mèt voorstellen ter 
regeling van de schade, het centrale element in het kader van de 
schadebemiddeling, handelt het volgende hoofdstuk. 

3.2 Voorwaarden 

Schadebemiddeling kan alleen opgaan als er daadwerkelijk sprake is van 
geleden schade, die op een of andere wijze vertaald kan worden in materiële 
termen. Dit is niet bij alle respondenten het geval. Ook blijken de door 
respondenten verstrekte gegevens over schade niet altijd consistent. Soms wordt 
in het begin van het gesprek 'geen schade' gemeld en verderop wel. Andere 
keren is er geen sprake van een slachtoffer, maar weer wel van schade. Soms 
wordt 'geen schade' gemeld, terwijl betrokkene elders wel een concreet 
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respondenten: 
171 
140 

schadegevallen: 	 géén 

	

112 (65%) 	 schadegeval: 

	

91(65%) 	59 (35%) 
49 (35%) 

	

gewezen op de mogelijkheid van 	niet gewezen op de mogelijkheid 
schadebemiddeling: 	 van schadebemiddeling: 

	

54 (48%) 	 58 (52%) 

	

38 (42%) 	 53 (58%) 

	

wel voorstel: 	geen voorstel: 	wel voorstel: 	geen voorstel: 

	

29 (54%) 	25 (46%) 	15 (26%) 	43 (76%) 

	

17 (45%) 	21(55%) 	4 (8%) 	49 (92%) 

schadebedrag noemt. Derhalve is een schadegeval aldus geoperationaliseerd, 
dat er zowel op enigerlei wijze sprake dient te zijn van tenminste een slachtoffer 
als van toegegeven materiële schade. In schema 3.1 is aangegeven, op hoeveel 
respondenten dit hoofdstuk betrekking heeft, om hoeveel schadegevallen het 
gaat en hoe het bemiddelingsproces voor deze respondenten globaal is 
vèriopen. 

De relatie tussen informatie op het gebied van schadebemiddeling en -afdoening 
blijkt uit het schema: waar in geval van informatievoorziening ongeveer de helft 
van de gevallen op een voorstel tot schaderegeling uitdraait, is het bij het 
ontbreken van deze informatie bij hooguit een kwart van de gevallen tot een 
voorstel voor een schaderegeling gekomen. Uit het schema blijkt voorts, dat het 
bij de effectmeting relatief minder vaak tot een voorstel voor een schaderegeling 
is gekomen dan bij de nulmeting. Dit is vooral toe te schrijven aan het, in 
tegenstelling tot bij de nulmeting, nagenoeg ontbreken van voorstellen ten tijde 
van de effectmeting in geval er niet gewezen is op de mogelijkheid van 
schadebemiddeling. 

Schema 3.1: stroomschema over het verloop van het bemiddelingsproces voor nul- en 
effectmeting 

Schadegevallen met rechtspersonen als slachtoffer komen in de effectmeting 
vaker voor dan in de nulmeting. Toch ligt het aandeel van schadebemiddelingen 
op het aantal schadegevallen met rechtspersonen als slachtoffer bij de 
effectmeting niet hoger dan bij de nulmeting. Voorzover het tot 
schadebemiddelingen bij rechtspersonen als slachtoffer komt, kan dit (ook) op 
het conto van een grotere initiatiefname van de kant van die slachtoffers worden 
geschreven. Wanneer rechtspersonen als slachtoffer buiten beschouwing worden 
gelaten dan verandert het aandeel van de bemiddelingen op het aantal 
schadegevallen ten tijde van de effectmeting niet. 
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3.3 Mondelinge informatie 

Zoals gesteld is de informatievoorziening van essentieel belang in verband met 
schadebemiddeling. Informatie kan in principe bij elk contact tussen een 
verdachte en diverse instanties verstrekt worden. Het gaat hierbij dan met name 
om instanties, die, in Terwee-termen, tot het 'netwerk' behoren. Over het geheel 
genomen wordt tijdens de effectmeting aan significant minder respondenten 
informatie over schadebemiddeling verstrekt: voor de effectmeting bedraagt dit 
percentage 44 tegenover voor de nulmeting 51 procent. Wordt alleen gelet op de 
totale contactfrequentie, dan blijkt elke respondent uit de effectmeting gemiddeld 
5,9 contacten te rapporteren. In totaal is tijdens die contacten 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. 

Alle respondenten zijn vanzelfsprekend - een uitvloeisel van de selectieproce-
dure - met de politie in aanraking geweest. De politie dient derhalve niet alleen 
conform de geest van Terwee een belangrijke rol in de informatieverstrekking 
over schadebemiddeling, maar heeft in de praktijk ook de grootste 
mogelijkheden daartoe. In 41 â 27 procent van de gevallen biedt de politie 
inderdaad informatie over schadebemiddeling: bij de effectmeting komt zulks in 
tegenstelling tot wat men zou verwachten dus juist minder vaak voor dan bij de 
nulmeting (zie tabel 3.2). 
Een tweede belangrijke rol is weggelegd voor het justitieel apparaat: parket en 
rechtbank. De berekende percentages voor justitie in tabel 3.2 zijn in feite een 
understatement: uit gegevens van de nulmeting blijkt, dat zowel door parket als 
rechtbank in één van de drie gevallen informatie omtrent schaderegelingen wordt 
verstrekt. Het is overigens wel opvallend, dat parket en rechtbank nagenoeg 
gelijkelijk presteren op dit gebied, terwijl juist voor het parket een belangrijke rol 
in deze is weggelegd. De vraag is overigens of het verschil tussen parket en 
rechtbank voor alle respondenten wel even helder is. 
Een derde belangrijke factor in het proces is de advocaat: ongeveer 28 procent 
van de respondenten uit de nulmeting heeft met een advocaat contact gehad en 
28 procent maakt melding van informatie uit die bron over schadebemiddeling. 
Het bereik van de advocatuur is bij de effectmeting aanzienlijk hoger (50 
procent), maar desondanks komt diens rol in de informatievoorziening over 
schadebemiddeling minder uit de verf (11 procent). 

Ook het bereik van reclassering en kinderbescherming is bij de effectmeting 
groter dan bij de nulmeting. Hun rolvervulling terzake informatievoorziening over 
schadebemiddelingsmogelijkheden ontwikkelt zich echter tegengesteld: de 
reclassering doet hier meer aan en de kinderbescherming minder. De niet 
significante verschillen voor de rechtswinkel en bureau Halt wijzen op hun 
mindere informatieve betekenis als bron voor informatie over schadebemiddeling, 
ondanks hun gestegen bereik. Bureau slachtofferhulp daarentegen is met zijn 
grotere bereik tevens een grotere informatieve rol gaan vervullen. De schadebe- 

51 



middelaar bestond ten tijde van de nulmeting nog niet. Eén op de zeven 
respondenten uit de effectmeting heeft contact met deze figuur gehad. lets 
minder dan de helft van de respondenten heeft via deze weg informatie over 
schadebemiddeling gekregen. 

De politie is bijgevolg veruit de belangrijkste informant (geworden), gevolgd door 
vertegenwoordigers van openbaar ministerie en rechtbank alsmede de 
advocatuur. Al deze contactfiguren spelen in de normale procesgang ook 
regulier een belangrijke rol. 

Tabel 3.2: absoluut aantal respondenten met contacten, absoluut aantal respondenten met 
informatie over schadebemiddeling en percentage informatieverstrekking, voor nul- en 
effectmeting 
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nulmeting 	 effectmeting 
contacten 	info 	 contacten 	info 	% 

politie/recherche 	 112 	46 	41 	 91 	25 	27 
justitie 	 49 	 51 

parket (OM) 	 11 	22 	 6 	12 
rechtbank 	 11 	22 	 4 	8 

advocaat 	 32 	9 	28 	 45 	6 	11 
reclassering 	 18 	4 	22 	 28 	11 	39 
kinderbescherming 	 8 	3 	38 	 14 	2 	14 
rechtswinkel 	 6 	1 	17 	 6 	0 	0 
halt 	 6 	4 	67 	 6 	1 	17 
bureau slachtofferhulp 	3 	0 	0 	 10 	3 	33 
schadebemiddelaar 	 - 	- 	 13 	6 	46 

Totaal 	 112 	57 	51 	 91 	40 	44 

Aan de percentages in tabel 3.2 kan niet altijd evenveel waarde worden gehecht, 
omdat deze vanaf de rechtswinkel het rijtje afgaand over erg kleine aantallen 
berekend zijn. Toch komt een algemeen beeld naar voren van een lager 
percentage respondenten, dat van informatie voorzien wordt. Uitzonderingen 
vormen reclassering, bureau slachtofferhulp en schadebemiddelaar: voorzover 
respondenten contacten met hen melden, geven deze organisaties in die 
contacten meer frequent informatie over de mogelijkheid van schadebemiddeling. 

Zowel in de nul- als de effectmeting wordt informatie over schadebemiddeling 
één - (28 â 23) of tweemalig (12 â 8) aangeboden, maar het komt ook voor (17 
9) dat er vaker informatie verstrekt wordt, tot tien keer toe. Dat meerdere keren 
aan dezelfde respondenten informatie is verstrekt komt bij de effectmeting 
minder vaak voor. In de meeste gevallen wordt de informatie verstrekt naar 
aanleiding van het voorval, dat centraal staat in de vragenlijst: acht maal is de 
informatie verstrekt naar aanleiding van een ander voorval en dit betreft in 
meerderheid de nulmeting. 



Geen informatie 

Respondent wil niet horen van mishandeling het was gewoon een::VaOtpartij:1:!:itiogg .  
OngeVeérjenWëkéni'nna:::het VOOrVál van de politie:baricntnideto, dat:::ér‘'aan aanklacht 
was ingediend naar aanleiding van die Vathtpártiji'ik!:: :iiiiraakte érEafriotiOnael':::bfj 

:nnlbatrOkkën::i'iááei::•fiátilOiding : Van een scheiding Vári ,:::inijnibrOèt , enidien0V(OUVI(:::Met haar 
nieuwe vriend wat ook nog eens mijn vriend was Er was geën:::::áéhádégi:Maar wel 
letsel aári:::aéri::" .Oor en een blauw oog Chetniétael;::::WaarVaninik latérin:oggihoOrde:::dat : dit 
was aangericht erken ik niet als heeft 'aenn ,:bbetelvare ,g20:0 : ::: :Ontvangen :  
van het OM Na overleg met de advocaat zal vermoedelijk 	,:goobeteketo 
worden Door geen:énkelOinstantieig geaprökerCOVaichadebaMiitidèling : 	• 

Lang niet elke respondent geeft een antwoord op de vraag, bij welke 
gelegenheid men de informatie omtrent schadebemiddeling heeft ontvangen: er 
zijn behoorlijk wat ontbrekende antwoorden op deze vraag. Voorzover gegevens 
beschikbaar zijn, is de politie meestal snel met de informatie, zeker over de 
periode van de effectmeting. 17  Dit valt op te maken uit opmerkingen als: 
'tijdens het verhoor (7x), 'bij het arrest (4x), bij het opmaken van het proces 
verbaal (4x), bij de aangifte (1x) en 'vrij snel' (1x). 
Bij de rechtbank komt de informatie ter zitting (2x), schriftelijk (1x, of betreft het 
in dit geval toch het parket?) of bij de veroordeling (1x). Bij de overige 
organisaties en met name de schadebemiddelaar is de informatie vooral bij 
gelegenheid van een gesprek of bezoek verstrekt. 

Resumerend: in de informatievoorziening over schadebemiddeling is de rol van 
politie, justitie, advocatuur en kinderbescherming in de effectmeting 
bescheidener dan hun grotere bereik en komt die van de reclassering en bureau 
slachtofferhulp alsmede uiteraard de schadebemiddelaar meer geprononceerd 
naar voren. In de beoogde netwerkontwikkeling rond schadebemiddeling lijken 
de posities van traditionele figuren in de justitiële keten, exclusief die van de 
politie, te worden overvleugeld door representanten van verdachten en 
benadeelden alsmede de speciale schadebemiddelaar van het parket. 

3.4 Schriftelijke informatie 

Ten tijde van de nulmeting werd bij het ministerie van justitie nog gewerkt aan 
de brochure 'Schadevergoeding als straf: wat is dat?'. Ten tijde van de effect-
meting konden politie en openbaar ministerie over deze brochure beschikken om 
uit te reiken aan personen die eventueel voor schadebemiddeling in aanmerking 
komen. 

Eén persoon weet zich niet meer zo goed te herinneren of hij of zij de brochure 
ontvangen heeft, maar vier personen staat nog duidelijk voor ogen dat ze die 
brochure gehad hebben. Circa 98 procent van de respondenten, bij wie sprake is 
van een delict met schade, heeft de betreffende brochure niet gekregen. Van 
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een actief verspreidingsbeleid van deze folder onder verdachten blijkt afgaande 
op het magere aandeel van ontvangers dus zeker (nog) geen sprake. 

Twee personen hebben hem helemaal gelezen, één deels en één heeft hem 
alleen doorgebladerd. Bij twee van deze vier respondenten blijkt er naderhand 
geen sprake geweest van schadebemiddeling, twee andere hebben zelf 
initiatieven in die richting ontplooid. Bij deze vier respondenten ging het 
doorgaans om vermogensdelicten. 

De kwaliteit van de brochure mag er zijn, afgaande op het oordeel van deze vier 
respondenten: één vindt hem zeer duidelijk, drie vinden hem duidelijk. 
Bij de nulmeting hebben acht personen een brief gehad over schadebemiddeling 
en vijf personen twee brieven 18. Verder stellen twee personen, dat ze een 
brochure over schadebemiddeling hebben ontvangen en één persoon zegt zelfs 
twee brochures te hebben gekregen. Theoretisch is het inderdaad mogelijk, dat 
de brochure 'Schadevergoeding als straf' al bij de voormeting is uitgereikt, omdat 
enkele interviews gehouden zijn na april 1993, de datum van inwerkingtreding 
van Terwee. Bij de effectmeting stelt één persoon een brief over 
schadebemiddeling ontvangen te hebben. Niemand heeft een brochure gehad - 
althans niet buiten de eerder genoemde brochure van justitie. 

Door weinig respondenten is een oordeel gegeven over de kwaliteit van de 
mondeling en schriftelijk verkregen informatie over schadebemiddeling, 
uitgesplitst naar diverse onderdelen. Informatie over de hoogte van het 
schadebedrag is het meest vaak verleend: aan 18 respondenten van de 
nulmeting en 17 respondenten van de effectmeting. Informatie over de aard van 
een eventuele schaderegeling is bij beide metingen aan twaalf mensen verstrekt. 
De meningen over de kwaliteit van de verstrekte informatie lopen uiteen. Een 
ruime meerderheid beoordeelt de verstrekte informatie op elk onderdeel 
doorgaáns als goed en een minderheid beoordeelt deze als matig of slecht. 
Maar zoals gesteld is het aantal respondenten per onderdeel klein. Bij 
dóórvragen zijn geen duidelijke mankementen aan het licht gekomen. De 
respondenten onderschrijven een negatief aspect niet, of zijn in gelijke mate voor 
als tegen een bepaalde uitspraak. Hierop is één uitzondering: twee van de drie 
respondenten vinden, dat er te weinig informatie gegeven is. 

3.5 Geen voorstellen 

Een andere vorm van informatieverstrekking, die doorgaans pas in een latere 
fase van het proces aan bod kan komen, betreft het al of niet voorgelegd krijgen 
of doen van een voorstel ter regeling van de schade. Voorzover dat niet gebeurd 
is komt dat hierna aan de orde, in het volgende hoofdstuk staan casussen 
centraal waarbij dat wèl het geval is. Een groot deel van de respondenten in 
beide metingen (68 respectievelijk 70 ofwel in procenten 61 en 77 procent) stelt 
géén schaderegelingsvoorstel te hebben gedaan of te hebben ontvangen. De 
vraag is hier, of dit selectief gebeurt dan wel of dit als terecht beschouwd kan 
worden. 
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De oudste leeftijdscategorie blijkt bij de nulmeting ondervertegenwoordigd in de 
categorie 'geen voorstel' (zie tabel 3.3: 10 versus 40 procent). Dit is deels te 
verklaren, als schadebemiddeling bij ouderen meer succeskans heeft. 
Daartegenover staat echter, dat er bij ouderen minder vaak sprake is van 
schade. Daarom is deze verklaring onvoldoende: bij de effectmeting loopt het 
aandeel van de schadegevallen tussen jongeren en ouderen immers meer 
uiteen, maar toch is daar nauwelijks sprake van een ondervertegenwoordiging 
van de oudste leeftijdscategorie. Juist aan jong-volwassenen van 21 tot 29 jaar 
worden relatief minder voorstellen voor een schaderegeling gedaan. Ook blijken 
ongehuwden bij de effectmeting relatief minder voorstellen ter regeling van de 
schade te krijgen. 

tabel 3.3 : aandeel van casussen zonder voorstel op het totaal aan wvs-casussen in de nul-
en effectmeting per leeftijdscategorie (in procenten van het totale aantal in de betreffende 
leeftijdscategorie- dit aantal staat tussen haakjes) 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

tot 18 jaar 	 39(41) 	 44(16) 
18 tot 20 jaar 	 42 (33) 	 55 (20) 
21-29 	 45 (44) 	 60 (45) 
30-39 	 37 (19) 	 38 (24) 
40-50 	 42 (24) 	 48 (21) 
50 en ouder 	 10 (10) 	 43 (14) 

totaal 40(171) 	 50(140) 

Ook naar geslacht zijn er relevante verschillen. Bij de nulmeting worden vrouwen 
veel minder geconfronteerd met een poging tot een schaderegeling (20 procent 
verschil). Voor een deel is dit een gevolg van het feit, dat bij vrouwen minder 
schadegevallen voorkomen (6 procent verschil). Bij de effectmeting is dit echter 
eerder omgekeerd: vrouwen krijgen dan meer voorstellen voorgelegd (12 procent 
verschil in omgekeerde richting). Aan een verschil wat betreft het veroorzaken 
van schade kan dit niet liggen: het percentage schadegevallen loopt althans voor 
de effectmeting helemaal niet uiteen naar geslacht. 

Delicten van de laagste inkomensgroep gaan frequenter samen met schade dan 
die van respondenten met de hoogste inkomens en dit geldt voor zowel nul- als 
effectmeting. Mede daarom zou verwacht mogen worden, dat lagere 
inkomens vaker voorstellen ontvangen voor regeling van de schade. 
Maar tevens dient bedacht te worden, dat de laagste inkomens relatief minder in 
staat zullen zijn om schade daadwerkelijk te vergoeden. Feitelijk krijgen de 
hogere inkomensklassen relatief meer te maken met voorstellen voor een 
schaderegeling. Het verschil tussen beide is voor de effectmeting echter kleiner 
dan voor de nulmeting. 
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Geen voorstel 

Casus A: De vrouw van de respondent was beledigdToen heeft de respondent een 
klap aan een ander meisje gegeven en daarbij haar-  neus gebrokenRespondent is 
echter slechts gedeeltelijk schuldig, want hij weet  niet  meer dat hij ge-slagen heeft hij " 
slaat normaal  nooit meisjes. Zegt, dat de politie hem geen schadebemiddeling 
voorstelt omdat hij al ongeveer zes keer gezeten heeft en toch niet _kan betalen en 
ook nooit zal betalen. Dit geval wordt toegevoegd aan andere zaken en respondent 
moet dus  voor een combinatie van meerdere delicten toch weer zitten. 'Het hele begrip 
schadevergoeding werkt alleen maar in de hand, dat mensen met veel geld meer 
schade kunnen veroorzaken'. 

Casus B: Betrokkene heeft dekbedovertrekken gepikt. 'De politie begint er niet aan' om 
respondent op de mogelijkheid van een schaderegeling te wijzen. Is misschien wel 20 
keer gepakt en heeft meerdere straffen uitgezeten. Hij steelt enkele malen per week uit 
diverse winkels. Er is geen voorstel voor een schaderegeling: de gestolen goederen 
zijn immers teruggegeven. Er is geen inbraak geweest (schade!), het is gewoon uit de 
winkel gehaald. Respondent zegt altijd weer te blijven stelen, ondanks gevangenisstraf. 
Hij vindt stelen vrij normaal. 

Bovendien kan het vrij besteedbare inkomen anders uitpakken dan het netto-
inkomen. Respondenten met de hoogste vrij besteedbare inkomens krijgen bij de 
nulmeting het meest van alle categorieën voorstellen voorgelegd: bij de 
effectmeting valt deze bijzondere benadering van hogere vrij besteedbare 
inkomens niet meer zo sterk waar te nemen. Delicten van respondenten met de 
laagste vrij besteedbare inkomens gaan vaker gepaard met schade, maar toch 
ontvangen zij ook bij de effectmeting nog relatief minder voorstellen. 
Een en ander wijst erop, dat ten tijde van de effectmeting enerzijds eventuele 
'discriminatie' van bepaalde groepen verdachten minder voorkomt en anderzijds 
toch ook meer rekening lijkt te worden gehouden met feitelijke 
betalingsmogelijkheden van respondenten. 

Bijna de helft (49 procent) van de respondenten in de nulmeting weet niet of er 
schade is of is onbekend met de omvang ervan. Voor ruim een kwart is de 
schade bekend op basis van een taxatie, een kwart heeft er een goede eigen 
indruk van. Het aandeel voor 'onbekend' en 'weet niet' is bij de effectmeting 
lager: 38 procent. Dit komt vooral omdat men er zelf vaker een indruk van zegt 
te hebben. Bijna een kwart weet de omvang van de schade door een taxatie. 
Ten tijde van de effectmeting wordt er afgaande op deze antwoorden dus niet 
méér getaxeerd dan voorafgaand aan het experiment. 
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Tabel 3.4 : de wijze waarop de schade is vastgesteld (volgens taxatie of eigen indruk) bij nul-
en effectmeting (in absolute aantallen) 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

getaxeerd 	 18 	 16 
eigen indruk 	 17 	 27 
onbekend 	 24 	 8 
weet niet 	 9 	 19 

totaal 	 68 	 70 

De data van taxatie liggen voor de nulmeting soms wat verder terug in de tijd 
(enkele keren zelfs meer dan één jaar) dan voor de effectmeting. Vaak wordt de 
schade door respondenten zelf echter op nihil geschat: bij de nulmeting geldt dit 
voor bijna de helft en bij effectmeting voor 40% van de respondenten (tabel 3.5). 
Hieruit valt op te maken, dat daar waar de schade onbekend is (zie tabel 3.4) 
het vaak althans volgens de respondenten om gevallen 'zonder schade' gaat. 
Een groot deel van de schades is relatief niet zo omvangrijk: bij de nulmeting 
kent 54 procent van de casussen schadebedragen beneden de I.  500, bij de 
nameting is dit percentage duidelijk lager, namelijk 40 procent. Daartegenover 
staan ook (zeer) hoge bedragen van ƒ 250.000 (effectmeting) en ƒ 60.000 
(nulmeting) gevolgd door veel lagere sommen van f  23.500 en ƒ 17.000. Dit 
neemt niet weg, dat schadeposten van ƒ 5.000 of meer nog geen vijfde van alle 
gevallen met schade betreffen. 
Gemiddeld liggen de schadebedragen bij de effectmeting veel hoger dan bij de 
nulmeting. Maar als de beide extreme scores buiten beschouwing worden 
gelaten verdwijnt een groot deel van het verschil als sneeuw voor de zon. Toch 
liggen de schadebedragen dan nog beduidend boven die gemeld in paragraaf 
2.4. In de effectmeting blijven afgaande op de gemiddelde schadebedragen 
ernstiger delicten dus vaker van een voorstel verstoken, zelfs als de extreme 
scores buiten beschouwing worden gelaten. 
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Tabel 3.5 : de hoogte van het totale bedrag van de schade in zaken zonder voorstel 
vergeleken tussen nul- en effectmeting (in absolute aantallen) 

nihil 	 33 	 28 
minder dan ƒ 10 	 2 	 4 
ƒ 10 totƒ 100 	 8 	 9 
ƒ 100 tot ƒ 250 	 5 	 2 
ƒ 250 tot ƒ 500 	 4 	 2 
ƒ 500 tot ƒ 1.000 	 1 	 6 
ƒ 1.000 tot ƒ 5.000 	 9 	 11 
ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 	 3 	 3 
ƒ 10.000 of meer 	 3 	 5 

totaal 	 68 	 70 
gemiddeld 	 ƒ 1.993 	 ƒ 5.202 
gemiddeld (exclusief extremen) 	ƒ 2.158 	 ƒ 2.718 

Voor beide metingen geldt, dat bijna de helft van de respondenten ofwel 48% 
(heel) goed de schade zou kunnen betalen of vindt, dat dit voor hen persoonlijk 
wel zou gaan (tabel 3.6). De schadebedragen voor deze casussen liggen (vaak 
ver) onder de ƒ 1.000, met als enige uitzondering voor de nulmeting een 
opgegeven schade van ƒ 1.500 en met vijf uitzonderingen wat betreft de 
effectmeting met schades van f  1.100 tot ƒ 11.000. 
Voor telkens ongeveer 40% zal dat naar hun eigen oordeel zeer moeilijk of 
onmogelijk zijn: hun schades variëren doorgaans vanaf ƒ 1.000 tot ƒ 60.000 wat 
betreft de nulmeting en van f  1.000 tot ƒ 250.000 wat betreft de effectmeting. 
Enkele respondenten uit de nulmeting zien echter ook betalingsproblemen 
opdoemen bij schadevergoedingen van twee â 300 gulden. Voor de effectmeting 
melden vier respondenten zulke problemen met schades uiteenlopend van 1  200 
tot en met ƒ 750. 
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Tabel 3.6: Mogelijkheden om de getaxeerde schade te vergoeden bij respondenten zonder 
schaderegelingsvoorstellen (absolute aantallen) 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

heel goed mogelijk 	 7 	 12 
goed mogelijk 	 7 	 6 
gaat wel 	 1 	 2 
zal moeilijk gaan 	 1 	 3 
zeer moeilijk 	 3 	 8 
onmogelijk 	 8 	 7 
weet niet 	 4 	 2 
niets betalen 	 - 	 2 

totaal 	 31 	 42 
onbekend 	 4 

Voorzover men wel een bedrag als redelijk ervaart ligt dit bij de nulmeting zeer 
laag: vaak nog geen ƒ 100 en gemiddeld bijna ƒ 229. Bij de effectmeting geldt 
dat 53 procent een somma van nihil redelijk acht tegenover 94 procent bij de 
nulmeting. Respondenten uit de effectmeting zijn dus veel meer genegen tot het 
treffen van een 'wezenlijke' schaderegeling (tabel 3.7). Hun bereidheid om de 
schade te vergoeden komt gemiddeld op een bedrag uit van ƒ 1.893. Voor bijna 
de helft van de respondenten uit de nulmeting met 'nihil' als redelijke 
schadevergoeding (31 van deze 64 respondenten) geldt echter, dat ze zelf wèl 
een concreet schadebedrag hebben opgegeven. Zo'n groot contrast komt bij de 
effectmeting slechts enkele keren voor. Het gemiddeld door respondenten uit de 
effectmeting aangegeven 'redelijke' schadevergoedingsbedrag maakt 36 procent 
van de geschatte omvang van de totale schade uit. Het vergelijkbare gemiddelde 
voor de nulmeting is lager, namelijk: 11 procent. 
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Tabel 3.7: wat beschouwen respondenten als een redelijk schadebedrag om te moeten 
voldoen vergeleken tussen nul- en effectmeting (in absolute aantallen) 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

nihil 	 64 	 30 
minder dan ƒ 10 	 - 	 4 
ƒ 10 tot ƒ 100 	 3 	 6 
ƒ 100 tot ƒ 250 	 - 	 5 
ƒ 250 tot ƒ 500 	 - 	 2 
f500 tot f1.000 	 1 	 3 
ƒ 1.000 tot ƒ 5.000 - 	 5 
ƒ 5.000 of meer - 	 2 

totaal 	 68 	 57 
geen antwoord 	 13 

Een groot deel van de respondenten, die geen schaderegelingsvoorstel hebben 
gedaan of ontvangen, kent bijgevolg de omvang van de grotendeels niet zo 
omvangrijke schade en acht zichzelf in staat om dergelijke bedragen te voldoen. 
Vooral respondenten uit de effectmeting zijn daartoe ook bereid, wat zeker niet 
in die mate opgaat voor respondenten uit de nulmeting. Hieruit mag 
geconcludeerd worden, dat althans in de beginfase van de experimenten met 
Terwee in de pilotregio's nog lang niet alle mogelijkheden van 
schadebemiddeling zijn uitgebuit. Op basis van voornoemde gegevens zouden 
uit de nulmeting additioneel maximaal 5 en uit de nameting zeker 25 casussen 
zonder meer als kansrijk voor schadebemiddeling kunnen worden aangemerkt. 
Dit roept de vraag op, waarom dit niet is geschied: een tipje van de sluier van de 
kant van respondenten kan wellicht worden opgelicht door te kijken naar 
(verwachte) consequenties van medewerking aan een schaderegeling. Daarvoor 
wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

3.6 Samenvatting 

Informatievoorziening is een belangrijke factor werkend voorafgaand aan of in 
het kader van de schadebemiddeling. Schadebemiddeling kan alleen op gang 
komen, als er daadwerkelijk sprake is van geleden schade, die vertaald kan 
worden in materiële termen. Dit is niet bij alle respondenten het geval. Informatie 
op het gebied van schadebemiddeling en -afdoening blijkt duidelijk van belang: 
waar in geval van informatievoorziening ongeveer de helft van de gevallen mèt 
schade op een voorstel tot schaderegeling uitdraait, is het bij het ontbreken van 
deze informatie bij hooguit een kwart tot zo'n voorstel gekomen. Bij de 
effectmeting is het in het algemeen relatief minder vaak tot een voorstel voor 
een schaderegeling gekomen dan bij de nulmeting. Het antwoord op de eerste 
vraag (zie paragraaf 3.1) naar eventuele ruimere confrontatie met nieuwe 
mogelijkheden van schadebemiddeling voor wat betreft de effectmeting luidt 
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derhalve negatief. Dit geldt ook wanneer rechtspersonen als slachtoffer buiten 
beeld blijven. Als men niet geïnformeerd is over de mogelijkheid van schadebe-
middeling tijdens de effectmeting, dan worden nagenoeg géén voorstellen 
gedaan. 

Mondelinge informatie kan in principe plaatsvinden bij elk contact tussen een 
verdachte en instanties, die behoren tot het beoogde 'netwerk'. Over de hele 
linie is het bereik van deze instanties bij de nameting groter dan ten tijde van de 
voormeting, met het openbaar ministerie, de rechtswinkel en het halt-bureau als 
uitzondering. In de praktijk verstrekt de politie bij de effectmeting in tegenstelling 
tot de verwachting juist minder vaak mondelinge informatie over Terwee (27 
versus 41 procent). De rol van parket en rechtbank wat betreft de mondelinge 
informatieverstrekking is beduidend kleiner (22 versus 10 procent) en lager bij de 
effectmeting. Voor de advocatuur ontwikkelt de informerende rol zich op 
eenzelfde niveau. De schadebemiddelaar bestond ten tijde van de nulmeting nog 
niet, maar lijkt wel een positie ter zake te kunnen gaan innemen: hij is de enige 
in de buurt van het algemene gemiddelde. Op het eerste deel van vraag twee, 
wie als informant richting verdachten optreedt (zie paragraaf 3.1), luidt het 
antwoord: dat zijn met name politie, openbaar ministerie, advocaat en 
reclassering. 

In totaal is 48 procent van de respondenten met schadegevallen naar eigen 
zeggen op de mogelijkheid van schadebemiddeling gewezen. Gemiddeld is elk 
van deze respondenten in zes contacten 2,6 keer met deze informatie gecon-
fronteerd. Bij één op de vijf contacten is volgens respondenten op de moge-
lijkheid van schadebemiddeling gewezen. Er komt een algemeen beeld naar 
voren van een lager percentage respondenten, dat van informatie voorzien 
wordt. Er is afgezien van de inhoud veel overlap in de informatievoorziening, met 
name tijdens in de nulmeting. In de beoogde netwerkontwikkeling rond 
schadebemiddeling lijken de posities van traditionele figuren in de justitiële 
keten, exclusief de politie, te worden overvleugeld door representanten van 
verdachten en benadeelden alsmede de speciale schadebemiddelaar van het 
parket. 

Informatie kan ook schriftelijk worden verstrekt. Ten tijde van de effectmeting 
konden politie en openbaar ministerie de brochure 'Schadevergoeding als straf: 
wat is dat?' uitreiken. Slechts vier respondenten staat nog duidelijk voor ogen 
dat ze die brochure gehad hebben; bij twee van hen blijkt naderhand geen 
sprake van schadebemiddeling. Voor circa 98 procent van de schadegevallen is 
de betreffende brochure niet aan respondent uitgereikt. Van een actief versprei-
dingsbeleid van deze folder blijkt dus zeker (nog) geen sprake. Bij de nulmeting 
hebben acht personen een brief gehad over schadebemiddeling en vijf personen 
twee brieven, bij de effectmeting geldt zulks voor slechts één persoon. 

De meningen over de kwaliteit van de mondeling of schriftelijk verstrekte 
informatie lopen uiteen. De kwaliteit van de voornoemde brochure mag er zijn, 
afgaande op het oordeel van deze vier respondenten. Een ruime meerderheid 
beoordeelt de verstrekte informatie op meerdere onderdelen doorgaans als goed 
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en een minderheid beoordeelt deze als matig of slecht. Bij dóórvragen zijn geen 
duidelijke mankementen aan het licht gekomen. Hierop is één uitzondering: twee 
van de drie respondenten vinden, dat er in het algemeen te weinig informatie is 
gegeven. Als antwoord op deel twee van de tweede vraag informatie wordt 
doorgaans mondeling verstrekt en is niet rijk geschakeerd wat de diverse 
onderdelen aangaat. 

Een groot deel van de respondenten in beide metingen (61 en 77 procent) stelt 
geen schaderegelings voorstel te hebben gedaan of te hebben ontvangen. 
Verschillen wat betreft de confrontatie met voorstellen naar leeftijd, geslacht en 
(besteedbaar) inkomen wijzen erop, dat ten tijde van de effectmeting enerzijds 
eventuele 'discriminatie' van bepaalde categorieën verdachten minder voorkomt 
en anderzijds toch ook meer rekening wordt gehouden met feitelijke 
betalingsmogelijkheden van respondenten. 
Bijna de helft van deze respondenten in de nulmeting weet niet of er schade is 
of is onbekend met de omvang ervan. Dit aandeel is bij de effectmeting lager. 
Vaak wordt de schade door respondenten zelf echter op 'nihil' geschat, wat iets 
vaker voorkomt bij de nulmeting. Een groot deel van de schades is relatief niet 
zo omvangrijk: bij de nulmeting gelden voor ruim de helft van de schadegevallen 
schadebedragen beneden de ƒ 500, bij de nameting is dit percentage duidelijk 
lager, namelijk 40 procent. Daartegenover staan ook (zeer) hoge bedragen. Dit 
neemt niet weg, dat schadeposten van f  5.000 of meer nog geen vijfde van alle 
gevallen met schade betreffen. 
Voor beide metingen. geldt dat 48 procent van de respondenten (heel) goed de 
schade zou kunnen betalen of vindt dat dit voor hen persoonlijk wel zou gaan. 
Voorzover men wel een bedrag als redelijk ervaart ligt dit bij de nulmeting zeer 
laag: 94 procent praat over 'nihil'. Voor bijna de helft van deze 'nihilisten' geldt 
echter, dat ze weldegelijk een concreet schadebedrag hebben opgegeven. Bij de 
effectmeting noemt bijna de helft concrete bedragen. Hun bereidheid om de 
schade te vergoeden komt gemiddeld uit op een bedrag van ƒ 1.893, wat meer 
in de buurt van de geschatte omvang van de totale opgegeven schade ligt dan 
bij de nulmeting. 

Een groot deel van de respondenten, die geen schaderegelingsvoorstel hebben 
gedaan of ontvangen, kent bijgevolg de omvang van de veelal beperkte schade 
en acht zichzelf in staat om dergelijke bedragen te voldoen. Vooral respondenten 
uit de effectmeting zijn daartoe ook bereid. Hieruit mag geconcludeerd worden, 
dat althans in de beginfase van de experimenten met Terwee nog lang niet alle 
mogelijkheden van schadebemiddeling zijn uitgebuit. Uit de nulmeting zouden op 
basis van voornoemde gegevens maximaal 5 en uit de nameting zeker 25 extra 
casussen zonder meer als kansrijk voor schadebemiddeling kunnen worden 
aangemerkt. Daartegenover staan echter ook veel casussen zonder enige 
schade. De achtergrond voor het ontbreken van informatievoorziening (de derde 
vraag) lijken bij de effectmeting minder gebonden aan de persoon wat duidt op 
minder 'discriminatie', maar opvallend genoeg ontbreken ook verbanden met 
kenmerkende gevolgen van het delict of de kans op succesvolle bemiddeling. 
Wel is de schade veelal beperkt. 
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4 Bemiddelingsproces wvs-voorvallen 

4.1 Inleiding 

Een schaderegeling is een overeenkomst, waarin de hoogte van de door de 
verdachte te betalen schadevergoeding alsmede de betalingsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld de termijnstellingen) zijn vastgelegd. Het bemiddelingsproces is 
gericht op het tot stand brengen van zo'n schaderegeling. Cruciaal in dit proces 
zijn voorstellen tot regeling van de schade van de kant van betrokken partijen. 
Centrale vragen in dit chapiter sluiten aan op vraag b (zie paragraaf 1.3) en zijn 
als volgt te formuleren: 
- komen schadegevallen meer of minder voor en hoe zit het daarbinnen met het 

aandeel van schadebemiddelingen; 
- van wie stammen initiatieven in de vorm van voorstellen om tot een 

schaderegeling te komen; 
- wat houden die voorstellen concreet zoal in; 
- hoe reageren betrokkenen op die voorstellen: gaan ze er al of niet onder 

voorwaarden op in en hoe staat het met de (kansen op) afwikkeling. 

Initiatieven terzake kunnen stammen van respondenten zelf, van derden of van 
beide. Dit onderscheid is van belang. Bij initiatieven van respondenten zelf mag 
een grotere betalingsbereidheid van die kant verondersteld worden. Bovendien 
kunnen op voorstellen tegenvoorstellen van de andere partij volgen: er kan 
sprake zijn van onderhandelingen alvorens het tot een 'laatste' voorstel komt. 
Een en ander is ook van belang voor de acceptatie van zo'n laatste voorstel 
door alle betrokken partijen. Vandaar ook de indeling van dit hoofdstuk conform 
dit drieluik. Daaraan vooraf gaat een paragraaf over het verloop van de 
schadebemiddeling (paragraaf 4.2). Daarna worden successievelijk cases met 
voorstellen van respondenten (paragraaf 4.3), met voorstellen van derden 
(paragraaf 4.4) en met voorstellen van beide kanten (paragraaf 4.5) onder de 
loep genomen. 

4.2 Verloop 

Het verloop van de schadebemiddeling voor cases uit de nul- en effectmeting is 
in schema 4.1. globaal weergegeven. De cijfers voor de nulmeting staan op de 
bovenste regel binnen elk blok vermeid, de aantallen voor de effectmeting staan 
daaronder weergegeven. 

In de rapportage over de nulmeting wordt gesproken over 48 cases met 
gezamenlijk tenminste 55 voorstellen, hier worden echter slechts 44 cases met 
tezamen 52 voorstellen gemeld. Dit verschil is toe te schrijven aan de beperking 
tot het wetboek van strafrecht, waardoor 4 cases uitvallen. Daarnaast is bij de 
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respondenten: 
171 
140 

schadegevallen: 	 geen 

	

112 (65%) 	 scha- 

	

91 (65%) 	 degevallen: 
59 (35%) 

schadebemiddeling: 	 geen 	49 (35%) 
44 (39%) 	 schadebe- 
21 (23%) 	 middeling: 

 	68(61%) 
eigen 	 voorstel 	eigen voorstel + 	70 (77%) 

voorstel: 	van derden: 	voorstel derden:  
13 (29%) 	 25 (57%) 	 6 (14%) 
8 (38%) 	 11(52%) 	 2 (10%) 

nulmeting in tegenstelling tot de effectmeting alleen onderscheid gemaakt tussen 
eigen voorstellen en voorstellen van derden: de combinatie van beide ontbrak in 
de eerste rapportage. 

Worden gevallen met schaderegelingsvoorstellen afgezet tegen het totaal aantal 
cases met schade, dan blijkt in tegenstelling tot de verwachting dat tijdens de 
effectmeting bij relatief minder cases schaderegelingen worden voorgesteld. 
Voor de nulmeting is in 44 casussen (39 procent van de gevallen met schade) 
aan schadebemiddeling gerapporteerd, voor de effectmeting is dit in 21 
casussen (23 procent van de gevallen met schade). Klaarblijkelijk hebben wet en 
richtlijn Terwee, tenminste in eerste instantie en wat betreft wetboek van 
strafrecht-zaken, geleid tot een minder frequent aandragen van schaderege-
lingsvoorstellen. Toch is het aandeel van schadegevallen op het totaal zowel in 
de nulmeting als in de effectmeting even omvangrijk, namelijk 65 procent. Over 
alleen de cases met voorstellen gerekend is er misschien een lichte verschuiving 
ten gunste van eigen voorstellen van verdachten te bespeuren (29 tegenover 38 
procent). 

Schema 4.1: stroomschema over het verloop van schadebemiddeling (absolute aantallen) 

Het lagere aandeel van voorstellen op het aantal schadegevallen geldt over de 
gehele linie: met name voorstellen van derden komen minder voor (van 22 naar 
12 procent, zie tabel 4.2). Bij voorstellen van derden is de verandering het meest 
pregnant. De betrokken organisaties zelf zijn klaarblijkelijk minder actief aan 
schaderegelingen gaan doen. 
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Tabel 4.2: Cases met voorstellen voor een schaderegeling naar herkomst voor nul- en 
effectmeting (in procenten met tussen haakjes het aantal schadegevallen) 

eigen voorstel 
voorstel van derden 
eigen + van derden 

12 	(13) 
22 	(25) 

5 	( 6) 

totaal cases met schade 	 100 (112) 

4.3 Voorstellen van respondent zelf 

nulmeting 	effectmeting 

9 ( 8) 
12 	(11) 
2 	( 2) 

100 (91) 

Gevraagd is aan respondenten om aan te geven aan wie of welke instantie zij 
concrete voorstellen hebben gedaan en wat de eerste reacties van betrokkenen 
waren (tabel 4.3). Uit de aantallen 'niet van toepassing' is op te maken, dat in de 
nulmeting respondenten zelf nagenoeg uitsluitend concrete stappen hebben 
gezet richting politie en slachtoffer. In de effectmeting duidt het patroon op een 
breder scala van adressanten voor zulke initiatieven. Dan springen naast politie 
en slachtoffers tevens de advocaat en de schadebemiddelaar er qua frequentie 
uit. 

Bij de nulmeting zijn 22 inhoudelijk relevante reacties op voorstellen van 13 
respondenten binnengekomen (169%), bij de effectmeting bedraagt dit 16 op de 
8 (200%). Onder de vigeur van Terwee worden dus méér reacties op concrete 
stappen of voorstellen van verdachten zelf ontvangen, vooral van de kant van 
slachtoffers en politie. Het ontbreken van reacties van derden op zulke 
voorstellen komt afgaande op de percentages minder voor. Die reacties kunnen 
overigens ook bestaan uit tegenvoorstellen. Bij de effectmeting is ook een 
relatief groter deel van die reacties positief: deze komen behalve van de politie 
veelal van de speciale schadebemiddelaar bij het parket. Beide nemen tijdens de 
effectmeting klaarblijkelijk een centrale positie in het te formeren netwerk in als 
het gaat om reacties op voorstellen van de verdachte. 

De inhoud van de voorstellen van respondenten lijkt bij de nameting wat 
concreter (zie tabel 4.3). Bij de nulmeting is voor bijna alle voorstellen sprake 
van een op enig onderdeel concreet uitgewerkt aanbod. Bij de effectmeting 
daarentegen gelden gemiddeld per voorstel 1,75 inhoudelijke specificaties: de 
voorstellen lijken met andere woorden wat meer en detail te zijn uitgewerkt. 
Daarnaast is bij de effectmeting ook frequenter sprake van verzoeken, die wijzen 
op een eerste stap van respondenten in de richting van een 
schadebemiddelingsproces. 
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Tabel 4.3: Inhoud van het voorstel van respondent (absolute aantallen) 

nulmeting 	 effectmeting 

verzoek om schadebemiddeling 	 1 	 2 
verzoek om schadetaxatie 	 - 	 1 
aanbod schade te regelen 	 4 	 3 
aanbod regeling 	 - 	 3 
aanbod aflossingsregeling 	 2 	 3 
aanbod bedrag ineens 	 6 	 5 

totaal N 13 	 8 

Van 13 voorstellen uit de nulmeting zijn geen data bekend net als van één 
voorstel uit de effectmeting. De andere eigen voorstellen uit de effectmeting 
stammen merendeels uit de laatste maanden van 1993 en januari 1994. Van de 
13 eigen voorstellen uit de nulmeting is evenmin de hoogte van de 
schadevergoedingen bekend, zodat niet duidelijk is wat deze concreet 
betekenen. Voorzover de effectmeting betreft lopen ze uiteen van op zijn minst ƒ 
6 tot maximaal ƒ 50.000. Het op één na hoogste bedrag is ƒ 5.000. Bij de helft 
van deze voorstellen betreft het bedragen van nog geen ƒ 500, voor het overige 
liggen de bedragen (ver) boven de f  1.000. Het gemiddelde bedrag komt voor 
de effectmeting uit op ƒ 8.127 en exclusief de hoogste som op een gemiddelde 
vanf 1.148. 

De helft van de voorstellen (vier) uit de effectmeting gaat over betaling in één 
termijn, een kwart (twee) stelt betaling in twee tot vier termijnen voor. Voor het 
overige gaat het om betalingen in 48 termijnen. Voor de nulmeting ontbreken 
deze gegevens. 
Op de vraag of men denkt, dat het laatste voorstel een kans maakt 
geaccepteerd te worden, reageren twee van de acht respondenten uit de 
effectmeting negatief. Een meerderheid, namelijk vijf van de acht, denkt echter, 
dat er (zonder meer of misschien) wel kans bestaat dat men op zijn/haar eigen 
voorstel ingaat. Eén respondent blijft het antwoord terzake schuldig. 

4.4 Voorstellen van derden 

Voorstellen voor een schaderegeling kunnen ook van anderen dan verdachten 
ofwel derden komen, bijvoorbeeld van slachtoffer of politie. Qua frequentie 
vormen initiatieven (ook) van derden de meest gebruikelijke situatie. In de geest 
van Terwee zou verwacht mogen worden, dat derden en dan met name de 
politie en het openbaar ministerie méér initiatieven terzake zijn gaan ontplooien. 

- Bij de nulmeting zijn 31 voorstellen van derden op 25 cases binnengekomen 
(124%), bij de effectmeting bedraagt dit 14 op de 11 (127%). Onder de vigeur 
van Terwee worden dus in tegenstelling tot de verwachting niet méér voorstellen 
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door derden ontwikkeld. Gemiddeld gaat het per casus om 1,25 voorstellen, 
zowel richting respondent als slachtoffer dan wel richting intermediair. Soms gaat 
het om meerdere voorstellen op rij. Deze voorstellen komen bij de nulmeting 
vooral van politie, slachtoffer, rechtbank of openbaar ministerie. Bij de nameting 
lijken politie, schadebemiddelaar van het parket, slachtoffer en advocaat relatief 
meer initiatieven terzake te ontplooien dan de rechtbank, die doorgaans pas later 
in de procesgang aan bod kan komen. Dit zou erop kunnen wijzen, dat de 
schadebemiddeling bij de effectmeting al eerder en/of met meer succes ter hand 
wordt genomen. De politie en de speciale schadebemiddelaar nemen klaarblij-
kelijk bij de effectmeting, conform de bedoeling van Terwee, een meer cruciale 
positie in het te formeren netwerk in als het gaat om het initiëren van 
schaderegelingsvoorstellen richting respondent. 

Voorstellen van derden uit de effectmeting hebben iets meer betrekking op de 
laatste stappen in het proces van schadebemiddeling, te weten het aanbod van 
een aflossingsregeling of betaling van een bedrag ineens (tabel 4.4). Klaarblijke-
lijk zijn de schades (al) meer eenduidig vastgesteld, wat spreekt uit het 
ontbreken van bijvoorbeeld verzoeken om schadetaxaties. Daarnaast wordt er 
meer vanzelfsprekend uitgegaan van schadebemiddeling: verzoeken om te 
bemiddelen of het aanbod van een regeling zijn bij de effectmeting zeldzaam. 
Afgaande op deze inhoud van de voorstellen van derden lijkt de pressie om tot 
een (snelle) schaderegeling te komen ten tijde van de effectmeting wat groter èn 
effectiever. Het accent ligt niet meer zozeer op de eerste stappen in het proces 
van schadebemiddeling. Bovendien komt de schadevergoeding meer in de buurt 
van de totale schade en de mogelijkheden en bereidheid tot betaling zijn groter, 
zoals verderop zal blijken. 

Tabel 4.4: Inhoud van het voorstel van derden (met ter vergelijking de inhoud van een 
eventueel voorstel van respondenten zelf), in absolute aantallen 

	

respondent 	 derden 

	

nul- 	effect- 	 nul- 	effect 

	

meting 	meting 	 meting meting 

verzoek om schadebemiddeling 	 1 	2 	 4 	1 
verzoek om schadetaxatie 	 1 	 3 	- 
aanbod schade te regelen 	 4 	3 	 7 	4 
aanbod regeling 	 3 	 - 	- 
aanbod aflossingsregeling 	 2 	3 	 2 	3 
aanbod bedrag ineens 	 6 	5 	 11 	4 

totaal N 	 13 	8 	 23 	11 
onbekend 	 2 

Rechtswinkel, kinderbescherming, reclassering en halt-bureau zijn in beide 
metingen nooit betrokken bij het uitbrengen van het laatste voorstel (tabel 4.5). 
'Laatste voorstellen' bij de effectmeting stammen van politie, slachtoffer, 
advocaat of schadebemiddelaar. Laatste voorstellen van rechtbank, 
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slachtofferhulp en overige komen bij de effectmeting, in tegenstelling tot bij de 
nulmeting, niet voor. Drie mogelijke verklaringen zijn hiervoor te geven: 
- het proces van schadebemiddeling is nog niet zover gevorderd, dat rechtbank 

of Halt-bureau er bij zijn betrokken; 
- de rol van slachtofferhulp en kinderbescherming in de justitiële keten komt 

. binnen de pilot-arrondissementen vanuit de respondenten gezien (nog) niet uit 
de verf, 

- de rol van politie en schadebemiddelaar (c.q. advocaat) is in het proces van 
schadebemiddeling onder de vigeur van Terwee centraler komen te staan, 
conform de bedoeling. 

Tabel 4.5: Herkomst van het laatste voorstel, absolute aantallen 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

slachtoffer 	 4 	 3 
politie 	 10 	 5 
advocaat 	 2 	 2 
parket 	 2 	 - 
rechtbank 	 2 
slachtofferhulp 	 3 	 - 
schadebemiddelaar 	 - 	 1 
overige 	 2 	 - 

totaal 

Voor zeven casussen uit de nulmeting is de datum van het laatste voorstel 
onbekend. Voor het overige stammen ze uit 1992 en één zelfs oktober 1990: 
deze respondent kan zich zelfs de exacte dag nog herinneren, wat erg 
onwaarschijnlijk lijkt. De laatste voorstellen uit de nameting zijn doorgaans van 
veel recenter datum, namelijk de tweede helft van 1993 of begin 1994. 

De bedragen in de laatste voorstellen variëren van ƒ 1,50 tot ƒ 30.000 (tabel 
4.6). Bij de nulmeting beloopt nog geen kwart van de schadevergoedingen in het 
laatste voorstel van derden een bedrag van ƒ 1.000 of meer. Bij de effectmeting 
is dit aandeel hoger: 45%. De schadeclaims zijn uiteindelijk tijdens Terwee dus 
wat meer aan de hoge kant dan vooraf. Voor de nulmeting geldt als gemiddelde 
een bedrag van ƒ 2.099, voor de effectmeting een bedrag van gemiddeld ƒ 
2.005. Bij de nulmeting liggen 15 van de 17 voorgestelde schadevergoedingen 
op of boven de opgegeven schadebedragen, bij de effectmeting is dit minder, 
namelijk 6 van de 10. Dit komt ook, omdat bij de nulmeting vaker een 
schadebedrag van nihil is opgegeven (vier keer) of de omvang van de schade 
niet genoemd is, terwijl er toch over een concrete schadevergoeding wordt 
gesproken (eveneens 4 keer). Bovendien worden bij de nulmeting vijf van de 
'gelijke of hogere' voorstellen afgewezen, terwijl dit bij de effectmeting slechts 
één keer voorkomt. Bijgevolg wordt bij beide metingen voor ongeveer de helft 
ingestemd met het 'laatste' voorstel om 100 procent of meer van de opgegeven 
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schade te vergoeden. Overigens gaat het in deze gevallen soms om 
vergoedingen, die een vier-, vijf- of zesvoud bedragen van de opgegeven 
schade! De instemming van de respondenten hiermee roept vragen op ten 
aanzien van de hoogte van de opgegeven schades. Van de twee respectievelijke 
vier voorstellen, waar de schadevergoeding beneden de genoemde 
schadebedragen ligt (soms nog géén 10 procent, met name bij de nulmeting), 
wordt er bij de effectmeting géén en bij de nulmeting één afgewezen, terwijl één 
respondent uit de nulmeting het gewijzigd wil zien. Laatste voorstellen van 
derden uit de effectmeting zien er bijgevolg kansrijker uit (9 van de 10) dan die 
uit de nulmeting (10 van de 17), gelet op dit soort reacties van respondenten. 

Worden alle schadevergoedingen tezamen afgezet tegen de som van de 
opgegeven schades, dan vormen de vergoedingen bij de nulmeting 125 procent 
van die opgegeven schades en bij de effectmeting 97 procent. Maar als bij elke 
meting de hoogste schadevergoeding van meer dan ƒ 10.000 buiten schot wordt 
gelaten, dan bedragen deze verhoudingscijfers respectievelijk 47 en 94 procent. 
Bijgevolg ligt de hoogte van de voorgestelde schadevergoedingen bij de 
effectmeting méér in de buurt van de opgegeven schadebedragen. 

Tabel 4.6: De hoogte van de voorgestelde schadevergoedingen volgens het laatste voorstel 
van derden vergeleken tussen nul- en effectmeting (in absolute aantallen) 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

minder dan ƒ 100 	 4 	 4 
ƒ 100 tot ƒ 500 	 8 	 1 
ƒ 500 tot ƒ 1.000 	 5 	 1 
f1.000 tot ƒ 5.000 	 4 	 4 
ƒ 5.000 of meer 	 2 	 1 

totaal 	 23 	 11 
geen antwoord 	 2 

Op de vraag naar de termijnstelling blijven zes respondenten uit de nulmeting 
het antwoord schuldig. Bij de effectmeting zijn daarentegen wel van alle 
respondenten antwoorden verkregen. Bij de nulmeting is in overgrote 
meerderheid (17 van de 19 ofwel 90%) voorgesteld ineens te betalen, ten tijde 
van de effectmeting is dit duidelijk minder (7 van de 11 ofwel 64%). 
Aangetekend zij hierbij wel, dat het bij de effectmeting zoals gesteld vaker om 
grotere bedragen gaat. 

Bij de nulmeting geeft 60% van de respondenten aan geen (grote) moeilijkheden 
te hebben met vergoeding van de getaxeerde schade gezien de eigen inkomsten 
en uitgaven. Bij de effectmeting is dit aandeel wat hoger (73%), ondanks de door 
de bank genomen hogere schades (tabel 4.7). Respondenten laten zich bij de 
effectmeting positiever hierover uit dan wel stellen zich minder twijfelachtig of 
negatief terzake op. 
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Tabel 4.7: Mogelijkheden om persoonlijk de getaxeerde schade te vergoeden (absolute 
aantallen) 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

heel goed mogelijk 	 5 	 4 
goed mogelijk 	 4 	 3 
gaat wel 	 6 	 1 
zal moeilijk gaan 	 3 	 1 
zeer moeilijk 	 4 	 - 
onmogelijk 	 1 	 2 
weet niet 	 2 	 - 

totaal 

Voor beide metingen geldt, dat niemand persoonlijke betalingsmoeilijkheden 
verwacht met een schadevergoeding beneden de ƒ 250. Maar bij bedragen van 
ƒ 1.000 en hoger ziet 17 tot 40 procent betalingsmoeilijkheden in het verschiet 
liggen, vooral als het om duizenden guldens gaat. Nog vaker, namelijk voor 44 
respectievelijk 50 procent, worden echter betalingsproblemen verwacht bij 
schadevergoedingen van ƒ 250 tot ƒ 1.000. 

Schadevergoeding en straf 

Casus A: Respondent heeft met twee anderen een man van 35 jaar een gebroken 
kuitbeen, drie hoofdwonden en kneuzingen over het hele lichaam bezorgd. Zegt dat er 
geen Sprake is van schade: het is zijn eigen fout geweest 'Ik heb geen schadeclaim 
binnen gehad'. De straf (4 zaterdagochtenden werken in een inrichtingskeuken) vindt 
hij te li011te 't is een lachertje. 

pasus B: Beoordeelt gang van• zaken rond schadebemiddeling zeer negatief: heeft 	er 
nooit iets over gehoord tot aan de veroordeling door de rechter: ƒ 2.400 plus 8 
maanden celstraf. 

: 
Casus p: Respondent heeft een inkomen ingevolge de wig?.  vap,ƒ 860. Hij is diverse 
nialen:gewezenl,'op de mogelijkheid van schaidebeitirideling. Het is er echter niet van  
gekoMennaar:i'ë. igen: igegijori:::::::VarMege::de (te lage) 	Hij wil wel betalen 	
eventueel :zelfs  :.:ƒ1100,-"'Perirriaahd::::Ale hij moet gaan zitten kan hij echter niet betalen:Eiig::: 

Rechtswinkel, kinderbescherming, reclassering en halt-bureau zijn in de 
onderzochte cases nooit betrokken als incasseerder van de schadevergoeding 
(tabel 4.8). De incasso-functie wordt bij de effectmeting veel meer bij slachtoffers 
of politie gelegd conform de bedoeling van Terwee. Evenmin treden parket, 
rechtbank en overige als incasseerder op. Dit is in lijn met de bevindingen wat 
betreft het uitbrengen van het laatste voorstel bij de effectmeting. Klaarblijkelijk 
vervullen dezelfde instanties gedurende de bestudeerde processen van 
schadebemiddeling onder Terwee al of niet opeenvolgend meerdere rollen: 
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informant, voorsteller van een regeling, reacties gevend op voorstellen van 
verdachten zelf en vervolgens optredend als incasseerder. Dit duidt op een 
sterkere coördinatie in het proces van schadebemiddeling. 

Tabel 4.8: Aan wie de vergoeding te voldoen, absolute aantallen 

slachtoffer 	 8 	 6 
politie 	 6 	 4 
advocaat 	 2 	 - 
parket 	 2 	 - 
rechtbank 	 3 	 - 
slachtofferhulp 	 - 	 1 
halt-bureau 	 1 	 - 

rechtswinkel 
kinderbescherming 
schadebemiddelaar 
reclassering 
weet niet 

totaal 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

3 

25 	 11 

Bij de effectmeting ontmoeten de als laatste uitgebrachte voorstellen relatief veel 
meer instemming van verdachten en is die instemming ook altijd al kenbaar 
gemaakt. Slechts één afwijzing komt voor ten tijde van de effectmeting en dat 
betreft een schadebedrag van 4 mille, terwijl wijzigingsvoorstellen helemaal 
ontbreken. Twee op elkaar aansluitende verklaringen zijn voor de frequenter 
instemming aan te wijzen: 
- het bemiddelingsproces is beter gevoerd in die zin dat ook met wensen en 

mogelijkheden van verdachten rekening is gehouden, zodat de laatste 
voorstellen meer op instemming van verdachten kunnen rekenen; 

- het bemiddelingsproces is bij de effectmeting verder gevorderd: het 
eindstadium van een bemiddelingsproces (de uitvoeringsfase) wordt in de 
'Terwee' praktijk sneller bereikt. 

Ook dit wijst op een verbeterde coördinatie ten tijde van de effectmeting in 
vergelijking met de situatie tijdens de nulmeting. 
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Tabel 4.9: Reactie van respondent op laatste voorstel, absolute aantallen 

totaal 

72 

nul- 	effect- 
meting 	meting 

eens + kenbaar gemaakt 	16 	 10 
niet eens + kenbaar gemaakt 1 	 - 
wijzigen 	 2 	 - 
afwijzing 	 6 	 1 

25 	 11 

Bezien naar personen of instanties aan wie de reactie is kenbaar gemaakt, lijken 
politie en schadebemiddelaar (van het parket) een wat meer centrale en/of 
intermediaire rol te spelen in het bemiddelingsproces. Dit neemt niet weg, dat de 
schadebemiddelaar beslist (nog) geen centrale rol vervult in dit opzicht. De 
netwerkontwikkeling kan zo kort na experimentele invoering van Terwee nog niet 
voldoende kans gehad hebben om volledig uit de verf te komen. 

Voor de nulmeting ontbreekt vaker het antwoord op de vraag naar de wijze, 
waarop een eventuele instemming is kenbaar gemaakt dan voor de effectmeting. 
Dit soort onduidelijkheid is bij de effectmeting relatief zeldzamer. Instemming met 
een voorstel voor schaderegeling wordt bij de nulmeting relatief zelden en bij de 
effectmeting vaker schriftelijk en dus voor derden controleerbaar vastgelegd. Op 
zo'n instemming kan achteraf veel moeilijker worden teruggekomen. 

Tabel 4.10: 	Wijze, waarop instemming met de regeling is kenbaar gemaakt, absolute 
aantallen 

	

nul- 	 effect- 

	

meting 	 meting 

instemming 	- telefonisch 	2 	 1 
- schriftelijk 	 1 	 3 
- mondeling 	9 	 5 

Totaal 	 12 	 9 
geen antwoord 	 5 	 2 

Het verwachte tijdsverloop tussen het laatste voorstel en daadwerkelijke betaling 
(het einde van de uitvoeringsfase, tabel 4.11) wijst uit, dat bij de nulmeting 
frequenter alles al betaald iS. 19  Dit kan te maken hebben met de lagere 

• schadebedragen. Voor het overige is bij de nulmeting sprake van een grote 
spreiding terzake. Bij de effectmeting is er een veel helderder splitsing tussen 
tijdsverlopen: ofwel deze is heel kort (alles is al betaald) of relatief langer (drie 
maanden of meer). In het eerste geval is een kordate betaling op (zeer) korte 
termijn overeengekomen, in het tweede geval ligt een gespreide of latere 



betaling van de schadevergoeding voor de hand. Klaarblijkelijk is bij de 
effectmeting helderder, hoe en op welke termijn verdachten zullen betalen. 

Tabel 4.11: 	Tijdsverloop tot daadwerkelijke betaling, absolute aantallen 

alles betaald 	 10 	 5 
<éénweek 	1 
binnen 14 dagen 	 1 	 - 
binnen één maand 	 1 	 - 
binnen drie maanden 	- 	 1 
binnen 6 tot 12 maanden 	1 	 2 
meer dan één jaar 	 1 	 1 

n.v.t. 

totaal 

nul- 	effect- 
meting 	meting 

2 	 1 

17 	 10 

Onder welke condities wil men eventueel wèl meewerken aan een schaderege-
ling? Antwoorden op deze vraag zijn verkregen voor een achttal respondenten 
uit de nulmeting en wel de volgende: 
- als het om een lager bedrag zou gaan (vijf van de acht respondenten bij de 

nulmeting), waarbij bedragen van f 250, f 300 of f 1.800 worden genoemd; 
- als het om een bedrag ineens zou gaan (twee van de acht) of een betaling in 

meer termijnen en dus over een langere periode uitgesmeerd (eveneens twee 
respondenten uit de nulmeting), waarbij er één concreet denkt aan betaling zes 
termijnen. 

Klaarblijkelijk hebben verdachten uit de effectmeting veel minder moeite met 
onderdelen van het laatste voorstel voor een schaderegeling van derden dan die 
uit de nulmeting. Alleen respondenten uit de nulmeting wensen daar nog wel 
eens van af te willen wijken. 

4.5 Voorstellen van respondent èn derden 

Naast initiatieven voor een schaderegeling van respondenten zelf en van derden 
zijn uiteraard ook combinaties van beide mogelijk. In de praktijk komt een 
dergelijke samenloop van initiatieven bij de nulmeting vaker voor (zes keer) dan 
bij de effectmeting (twee keer). 

Bij de nulmeting zijn er vijf positieve reacties op zes voorstellen van respondent 
zelf, bij de effectmeting gaat het om eenzelfde aantal positieve reacties voor 
twee voorstellen van respondenten. Deze reacties stammen van politie, advocaat 
en reclassering alsmede voor de effectmeting van de schadebemiddelaar. Het 
aandeel van deze positieve reacties op het totaal zou erop kunnen duiden, dat 
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onder 'Terwee' meer positieve reacties worden verkregen met name van 
belangenbehartigers van respondenten te weten advocaat en reclassering. Dit 
komt ook omdat benadeelden vaak negatief reageren vooral tijdens de 
nulmeting. 

De voorstellen van de respondent behelzen bij de nulmeting voor de helft het 
aanbod van een bedrag ineens. Het ene voorstel uit de effectmeting betreft géén 
vergoeding, het andere een bedrag van ƒ 50: relatief laag tegenover de 
bedragen in de voorgaande paragrafen. Wat termijnen betreft gaat het om 
betaling gespreid over zes termijnen. De kans dat men op deze twee voorstellen 
van de kant van respondent in zal gaan wordt negatief geacht. 

Daarnaast komen ook voorstellen van anderen aan respondent voor. In totaal 
wordt voor de nulmeting gesproken van acht voorstellen (1,3 gemiddeld) en voor 
de effectmeting van drie (1,5 gemiddeld). Voor beide metingen geldt dat die 
vooral afkomen van advocaat, schadebemiddelaar en reclassering 
(respectievelijk 5 van de 8 en drie van de drie): tijdens de nulmeting komen er 
ook drie van politie en slachtoffer. Over de inhoud van de voorstellen van derden 
uit de nulmeting is geen nadere informatie verkregen. Voor de effectmeting geldt, 
dat de voorstellen erg concreet lijken: ze gaan twee keer over het aanbod van 
een bedrag ineens, twee keer over het aanbod van een aflossingsregeling. 
Het laatst uitgebrachte voorstel stamt bij de nulmeting uit een grote diversiteit 
van bronnen, vermoedelijk vooral in de pre-parket fase, te weten: slachtoffer, 
bureau slachtofferhulp, advocaat, politie en andere bronnen. Ten tijde van de 
effectmeting stammen de laatste voorstellen uitsluitend van advocaat of 
schadebemiddelaar. 

Voor de nulmeting en de effectmeting liggen enkele data van uitbrengen van dit 
laatste voorstel speciaal bij deze respondenten soms wel erg ver terug in de tijd 
(december 1989 en oktober 1992). Beide zijn inconsistent: een schaderegeling 
kan niet vóór het plegen van een delict starten. Hier moet sprake zijn van 
vergissingen of van al of niet bewust verkeerde voorstellingen van zaken. Een 
mogelijke verklaring is dat het hier om recidivisten gaat, die geen onderscheid 
meer (kunnen) maken tussen een specifiek delict en het bijbehorende voorstel 
voor een schaderegeling en andere door hen gepleegde delicten met 
schaderegelingen. Hieruit valt op te maken, dat: 
- respondenten niet altijd even helder voor ogen (willen) hebben, voor welk delict 

precies een voorstel van toepassing is, 
- schadebemiddelingsprocessen soms, wellicht mede door die onhelderheid, 

jaren kunnen voortslepen. 

Opmerkelijk hierbij is, dat de hoogte van de volgens de laatste voorstellen te 
vergoeden schades zeker voor de effectmeting niet exorbitant genoemd kunnen 
worden: gemiddeld ƒ 250 en maximaal nog geen ƒ 500. Voor de voorstellen uit 
de nulmeting gaat het in meerderheid om hogere bedragen: voor de helft 
variërend van tenminste ƒ 1.000 tot maximaal ƒ 5.000. Het gemiddeld te betalen 
bedrag is f 1.384. Ondanks deze relatief hoge schadevergoedingen behelzen de 
voorstellen uit de nulmeting in meerderheid (vier van de zes) betaling ineens en 
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bij de effectmeting gaat het om één voorstel met een betaling in 6 tot 13 
termijnen. Bij beide metingen ontbreekt een antwoord. 

Gegeven deze voorgestelde betalingsregelingen en de hoogte van de te betalen 
schade wekt het niet zoveel verbazing, dat een grote meerderheid van de 
respondenten het persoonlijk goed mogelijk acht die getaxeerde schade te 
vergoeden. De spreiding van de incasso-functie kent een patroon, dat gelijkenis 
vertoont met de herkomst van schaderegelingsvoorstellen van derden. Voor de 
nulmeting dient de vergoeding te worden voldaan rechtstreeks aan het 
slachtoffer of indirect via tussenkomst van de politie, de advocaat of de 
reclassering. Voor de effectmeting treden de schadebemiddelaar en het 
waarborgfonds als incasso-bureau op. Met name dit laatste wijst op een 
betrekkelijk nieuw fenomeen in het kader van schadebemiddeling, namelijk: 
vergoeding van schade aan een fonds in plaats van aan natuurlijke personen. 
Het verschil tussen het eigen voorstel en dat van derden ligt voor één respon-
dent uit de effectmeting primair in de bepaling van de hoogte van het inkomen. 
De kansinschatting voor het bereiken van een compromis is overigens niet hoog: 
maximaal 25 tot 50 procent. 

4.6 Samenvatting 

Een schaderegeling is een overeenkomst waarin de hoogte van de door de 
verdachte te betalen schadevergoeding alsmede de betalingsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld de termijnstellingen) zijn vastgelegd. Het bemiddelingsproces is 
gericht op het tot stand brengen van zo'n schaderegeling. Cruciaal in dit proces 
zijn voorstellen tot regeling van de schade van de kant van betrokken partijen. 
Initiatieven terzake kunnen stammen van respondenten zelf, van derden of van 
beide. Voorts kunnen ze ook aan allerlei adressen gericht zijn. 

Het aandeel schadegevallen op het totaal is zowel in de nulmeting als in de 
effectmeting even omvangrijk, namelijk 65 procent. Op de eerste vraag (zie 
paragraaf 4.1) met betrekking tot het aantal schadegevallen in beide metingen 
luidt het antwoord bijgevolg: er is géén verschil. Worden de 
schaderegelingsvoorstellen afgezet tegen het totaal aantal schadegevallen, dan 
blijkt in tegenstelling tot de verwachting dat er tijdens de effectmeting bij relatief 
minder cases (23 procent tegenover 39 procent bij de nulmeting) sprake is van 
schadebemiddeling. Experimentele invoering van wet en richtlijn Terwee hebben, 
tenminste in eerste instantie en wat betreft wetboek van strafrecht-zaken, geleid 
tot een minder frequent aandragen van schaderegelingsvoorstellen. Dit vormt het 
antwoord op het tweede deel van de eerste vraag. De afname doet zich over de 
hele linie gelden, alhoewel het lagere aandeel van voorstellen van derden het 
meest pregnant naar voren komt. De betrokken organisaties zelf zijn 
klaarblijkelijk minder actief aan schaderegelingen gaan doen. Voorzover er aan 
schadebemiddeling is gedaan komt initiatiefname in de vorm van eigen 
voorstellen van respondenten tijdens de effectmeting meer voor. 

75 



Het gemiddeld aantal 'voorstellen' per casus ligt bij de effectmeting hoger (1,8) 
dan bij de nulmeting (1,2). Maar wat door respondenten wel en niet als een 
voorstel ter regeling van de schade wordt gerekend, is niet altijd even helder. 
Een reactie op een voorstel van respondent of derde kan bijvoorbeeld een 
alternatief of bijstelling op één of meer onderdelen impliceren: als dat zo is 
opgevat betreft het een tegenvoorstel. Een reactie kan echter evenzeer algehele 
instemming of afkeuring inhouden en dus géén voorstel betreffen. Maar ook als 
al dit soort reacties wordt meegerekend, ongeacht of het wel of niet als 
(tegen)voorstel is aangemerkt, dan nog is het gemiddeld aantal reacties bij de 
effectmeting hoger. 

Bij de effectmeting nemen politie, schadebemiddelaar en advocaat in het te 
formeren netwerk klaarblijkelijk een meer centrale plaats in als het gaat om 
'eigen voorstellen' van respondenten. Een groter aandeel van de bekende 
reacties uit de effectmeting is ook positief, vooral als die van politie of 
schadebemiddelaar van het parket afkomen. Eigen voorstellen van respondenten 
uit de nulmeting zijn minder concreet, dan die uit de effectmeting en oogsten 
volgens henálf waarschijnlijk minder instemming van de andere partij. Bij de 
effectmeting schat een meerderheid, dat er op het laatste voorstel zal worden 
ingegaan. 

Deze meer centrale plaats van politie, schadebemiddelaar en advocaat komt ook 
tot uitdrukking in voorstellen op initiatief van derden: bij de effectmeting blijken 
die behalve van het slachtoffer met name afkomstig van politie, 
schadebemiddelaar of advocaat. Hun voorstellen zijn meer gespecificeerd dan 
tijdens de nulmeting en weerspiegelen een sterkere pressie om sneller tot een 
effectieve schaderegeling te komen. Rechtswinkel, kinderbescherming, 
reclassering en halt-bureau zijn volgens de respondenten nooit betrokken bij 
zogenaamde 'laatste' voorstellen. De in de voorstellen vervatte 
schadevergoedingen zijn relatief meer in overeenstemming met de 
gerapporteerde schade. De betalingstermijnen zijn bij de effectmeting helderder 
en ook is vaker vastgelegd, wie als incasseerder optreedt (doorgaans slachtoffer 
of politie). Minder respondenten verwachten (grote) moeilijkheden met betaling, 
er wordt meer instemming met voorstellen verkregen en die instemming is ook 
vaker voor derden controleerbaar vastgelegd. 

Als voorstellen van respondenten èn derden stammen, blijkt er duidelijk sprake 
van onderhandelen. De reclassering speelt hierbij ook een rol, naast advocaat 
en schadebemiddelaar. Maar hier blijkt enkele keren sprake van inconsistenties 
in de weergave door respondenten: het betreft vergissingen of bewust verkeerde 
voorstellingen van de gang van zaken. Afgezien hiervan lijkt de procesgang en 
de rolverdeling tussen betrokkenen op die van gevallen met alléén voorstellen 
van derden, met dien verstande dat alles toch wat diffuser is en de 
succeskansen wat minder positief worden ingeschat. 

Met betrekking tot de tweede en derde vraag (paragraaf 4.1) is het volgende 
gebleken. Voorstellen stammen ten tijde van de effectmeting vooral van politie, 
schadebemiddelaar en advocaat. Deze zijn inhoudelijk ook meer uitgewerkt en 
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concreter, terwijl ook de reacties erop en hun plaats in het proces op meer 
continuïteit duidt. Klaarblijkelijk vervullen dezelfde instanties bij de effectmeting 
eventueel opeenvolgend meerdere rollen (informant, voorsteller, intermediair, 
vaststeller van instemming en incasseerder). Dit duidt op een sterkere 
coördinatie en leidt evident tot meer succeskansen. Ook de meer positieve 
reacties op laatste voorstellen wijzen op een verbeterde coördinatie ten tijde van 
de effectmeting in vergelijking met de situatie tijdens de nulmeting. Op de vierde 
vraag van paragraaf 4.1 kan bijgevolg met een positief antwoord worden 
volstaan: betrokkenen reageren doorgaans positief op voorstellen voor een 
schaderegeling, gaan er vaker op in en schatten de kans op uitvoering relatief 
hoog. 
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5 Niet-wvs delicten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de delicten aan de orde, die niet onder het wetboek van 
strafrecht vallen. De paragrafenindeling in dit hoofdstuk volgt in grote lijnen de 
hoofdstukkenindeling van dit rapport tot dusver. De belangrijkste vragen, waarop 
dit hoofdstuk antwoord poogt te geven zijn: 
- worden respondenten met andere dan wvs-delicten onder Terwee meer of 

minder dan voorheen geconfronteerd met schadegevallen en 
schadebemiddeling; 

- door wie wordt dat gedaan, op welke wijze en met welke inhoud en wat zijn 
achtergronden voor het ontbreken van zulke informatieverschaffing. 

- van wie stammen initiatieven in de vorm van voorstellen om tot een schade- 
regeling te komen en wat houden die voorstellen concreet in; 

- hoe reageren betrokkenen op die voorstellen: gaan ze er al of niet onder voor-
waarden op in en hoe staat het met de (kansen op) executie. 

Zo komen in paragraaf 5.2 zaken aan de orde, die voor de wvs-respondenten in 
hoofdstuk 2 beschreven zijn, namelijk de kenmerken van de voorvallen. Para-
graaf 5.3 biedt een weergave van de informatievoorziening en paragraaf 5.4 van 
het bemiddelingsproces. 

Aangetekend zij hierbij, dat als criteria voor opname van wvw-delicten in Dor-
drecht geldt: de aanwezigheid van een benadeeld slachtoffer en het vóórkomen 
van schade. Gebleken is al eerder, dat met name bij het aanschrijven van 
respondenten voor een actieve machtiging een selectie in de richting van het per 
regio uiteenlopende, beoogde bereik van Terwee is toegepast, waardoor 
aangeschrevenen beslist géén toevallige steekproef uit de populatie vormen. In 
dit opzicht is het bijvoorbeeld merkwaardig, dat rijden onder invloed als Terwee-
delict voorkomt, terwijl dit doorgaans als een slachtofferloos delict wordt geboek-
staafd. Overigens moet worden opgemerkt, dat bij 'verkeersdelicten' vaker 
sprake is van verzekeringskwesties, zoals verderop (zie paragraaf 6.4) nog zal 
blijken. Wat delicten met wapens en munitie betreft: over het algemeen gaat het 
hier wèl om zaken met slachtoffers. Met betrekking tot interpretaties van verschil-
len in percentages past een waarschuwing vooraf: vooral bij de nulmeting gaat 
het om kleine absolute aantallen. 

5.2 Kenmerken voorvallen 

Bij de nulmeting vallen 13 delicten buiten het wetboek van strafrecht. De 
politieregio Brabant-Noord tekent voor het leeuwedeel hiervan; één delict is niet 
uit deze regio afkomstig, maar van Zuid-Holland Zuid. Laatstgenoemde politiere-
gio levert daarentegen bij de effectmeting het grootste deel van de niet-wvs 
delicten, namelijk 57. Verder zijn 3 respondenten met een dergelijk delict 
woonachtig in het arrondissement Den Bosch. 
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Bij beide metingen zijn er zes delicten, die noch op grond van het wetboek van 
strafrecht, noch op grond van de wegenverkeerswet gepleegd zijn. Deze 
betreffen vooral delicten tegen lokale wetten, de wet economische delicten en de 
wet wapens en munitie. In tabel 5.1 zijn enkele vaker voorkomende rubrieken op 
een rij gezet. 

Tabel 5.1: niet-wvs delicten, in procenten 

nulmeting 	 effectmeting 

wegenverkeerswet: 
- ongeval met letsel 	 23 	 20 
- ongeval materieel 	 15 	 18 
- doorrijden na ongeval materieel 	8 	 12 
- rijden onder invloed 	 0 	 10 
- overig 	 7 	 31 
totaal wegenverkeerswet 	 53 	 91 
totaal economische delicten 	 8 	 3 
totaal wapens en munitie 	 8 	 3 
totaal overige (lokale) wetten 	 31 	 3 

totaal 	 100 	 100 
N 	 13 	 60 

De geslachtsverhouding is bij nul- en effectmeting eender (zie tabel 5.2). Ook 
ten aanzien van de verhouding minder-/meerderjarig is er geen verschil. Maar bij 
de effectmeting is met name de groep 50-plussers toch méér vertegenwoordigd 
ten koste van de groep 21-29 jaar. Aan de verschillen kan echter niet al te veel 
waarde worden gehecht door het kleine aantal cases bij de nulmeting: elke 
respondent draagt 7 procent bij aan het geheel en op deze wijze komt nogal snel 
een verschil tot stand. Met dit feit moet in dit hele hoofdstuk gerekend worden. 
Voor het overige wordt wat betreft kenmerken van respondenten verwezen naar 
Bijlage 2. 
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Tabel 5.2: geslacht en leeftijdsverdeling bij niet-wvs delicten, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

man 	 85 	 85 
WOUW 	 15 	 15 

tot 18 jaar 	 8 	 7 
18-20 jaar 	 8 	 8 
21-29 jaar 	 39 	 18 
30-39 jaar 	 15 	 10 
40-49 jaar 	 15 	 22 
50 en ouder 	 15 	 35 

totaal 	 100 	 100 
N 	 13 	 60 

Aan respondenten is gevraagd inhoeverre zij het eens kunnen zijn met de 
politieomschrijving van het voorval. Bij de nulmeting blijkt 39 procent het eens te 
zijn met de door de politie gegeven omschrijving van het gebeurde. Bij de effect-
meting is 72 procent het hiermee eens. Respectievelijk 46 en 22 procent is het 
oneens met deze omschrijving. Dus is bij de nulmeting een duidelijker protest 
tegen onderdelen van de politieomschrijving hoorbaar dan bij de effectmeting. 

Bijna de helft (46 procent) van de respondenten bij de nulmeting bekent geen 
schuld en 8 procent bekent gedeeltelijk schuld. Bij de effectmeting is vooral het 
eerstgenoemde cijfer wat lager en het tweede nauwelijks anders (37 procent 
geen schuld en 9 procent gedeeltelijk). Het percentage algehele bekentenissen 
is bij de nulmeting fors lager dan bij de effectmeting (42 tegenover 71 procent). 
Dit percentage ligt voor wvs-delicten overigens op hetzelfde niveau als voor niet-
wvs delicten bij de effectmeting. Deze percentages houden gelijke tred met de 
mate van eensgezindheid ten aanzien van de politieomschrijving. Niet bekend is 
ingevuld door 42 á 24 procent van de respondenten. 
Het merendeel (7 van de 9) respondenten van de nulmeting acht de benadeelde 
helemaal niet medeschuldig. Bij de effectmeting is dit de helft (56 procent) en is 
zes procent van mening, dat de benadeelde deels medeschuldig is. 

Ongeveer tweederde tot driekwart van de respondenten (62 á 75 procent) zegt, 
dat er geen anderen als dader bij het voorval waren betrokken (zie tabel 5.3). 
Delicten met twee of meer medeplichtigen komen in de nulmeting dus meer voor 
dan bij de effectmeting. 
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Definitie 	van verdachte slachtoffer en schaderegeling 

Casus B: 	is: i:::eangemeekt als voorlopige dader, maar is tevens slachteffer''':: 
Hij keek niet  uit bij het Oversteken , : en werd aangeteden,::::Dus zijn er twee slachtoffers 
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middelen Ze zijn waarschijnlijk bang voor artikel 31 Is respondent slim gemaakt door 
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Tabel 5.3: aantal medeplichtigen bij niet-wvs delicten voor de nulmeting en de effectmeting, in 
procenten 

nul 
één 
twee 
3 of meer 

totaal 
N 

82 

nulmeting 

62 
15 
15 
8 

100 
13 

effectmeting 

75 
20 

3 
2 

100 
60 

Het percentage delicten met één of meer slachtoffers is voor de nul- en effect-
meting nagenoeg gelijk (zie schema 5.4). Bij de effectmeting is er één geval met 
zowel een persoonlijk als een bedrijf als slachtoffer: het betreft een ongeval met 
een bedrijfsbusje, vandaar het totaal van 104 procent. 



aantal respondenten 
13 
60 

wel slachtoffers 	 geen slachtoffers 
6 (46%) 	 7 (54%) 
28 (47%) 	 32 (53%) 

persoonlijke slachtoffers: 	instanties of bedrijven: 
5 (83%) 	 1 (17%) 

28 (100%) 	 1 (4%) 

Schema 5.4: gegevens omtrent slachtofferschap bij niet-wvs delicten, voor nul- en effectmeting 

Maar uit andere antwoorden blijkt, dat hierin niet alle gevallen met slachtoffers 
zijn begrepen. Worden deze 'elders toegegeven slachtoffers meegerekend en 
wordt bovendien gelet op bij een of andere vraag toegegeven schade, dan zijn 
er in de nulmeting 9 en in de effectmeting 39 'schadegevallen'. Toch stelt bij 
beide metingen een derde van de respondenten betrokken bij deze schade-
gevallen, dat de omvang van de schade volgens hen 'nihil' is. Aannemelijk is dat 
het hier om een structurele onderschatting van de realiteit gaat: zij spreken 
elders immers zelf wèl van schadegevallen. 

De materiële schade bij de nulmeting komt per respondent met schade neer op 
gemiddeld ƒ 4.066. Bij de effectmeting is het gemiddelde schadebedrag per 
respondent met gespecificeerde schade lager, namelijk f 3.605. In tabel 5.5 is 
de schade weergegeven in enkele klassen. 

Tabel 5.5: schadebedrag bij niet-wvs delicten voor de nulmeting en de effectmeting, in 
absolute aantallen 

nulmeting 	effectmeting 

nihil 	 3 	 12 
tot J.  100 	 2 	 0 
f100 tot f1.000 	 0 	 7 
ƒ 1000 tot ƒ 10.000 	 1 	 11 
ƒ 10.000 of meer 	 2 	 2 

N 	 8 	 32 
onbekend 	 1 	 7 

5.3 Contacten en informatie over schadebemiddeling 

De vraag omtrent het aantal contacten met diverse instanties is bij de nulmeting 
alleen voorgelegd aan de (negen) schadegevallen; dit lage aantal maakt het 
moeilijk om een algemene uitspraak te doen op grond van procentuele verdelin-
gen. Bij de effectmeting zijn de vragen naar contacten aan alle respondenten 
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voorgelegd. Het bereik van de politie is het grootst: deze heeft met iedereen 
contact gehad (zie tabel 5.6). Justitie heeft het op één na hoogste bereik van 
ongeveer een vijfde (22 á 18 procent). De derde in bereik is de advocaat (22 á 
10 procent). Het bereik van reclassering en bureau slachtofferhulp was 11, maar 
is bij de effectmeting lager (5 procent). Vooral de rechtswinkel en de schadebe-
middelaar kennen bij de effectmeting een hoger bereik (8 en 10 procent), omdat 
voor hen bij de nulmeting geen contacten zijn gerapporteerd. Ook de categorie 
overige kent een hoger bereik (15 procent): hier vallen ook verzekeraars onder. 

Tabel 5.6: percentage respondenten met contacten met genoemde instanties (bereik) en 
gemiddeld aantal contacten (gem), voor schadegevallen uit nul- en effectmeting 

	

nulmeting 	effectmeting 

	

bereik gem 	bereik gem 

politie/recherche 	 100 	4.3 	100 	2.7 
advocaat 	 22 	2.8 	10 	1.2 
rechtswinkel 	 0 	0.0 	 8 	0.1 
justitie 	 22 	0.6 	18 	0.2 
schadebemiddelaar 	 - 	- 	10 	0.1 
reclassering 	 11 	0.7 	 5 	0.1 
kinderbescherming 	 0 	0.0 	 0 	0.0 
bureau slachtofferhulp 	11 	0.1 	 5 	0.1 
halt 	 0 	0.0 	 2 	0.0 
overige 	 0 	0.0 	15 	0.4 

totaa12° 	 100 	8.5 	100 	4.9 
N 	 9 	9 	39 	39 

In tabel 5.6 is tevens het gemiddeld aantal contacten van respondenten met 
schade per instantie of organisatie weergegeven. Het gemiddeld aantal contac-
ten met deze niet-wvs schadegevallen is bij de effectmeting duidelijk lager. 
Naast de politie (4,3 en 2,7) springt ook de advocaat (met 2,8 en 1,2) er uit qua 
frequentie. Opvallend is, dat de contacten met beide, net zoals die met de 
reclassering en justitie, voor de effectmeting lager uitpakken dan voor de 
nulmeting. Gezien het kleine aantal respondenten kunnen verschuivingen in het 
aantal contacten echter evenzeer op een 'toevalstreffer' van één of enkele 
respondenten berusten, met de politie als enige uitzondering. 

Onder invloed van Terwee lijkt het bereik van instanties of organisaties wat 
betreft niet-wvs delicten zeker niet hoger te zijn. Wat de frequentie van contacten 
over niet-wvs delicten met schade aangaat: die is lager. Beide tendenties zijn 
tegengesteld aan die bij wvs-delicten, wat de bijzondere positie van schadebe-
middeling bij niet-wvs delicten markeert. Wel worden de contacten bij de 
effectmeting rond niet-wvs zaken net zoals voor wvs-zaken vaker telefonisch 
afgehandeld en minder vaak mondeling. Vergelijking van bereikcijfers voor alleen 
schadegevallen met totaalcijfers wat de effectmeting aangaat leert, dat van een 
grotere betrokkenheid op zaken met schade bij niet-wvs delicten geen sprake is. 
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respondenten 
13 
60 

schadegevallen: 	 geen scha- 
9 (69%) 	 degevallen: 
39 (65%) 	4 (31%) 

21 (35%) 
gewezen op de mogelijkheid van 	niet gewezen op de mogelijkheid 

schadebemiddeling: 	 van schadebemiddeling: • 
4 (44%) 	 5 (56%) 
7 (18%) 	 32 (82%) 	 _. 

wel voorstel: 	geen voorstel: 	wel voorstel: 	geen voorstel: 
1 (25%) 	3 (75%) 	3 (60%) 	2 (40%) 
3 (43%) 	4 (57%) 	6 (19%) 	26 (81%) 

Alleen de schadebemiddelaar en de categorie 'overige' vormen hierop een 
uitzondering: zij concentreren hun aandacht meer op schadegevallen. Maar ook 
daar waar een relatie bestaat is de intensiteit van die betrokkenheid bij schade-
gevallen van de kant van advocaat en politie misschien iets sterker, afgaande op 
de frequentie. 

In ongeveer twee van de drie (65 á 69 procent) gevallen is er sprake van 
schade, wat even frequent is als bij wvs-delicten. De (ruime) meerderheid van de 
gevallen (56 á 82 procent) is niet gewezen op de mogelijkheid van 
schadebemiddeling: respondenten betrokken bij niet-wvs delicten worden 
hierover tijdens de effectmeting minder geïnformeerd dan anderen. Bij de 
nulmeting heeft er, ondanks het ontbreken van informatie, toch in enkele 
gevallen schadebemiddeling plaatsgevonden, bij de effectmeting is dit minder het 
geval. Als er wel op de mogelijkheid van schadebemiddeling is gewezen, is er bij 
de effectmeting vaker een voorstel gevolgd, net als bij de wvs-delicten. Hiermee 
volgt schema 5.7 het patroon van schema 3.1. 

Schema 51: stroomschema over het verloop van het bemiddelingsproces voor nul- en 
effectmeting bij niet-wvs delicten 

De lage N bij de nulmeting maakt zinvolle uitspraken moeilijk over de informa-
tieverstrekking rond schadebemiddeling bij contacten. De uitspraak, dat bureau 
slachtofferhulp in 100 procent van de gevallen informatie verstrekt, betekent dat 
één respondent contact heeft gehad met bureau slachtofferhulp èn die informatie 
heeft ontvangen. Bij de effectmeting zijn de aantallen wel wat hoger. Er zijn 7 
contacten geweest met justitie, maar parket noch rechtbank hebben die gelegen-
heid aangegrepen om informatie te geven. En wat te denken van vier infor-
matieloze contacten met de schadebemiddelaar? 
Van de niet-wvs gevallen heeft niemand de brochure 'schadevergoeding als 
straf: wat is dat' van het ministerie ontvangen. Eén respondent bij de nulmeting 
stelt een brochure over schadebemiddeling te hebben gehad. Inzicht in de 
kwaliteit van de geboden informatie is hiermee dus evenmin te verkrijgen. 
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respondenten 
13 
60 

schade: 	 geen 
9 (69%) 	 schade: 

39 (65%) 	4 (31%) 
21(35%) 

schadebemiddeling: 	 geen schade- 
4 (44%) 	 bemiddeling: 
9 (23%) 	5 (56%) 

30 (77%) 

	

eigen 	voorstel van 	eigen voorstel + 

	

voorstel 	derden: 	voorstel derden 

	

3 (75%) 	0 (0%) 	 1 (25%) 

	

4 (45%) 	3 (33%) 	 2 (22%) 

5.4 Het bemiddelingsproces 

Voor niet-wvs delicten heeft er, net als bij de wvs-delicten, bij de effectmeting 
minder schadebemiddeling plaatsgevonden dan bij de nulmeting (23 versus 44 
procent). In totaal heeft vier keer schadebemiddeling plaatsgevonden bij de 
nulmeting en negen keer bij de effectmeting (zie schema 5.8). 

Schema 5.8: stroomschema over het verloop van schadebemiddeling voor niet-wvs delicten 

In het navolgende worden de zaken met voorstellen besproken. Gezien het 
kleine aantal cases worden in de beschrijvingen alleen absolute aantallen 
vermeld. De paragraaf wordt afgesloten met de situaties, waarbij er van een 
voorstel geen sprake is. Hier zijn de cases groter in aantal. 

Ruzie over schaderegeling 

Respondent was op de vlücht:voCir:iémand, die hem bedreigde. Hij is gevlucht, orridaf ,  
:ida persoon:met:wie :hij een afspraak had orni:::.een schade .' té ,'regelen,:linem1Met;geweld:::::: 
:naar:hétEiEbureati::heeft gesleurd. 'Respondent had Ok betreffendeyPerSöoffiVaWdeliets:::::::::: 
:gereden en dat is uitgemond in éérinntthadérégelfiiggViaadelpolitig. Dit duurde te' lang : 
naar de zin van het  met dit voorval als gevolg DennVocrgeathiadénisbeeft, : :„„ :::  
waarschijnlijk meegespeeld bij de rechter om te oordelen tot eenntalatiéf . . i tagé straf voor 
rijden ondér : inVioed:: ::Bij dit voorval is  geen slachtoffeneni:igeen ::schade:iopgageven: 

Wèl voorstellen 

Zeven respondenten melden alleen eigen voorstellen. Voorstellen van derden 
komen vooral bij de effectmeting voor en zelden bij de nulmeting. Bij de 13 
betrokken respondenten gaat het in concreto om 18 voorstellen, waarvan 10 van 
henzelf afkomstig en de rest van derden. Laatstgenoemde voorstellen stammen 
van slachtoffer of bureau slachtofferhulp, van advocaat of HALT-bureau, van 
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politie of schadebemiddelaar of overige organisaties of instanties. De voorstellen 
gaan over bedragen variërend van ƒ 100 tot en met ƒ 400 en behelzen drie keer 
een nihil bedrag. Bij zeven voorstellen gaat het om betaling van de schadever-
goeding in één keer. De reacties op die voorstellen zijn in meerderheid positief 
evenals de inschatting van de kans op acceptatie door de tegenpartij. 

Géén voorstellen 

Bij één van de vijf respondent zonder voorstellen uit de nulmeting is de schade 
getaxeerd en bij de helft (15 van de 30) van de respondenten uit de effectmeting 
is dit eveneens gebeurd. Bovendien hebben enkele respondenten zelf een 
goede indruk van de schade. Er zijn 21 schadebedragen genoemd, van f  300 
tot ƒ 10.000. Veertien respondenten uit de effectmeting stellen, dat ze niets 
hoeven te betalen. Zes respondenten noemen een in hun ogen redelijke 
schadevergoeding, zijnde niet 'niets': dit zouden goede kandidaten voor succes-
rijke schadebemiddeling kunnen zijn. Men laat men zich relatief zelden (zeven 
keer, nagenoeg gelijk gespreid over alle antwoordcategorieën) uit over de 
persoonlijke betalingsmogelijkheden. 

Géén.schaderegeling? 

De omschrijving klopt, maar de tegenpartij reed op de weghelft van de respondent en 
"die "isSchuldig aan 'het ongeval. In verband met .alcoholgebruik heeft hij de schuld op . 	. 
zich genomen. De reactie van . het slachtoffer op een schaderegelingsvoorstel van zijn 
:kant was negatief. Hij zegt wel zich aansprakelijk te hebben gesteld voor de kosten en 
.dat,deze kosten rechtstreeks aan de verzekering betaald zijn. Hiervoor heeft hij een .  
bedrag van j . .13.00Ó,- geleend (om de schade aan de verzekering te betalen, die dat 
heeft uitgekeerd aan het Slachtoffer); Eigenlijk is in dit geval indirect sprake van 
schadebemiddeling, via  de verzekering. Het slachtoffer heeft op geen enkele manier 
gereageerd op de pogingen van de respondent om de schade onderling te regelen 
(nee, logisch,' als die gedronken heeft!). Respondent denkt dat hij' misschien door de 
betaling aan de verzekering wel een relatief lage straf heeft gehad. Bij schadebemidde-
ling in het algemeen hangt het ervan af, hoe groot het delict is. Het . moet niet zo zijn, 
dat de rijken hun schuld kunnen afkopen. 

5.5 Samenvatting 

De delicten, die niet onder het wetboek van strafrecht vallen, bestaan in 
hoofdzaak uit delicten tegen de wegenverkeerswet. Vooral in de nulmeting 
betreft het slechts een beperkt aantal gevallen. De politieregio Zuid-Holland Zuid 
levert daarentegen bij de effectmeting het leeuwedeel van de niet-wvs delicten, 
namelijk 57. 
Bij de nulmeting is een duidelijker protest tegen onderdelen van die politieom- 
schrijvingen hoorbaar dan bij de effectmeting. In lijn hiermee zijn algehele 
bekentenissen bij de nulmeting veel zeldzamer (42 procent) dan bij de effect- 
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meting (71 procent). Driekwart (zeven van de negen) van de respondenten uit de 
nulmeting acht de benadeelde helemaal niet medeschuldig, bij de effectmeting is 
dit 56 procent. Ongeveer tweederde tot driekwart van de respondenten zegt, dat 
er geen mededaders bij het voorval waren betrokken. Delicten met twee of meer 
medeplichtigen komen in de nulmeting meer voor dan bij de effectmeting. Het 
percentage delicten met één of meer slachtoffers is voor de nul- en effectmeting 
nagenoeg gelijk. 

Van een schadebedrag is alleen sprake bij de (door de respondenten toegege-
ven) schadegevallen. Dit zijn er in de nulmeting 9 en in de effectmeting 39. 
Toch stelt bij beide metingen een derde, dat de omvang van de schade volgens 
hen 'nihil' is. Aannemelijk is dat het hier om misvattingen dan wel een structurele 
onderschatting van de realiteit gaat: zij spreken elders immers zelf wèl van 
schadegevallen. De materiële schade per respondent met schade komt bij de 
nulmeting neer op gemiddeld ƒ 4.066. Het vergelijkbare schadebedrag is bij de 
effectmeting lager, namelijk gemiddeld f  3.605. 

Het bereik van de politie is het grootst: deze heeft telkens met iedereen contact 
gehad. Justitie heeft in beide metingen met ongeveer een vijfde contact, maar bij 
de advocaat is het bereik minder (22 tegenover 10 procent), net als bij reclasse-
ring en bureau slachtofferhulp. Daarentegen kennen schadebemiddelaar en 
anderen bij de effectmeting een iets hoger bereik: bij de nulmeting hadden zij 
geen contacten. De gemiddelde frequentie van de contacten is bij de effectme-
ting lager en dat ligt vooral aan politie en advocaat. Ook de contacten met 
justitie en reclassering pakken lager uit. Onder invloed van Terwee is het bereik 
wat betreft niet-wvs delicten zeker niet hoger en de frequentie van contacten met 
instanties of organisaties over niet-wvs delicten met schade lager. Dit is tegenge-
steld aan de trend bij wvs-delicten met schade, wat de bijzondere positie van 
niet-wvs delicten markeert. 

In ongeveer twee van de drie gevallen is er sprake van schade, wat overeen-
komt met wvs-delicten. Schadegevallen komen bij niet-wvs delicten even vaak 
voor als bij wvs-delicten. Een (ruime) meerderheid van de gevallen (56 á 82 
procent) is niet gewezen op de mogelijkheid van schadebemiddeling en dit geldt 
vooral de effectmeting. Hiermee is de eerste vraag (zie paragraaf 5.1) 
beantwoord. Als er wèl op de mogelijkheid van schadebemiddeling is gewezen, 
is er bij de effectmeting vaker (43 procent versus 25 procent bij de nulmeting) 
een voorstel gevolgd, net zoals bij wvs-delicten. Over de mate van informatiever-
strekking over schadebemiddeling is weinig te zeggen op basis van deze kleine 
aantallen: het beeld is nogal diffuus. Met betrekking tot de tweede vraag valt de 
minder centrale rol van politie en advocaat op. Relatief vaak is de gelegenheid 
niet te baat genomen om informatie te verstrekken, met name door justitie of 
schadebemiddelaar. Geen enkele respondent heeft de brochure 'Schadever-
goeding als straf: wat is dat' van het ministerie van justitie gehad. 

Voor de niet-wvs delicten heeft er, net als bij de wvs-delicten, bij de nulmeting 
meer schadebemiddeling plaatsgevonden dan bij de effectmeting (40 versus 23 
procent). Zeven respondenten melden alleen eigen voorstellen. Voorstellen van 

88 



derden komen vooral bij de effectmeting voor en zelden bij de nulmeting. Bij de 
13 betrokken respondenten gaat het in concreto om 18 in meerderheid 'eigen' 
voorstellen. Andere voorstellen stammen onder meer van slachtoffer of bureau 
slachtofferhulp, advocaat of HALT-bureau, van politie of schadebemiddelaar. De 
voorstellen gaan over bedragen van ƒ 100 tot en met f  400 en behelzen drie 
keer een nihil bedrag. Bij zeven voorstellen gaat het om betaling van de schade-
vergoeding in één keer. De reacties op die voorstellen zijn in meerderheid 
positief evenals de inschatting van de kans op acceptatie door de tegenpartij. 

Bij de 30 casussen zonder een voorstel uit de effectmeting is er klaarblijkelijk 
toch vaak sprake van schade. Er zijn 21 schadebedragen genoemd, variërend 
van ƒ 300 tot ƒ 10.000. Bij de effectmeting zijn deze vaker gebaseerd op 
schadetaxaties. In de nulmeting wordt slechts in één op de vijf gevallen schade 
erkend. De derde en vierde vraag zijn hiermee beantwoord. Veertien responden-
ten uit de effectmeting stellen, dat ze niets hoeven te betalen. Zes respondenten 
noemen een in hun ogen redelijker schadebedrag, zijnde niet 'niets'. Deze zes 
zijn in principe goede kandidaten voor schadebemiddeling. Men laat men zich 
relatief zelden uit over de persoonlijke betalingsmogelijkheden. 
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6 Verwachtingen en houdingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan houdingen en verwachtingen van respondenten centraal. 
Het gaat telkens om de vraag of en zo ja inhoeverre deze houdingen en ver-
wachtingen samenhangen met kenmerken van respondenten, van voorvallen, 
van het justitiële proces en uiteraard van het proces van schadebemiddeling. 
Hierbij wordt vooral gelet op differentiaties tussen diverse categorieën. Om deze 
verwachtingen goed te kunnen plaatsen worden telkens vooraf relevante visies 
en meningen dan wel relevante feiten over de stand van zaken van het strafpro-
ces afgezet tegen de betreffende onderscheiding. 

Allereerst worden de visies, houdingen en verwachtingen in het algemeen en 
over alle respondenten ongeacht de meting gepresenteerd (paragraaf 6.2). 
Gekeken wordt vervolgens concreet naar de per meting uiteenlopende machti-
gingssystematiek (paragraaf 6.3), de delictgroepen in verband met hun uiteenlo-
pende benadering of reactie wat betreft schadebemiddeling (paragraaf 6.4) en 
het onderscheid naar schade en feitelijke bemiddeling (paragraaf 6.5). In 
laatstgenoemde paragraaf wordt de totale respondentenpopulatie onderscheiden 
in een groep zonder schade, een groep met schade maar zonder schade-
bemiddeling, een groep waarbij schadebemiddeling heeft plaatsgevonden en als 
vierde en laatste groep: de niet-wetboek van strafrecht groep. In paragraaf 6.6 
tenslotte wordt een verdeling van respondenten naar houding of waardenori-
entatie gemaakt, die ontleend is aan een schaal rond moraliteit, die met behulp 
van een statistische analyse op de data tot stand is gebracht. 

6.2 Algemeen 

Hoe staan de ondervraagden in het algemeen tegenover het voorval en de 
schuldvraag? Hebben ze bekend, is er kans op schadevergoeding door derden, 
wat verwachten ze actueel van straf of strafmaat, van medewerking aan een 
schaderegeling en hoe kijken ze aan tegen de nieuwe mogelijkheid van schade-
bemiddeling? Een kleine meerderheid is het helemaal eens met de politieom-
schrijving van het voorval. Een grote minderheid acht zichzelf helemaal eraan 
schuldig en een kleine minderheid ziet benadeelde(n) als helemaal medeschul-
dig. Ondanks dit alles heeft bijna driekwart zijn of haar aandeel in het voorval 
naar eigen zeggen volledig bekend. Ongeveer een zesde deel meent, dat er 
kans bestaat op vergoeding van de schade door derden. 
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Tabel 6.1: Relevante visies, houdingen en verwachtingen van alle respondenten in het 
algemeen (in procenten van het totaal) 

percentage 

- helemaal eens met politieomschrijving voorval 	 56 
- naar eigen zeggen zelf helemaal schuldig aan voorval 	 39 
- benadeelde(n) helemaal medeschuldig aan voorval 	 19 
- algehele bekentenis van voorval 	 71 
- wel kans op schadevergoeding door derden 	 17 

- eens met mogelijkheid voor verdachten terzake schaderegeling 	 87 
- wel effect verwacht van medewerking op straf of strafmaat 	 69 
- verwacht feitelijk kwijtschelding van straf of strafvermindering 	 42 
- zaak moet nog voor de rechter komen of wordt aangevochten 	 57 
- uitspraak rechter valt (erg) mee 	 54 

N 	 384 

Een overgrote meerderheid (bijna 90 procent) staat positief tegenover de nieuwe 
mogelijkheden voor verdachten om zelf initiatieven rond schadebemiddeling te 
nemen. Ruim twee vijfde deel verwacht ten tijde van het interview kwijtschelding 
van straf of strafvermindering. Hierbij moet worden aangetekend, dat ten tijde 
van het interview de zaak slechts voor een minderheid nog 'sub judice' is. Voor 
een deel van de verdachten is dus op dat moment al bekend, welke en hoeveel 
straf hen is toegekend. Daartegenover staat ruim twee derde, die stelt dat ze 
van medewerking aan een schaderegeling effecten verwachten op soort straf of 
strafmaat. lets meer dan de helft vindt de uitspraak van de rechter (erg) meeval-
len. 

6.3 Verwachtingen naar meting 

Het vragenblok met de titel 'Mening over schaderegeling' in de vragenlijst begint 
met een vraag naar persoonlijke verwachtingen ten aanzien van de eigen zaak. 
De cijfers in tabel 6.2 zijn weergegeven als percentage op de totale groep van 
uitsluitend wvs-delicten, dat de betreffende verwachting heeft. Alle overigen 
hebben de betreffende verwachting dus niet of blijven het antwoord schuldig. 

De verschillen tussen de nul- en effectmeting zijn niet groot. Bovendien lijken ze 
een beetje 'complementair': tegenover iets minder mensen bij de effectmeting 
die een politiesepot verwachten, staan iets meer mensen bij de nulmeting die 
een sepot van het openbaar ministerie voor zich weggelegd zien. Op dezelfde 
wijze verwachten iets minder mensen bij de effectmeting kwijtschelding van straf, 
maar iets meer mensen uit de nulmeting een lichtere straf. Respondenten van 
de effectmeting verwachten iets meer gemoedsrust dan die van de nulmeting: dit 
verschil is het grootst (9 procent). Het percentage dat herstel van de relatie met 
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het slachtoffer verwacht is het kleinst. Er zijn variaties naar delictgroep (zie 
onder andere verderop tabel 6.6). 

Tabel 6.2: actuele verwachtingen wat betreft een eventuele straf, als percentage van N in elke 
groep alleen voor wvs-delicten (op elk item kan gescoord worden) 

seponering door politie 
seponering door justitie 

kwijtschelding van straf 
lichtere vorm van straf 

nulmeting 	effectmeting 

30 	 27 
24 	 26 

26 	 20 
20 	 23 

een gerust geweten 	 30 	 39 
gevoel het goed gemaakt te hebben 	24 	 25 ,. 
herstel relatie met het slachtoffer 	 10 	 6 

N 171 	 140 

Wat is, naast deze verwachtingen, de concrete stand van zaken met betrekking 
tot de eigen strafzaak (zie tabel 6.3)? Bij de nulmeting heeft inderdaad vaker een 
politiesepot plaatsgevonden volgens de respondenten. Het aandeel van justitiële 
sepots en transactie-afhandelingen is nagenoeg gelijk gebleven, evenals het 
aandeel uitspraken van de rechter. Het aandeel zaken, dat nog moet voorko-
men, is echter hoger. 
Voor de 34 á 26 rechterlijke uitspraken is bovendien gevraagd naar de reacties 
in de zin van mee- en tegenvallers. Hierop hebben 32 á 25 respondenten 
geantwoord. In minstens de helft van de gevallen (50 á 60 procent) spreekt men 
van een meevallende uitspraak. Bij de nulmeting valt de uitspraak relatief vaker 
tegen dan bij de effectmeting (37 á 28 procent). De overige respondenten (13 á 
12 procent) houden het midden tussen mee- en tegenvaller. 

Tabel 6.3: stand van zaken met betrekking tot de strafzaak, bij nul- en effectmeting; alleen 
voor wvs-delicten (in procenten) 

nulmeting 	effectmeting 

politiesepot 	 30 	 16 
sepot officier van justitie 	 9 	 8 
transactie openbaar ministerie 	 9 	 7 
zaak moet nog voorkomen 	 30 	 49 
uitspraak rechter 	 20 	 20 
wordt aangevochten 	 2 	 0 

totaal 	 100 	 100 
N 	 151 	 130 
onbekend 	 20 	 10 
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Aan de respondenten is verder de vraag voorgelegd: Denkt u, dat het mee-
werken aan een schaderegeling van invloed kan zijn op de strafmaat? In tabel 
6.4 zijn alleen de positieve en negatieve verwachtingen weergegeven. Bij beide 
metingen denkt iets minder dan drie kwart van de respondenten, dat medewer-
king inderdaad doorwerkt in de straf. De percentages zijn berekend op de ja-nee 
dichotomie: bij de nulmeting zijn er duidelijk méér twijfelaars en scores 'onbe-
kend' dan bij de effectmeting. 

Tabel 6.4: effectverwachting van medewerking aan een schaderegeling wat betreft straf-
vermindering/kwijtschelding alleen voor wvs-delicten, in procenten bij nul- en effectmeting 

6.4 Verwachtingen naar delict 
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nulmeting 	effectmeting 

ja 	 71 	 72 
nee 	 29 	 28 

totaal 	 100 	 100 
N 	 84 	 109 
onbekend 	 87 	 31 

Vindt de respondent, dat een verdachte een kans moet krijgen om initiatieven 
voor een schaderegeling te ontplooien? Ook in tabel 6.5 zijn alleen de ja-neen 
percentages weergegeven. Ten aanzien van deze vraag hebben meer respon-
denten een uitgesproken mening dan ten aanzien van de vorige. Ook is men 
positiever ten aanzien van de stelling, hoewel het percentage dat de stelling 
onderschrijft bij de effectmeting kleiner is dan bij de nulmeting. 

Tabel 6.5: positieve stellingname ten aanzien van de mogelijkheid voor een verdachte om 
initiatieven te ontplooien voor een schaderegeling bij wvs-delicten, in procenten bij nul- en 
effectmeting 

nulmeting 	effectmeting 

ja 	 93 	 79 
nee 	 7 	 21 

totaal 	 100 	 100 
N 	 148 	 117 
onbekend 	 23 	 23 

In paragraaf 1.5 is gebleken, dat beide metingen wat betreft delicten ten aanzien 
van verschillende wetboeken nogal uiteenlopen (zie met name tabel 1.14). In 
deze paragraaf worden de oordelen en verwachtingen daarom onderverdeeld op 
grond van het wetboek waartegen een overtreding is begaan. Delicten tegen het 



wetboek van strafrecht zijn gespecificeerd naar geweld, vermogen en vernieling. 
Daarnaast zijn er delicten begaan ten aanzien van de wegenverkeerswet, met 
name bij de effectmeting. De 'overige' delicten bestaan vooral uit delicten tegen 
lokale wetgeving (6), tegen de wet economische delicten (3) en tegen de wet 
wapens en munitie (3). Deze groep is klein in aantal, zodat aan de percentages 
niet al teveel waarde moet worden gehecht. Voor de volledigheid zijn ze echter 
toch opgenomen in de tabellen. De in de tabellen weergegeven aantallen 
omvatten dus alle 384 respondenten: 184 voor de nulmeting en 200 voor de 
effectmeting. 

Alvorens de verwachtingen naar delict te presenteren is het dienstig enkele 
verschillen in de kijk van respondenten op soorten delicten te benadrukken. Zij 
vormen immers de achtergrond, waartegen uiteenlopende houdingen en ver-
wachtingen kunnen worden begrepen: 
- Bij de gewelds- en overige delicten wordt de omschrijving van het voorval het 

minst onderschreven: meer dan de helft heeft bedenkingen tegen de politie-
versie van het gebeurde. De politieomschrijving van delicten tegen de wegen-
verkeerswet ondervindt de meeste steun van de respondenten: 72 procent van 
de respondenten stelt het hiermee (helemaal) eens te zijn. 

- Bij gewelds- en overige delicten is men het minst bereid om schuld aan het 
voorval te bekennen: 22 procent acht zichzelf helemaal 'of grotendeels schuldig 
aan het voorval, terwijl het algemeen gemiddelde van alle respondenten op 44 
procent ligt. Vernieling komt met 43 procent in de buurt van dit algemeen 
gemiddelde. Boven dit gemiddelde bevinden zich de delicten ten aanzien van 
de wegenverkeerswet (50 procent) en vermogensdelicten (56 procent). Met 
name wvw-respondenten hebben op emotionele gronden protesten geuit tegen 
de vraagstelling. Dit betreft met name begrippen als 'schuld' en 'daderschap'. 
Eén respondent verwoordt dit als volgt: "Technisch gezien ben ik wel schuldig, 
maar gevoelsmatig helemaal niet. Een ongelukje kan iedereen overkomen". 

- Bij geweldsdelicten wordt de schuld aan het voorval voor een groot gedeelte in 
de schoenen van benadeelden geschoven: 40 procent vindt, dat het slachtoffer 
helemaal schuld is aan het voorval en 80 procent vindt, dat er minstens een 
deel van de schuld bij het slachtoffer ligt. Het andere extreem wordt gevonden 
bij de vermogensdelicten. 

- Bij geweldsdelicten is het percentage, dat het voorval volledig bekend heeft, 
eveneens het kleinste, maar het is toch hoger dan op grond van de eerdere 
cijfers met betrekking tot schuld aan het voorval vermoed kan worden. Als de 
gehele en gedeeltelijke bekentenissen samengenomen worden is het percenta-
ge niet kleiner dan bij de andere delicten: het schommelt overal rond drie 
kwart. Bij vermogensdelicten is het percentage volledige bekentenissen het 
hoogst (79 procent). 

- Bij geweld is het minste sprake van schade; waarschijnlijk is het echter wel zo, 
dat de schade (evenals letsel) hier het meest gebagatelliseerd wordt. Kans dat 
de schade door derden wordt vergoed is er bij geweldsdelicten echter 
nauwelijks (5 procent): maximaal 43 procent van de respondenten zou er 
eventueel zelf voor moeten opdraaien. Bij vermogen (56 procent) en vernieling 
(64 procent) zijn deze percentages (mèt schade én een eventuele claim) 
hoger. Bij bijna de helft (46 procent) van de delicten ten aanzien van de 
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wegenverkeerswet is de kans aanwezig, dat de schade door derden (met 
name verzekeringsmaatschappijen) wordt vergoed. Aangezien in 29 procent 
van de gevallen geen schade opgetreden is, kan in maximaal 25 procent van 
de gevallen voorkomende schade alleen op de respondent verhaald worden. 
Dit laatste percentage is beduidend lager dan bij delicten in het kader van wet-
boek van strafrecht. 

Door respondenten wordt wat betreft de eventuele straf bij vermogensdelicten 
het vaakst een politiesepot verwacht (zie tabel 6.6). Ook bij vernieling verwacht 
men vaker een sepot, maar hier gelden de verwachtingen in deze eerder justitie 
dan politie. Bij delicten ten aanzien van de wegenverkeerswet en bij geweldsde-
licten worden sepots het minst verwacht. 
Verdachten van geweldsdelicten gaan relatief het meest frequent uit van kwijt-
schelding van straf. Dit is ongetwijfeld voor een deel het gevolg van het feit, dat 
geweldsdelicten nogal eens voortkomen uit jarenlang slepende kwesties, waarbij 
de ene partij er niet zelden van overtuigd is dat de andere partij méér schuld 
treft. Het percentage respondenten, dat de benadeelde medeschuldig acht is niet 
voor niets bij deze delictgroep het grootst (zie tabel 6.8). Kwijtschelding of 
verlichting van straf worden bij de wegenverkeerswet echter het minst verwacht. 
Bij geweldsdelicten wordt van een mogelijke straf het meest een gerust geweten 
verwacht en het minst het gevoel het goed gemaakt te hebben. Deze twee 
zaken hoeven kennelijk niet zo veel met elkaar te maken te hebben. Bij de 
wegenverkeerswet wordt echter op beide zaken laag gescoord. 

Tabel 6.6: actuele verwachtingen ten aanzien van een eventuele straf, als percentage van N in 
elke delictgroep (op elk item kan gescoord worden) 

seponering door politie 
seponering door justitie 

kwijtschelding van straf 
lichtere vorm van straf 

een gerust geweten 	 40 	33 	30 	23 	17 	32 
gevoel goed gemaakt te hebben 	17 	26 	30 	18 	8 	23 
herstel relatie met slachtoffer 	9 	8 	7 	8 	0 	8 

N 

Voor de verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de strafzaak is de 
feitelijke stand van zaken van belang, voor zover bekend op de interviewdatum. 
Rond een kwart (24 procent) van de respondenten stelt dat de politie de zaak 
heeft geseponeerd, waarbij de percentages variëren van 18 tot 28 (afgezien dan 
van die 40 procent bij 'overige' delicten, die echter op weinig cases gebaseerd 
is). Maximaal 10 procent - en dat is bij vermogensdelicten het geval - verwacht 
een justitieel sepot. Bij de wegenverkeerswet verwacht men het meest vaak een 
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geweld vermogen vernieling 	wvw overig 	totaal 

23 	32 	28 	26 	17 	28 
25 	23 	28 	18 	8 	23 

30 	21 	22 	13 	25 	22 
20 	21 	23 	12 	17 	20 

87 	164 	60 	61 	12 	384 



boete (22 procent) en dat kan op zich wel in overeenstemming zijn met de 
praktijk. Bij geweldsdelicten wordt het vaakst (49 procent) gesteld, dat de zaak 
nog moet voorkomen, terwijl de uitspraak van de rechter bij vermogensdelicten 
het vaakst voorligt (23 procent). 

Tabel 6.7 stand van zaken met betrekking tot de strafzaak; naar delictgroep (in procenten) 

geweld vermogen vernieling 	wvw overig 	totaal 

politiesepot 	 18 	26 	28 	24 	40 	24 
sepot officier van justitie 	 7 	10 	6 	7 	0 	8 
transactie openbaar ministerie 	6 	7 	11 	22 	0 	10 
zaak moet nog voorkomen 	49 	33 	38 	28 	30 	37 
uitspraak rechter 	 19 	23 	15 	19 	30 	20 
wordt aangevochten 	 1 	 1 	 2 	0 	0 	1 

totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 
N 	 85 	143 	53 	54 	10 	345 
onbekend 	 2 	21 	 7 	7 	2 	39 

Strafvermindering of kwijtschelding van straf als gevolg van medewerking aan 
een schaderegeling wordt het meest verwacht bij vernieling: 80 procent van 
degenen die hier een mening over hebben geuit, verwacht dit (zie tabel 6.8). 
Geconcludeerd kan worden dat dit waarschijnlijk duidt op het effect van 'halt-
projecten', waarbij baldadige jongeren gokken op een alternatieve straf ter 
vervanging van de straf, die normaliter op een dergelijk delict zou staan. Het 
percentage respondenten bij geweld en bij de wegenverkeerswet met een 
uitgesproken verwachting van strafvermindering of -kwijtschelding is weliswaar 
kleiner dan bij de overige delicten, maar toch nog altijd meer dan de helft (60, 
respectievelijk 55 procent). 

Tabel 6.8: effectverwachting van medewerking aan een schaderegeling wat betreft straf-
vermindering/kwijtschelding, in procenten per delictgroep 

geweld vermogen 	vernieling 	wvw overig 	totaal 

ja 	 60 	74 	80 	55 	33 	69 
nee 	 40 	26 	20 	45 	67 	31 

totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 
N 	 53 	100 	40 	22 	3 	218 
onbekend/geen mening 	 34 	64 	20 	39 	9 	166 

Bij 11 procent (9 van de 78) van de gevallen, waarin is bemiddeld voor een 
schaderegeling, bestaat in principe niet de bereidheid om de schade te betalen. 
Deze respondenten zijn wat meer betrokken bij geweldsdelicten, vernieling en 
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overige delicten. De toegegeven eigen mogelijkheden om te betalen zijn alleen 
bij schadebemiddeling rond wvw-zaken wat groter. 

6.5 Verwachtingen naar schade 

lnhoeverre leiden ervaringen met schade en met schadebemiddeling tot andere 
stellingnames van respondenten? Deze vraag wordt beantwoord tegen dezelfde 
achtergrondvariabelen, zoals die zijn gehanteerd in de vorige paragrafen. De 
totale groep van respondenten over de twee metingen heen (N=384) is hiertoe 
opgedeeld in drie groepen: 
- één groep, waarbij naar eigen zeggen geen sprake is van schade (n=133); 
- één groep, waarbij weliswaar sprake is van schade, maar waarbij nooit in de 

schade bemiddeld is door respondent zelf of derden (n=173); 
- één groep, waarbij sprake is van schade en die ook kennis heeft kunnen 

maken met schadebemiddeling (n=78). 

De laatstgenoemde groep verwacht relatief het meest vaak een sepot, zowel van 
de kant van politie als van justitie (zie tabel 6.9). De laagste percentages terzake 
komen voor bij de groep met schade, maar zonder voorstel. 
De percentages met verwachting van kwijtschelding of vermindering van straf 
zijn grilliger. Kwijtschelding wordt iets minder verwacht door de groep met 
schade maar zonder voorstel, maar een lichtere straf daarentegen weer wat 
meer dan door de overige groepen. 

Medewerking aan schadebemiddeling lijkt afgaande op de verwachting van 
respondenten wel effect te hebben op het eigen geweten en het persoonlijke 
gevoel naar het slachtoffer toe. Het percentage respondenten met een gerust 
geweten en met het gevoel het goed gemaakt te hebben is hoger dan bij de 
twee overige groepen. Ook wordt vaker herstel van de relatie met het slachtoffer 
verwacht. 
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Tabel 6.9: actuele verwachtingen ten aanzien van een eventuele straf, als percentage van N in 
elke schadegroep (op elk item kan gescoord worden) 

seponering door politie 
seponering door justitie 

kwijtschelding van straf 
lichtere vorm van straf 

	

geen 	wel schade schade met 

	

schade 	geen voorstel 	voorstel 	totaal 

29 	 24 	35 	28 
24 	 19 	32 	23 

23 	 20 	24 	22 
17 	 22 	18 	20 

een gerust geweten 	 32 	 28 	40 	32 
gevoel het goed gemaakt te hebben 	17 	 23 	35 	23 
herstel relatie met het slachtoffer 	 5 	 5 	19 	 8 

N 133 	 173 	78 	384 

De groep met schade maar zonder schadevoorstel zegt relatief vaker dan de 
beide overige groepen, dat de zaak nog moet voorkomen (45 tegen gemiddeld 
37 procent). Minder vaak ligt bij deze groep al een uitspraak van de rechter voor 
(17 versus gemiddeld 20 procent). De overige percentages ontlopen elkaar niet 
veel. Medewerking aan schadebemiddeling lijkt derhalve geen effect te sorteren 
op het verloop van de strafzaak. 

Tabel 6.10: stand van zaken met betrekking tot de strafzaak, naar ervaring met schade en - 
bemiddeling 

	

geen 	wel schade schade met 

	

schade 	geen voorstel 	voorstel totaal 

politiesepot 	 26 	 22 	27 	24 
sepot officier van justitie 	 11 	 6 	 6 	 8 
transactie openbaar ministerie 	 9 	 9 	11 	 10 
zaak moet nog voorkomen 	 28 	 45 	34 	37 
uitspraak rechter 	 24 	 17 	22 	20 
wordt aangevochten 	 2 	 1 	 0 	 1 

totaal 	 100 	 100 	100 	100 
N 	 117 	 157 	71 	345 
onbekend 	 16 	 16 	 7 	39 

Medewerking aan schadebemiddeling levert wel verwachtingen op ten aanzien 
van strafvermindering of kwijtschelding van straf (75 procent, zie tabel 6.11). 
Maar dit verband zou ook omgekeerd kunnen liggen, doordat mensen met 
hogere verwachtingen vaker meewerken aan een schaderegeling. Het aandeel 
van de categorie 'onbekend/geen mening' is bij deze groep ook relatief klein. De 
groep zonder schade heeft wat dit betreft de minst hoge verwachtingen (64 pro- 
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cent) en dat is niet onlogisch: voor hen lijkt de vraag erg ver af te staan van de 
door hen beleefde realiteit. Ingeval van schade aan een benadeelde zonder dat 
er sprake is van een voorstel ter regeling van de schade liggen de verwachtin-
gen ten aanzien van strafvermindering of kwijtschelding hier tussenin (70 pro-
cent). Als er echter géén schade is ofwel wèl schade maar géén voorstel dan 
blijven velen het antwoord op de vraag schuldig of geven geen mening: hun ver-
wachtingen zijn klaarblijkelijk minder hoog of uitgekristalliseerd dan bij de 
respondenten met een schaderegelingsvoorstel. Dit zou erop kunnen duiden dat 
(positieve) verwachtingen terzake samenhangen met de aanwezigheid van 
schaderegelingsvoorstellen. 

Tabel 6.11: effectverwachting van medewerking aan een schaderegeling wat betreft straf-
vermindering/kwijtschelding, in procenten naar ervaring met schade en -bemiddeling 
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geen 	wel schade schade met 

	

schade 	geen voorstel 	voorstel 

ja 	 64 	 70 	75 	69 
nee 	 36 	 30 	25 	31 

totaal 	 100 	 100 	100 	100 
N 	 72 	 89 	57 	218 
onbekend/geen mening 	 61 	 84 	21 	166 

De mening ten aanzien van de mogelijkheid voor verdachten om iets te onderne-
men op het gebied van schadebemiddeling is duidelijk het meest positief bij de 
groep die hier ervaring mee heeft (96 procent, zie tabel 6.12). In verband met 
Terwee is de vraag interessant, of de ervaring met bemiddeling geleid heeft tot 
een positieve instelling terzake, of andersom, dat de positieve houding juist tot 
medewerking aan schadebemiddeling geleid heeft. Gezien het feit, dat de groep 
met schade maar zonder voorstel het laagste percentage scoort zou men haast 
geneigd zijn om de laatste stelling aan te hangen, maar het bewijs hiervoor is 
onvoldoende. 

Tabel 6.12: mening ten aanzien van de mogelijkheid voor een verdachte om initiatieven te 
ontplooien voor een schaderegeling, in procenten naar ervaring met schade en -bemiddeling 

	

geen 	wel schade schade met 

	

schade 	geen voorstel 	voorstel 

totaal 

totaal 

la 	 87 	 82 	96 	87 
nee 	 13 	 18 	 4 	13 

totaal 	 100 	 100 	100 	100 
N 	 107 	 140 	68 	315 
onbekend 	 26 	 33 	10 	69 



Tot slot: bij schadebemiddeling gaat onzekerheid omtrent de invloed van een 
schaderegeling op de strafmaat gepaard met minder bereidheid om te betalen. 
Zekerheid terzake bij schadebemiddeling bevordert ook in positieve zin de 
gerapporteerde eigen mogelijkheden tot betalen van de schadevergoeding, 
ongeacht of die zekerheid positief of negatief is. Respondenten met schadebe-
middeling, die het wel of niet eens zijn met de nieuwe mogelijkheid van initia-
tieven van verdachten voor schaderegeling zijn meer bereid tot betalen dan 
respondenten, die hierover geen uitgesproken mening hebben. 

6.6 Houdingen 

Op een elftal menings-vragen rond schadebemiddeling is een factor-analyse 
uitgevoerd. Hierna worden de betreffende vragen in twee onderling samen-
hangende clusters gepresenteerd met tussen haakjes successievelijk de 
percentages '(helemaal) mee eens' uit de nul- en effectmeting. De volgende 
vragen bleken sterk samen te hangen 21 : 
- als je door het vergoeden van de schade een strafblad kunt voorkomen, moet 

je dat altijd doen (73 versus 74 procent); 
- het vergoeden van schade leidt tot vermindering van straf (62 versus 60 

procent); 
- schadevergoeding vind ik de meest eerlijke straf, omdat deze straf het meest in 

verhouding staat tot de schade voor het slachtoffer (64 versus 60 procent); 
- schadevergoeding is een goede straf, omdat je hierdoor direct geconfronteerd 

wordt met de gevolgen van het delict voor het slachtoffer (69 versus 64 
procent); 

- ik vind schadevergoeding vanzelfsprekend, omdat het vanzelfsprekend is dat je 
herstelt wat je kapot gemaakt of vernield hebt (84 versus 79 procent); 

- het betalen van schadevergoeding geeft je het gevoel, af te rekenen met een 
fout uit het verleden (60 versus 54 procent); 

- door de schade te vergoeden, krijg je de kans iets goed te maken ten aanzien 
van het slachtoffer (69 en 69 procent). 

Een tweede cluster wordt gevormd door onderstaande vragen 22 : 
- je kunt beter een paar dagen zitten dan ƒ 1.000 schadevergoeding betalen (38 

versus 28 procent); 
- het betalen van schadevergoeding heeft geen invloed op het opnieuw plegen 

van een strafbaar feit (42 versus 41 procent); 
- aan schadevergoeding moet je niet beginnen, omdat je daarnaast waarschijnlijk 

toch nog een andere straf krijgt (16 versus 17 procent); 
- schadevergoeding is overbodig, omdat slachtoffers hun schade toch van de 

verzekering vergoed krijgen (14 versus 19 procent). 

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-analyse23  leert, dat de betrouwbaarheid van de tweede 
factor lager is dan de eerste. 

101 



Het verschil tussen nul- en effectmeting wat betreft de scores op beide schalen 
is niet significant op tal van onderdelen. Voor beide metingen is naar verschillen 
gezocht met behulp van variantie-analyse. Getoetst is onder meer op verschillen 
naar initiatiefname voor voorstellen voor schaderegeling zowel voor alle delict-
groepen tezamen als per frequent voorkomende delictgroep afzonderlijk: er 
werden geen significante verschillen geconstateerd. Respondenten uit de 
effectmeting wijken op de moraliteitsschaal in het algemeen niet significant af 
van die uit de nulmeting. Dit geldt evenzeer als alleen naar zaken ingevolge het 
wetboek van strafrecht wordt gekeken of specifiek naar vermogens-delicten of 
vernieling afzonderlijk. In deze opzichten lijken beide metingen een aselecte 
steekproef uit eenzelfde populatie te vormen. Een uitzondering hierop vormen 
met name de geweldsdelicten: naar alle waarschijnlijkheid is 7 procent van het 
verschil tussen beide metingen uit 'moraliteit' te verklaren. Dit kan een gevolg 
zijn van Terwee, maar evenzeer voortvloeien uit selectiviteit ten gevolge van de 
diversiteit in gehanteerde machtigingsprocedures (passieve versus actieve 
machtiging). 

De somscores over beide schalen tezamen blijken geen significante relatie met 
arrondissement te vertonen." Ook is er geen significant verband tussen deze 
'moraliteit-calculatie-score' en het al of niet aanwezig zijn van een regeling. Een 
lagere score op moraliteit-calculatie gaat samen met iets meer schadebemidde-
ling, terwijl bij de hoge scores iets minder schaderegelingsvoorstellen worden 
aangetroffen (zie tabel 6.13). In dit geval is op grond van de gegevens niet meer 
de suggestie te wekken, dat de frequentie van totstandkoming van een regeling 
afhankelijk gesteld wordt van de 'moraal', zoals bij de nulmeting het geval bleek. 
De verklaring kan echter evenzeer omgekeerd liggen: de reactie op de voorge-
legde items is beïnvloed door de ervaring van de respondenten met schade-
bemiddeling. 

Tabel 6.13: somscores op 'moraliteit-calculatie' versus wel of geen schaderegelingsvoorstel, in 
procenten 

somscore 	 geen voorstel 	wel voorstel 	totaal 	 N 

hoog 	 69 	 31 	 100 	 52 
middelhoog 	 72 	 28 	 100 	 65 
midden 	 81 	 19 	 100 	 36 
middellaag 	 61 	 39 	 100 	 51 
laag 	 63 	 37 	 100 	 38 

totaal 	 69 	 31 	 100 	242 
onbekend 	 9 
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De verwachting omtrent seponering loopt bij beide metingen niet uiteen. Wel 
verwachten respondenten met een hoge moraliteit-calculatie-score misschien iets 
meer kwijtschelding of vermindering van straf bij medewerking aan een schade-
regeling. Deze verschillen zijn niet groot (4 â 5 procent). De meest markante 
verschillen betreffen echter enkele hierna gepresenteerde persoonlijke gevoelens 
van respondenten. De extreme klassen van de samengestelde schaal scoren 
duidelijk anders op de uitspraak betreffende 'het gevoel het goed gemaakt te 
hebben' (een verschil van 21 procent). Daarnaast blijkt conform verwachting bij 
respondenten met een hoge moraliteits-calculatie-score herstel van de relatie 
met het slachtoffer belangrijker dan bij mensen met een lage score (een verschil 
van 10 procent). 

De belangrijkste verschillen in stand van zaken van de procesgang betreffen de 
politiesepots (13 procent verschil op de extremen) en het voorliggen van een 
uitspraak van de rechter (15 procent verschil). Hoge scores op moraliteit-
calculatie gaan vaker gepaard met politiesepots, bij lage scores ligt al vaker een 
uitspraak van de rechter voor. Bij een hoge score wordt de zaak frequenter door 
de politie afgedaan. Bij lage scores op moraliteit-calculatie blijkt er sprake van 
een snellere procesgang tot en met het voorliggen van een uitspraak van de 
rechter.25  Politie, OM en justitie houden in hun seponerings- en vervolgingsbe-
leid klaarblijkelijk wel rekening met deze grondhouding van respondenten. 

Respondenten met de hoogste score op moraliteit-calculatie verwachten vaker 
strafvermindering of kwijtschelding van straf dan respondenten met en lage 
score (13 procent verschil). Betekent dit in realiteit, dat die uitspraken ook 
conform die verwachting uitpakken? Hun reacties op die uitspraken (tabel 6.14) 
zeggen veel. Bijna 40 procent van de respondenten met een hoge moraliteit-
calculatie vindt die uitspraak (erg) meevallen, tegenover 57 procent van de 
mensen met een lage score. Voor de teleurgestelden is het verschil echter nog 
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sprekender, namelijk respectievelijk 62 versus 29 procent. Hieruit mag geconclu-
deerd worden, dat de verwachtingen afgemeten aan de realiteit vaak te hoog 
gespannen zijn: (erg) tegenvallende uitspraken zijn geen uitzondering, juist bij de 
respondenten met een hoge moraliteit-calculatie-score, die meer effect verwach-
ten van medewerking aan een schaderegeling op de straf of strafmaat. Overi-
gens dient hierbij aangetekend te worden dat uiteraard slechts voor een beperkt 
aantal respondenten uitspraken van de rechter voorliggen. 

Tabel 6.14: visie op uitspraak rechter naar moraliteit-calculatie, in procenten 
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laag 	middellaag middel 	middelhoog hoog 	totaal 

valt (erg) mee 	 57 	 47 	86 	 53 	38 	54 
valt (erg) tegen 	 29 	 47 	14 	 33 	62 	37 

totaal 	 100 	 100 	100 	 100 	100 	100 
N 	 14 	 15 	7 	 15 	8 	59 
n.v.t./geen mening 	 262 

Merkwaardig is echter, dat respondenten met een hoge moraliteit-calculatie de 
mogelijkheid voor verdachten om initiatieven richting schadebemiddeling te 
ontplooien duidelijk minder op prijs stellen dan mensen met een lage score op 
die schaal. Wellicht zien respondenten met een lage moraliteit-calculatie deze 
nieuwe mogelijkheden meer in de instrumentele sfeer: hun houding wijst op 
'calculerende burgers' (vergelijk de bevindingen in paragraaf 4.5). 

Tabel 6.15: mening ten aanzien van de mogelijkheid voor een verdachte om initiatieven te 
ontplooien voor een schaderegeling naar moraliteit-calculatie, in procenten 

	

laag 	middellaag middel 	middelhoog hoog 	totaal 

ja 	 31 	 23 	21 	 18 	16 	21 

totaal 	 100 	 100 	100 	 100 	100 	100 
N 	 45 	 64 	39 	 76 	58 	282 
onbekend 	 39 

Interessant is tenslotte de samenhang tussen houdingen en de bereidheid c.q. 
mogelijkheid om te betalen. Dit is nagegaan voor alleen die respondenten, bij 
wie schadebemiddeling heeft plaatsgevonden. De bereidheid om te betalen is bij 
'calculerenden' (lage moraliteit) het laagst (71 procent) en bij respondenten met 
een midden-score ofwel 'realisten' het hoogst (100 procent). Idealisten ofwel 
respondenten met een hoge score op moraliteit zijn wat meer geneigd te stellen, 
dat ze zelf goede betalingsmogelijkheden hebben. 



6.7 Samenvatting 

De meningen van de ondervraagden uit beide metingen over enkele achter-
gronden van schadebemiddeling verschillen niet wezenlijk van elkaar. Slechts 
naar het verwachte effect van een gerust geweten (hoger) en het oordeel over 
de mogelijkheid voor verdachten om initiatieven richting schadebemiddeling te 
ontplooien (minder positief) verschilt de effectmeting van de nulmeting. De relatie 
van deze verschillen met actieve en passieve machtiging lijkt echter niet eendui-
dig. Het is immers niet aannemelijk, dat respondenten die wèl reageren met een 
passieve machtiging minder positief denken over de nieuwe mogelijkheden van 
schadebemiddeling, wat wel zou kunnen opgaan voor een 'gerust geweten'. De 
meest omvangrijke verschillen betreffen voorts de feitelijke stand van zaken rond 
de procesgang (minder politiesepots, vaker moet de zaak nog voorkomen). 
Denkbaar is dat, als de zaak nog in procedure is (geen sepot, geen uitspraak 
rechter), actieve medewerking aan een onderzoek rond schadebemiddeling in de 
ogen van betrokkenen direct of indirect eventueel positief resultaat zou kunnen 
afwerpen. 

Naar visies van respondenten op het delict zijn er duidelijke verschillen tussen 
de delictgroepen. De politieomschrijvingen van gewelds- en overige delicten 
worden door een meerderheid niet helemaal of grotendeels niet onderschreven 
in tegenstelling tot de andere delictgroepen, waar een meerderheid het wel 
(grotendeels) ermee eens is. De mate van de eigen schuld (vooral bij overige 
delicten) en/of medeschuld van een of meer benadeelden (bij geweldsdelictén) 
vormt een belangrijke verklaring voor deze afwijkende stellingname. Bij vermo-
gensdelicten is dan ook het meest frequent een algehele bekentenis afgelegd. 
Maar de grootste verschillen tussen delictgroepen betreffen het voorkomen van 
schade en de eventuele vergoedbaarheid ervan door derden. Schade èn 
mogelijkheid van verhaal ervan op (alleen) respondent komt het meest voor bij 
vernieling (64 procent), gevolgd door vermogens- ( 56 procent) en geweldsde-
licten (43 procent). Bij delicten tegen de wegenverkeerswet kan schade voor 
bijna de helft op derden (de verzekering) worden afgeschoven: slechts voor een 
kwart zou schade bijgevolg (alleen) op respondent kunnen worden verhaald. 

De actuele verwachtingen ten aanzien van kwijtschelding of vermindering van 
straf zijn vooral bij geweldsdelicten hoog en bij wvw-delicten laag. Voorts speelt 
de verwachting van 'een gerust geweten' sterker bij geweldsdelicten en het minst 
bij overige. Daartegenover worden seponeringen en het gevoel het goed 
gemaakt te hebben meer verwacht bij vernielingen en vermogensdelicten. Vooral 
geweldsdelicten blijken in tegenstelling tot andere delictgroepen ten tijde van het 
vraaggesprek nog niet afgedaan te zijn of van een sepot of transactie voorzien. 
Van de voor respondenten positieve effecten van eventuele medewerking aan 
een schaderegeling op straf of strafmaat is daarentegen vooral sprake bij 
vernielingen, maar ook bij vermogensdelicten. Dit soort verwachtingen zijn het 
minst hoog bij overige delicten. Aldus zouden vooral vernielingen en vermogens-
delicten zich meer lenen voor schadebemiddeling: hierop wijzen de erkenning 
van schuld, de mogelijkheid van verhaal van schade (alleen) op verdachte èn de 
hoge verwachtingen van respondenten ten aanzien van effecten van medewer- 
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king aan schaderegelingen op straf en/of strafmaat. Niet uit te sluiten is echter, 
dat schadebemiddeling ook resulteert in meer schulderkenning en, als men 
eraan meewerkt, hogere verwachtingen ten aanzien van straf of strafmaat. 

Wordt onderscheid gemaakt naar het voorkomen van schade en schadere-
gelingsvoorstellen dan blijkt de groep met schade en ervaring met schadebe-
middeling de meest positieve effecten voor zichzelf te verwachten (qua sepone-
ringen, geweten, gevoel en herstel van relatie met het slachtoffer). Op het punt 
van de straf of strafmaat ontlopen verwachtingen van respondenten zonder 
schade en met schade (ongeacht bemiddelingservaring) elkaar nauwelijks. 
Vooral voor mensen met schade maar zonder voorstel moet de zaak nog 
voorkomen. Maar degenen, voor wie op een of andere wijze aan schadebemid-
deling wordt gedaan of die dat zelf doen, staan het meest positief tegenover de 
nieuwe mogelijkheden voor eigen initiatieven terzake en verwachten wat meer 
vermindering of kwijtschelding van straf. De vraag of ervaring met schadebemid-
deling leidt tot een positieve instelling of andersom, dat een positieve houding 
aanzet tot medewerking aan schadebemiddeling kan aan de hand van deze 
gegevens niet definitief worden beantwoord. Laatstgenoemde mogelijkheid lijkt 
meer ondersteund te worden, maar voldoende bewijs is er nog niet. Een 
belangrijke voorwaarde is wel duidelijkheid omtrent gevolgen van medewerking 
voor het verdere verloop van het strafproces. 

Voorstellen ter regeling van een schade blijken relatief wat meer terecht te 
komen bij de overigens kleine categorie respondenten met een lage score op 
moraliteit-calculatie, maar ook -zij het iets minder frequent- te worden aangetrof-
fen bij de grotere groep respondenten met een hoge score. Bij lage scores ligt 
relatief vaker al een uitspraak van de rechter voor en valt die de respondenten 
minder vaak tegen. Zij stellen de nieuwe mogelijkheden voor schadebemiddeling 
meer op prijs dan respondenten met een hoge moraliteitcalculatie-score. Wellicht 
zien zij deze nieuwe mogelijkheden vooral in de instrumentele sfeer (bijvoorbeeld 
een snellere procesgang). 
Bij de hoog scorenden is er vaker sprake van een politiesepot e:if soms zelfs van 
teleurstelling over de uitspraak van de rechter. Klaarblijkelijk wordt een deel van 
hen niet teleurgesteld in zijn verwachtingen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
politiesepot. Een klein aantal, dat echter toch geconfronteerd wordt met een 
uitspraak van de rechter in de vorm van een boete of vrijheidsstraf, valt dit in 
meerderheid (erg) tegen. Dit strookt wellicht minder met hun idealistische 
opvattingen: die maatregelen worden ervaren als extra sancties bovenop al of 
niet zelf geïnitieerde genoegdoening. 
Met name bij de middencategorie van de scores op moraliteit-calculatie worden 
relatief weinig respondenten met schaderegelingsvoorstellen aangetroffen. Zij 
staan het meest neutraal tegenover de nieuwe mogelijkheden voor verdachten, 
maar voelen zich relatief ook het minst teleurgesteld, voorzover zij geconfron-
teerd worden met voorliggende uitspraken van de rechter. Deze overigens 
betrekkelijk kleine categorie lijkt een meer realistische kijk op een en ander te 
hebben. 
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7 Schadebemiddeling: kwantiteit en kwaliteit 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk passeren onderzochte aspecten van kwantiteit en kwaliteit van 
de schadebemiddeling de revue. De noodzakelijke toespitsing van de hiervoor 
gepresenteerde analyse op enerzijds wvs- en anderzijds niet-wvs delicten 
vertroebelt namelijk de kijk op het geheel. Eerst wordt ingegaan op (verklaringen 
voor) het gedaalde bereik: de kwantiteit dus (paragraaf 7.2). Vervolgens komen 
geconstateerde veranderingen op twee belangrijke kwaliteitsaspecten van 
schadebemiddeling aan de orde. In paragraaf 7.3 staan kenmerken van het 
bemiddelingsproces in de focus. Paragraaf 7.4 is toegespitst op de uitkomst 
ofwel de output van schadebemiddelingsprocessen. De overheid was het immers 
erom te doen de vorming van 'netwerken' voor schadebemiddeling te bevorde-
ren, als middel voor realisatie van meer en betere schadebemiddelingsproces-
sen. In 7.5 staat de samenvatting. 

Vooraf passen twee opmerkingen, namelijk over de gehanteerde invalshoek van 
respondenten, tegen wie een ernstige verdenking van een delict bestaat, en de 
representativiteit. 
In dit rapport gaat het primair om de invalshoek van de respondent/verdachte: 
diens interpretatie staat centraal en deze hoeft zeker niet altijd overeen te komen 
met die van politie of slachtoffer. Dit komt ook tot uitdrukking in de invulling van 
de gehanteerde begrippen. Dit spreekt onder meer uit beweringen als: "Mijn 
alternatieve straf is mijn schaderegeling: ik hoef niets te betalen" of "Ik heb 
enkele malen contact gehad met de schadebemiddelaar van de verzekerings-
maatschappij". Wat de een als schade of schadebemiddeling ervaart hoeft niet 
overeen te komen met de kijk van een ander. Dit geldt evenzeer voor de 
initiatiefname om te komen tot een schaderegeling. 

Wat de representativiteit aangaat wordt het volgende in herinnering geroepen: 
jongeren tot 30 jaar hebben zich minder via actieve machtiging aangemeld voor 
deelname aan het onderzoek dan ouderen vanaf 40 jaar. Naar aantal of ernst 
van delicten is er nauwelijks een selectieve uitval in tegenstelling tot delictsoort: 
delicten tegen de wegenverkeerswet zijn over- en vermogensdelicten onderverte-
genwoordigd. Vandaar dat respondenten uit beide metingen qua leeftijdsverde-
ling en delictgroep significant van elkaar afwijken. Wordt echter uitsluitend 
gekeken naar frequent voorkomende delicten tegen het wetboek van strafrecht 
dan kennen nul- en effectmeting wèl een soortgelijke verdeling naar delictsoor-
ten. 

7.2 Kwantitatieve resultaten 

Worden alle wvs- en niet-wvs delicten met schade èn slachtoffers bezien dan is 
in de nulmeting bij 40% (48 cases) en in de effectmeting bij 23 procent (30 

107 



cases) van de schadegevallen voor schadevergoeding bemiddeld. Een verschil 
derhalve van 17 procent. Dit ligt niet aan een verschil in schadegevallen: bij de 
effectmeting is het aandeel van de schadegevallen nagenoeg gelijk aan dat bij 
de nulmeting. 

Tabel 7.1: aantal zaken met schadebemiddeling (absolute aantallen) op het totaal aantal 
schadegevallen (tussen haakjes) voor nul- en effectmeting, uitgesplitst naar wvs- en niet-wvs-
delicten 

schadebemiddeling wvs 
schadebemiddeling niet-wvs 

totaal 

Een deel van deze bemiddelingen is niet (altijd) of niet per definitie tot stand 
gekomen dankzij Vaillant of Terwee: er is althans volgens de respondenten vaak 
niet of niet voldoende expliciet gewezen op de (nieuwe) mogelijkheid van 
schadebemiddeling. Schadebemiddelingen blijken in de nulmeting veel meer 
voor te komen. Worden dit soort cases gezien als spontane schadebemiddelin-
gen, bijvoorbeeld omdat ze hun oorsprong kunnen hebben buiten het beoogde 
netwerk voor schadebemiddeling, dan vormt dit een reden om ze buiten be-
schouwing te laten. In beide metingen is het aandeel van de spontane bemid-
delingen nagenoeg gelijk, namelijk bijna een derde. Maar zelfs als met het 
onderscheid tussen spontane en in het netwerk geïnitieerde schadebemiddelin-
gen rekening gehouden wordt, dan nog is het aandeel van schadebemiddelingen 
op het totaal aan schadegevallen in de effectmeting aanmerkelijk lager (zie tabel 
7.2). Ook schadebemiddelingen tot stand gekomen na expliciete informatie-
verstrekking over de mogelijkheid van schadebemiddeling vanuit het 'netwerk' 
komen minder voor. 

Tabel 7.2: cases met spontane versus in het netwerk geïnitieerde schadebemiddelingen 
(absolute aantallen) 

spontane schadebemiddeling 
waarvan: 

wvs 
niet-wvs 

in het netwerk geïnitieerde schadebemiddelingen 
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nulmeting 

44 van de 112= 39% 
4 van de 9= 44% 

48 van de 121= 40% 

effectmeting 

21 van de 91= 23% 
9 van de 39= 23% 

30 van de 130= 23% 

nulmeting 	effectmeting 

18 	 10 

15 	 4 
3 	 6 

30 (25%) 	20 (15%) 



Daarnaast komen tevens cases voor, waar door respondenten expliciet gesteld 
wordt dat er beslist niet bemiddeld is voor een schaderegeling, maar waar wèl 
en soms zelfs meerdere malen informatie is gegeven en door uiteenlopende 
informanten op de mogelijkheid van een schaderegeling is gewezen èn vaak ook 
het schadebedrag is getaxeerd. Niet uitgesloten mag worden, dat in deze cases 
toch wel degelijk bemiddeld is maar dat die (nog) niet tot een concreet voorstel 
of een schaderegeling hebben geleid. Zouden al deze cases toch als schadebe-
middelingsgevallen worden aangemerkt, dan zou onder Terwee het aantal 
schadebemiddelingen nauwelijks lager zijn in tegenstelling tot wat de cijfers sec 
suggereren. Toch is dit niet erg aannemelijk: in drie van deze 14 cases wordt 
namelijk verwezen naar informaties verstrekt vóórdat Terwee van toepassing 
was. In een enkel geval stamt deze informatieverstrekking zelfs van jaren her. 

Toch zijn er ten tijde van de effectmeting factoren aan te wijzen, die op zich 
gunstige condities vormen voor het starten en de succesvolle afronding van 
schadebemiddeling. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende: 
- bij de effectmeting zijn meer respondenten het (helemaal) eens met de 

omschrijving van het voorval door de politie (van 58 naar 71 procent), wat 
bevorderlijk is voor schadebemiddeling; 

- er heerst veel minder twijfel over de omvang van de schade (35 versus 19 
procent): dit maakt schadebemiddeling gemakkelijker. De kans op vergoeding 
door derden is bij de effectmeting wat groter (22 versus 29 procent) evenals de 
kans op géén vergoeding (43 versus 52): ook in dit opzicht ligt de zaak ten 
tijde van de effectmeting helderder. 

Maar daarnaast zijn er ook enkele mogelijk negatieve factoren, die ter verklaring 
voor de onverwachte algehele teruggang kunnen dienen, namelijk: 
- bij de effectmeting is er iets meer sprake van medeschuld van de benadeelde 

(18 versus 26 procent), wat succeskansen vermindert; 
- in de effectmeting komen met name wvw-delicten beduidend meer voor (5 

versus 29 procent). Dit soort delicten heeft een afwijkend karakter en maakt 
een groter deel van de gevallen met schade uit, maar juist bij deze wvw-
delicten is het aandeel van schadebemiddeling pregnant lager. 

Het lagere bereik van schadebemiddeling bij de effectmeting kan evenwel niet 
toegeschreven worden aan wijzigingen in de mate, waarin respondenten de 
schuld op zich nemen (50 versus 47 procent) of uiteenlopende cijfers over 
erkenning van schuld. Naar bekennen van het voorval is er geen verschil tussen 
beide metingen (74 versus 73 procent); 

Zoals gesteld is de vergelijkbaarheid van nul- en effectmeting beperkt door het 
grote aandeel van niet-wvs delicten in de effectmeting. Wat deze niet-wvs 
delicten aangaat kan het volgende worden opgemerkt: 
- schadegevallen komen bij niet-wvs delicten in de nulmeting iets meer voor dan 

in de effectmeting: dit doet gegeven het veel frequenter voorkomen van niet-
wvs delicten in de effectmeting de mogelijkheden voor schadebemiddeling bij 
de effectmeting dalen; 

109 



- niet-wvs delicten uit de effectmeting kennen een gemiddeld wat lagere erkende 
schade, voorzover die concreet is aangegeven. Dit gevoegd bij het grotere 
aandeel van schulderkenning is bevorderlijk voor (succesvolle) 
schadebemiddeling; 

- het aandeel van schadebemiddelingen bij niet-wvs delicten is in de effect-
meting desondanks lager dan bij de nulmeting, wat duidt op een negatief 
Terwee-effect; 

Afgezien van deze kanttekeningen blijkt schadebemiddeling door respondenten 
ook verschillend te worden gedefinieerd, zoals hiervoor al is betoogd. Enkele 
keren is zelfs daadwerkelijk een omvangrijke schadevergoeding betaald, maar 
wordt dit niet gerapporteerd als een consequentie van schadebemiddeling. 
Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor de bepaling van het aandeel van schade-
bemiddelingen bij de effectmeting. 

In de effectmeting komen geen gevallen van schadebemiddeling met meer dan 
één individueel slachtoffer voor: deze zijn volgens de praktische richtlijnen 
klaarblijkelijk buitengesloten 26. Zouden die casussen omwille van de vergelij-
king ook bij de nulmeting worden buitengesloten dan daalt het aantal bemid-
delingen tot 35 procent (ofwel absoluut 42). Dan nog resteert dus een verschil in 
aandeel van de schadebemiddeling tussen nul- en effectmeting van 12 procent. 
Zouden niet-wvs delicten in de effectmeting evenveel schadebemiddelingen 
hebben opgeleverd als in de nulmeting, dan zouden er 8 schadebemiddelingen 
extra (6 procent meer) hebben plaatsgevonden. Dan nog resteert dus een daling 
van 6 procent. 

Qua vóórkomen van schadegevallen is er over de arrondissementen als geheel 
genomen geen verschil tussen nul- en effectmeting: beide komen uit op 34 á 35 
procent. Maar het aandeel van bemiddelingen op het aantal respondenten is wel 
teruggelopen van 26 naar 15 procent (tabel 7.3) en die daling is nog wat sterker 
als alleen op schadegevallen gelet wordt (van 40 naar 23 procent). Deze 
sterkere daling is een gevolg van de oververtegenwoordiging van wvw-cases in 
de effectmeting. 

Naar regio bekeken: in Dordrecht is het aandeel van gevallen met schade hoger 
(58 versus 66 procent ofwel een verschil van 8 procent), maar het aandeel van 
bemiddelingen toch lager (26 tegenover 17 procent ofwel 9 procent verschil). In 
den Bosch is het aantal schadegevallen relatief weinig gewijzigd (5 procent), 
maar zijn de bemiddelingen relatief fors lager (20 procent). In Eindhoven daaren-
tegen is het aandeel van gevallen met schade lager (71 tegenover 58 ofwel 13 
procent verschil), evenals het aandeel van bemiddelingen (24 versus 18 ofwel 6 
procent verschil). Het patroon voor alleen delicten in het kader van het wetboek 
van strafrecht ziet er nagenoeg hetzelfde uit. Daarom kan gesteld worden, dat 
het relatieve aantal schadegevallen niet rechtstreeks van invloed is op het aan-
deel van schadebemiddelingen. Bijgevolg dienen verschillen met name aan per 
regio uiteenlopend beleid en met name de scheve representatie van wvw-
delicten te worden toegeschreven. 
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Tabel 7.3: voorkomen van schadegevallen al of niet met schadebemiddeling per politieregio 
voor nul- en effectmeting (in procenten met absoluten tussen haakjes) 

geen schade 

7.3 Proces van schadebemiddeling 

wel schade 

	

geen 	 wel 

	

bemiddeling 	bemiddeling 

Dordrecht 	 42 (36) 	 32 (27) 	 26 (22) 
Den Bosch 	 26 (13) 	 46 (23) 	 28 (14) 
Eindhoven 	 29 (14) 	 47 (23) 	 24 (12) 

nulmeting 	 34 (63) 	 40 (73) 	 26 (48) 

	

Dordrecht 	 34 (34) 	 49 (50) 	 17 (17) 

	

Den Bosch 	 31(15) 	 61(30) 	 8 ( 4) 

	

Eindhoven 	 42 (21) 	 40 (20) 	 18 ( 9) 

	

effectmeting 	 35 (70) 	 50 (100) 	 15 (30) 

In ieder geval blijft over het geheel genomen de suggestie hangen van een 
negatief effect van Terwee van 11 procent (26 tegenover 15 procent) wat het 
aantal schadebemiddelingsgevallen onder de bestudeerde cases tot voorjaar 
1994 aangaat. Vooral in de politieregio Den Bosch is de daling sterk, terwijl 
bovendien het aandeel van spontane bemiddelingen aldaar het hoogste is. Dit 
regio-effect gevoegd bij het lagere aandeel van delicten met schade in de 
effectmeting, de hogere leeftijd van respondenten en de daarmee verbonden 
sterkere vertegenwoordiging van niet-wvs delicten kunnen tezamen verantwoor-
delijk gesteld worden voor het minder voorkomen van expliciete schadebemidde-
lingsgevallen onder Terwee. 

Naast het bereik dienen ook aspecten van kwaliteit van de schadebemiddeling 
onder de loep te worden genomen. Gerefereerd wordt dan met name aan het 
proces en de output: schadebemiddeling is per definitie immers gericht op het tot 
stand brengen en executeren van schadevergoedingsregelingen (output) vanuit 
interacties tussen informerende en bemiddelende personen en instanties 
enerzijds en verdachte en slachtoffer anderzijds (proces). Dit soort kwaliteiten 
vormt een tegenhanger voor kwantiteit of biedt zicht op de andere kant van de 
medaille. 

Hier past ook een opmerking over de kwaliteit van de verzamelde gegevens. 
Respondenten hebben lang niet altijd consequent geantwoord: de indruk bestaat, 
dat verderop in het vraaggesprek meer eerlijke antwoorden zijn verkregen dan in 
het begin. Daarom kan het voorkomen, dat aanvankelijk 'geen materiële schade' 
wordt gerapporteerd, terwijl er naderhand wel schade blijkt en zelfs een concreet 
bedrag wordt genoemd. In dit soort situaties is een en ander in het databestand 
rechtgetrokken. Daarnaast komen ook minder logische zaken voor, zoals een 
voorstel tot schaderegeling, dat voorafgaat aan informatie over de mogelijkheid 
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van schaderegeling, acceptatie van een voorstel nog vóórdat er een concreet 
voorstel op tafel ligt en dergelijke. Onwaarschijnlijk is voorts bijvoorbeeld, dat 
respondenten zich nog de exacte data kunnen herinneren, waarop hen soms 
zelfs vier of vijf jaar geleden door specifieke bronnen informatie is verstrekt over 
de mogelijkheden van een schaderegeling. Hier lijkt sprake van ofwel een 
ijzersterk geheugen ofwel een bijzonder levendige fantasie. Het betekent slechts, 
dat behoedzaamheid is geboden bij de interpretatie. 

Initiatieven van derden blijken onder Terwee gunstig voor het op gang brengen 
van schadebemiddelingen, afgaande op het aandeel van 'laatste voorstellen' (zie 
tabel 7.4). Dit geldt, zij het in minder sterke mate, ook voor eigen initiatieven van 
respondenten. Daarentegen biedt over en weer onderhandelen tussen partijen 
aan de hand van uiteenlopende voorstellen over het treffen van een schade-
regeling dan klaarblijkelijk lang niet altijd soelaas. Gelet op de categorie 'niet van 
toepassing' speelt in elk geval onder Terwee verschil van mening over de vraag 
of er wel of geen sprake is van schade nauwelijks een rol. Ditzelfde geldt de 
schuldvraag. Een eventueel dispuut zal bijgevolg met name kunnen handelen 
over de omvang van de schade c.q. de schadevergoeding, de betalingsmoge-
lijkheden van respondenten of de concrete invulling van een regeling. Dit soort 
disputen lijkt niet altijd dienstig voor het bereiken van een positief eindresultaat. 
Wellicht is ook onervarenheid van met name de bemiddelaar of de politie met dit 
soort aspecten van schadebemiddeling hieraan mede debet. 

Tabel 7.4: het percentage 'laatste' voorstellen wat betreft schadebemiddelingen uitgesplitst 
naar initiatiefname voor nul- en effectmeting in procenten (met tussen haakjes de bijpassende 
absoluten) 

zelf, anderen nooit 
zelf nooit, anderen wel 
zelf en anderen 
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nulmeting 	 effectmeting 

81(13 van 16) 
84 (21 van 25) 
100 ( 7 van 7) 

75 ( 9 van 12) 
92(11 van 12) 
25 ( 1 van 4) 

subtotaal 	 85 (41 van 48) 	 75 (21 van 28) 

totaal absoluut 	 (48) 	 (28) 
onbekend 	 (-) 	 ( 2) 

Hoeveel energie is gestoken in de bemiddelingsprocessen wordt duidelijk uit het 
aantal door respondenten gemelde contacten. Gemiddeld gaat het voor alle 
schadegevallen uit de effectmeting om bijna 16 gerapporteerde contacten 
tegenover nog geen zes bij de nulmeting. Dit relatief hoge gemiddelde wordt 
vooral bepaald door een beperkt aantal klaarblijkelijk zeer bewerkelijke gevallen, 
afkomstig vooral uit in het netwerk geïnitieerde bemiddelingen. Bij spontane 
bemiddelingen is dit aantal contacten vaak relatief lager (75 procent vijf of 
minder contacten) dan bij de in het netwerk geïnitieerde (50 procent). Een klein 
deel (10 procent) van de vanuit het netwerk gestarte bemiddelingen vergde elk 



minstens 50 contacten, terwijl dit aantal bij spontane bemiddelingen helemaal 
niet wordt gehaald. Waar in de nulmeting een maximum aan circa 50 contacten 
per respondent is gerapporteerd bedraagt dit cijfer bij de effectmeting meer dan 
100. Een dergelijk hoog aantal roept vragen op ten aanzien van de efficiëntie 
van het proces (of de herinnering van de verdachte?). Het gemiddeld aantal 
contacten bij spontane bemiddelingen ligt bijna een derde lager dan bij in het 
netwerk geïnitieerde bemiddelingen. Afgaande op wijzigingen in het aandeel van 
in het netwerk geïnitieerde bemiddelingen stelt Eindhoven zich bij schadebe-
middelingen wellicht wat actiever op dan Dordrecht en Den Bosch. 

Het minimale gebruik van de, overigens door de enkeling, die ermee in aanra-
king is gekomen qua inhoud gewaardeerde, folder 'Schadevergoeding als straf' 
wijst op een tekort schieten van de schriftelijke voorlichting. Maar daarnaast is 
een variëteit aan bronnen, die respondenten mondeling hebben gewezen op de 
mogelijkheid van schadebemiddeling. Impliciet is van het verstrekken van (vooral 
mondelinge of telefonische) informatie immers wel vaak sprake in die contacten. 
Richting verdachten is met name de rol van de politie terzake geïntensiveerd en 
begint de nieuwe figuur van de schadebemiddelaar van het parket een rol te 
spelen. Daarnaast onderhouden meer respondenten contacten terzake met 
advocaten, reclassering, kinderbescherming en bureau slachtofferhulp. Over de 
hele linie is het aantal contacten met elk van dit soort organisaties toegenomen. 
Zowel hoger bereik als hogere intensiteit wijzen evident op het ontstaan van 
'netwerken' met betrekking tot schadebemiddeling, maar deze verschijnselen 
blijven wel beperkt tot wvs-gevallen. Bij het voorstellen van schaderegelingen 
wordt overigens wat minder 'discriminatoir' te werk gegaan dan eerst het geval 
was. Werden ouderen, financieel meer draagkrachtigen en vrouwen eerst 
misschien wat meer ontzien, onder Terwee lijkt een dergelijke selectieve 
benadering van verdachten tenminste aan betekenis te hebben ingeboet. 

In de informatievoorziening over schadebemiddeling spelen, naast de politie en 
andere voornoemde organisaties, parket en openbaar ministerie eveneens een 
grotere rol. Enerzijds wordt er vaak echter toch géén of onvoldoende informatie 
verstrekt en zijn géén voorstellen voor schadebemiddeling gedaan, ook als het 
om objectief voor schadebemiddeling kansrijke zaken gaat. Anderzijds wordt een 
aantal respondenten door een diversiteit aan bronnen herhaaldelijk met die 
informatie geconfronteerd, wat meer dan dubbel op is. Dit indiceert dat de eerste 
stap op de weg van schadebemiddeling in de pre-parket fase zeker nog géén 
algemeen en eenduidig gelokaliseerd onderdeel van de praktijk is. De samen-
hang en samenwerking in het netwerk in wording heeft nog onvoldoende gestalte 
kunnen krijgen, wat niet verwonderlijk is als bedacht wordt, dat ten tijde van het 
onderzoek het experiment nog geen jaar speelt. 

Daartegenover staat echter, dat de continuïteit in het proces van schadebe-
middeling is verbeterd, met name als het om wvs-delicten gaat. Dezelfde 
instanties of organisaties blijken in het bemiddelingsproces al of niet opeenvol-
gend meerdere rollen te vervullen: informant, voorsteller van een regeling, 
reacties gevend op voorstellen van anderen en tenslotte optredend als incas-
seerder. Het proces wordt meer gestructureerd aangepakt: de coördinatie is 
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verbeterd. Hierbij dient echter bedacht te worden, dat informatieverstrekking, 
voorstelfase en accordering soms op één en dezelfde datum worden gerap-
porteerd dan wel in de tijd nauw op elkaar aansluiten. Begrijpelijk is, dat respon-
denten de diverse onderdelen van het bemiddelingsproces dan niet altijd goed 
van elkaar kunnen onderscheiden. Andere keren liggen er hooguit enkele weken 
tussen, terwijl ook intervallen van één of enkele maanden en wonderlijk genoeg 
zelfs jaren voorkomen. 

7.4 Output van schadebemiddeling 

De output in termen van het aantal bemiddelingen in nul- en effectmeting stelt 
duidelijk teleur, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Maar er zijn ook 
andere kwalificaties om die output te beoordelen, namelijk in termen van (kansen 
op) succesvolle afhandeling van een overeengekomen regeling. Van 25 bemid-
delingen door derden uit de nulmeting (ruim de helft) en 13 uit de effectmeting 
(43 procent) is een indicatie voor de afwikkeling van de regeling te geven. Ten 
tijde van het interview voor de nulmeting was 40 procent (10 van de 25) afge-
rond, het vergelijkbare cijfer voor de effectmeting bedraagt 54 procent (7 van de 
13). Per voorjaar 1994 is een groter deel van de bemiddelingen met succes 
afgerond dan bij de nulmeting het geval is. 

Tabel 7.5: stand van zaken per arrondissement wat betreft de bekende kans op executie van 
schaderegelingen voor nul- en effectmeting (absolute aantallen) 

	

nulmeting 	 effectmeting 

	

DordrDen Bosch 	totaal 	DordrDen Bosch 	totaal 

geëxecuteerd 	 4 	6 	10 	6 	1 	7 
executie waarschijnlijk 	 1 	4 	5 	1 	3 	4 
geaccordeerd 	 1 	1 	2 	- 	- 	- 
wijzigen/afgewezen 	 4 	4 	8 	1 	- 	1 

totaal 	 10 	15 	25 	8 	4 	12 
onbekend 	 1 	 1 

Worden de in de tijd reeds vastgelegde uitvoerings-plannen meegerekend als 
waarschijnlijk met succes af te ronden zaken, dan komt het vermoedelijk 
succespercentage voor beide metingen uit op respectievelijk 60 (15 van de 25) 
en 85 procent (11 van de 13). Dit impliceert een stijging van de output van 
bemiddelingen door derden bij de effectmeting ten opzichte van de nulmeting. 
Dit betere resultaat is bereikt, ondanks de bij de effectmeting soms veel hogere 
schadebedragen. Zo'n stijging doet zich overigens in beide arrondissementen 
voor. Als er wordt bemiddeld door derden gebeurt dit ten tijde van de effect-
meting duidelijk succesvoller. 
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Bij bemiddelingen met het initiatief uitsluitend bij respondenten zelf (12 maal) is 
de succeskans naar inschatting van de respondent zelf doorgaans lager, 
namelijk 42 procent. Maar als de politieregio Dordrecht, met een relatief hoge 
inschatting van de succeskans terzake (60 procent), en veel wvw-zaken buiten 
beeld blijven dan daalt het kansrijke percentage beneden de 30 procent. 
Succeskansen van schadebemiddeling zijn dus sterk afhankelijk van initiatiefna-
me, kwaliteit van het bemiddelingsproces èn type delict. 

7.5 Samenvatting 

Worden alle delicten met schade bezien dan is in de nulmeting 48 keer (40 
procent van de schadegevallen) en in de effectmeting 30 keer (23 procent) voor 
schadevergoeding bemiddeld. Een verschil derhalve van 17 procent. Onder-
scheid is te maken tussen spontane schadebemiddelingen en in het 'netwerk 
geïnitieerde bemiddelingen, afhankelijk van de rol van participanten in het 
beoogde netwerk voor schadebemiddeling. Schadebemiddelingen tot stand 
gekomen na expliciete informatieverstrekking over de mogelijkheid van schade-
bemiddeling vanuit het netwerk komen in de effectmeting minder voor. Ook als 
bepaalde bevorderende als belemmerende factoren voor schadebemiddeling 
worden meegewogen, dan nog vormen die geen voldoende verklaring voor de 
terugloop. 

In de effectmeting komen geen gevallen van schadebemiddeling met meer dan 
één individueel slachtoffer voor: deze zijn volgens de uitgewerkte, praktische 
richtlijnen klaarblijkelijk uitgesloten 27 . Zouden die casussen omwille van de 
vergelijking ook bij de nulmeting worden uitgesloten, dan blijft er toch een fors 
verschil tussen nul- en effectmeting. Ditzelfde geldt als niet-wvs delicten in de 
effectmeting evenveel schadebemiddelingen zouden hebben opgeleverd als in 
de nulmeting. Het aandeel van bemiddelingen op het aantal schadegevallen is 
dus wel degelijk teruggelopen, ondanks het gegeven dat schadegevallen even 
vaak voorkomen. 

Op basis van een analyse op het niveau van politieregio's kan gesteld worden, 
dat het relatieve aantal schadegevallen niet rechtstreeks van invloed is op het 
aandeel van schadebemiddelingen. Bijgevolg dienen verschillen met name aan 
per regio uiteenlopend beleid te worden toegeschreven. In ieder geval blijft over 
het geheel genomen de suggestie hangen van een negatief effect van Terwee 
van 11 procent. In de politieregio Den Bosch is dit effect sterker, terwijl boven-
dien het aandeel van spontane bemiddelingen aldaar het hoogste is. Dit regio-
effect gevoegd bij de hogere leeftijd van respondenten en de daarmee verbon-
den sterkere vertegenwoordiging van niet-wvs delicten kunnen tezamen verant-
woordelijk gesteld worden voor het minder voorkomen van schadebemiddeling. 

Naast het bereik zijn ook aspecten van kwaliteit van de schadebemiddeling van 
belang: het aantal tot stand gebrachte of geëxecuteerde schaderegelingen 
(output), de interacties tussen informerende en bemiddelende personen en 
instanties enerzijds en verdachte (en slachtoffer) anderzijds (proces). Hoeveel 
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energie is gestoken in de bemiddelingsprocessen wordt duidelijk uit het aantal 
door respondenten gemelde contacten. Gemiddeld gaat het voor alle schadege-
vallen uit de effectmeting om bijna 16 gerapporteerde contacten: bijna een 
drievoud van de nulmeting. Het gemiddeld aantal contacten bij spontane 
bemiddelingen ligt lager dan bij in het netwerk gestarte bemiddelingen. Voor een 
beperkt aantal bewerkelijke gevallen, afkomstig vooral uit in het netwerk geïni-
tieerde bemiddelingen zijn voor een deel 50 of incidenteel zelfs meer dan 100 
contacten gemeld. 

De schriftelijke voorlichting schiet duidelijk tekort: de speciale folder wordt 
nauwelijks gebruikt. Maar daarnaast is een variëteit aan bronnen, die respon-
denten mondeling hebben gewezen op de mogelijkheid van schadebemiddeling. 
Richting verdachten is met name de rol van de politie terzake geïntensiveerd en 
begint de nieuwe figuur van de schadebemiddelaar van het parket een rol te 
spelen. Daarnaast onderhouden meer respondenten contacten terzake met 
advocaten, parket, openbaar ministerie, reclassering, kinderbescherming en 
bureau slachtofferhulp. Over de hele linie is het aantal contacten met elk van dit 
soort organisaties toegenomen. Zowel hoger bereik als hogere intensiteit wijzen 
op het ontstaan van 'netwerken' met betrekking tot schadebemiddeling, maar 
deze verschijnselen blijven beperkt tot wvs-gevallen. Bij het voorstellen van 
schaderegelingen wordt overigens wat minder 'discriminatoir' te werk gegaan 
dan eerst. 

Enerzijds wordt er vaak géén of onvoldoende informatie verstrekt en zijn géén 
voorstellen voor schadebemiddeling gedaan, ook als het om objectief voor 
schadebemiddeling kansrijke zaken gaat. Anderzijds worden sommige respon-
denten door een diversiteit aan bronnen herhaaldelijk met die informatie gecon-
fronteerd. Dit indiceert dat de eerste stap op de weg van schadebemiddeling in 
de pre-parket fase zeker nog géén algemeen en eenduidig onderdeel van de 
praktijk is. De samenhang en samenwerking in het netwerk in wording heeft nog 
onvoldoende gestalte kunnen krijgen. Daartegenover is de continuïteit in het 
proces van schadebemiddeling verbeterd, met name bij wvs-delicten. Dezelfde 
instanties of organisaties blijken in het bemiddelingsproces al of niet opeenvol-
gend meerdere rollen te vervullen: het proces wordt meer gestructureerd 
aangepakt en de coördinatie is verbeterd. 

Behalve het aantal bemiddelingen zijn er ook andere kwalificaties om die output 
te beoordelen, namelijk in termen van (kansen op) executie van een overeenge-
komen regeling. Voorzover bekend heeft tijdens de nulmeting 40 procent van de 
bemiddelingen geresulteerd in volledige executie van de regeling, het verge-
lijkbare cijfer voor de effectmeting bedraagt 54 procent. Worden de in de tijd 
reeds vastgelegde executie-plannen meegerekend als waarschijnlijke executies, 
dan komt het vermoedelijk succespercentage voor beide metingen uit op respec-
tievelijk 60 en 85 procent. Als er wordt bemiddeld door derden gebeurt dit ten 
tijde van de effectmeting in beide arrondissementen succesvoller. De succeskan-
sen van schadebemiddeling zijn exclusief de informatievoorziening vooral 
afhankelijk van initiatiefname en kwaliteit van het bemiddelingsproces, maar ook 
van het type delict. 
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Bijlage 1: Kenmerken respondenten wvs-voorvallen 

In hoofdstuk 1 is gesteld, dat voor de nulmeting 184 verdachten van delicten, uit 
de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht, met succes zijn benaderd. Van 
deze respondenten hebben er 171 een delict gepleegd ten aanzien van het 
wetboek van strafrecht. Voor de effectmeting zijn weliswaar méér interviews 
gerealiseerd (200), maar het aantal delicten ten aanzien van het wetboek van 
strafrecht is kleiner dan bij de eerste ronde, namelijk 140. 
Aan de effectmeting hebben volgens deze cijfers relatief meer vrouwen deelge-
nomen dan aan de nulmeting: hun relatieve aandeel is met de helft gestegen 
van 12 naar 18 procent. Ook zijn de deelnemers aan de effectmeting ouder. Het 
relatieve aandeel van de jongste leeftijdsgroepen is afgenomen; bij de minderja-
rigen is het zelfs gehalveerd (van 24 naar 12 procent). 
Het aandeel van de vier oudste leeftijdsgroepen is toegenomen (zie tabel B.1.1). 
De stijging van de leeftijd van de respondenten uit zich ook in de gemiddelde 
leeftijd: deze is bij de nulmeting 27 jaar en bij de effectmeting 31 jaar. 
De jongste respondenten bij beide metingen, in beide situaties betreft dit 12- 
jarigen, hebben ongetwijfeld hulp van hun ouders gehad bij het vraaggesprek. 
De oudste gesprekspartners zijn 64 (nulmeting) en 71 jaar oud. 

Tabel 8.1.1: geslacht en leeftijdsverdeling van de wvs-respondenten, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

man 	 88 	 82 
WOUW 	 12 	 18 

tot 18 jaar 	 24 	 12 
18-20 jaar 	 19 	 14 
21-29 jaar 	 26 	 32 
30-39 jaar 	 11 	 17 
40-49 jaar 	 14 	 15 
50 en ouder 	 6 	 10 

totaal 	 100 	 100 
N 	 171 	 140 

Andere achtergrondkenmerken houden voor een deel verband met het feit, dat 
de leeftijden van beide onderzoeksgroepen uiteenlopen. 
Zo is bijvoorbeeld het aandeel tweepersoonshuishoudens 12 procent bij de 
nulmeting en 21 procent bij de effectmeting, terwijl het aantal éénpersoons-
huishoudens nagenoeg gelijk is (17 tegenover 16 procent). Het aandeel gehuw-
den/samenwonenden is hoger bij de effectmeting (23 versus 36 procent), terwijl 
het aandeel ongehuwden lager is (69 tegenover 58 procent). Ook het percentage 
dat nog thuis bij de ouders woont is lager (53 tegenover 36 procent), terwijl de 
percentages bewoners van een huur- (van 30 naar 34 procent) of koopwoning 
(van 10 naar 18 procent) voor de effectmeting weer hoger liggen. 
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De onderzoeksgroep van de effectmeting is dus wat ouder en woont vaker 
zelfstandig, samen met een partner. De dagelijkse bezigheden bestaan dan ook 
minder vaak uit schoolgaan (inclusief parttime opleidingen 35 versus 21 procent). 
Het aandeel full-time werkenden is echter geenszins hoger, zoals op grond van 
het voorgaande verwacht zou mogen worden, maar juist wat lager (29 tegenover 
21 procent). Is dit een weerspiegeling van de kwakkelende economie? Wel heeft 
het parttime-werk aan belang gewonnen (van 4 naar 8 procent). De percentages 
huisvrouwen (van 3 naar 8 procent) en uitkeringstrekkers (van 28 naar 35 
procent) zijn bij de effectmeting hoger. Overigens noemt een iets hoger percen-
tage (29 en 40 procent) desgevraagd een uitkeringsbedrag; uiteraard kan het 
hierbij om aanvullende uitkeringen gaan, bijvoorbeeld bij parttime-werk. 

Tabel B.1.2: dagelijkse bezigheden/inkomensbronnen van de wvs-respondenten, onderschei-
den naar school, werk of uitkeringssituatie, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

school 	 35 	 21 
werk 	 33 	 29 
uitkering namelijk: 

ww/rww 	 22 	 24 
wao 	 5 	 8 
aow 	 1 	 3 

subtotaal uitkering 	 28 	 35 
huisvrouw 	 3 	 8 
overige 	 1 	 7 

totaal 	 100 	 100 
N 	 170 	 140 
onbekend 	 1 	 0 

Niet alleen relatief méér mensen uit de effectmeting ontvangen een sociale 
uitkering, maar ook de uitkeringsbedragen liggen gemiddeld iets hoger. Bij de 
nulmeting ontvangt men gemiddeld 1305 gulden, bij de effectmeting is dit 1317. 
Dit moet deels worden toegeschreven aan bijstelling van de uitkeringsniveaus in 
het algemeen over de periode 1992-1993. De minimumbedragen zijn nog geen 
tweehonderd gulden (ƒ 170 en ƒ 165) en de maxima ruim twee mille (ƒ 2.254 en 

2.195). 
Er is ook gevraagd naar het gemiddelde netto-inkomen van individuele personen 
in klassen. Ook hieruit komt een stijging van het persoonlijke netto-inkomen naar 
voren in de vorm van een procentuele afname van de laagste inkomensklasse 
tot f 1.000 van 12 procent tegenover een procentuele stijging van de inkomens-
klasse van ƒ 2.000 en meer van 7 procent (zie tabel B.1.3). Hier spreekt zonder 
twijfel naast het lagere aandeel van schoolgaanden ook het leeftijdsverschil in 
door via het anciériniteitsbeginsel. 
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Tabel B.1.3: netto-inkomen uit arbeid, uitkeringen en studiebeurzen per maand, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

minder dan ƒ 1000,- 	 37 	 25 
ƒ 1000,- tot ƒ 1500,- 	 20 	 25 
ƒ 1500,- tot ƒ 2000,- 	 23 	 23 
ƒ 2000,- of meer 	 20 	 27 

totaal 	 100 	 100 
N 	 139 	 117 
onbekend 	 32 	 23 

Er zijn in de vragenlijst ook vragen gesteld ten aanzien van de uitgavenkant van 
het huishouden, waartoe de respondent behoort. Door inkomen en uitgaven met 
elkaar te vergelijken kan een inschatting gemaakt worden van het besteedbaar 
inkomen. Deze vergelijking wordt nu gepresenteerd, echter niet zonder de 
waarschuwing, dat deze om drie redenen mank kan gaan: 
1 er is gevraagd enerzijds naar de uitgaven van het huishouden als geheel en 

anderzijds naar het persoonlijk inkomen van de respondent; op deze wijze kan 
een negatief besteedbaar inkomen berekend worden, zonder dat dit in feite 
een probleem voor het individu of het huishouden hoeft te zijn; 

2 het inkomen is weergegeven in klassen; bij de berekening is uitgegaan van 
het klassemidden 28 ; 

3 huur, hypotheek, auto en aflossingen hoeven geenszins het totale uitga-
venplaatje van een huishouden te vormen (denk bijvoorbeeld aan gemeen-
telijke belastingen en nutsvoorzieningen). Zij vormen slechts een indicatie voor 
enkele zogenaamde 'vaste lasten', die nogal kunnen variëren. De bedragen 
zijn alleen gesommeerd indien op geen enkel onderdeel 'weet niet' is 
geantwoord. 

Ondanks deze onvolkomenheden blijkt er toch een grote overeenkomst tussen 
de cijfers van de beide metingen, zoals dit ook in tabel B.1.4 naar voren komt. 
Overigens dienen de bedragen, vanwege de specifieke voorwaarden die voor 
sommering gelden, los van elkaar gezien te worden. 
De gemiddelde huur is iets gestegen, wat strookt met het tijdsverloop, terwijl de 
maandelijkse hypotheken, autokosten en aflossingen van schulden naar bene-
den zijn gegaan. De genoemde maxima voor autokosten en aflossingen zijn 
grillig. Bij de effectmeting wordt een bedrag van ƒ 700 voor de auto als 
maximum genoemd, bij de nulmeting is dit ƒ 1.400. De maximale aflossing bij de 
nulmeting bedraagt ƒ 1.266 en bij de effectmeting ƒ 2.000. Deze respondent met 
ƒ 2.000 aan aflossing betaalt daarnaast ƒ 300 huur. Hiertegenover staat een 
persoonlijk inkomen van ƒ 1.250 en op basis van deze cijfers is het minimum 
besteedbaar inkomen voor de effectmeting berekend van bedrag in de min van ƒ 
1.050. Bij de nulmeting is het absolute minimum een negatief besteedbaar 
inkomen van (minus) f  250. Overigens biedt bij de nulmeting een besteedbaar 
inkomen van ƒ 4.205 en bij de effectmeting ƒ 4.150 de grootste financiële 
ruimte. 
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Ondanks dat drie van de vier uitgavenposten lager zijn, belopen de totale 
uitgaven bij de effectmeting een hoger bedrag. Het inkomen ligt eveneens wat 
hoger, maar heeft geen gelijke tred kunnen houden met voornoemde hogere 
uitgaven: het besteedbaar inkomen is dus lager. 

Tabel 8.1.4: gemiddelde uitgaven van huishoudens aan een aantal kostenposten en gemid-
deld besteedbaar inkomen, alsmede het aantal respondenten waarover het gemiddelde 
berekend is, voor nul- en effectmeting 

nulmeting 	 effectmeting 
gemiddeld bedrag 	n gemiddeld bedrag 	n 

huur 	 ƒ 431 	77 	 ƒ 469 	66 
hypotheek 	 ƒ 893 	16 	 ƒ 789 	24 
auto 	 ƒ 372 	34 	 ƒ 332 	32 
aflossingen 	 ƒ 379 	40 	 ƒ 307 	47 
totaal 	 ƒ 738 102 	 ƒ 772 	97 

inkomen 	 ƒ 1.766 	105 	 ƒ 1.823 	101 
besteedbaar inkomen 	ƒ 1.162 	86 	 ƒ 1.108 	88 
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Bijlage 2: Kenmerken respondenten niet-wvs voorvallen 

Bij de nulmeting zijn 7 respondenten ongehuwd, drie samenwonend en drie 
gescheiden. Bijna de helft van de respondenten uit de effectmeting (48 procent) 
woont samen; 37 procent is ongehuwd. 
Vijf van de dertien (38 procent) respondenten bij de nulmeting wonen thuis bij de 
ouders. Bij de effectmeting is dit een kwart (25 procent). Het percentage huur-
huis-bewoners is bij beide metingen nagenoeg gelijk (31 versus 30 procent). Bij 
de effectmeting is het percentage eigen-huis bewoners (42 procent) echter 
aanmerkelijk hoger dan bij de nulmeting (23 procent). 
De respondenten van de nulmeting hebben doorgaans een wat lagere opleiding 
genoten dan die van de effectmeting. De percentages met lager onderwijs (31 á 
22 procent), lager beroepsonderwijs (31 á 29 procent) en middelbaar beroepson-
derwijs (23 á 17 procent) zijn er hoger, de percentages met hoger beroeps-
onderwijs (15 á 22 procent) en universitair onderwijs (0 á 10 procent) zijn er 
hoger. 
Kennelijk is de wat lagere opleiding niet toe te schrijven aan het feit, dat men 
nog naar school gaat, want ook dit percentage is bij de nulmeting kleiner dan bij 
de effectmeting (8 á 14 procent, zie tabel B.2.1). Een groter percentage bij de 
nulmeting werkt fulltime (54 á 44 procent) danwel parttime (8 á 2 procent). 

Tabel B.2.1: dagelijkse bezigheden/inkomensbronnen bij niet-wvs delicten, onderscheiden naar 
school, werk of uitkeringssituatie, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

school 	 8 	 14 
werk 	 62 	 46 
uitkering namelijk: 

ww/rww 	 15 	 12 
wao 	 0 	 7 
aow 	 15 	 9 

subtotaal uitkering 	 30 	 26 
huisvrouw 	 0 	 10 
overige 	 0 	 4 

totaal 	 100 	 100 
N 	 13 	 59 
onbekend 	 0 	 1 

Uitkeringen en lonen voor lager geschoolde arbeid liggen veelal ergens tussen 
de f 1.000 en ƒ 2.000 en gezien het voorgaande wekt het dan ook geen 
verwondering, dat dit wat meer voorkomt bij de nulmeting dan bij de effectmeting 
(64 á 39 procent, zie tabel B.2.2). Meer dan de helft van de respondenten van 
de effectmeting verdient meer dan ƒ 2.000 per maand. 
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Het gemiddelde inkomen is bij de effectmeting een derde hoger dan bij de 
nulmeting: ƒ 2.554 versus f 1.889. De gemiddelde vaste lasten bedragen bij de 
nulmeting ƒ 1.326 en bij de effectmeting ƒ 1.544. 

Tabel 8.2.2: netto-inkomen uit arbeid, uitkeringen en studiebeurzen per maand, in procenten 

nulmeting 	effectmeting 

minder dan ƒ 1000,- 	 0 	 4 
ƒ 1000,- tot ƒ 1500,- 	 37 	 23 
ƒ 1500,- tot ƒ 2000,- 	 27 	 16 
ƒ 2000,- of meer 	 36 	 57 

totaal 	 100 	 100 
N 	 11 	 49 
onbekend 	 2 	 11 
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persoon: 	 dossier 1 	 mutatie 1 
naam, voorkomend in het 
politiedistrict op grond van 	 ... eventueel tot mutatie x 

een verdenking in het 
tweede en/of derde kwartaal 	

'.. eventueel tot dossier x 	mutatie 1 van elk volgend 
dossier 

... per dossier eventueel tot 
mutatie x 

Noten 

1. Dit lijkt overigens in tegenspraak met de bevindingen van KPMG over schadebemiddelin-
gen in de maand november 1993: daar kent de overgrote meerderheid van de 'opgeloste 
zaken' meer dan één slachtoffer. Zie: KPMG, Evaluatie Terwee. Werklastonderzoek Wet 
en Richtlijn Terwee, den Haag, 1994, p. 20 (concept). 

2 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). 

3 Ook wel richtlijn Slachtofferbeleid of richtlijn Vaillant genoemd. Circulaire 1 april 1987, 
Staatscourant 1987, nummer 64. 

4 Zie bijvoorbeeld: Hecke T. van en J. Wemmers (WODC), Schadebemiddelingsproject 
Middelburg, Gouda Quint b.v., Arnhem, 1992. 

5 Overigens is de beperking van de vordering bij de rechtbank tot ƒ 1.500 met de invoering 
van Terwee vervallen. 

6 Zie: Rapport van de stuurgroep invoering van de Wet Terwee in het arrondissement 
Dordrecht, Dordrecht, 20 juli 1992, p. 13. 

7 Zie: Wemmers J.M., Evaluatie Terwee, CDWO, 1 juni 1992. 

8 HKS staat voor een ‘Herkenningssysteem gericht op individuen, BPS voor een 
Bedrijfsprocessensysteem gericht op delicten. 

9 De gegevens zijn derhalve als volgt georganiseerd: 

10 De leeftijd is bepaald door het geboortejaar af te trekken van het jaar, waarin de meting 
heeft plaatsgevonden. De datum, waarop het delict gepleegd is, is niet exact bekend. 

11 Dit wil zeggen: dit over de steekproeftrekkingsperiode gesommeerde aantal staat achter de 
naam van de geselecteerde persoon binnen een politiedistrict. Gegevens over meerdere 
districten of zelfs over meerdere politieregio's zijn niet gesommeerd. 
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12 Volgens andere gegevens zou dit aandeel, althans bij misdrijfzaken bij het parket, lager 
kunnen zijn, namelijk circa een derde 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. 

13 Overigens zijn de cijfers ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen beide 
metingen gecorrigeerd en wijken deze af ten opzichte van een eerdere rapportage over de 
uitgangssituatie. 

14 Bij de effectmeting is hieromtrent een specifieke vraag gesteld. De gegevens van de 
nulmeting op dit punt berusten op een reconstructie. 

15 Het grotere aandeel van bedrijven als slachtoffer bij de effectmeting is met name op het 
conto van het arrondissement den Bosch te schrijven: aanvankelijk zijn bedrijven daar wel 
als doelgroep van Terwee behandeld, wat naderhand is teruggedraaid. 

16 Door afrondingsfouten is het gemiddelde totaal aantal contacten ongelijk aan de som der 
contacten met elke organisatie. 

17 Bij de nulmeting is de betreffende vraag niet bij elk specifiek contact voorgelegd, maar in 
meer algemene zin. 

18 Bedoeld zijn brieven, anders dan de schriftelijke contacten waar eerder naar gevraagd is. 

19 Volgens andere bronnen was per april/mei 1994 slechts voor acht zaken (5 in den Bosch 
en 3 in Dordrecht) het executietraject afgerond. In deze steekproef worden er vijf 
aangetroffen, zodat er in de populatie zeker veel meer verwacht mogen worden. 
Zie: KPMG, Evaluatie Terwee. Werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee, Deelrapport 2: 
Onderzoek post-Terwee, 's-Gravenhage, 1994, p. 42 (concept) 

20. Door afrondingsfouten is het gemiddelde totaal aantal contacten niet gelijk aan de som 
der contacten met elke organisatie. 

21. Overigens zijn in eerste instantie gegevens van alle 384 respondenten, dus ook delicten 
buiten het wetboek van strafrecht, in de analyse betrokken. Op deze eerste factor, met 
een eigenwaarde van 3.4 (bij de nulmeting 3.0) en een verklaarde variantie van 31 
procent (bij de nulmeting 27%), laden genoemde items met een lading van minimaal .50. 

22. Op de tweede factor, met een eigenwaarde van 1,5 (bij de nulmeting 1,8) en een 
verklaarde variantie van 14 procent (bij de nulmeting 16 procent), laden de genoemde 
items met minimaal .49. 

23. 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 .80 (bij de nulmeting 
.76). Voor de tweede factor met vier items bedraagt de gestandaardiseerde alpha .57 (bij 
de nulmeting .55). Worden uitsluitend de cases ingevolge het wetboek van strafrecht 
(311) meegenomen in de analyse dan bedragen de gestandaardiseerde alpha's respec-
tievelijk .78 en .59. 

24. Op inhoudelijke gronden zijn vervolgens de twee eerste items in beide clusters geëlimi-
neerd. Bij eliminatie van een van deze twee items resteert immers een hogere waarde 
van de alpha als bij eliminatie van enig ander item. Vervolgens zijn somscores berekend 
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op de resterende items van beide clusters, met dien verstande dat de coderingsrichting 
voor de tweede schaal is omgekeerd. 

25. Het vooruitzicht op oplegging van gerechtelijke boetes of vrijheidsstraf belemmert 
verdachten in hun mogelijkheden of geneigdheid de schade te vergoeden. Zie: Landelijke 
Projectgroep Dading, a.w., p. 5 

26. Dit lijkt overigens in tegenspraak met de bevindingen van KPMG over schadebemiddelin-
gen in de maand november 1993: daar kent de overgrote meerderheid van de 'opgeloste 
zaken' meer dan één slachtoffer. Zie: KPMG, Evaluatie Terwee. Werklastonderzoek Wet 
en Richtlijn Terwee, den Haag, 1994, p. 20 (concept). 

27. Dit lijkt overigens in tegenspraak met de bevindingen van KPMG over schadebemiddelin-
gen in de maand november 1993: daar kent de overgrote meerderheid van de 'opgeloste 
zaken' meer dan één slachtoffer. Zie: KPMG, Evaluatie Terwee. Werklastonderzoek Wet 
en Richtlijn Terwee, den Haag, 1994, p. 20 (concept). 

28. Hierbij is de laagste klasse (minder dan ƒ 1.000) op nul gulden gesteld en de hoogste 
klasse (meer dan ƒ 5.000) vervangen door het bedrag van ƒ 5.250. Vervolgens is, voor 
zover er een hoger uitkeringsbedrag is genoemd, het klassemidden of de nul vervangen 
door het genoemde bedrag; nul is als missing gedefinieerd. 
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