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Samenvattende slotbeschouwing

In dit rapport zijn vele gegevens neergezet over de stand van zaken in het strafrecht.
En er zijn vergelijkingen gemaakt met eerdere jaren en andere landen. Op basis
daarvan kunnen enige hoofdlijnen worden getrokken, waaraan vervolgens ook
enkele verwachtingen omtrent de nabije toekomst kunnen worden geknoopt.

... criminaliteitsontwikkeling ...

Q De criminaliteit bevond zich in Nederland enkele decennia terug op een zeer laag
peil. Sedertdien is het aantal delicten zodanig fors toegenomen dat een niveau is
bereikt dat niet meer sterk afwijkt van wat in andere westerse landen te zien is.
Weliswaar steeg ook daar de criminaliteit, maar doorgaans minder sterk dan in ons
land. Deze volumestijging van de criminaliteit is vooral tot medio de jaren tachtig
opgetreden en betrof voornamelijk de relatief lichtere criminaliteitsvormen. Vanaf
het midden van de jaren tachtig stijgt vooral de zwaardere (gewelds) criminaliteit
continu - dit betreft onder andere vormen van diefstal met geweldpleging (straat-
roof, roofoverval).
Het is niet vanzelfsprekend dat de criminaliteit zal stabiliseren als een 'normaal'
Europees niveau is bereikt. Van belang voor het criminaliteitsniveau blijkt de mate
waarin een land (of regio) is geurbaniseerd. Omdat Nederland als geheel een relatief
sterk urbaan karakter heeft, zou het niet onaannemelijk zijn dat de criminaliteit
doorgroeit tot een in internationaal perspectief hoog peil.
De criminaliteit is niet evenwichtig verdeeld in Nederland: slachtofferschap is
geconcentreerd in (delen van) stedelijke gebieden en bij specifieke leeftijdsgroepen
en specifieke branches van het bedrijfleven. Daar lijkt de criminaliteit onderdeel
van het dagelijkse leven te zijn geworden, waar dat elders eerder een uitzondering
is. Gegeven de algemene criminaliteitsontwikkeling is er een kans dat deze concen-
tratiegebieden verder zullen verloederen, zeker ook vanwege de relatie met
(im)migratie en acculturatieproblemen.

... een inhaalslag...

Het voorgaande impliceert dat op korte termijn niet zonder meer een stabilisering
van de druk op politie en justitie (w. o. cellen) te verwachten is. Het voorzieningen-
niveau in het strafrecht was indertijd geënt op het lage niveau van (zware).crimina-
liteit: een klein openbaar ministerie, weinig cellen. De ontwikkelingen sedertdien
hebben weliswaar geleid tot een inhaalslag, maar nog steeds is de Nederlandse
investering in openbare orde en veiligheid internationaal gezien bescheiden.

... preventie ...

Hoewel globale cijfers over criminaliteit en handhaving (miljoenen delicten, lage
opheldering, weinig strafzaken) op het eerste oog geïnterpreteerd zouden kunnen
worden als bewijs voor de beperkte betekenis van het werk van politie en justitie, is
die conclusie te oppervlakkig. De strafrechtelijke handhaving werkt namelijk als een
zeef. Vooral plegers van zware delicten en sterk recidiverende delinquenten komen
bij politie en justitie terecht. Juist ook deze groep komt bij de rechter terecht en
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krijgt zware straffen. Deze selectieve werking relativeert de suggestje dat sprake is
van een groot handhavingstekort. De zeefwerking leidt er toe dat de soort zaken
waarmee de rechter en het gevangeniswezen worden geconfronteerd bepaald geen
afspiegeling meer is van dé criminaliteit: zo wordt naar verhouding veel capaciteit
besteed aan zware geweldsdelicten.
Wel kan worden gesteld dat lichtere criminaliteitsvormen, voor een belangrijk deel

gepleegd door 'gelegenheidsdelinquenten; buiten het bereik van politie en justitie

blijven. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig (na 'Samenleving en

Criminaliteit') is het besef langzamerhand gemeengoed geworden dat vooral derge-
lijke criminaliteit met preventieve maatregelen tegemoet moet worden getreden, en
dat dergelijke maatregelen ook effectief kunnen zijn. Intussen is het preventiebe-
wustzijn in de samenleving al duidelijk toegenomen, zowel bij burgers als bedrijven
en (overheids-)instellingen. Aannemelijk is dat de trend naar het zelf aanbrengen
van beveiliging zich verder zal doorzetten. De rol van de rijksoverheid is hierbij
bescheiden en beperkt zich tot stimuleringsmaatregelen: de daadwerkelijke inves-
teringen worden vooral gedaan door burgers en bedrijven.

... slachtoffers ...
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Een behoorlijk deel van de criminaliteit heeft slechts een beperkte invloed op het
leven van het slachtoffer. Bij een minderheid van de slachtoffers veroorzaakt het
delict echter verdergaande, geestelijke schade, die de kwaliteit van hun leven voor
kortere of langere tijd duidelijk aantast.
Hoewel de aandacht voor het slachtoffer duidelijk is toegenomen, beweegt zich dit
nog niet op een hoog niveau. Zo zijn de (rijks-)uitgaven voor slachtofferzorg slechts
een kleine fractie van wat wordt uitgegeven aan bestraffing van en hulpverlening
aan daders. De ontwikkelingen lijken echter (langzaam) te gaan naar een verder
toenemende rol van het slachtoffer zowel in als buiten het strafproces.

... gerichte aanpak ...

Het plegen van delicten komt betrekkelijk massaal voor, vooral bij jongeren in hun
adolescentie. Doorgaans stopt men al weer snel daarmee. Er is slechts een betrekke-
lijk kleine groep van delinquenten die veel delicten pleegt,en die ook lang doorgaat
met het plegen van delicten - deze komen ook veel terug bij politie en justitie.
Omdat criminaliteit een onderdeel is van hun levensstijl heeft het strafrechtelijk
ingrijpen slechts beperkte invloed (hoge recidivecijfers). Wel blijkt een gerichte aan-
pak van deze groep duidelijk effect te kunnen sorteren. Zo vermindert het crimina-
liteitsniveau alleen al wanneer sterk recidiverende delinquenten worden opgeslo-
ten. Maar ook kunnen maatregelen waardoor een delinquente loopbaan (eerder)
wordt afgebroken op termijn duidelijk effect hebben, vooral als dat gebeurt bij jon-
geren die nog aan het begin van hun carrière staan.
Er is onmiskenbaar een ontwikkeling op gang gekomen van een op specifieke groe-
pen van (sterk recidiverende) delinquenten gerichte aanpak. Uit een snelle inventa-
risatie blijkt dat er momenteel tientallen van dergelijke projecten zijn begonnen of
gepland, waarbij naast politie en justitie meestal ook andere instanties zijn betrok-
ken (zoals de reclassering). Te verwachten is dat deze strategie zich zal doorzetten.

... handhavingsmethodiek...

De afgelopen vijftien jaar hebben een sterke uitbreiding te zien gegeven van de
soorten van straffen en maatregelen die worden opgelegd door de rechterlijke
macht (schikking, vele vormen van taakstraffen). Van recentere aard is het streven te
komen tot snéllere afdoening van strafzaken (snelrecht, 'lik-op-stuk', 'aanhouden
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en uitreiken'). Naar verwachting zal zowel de diversificatie van sancties als het
pogen te komen tot snellere afdoening van zaken doorzetten.
Dit kan impliceren dat vaker voorlopige hechtenis wordt toegepast ('lik op stuk') en
het 'meldingscircuit' van lopende vonnissen wordt teruggedrongen. Tevens kan in
dat kader sterker worden geleund op maatregelen die reeds voor de terechtzitting
worden geëffectueerd (schadevergoeding door de dader, taakstraffen als bijzondere
voorwaarde bij schikking of sepot..). Ook zou dit bij specifieke delictvormen kun-
nen leiden tot een verdergaande mandatering aan de politie van te nemen maatre-
gelen (vergelijk afdoening bij winkeldiefstal, inhouding rijbewijs bij rijden onder
invloed, Halt-afdoening ...). Denkbaar is ook dat bij (lichtere) economische en
milieudelicten, waar naar verhouding de strafrechtelijke afhandeling de minste
'meerwaarde' geeft (veelal schikking), vaker zal worden gegrepen naar alternatieve
afdoeningswijzen (bestuurlijke maatregelen, w.o. toepassing bestuursstrafrecht).
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Inleiding
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... integratie in drie perspectieven ...

In dit rapport wordt een poging gedaan tot integratie van kennis over strafrecht en
criminaliteit die uit een veelheid aan informatie in min of meer specialistische,
nationale en internationale, publikaties voortkomt. Gestreefd wordt naar een inte-
gratie op hoofdlijnen: het is een illusie te denken dat op een zo veelvormig terrein
met een grote verscheidenheid aan invalshoeken een allesomvattend beeld kan
worden gegeven (in een beperkt aantal pagina's).
Gekozen is voor een benadering vanuit een drietal elkaar aanvullende invalshoe-
ken. Eerst komen de slachtoffers van delicten aan bod, vervolgens de plegers daar-
van en tenslotte wordt een beeld gegeven van het gehele handhavingssysteem.

... beperkte onderscheiding ...

De term 'criminaliteit' omvat vele strafbaar gestelde gedragingen. Ook bijvoorbeeld
het overtreden van snelheidsbepalingen. Het meenemen van dergelijke overtredin-
gen zou het onderwerp van aandacht wel zeer heterogeen maken. Besloten is alleen
te spreken over de delicten die primair tot de competentie van de arrondissements-
rechtbank behoren: dat zijn misdrijven en economische delicten (zowel misdrijven
als overtredingen). Maar ook dan is er nog sprake van een grote verscheidenheid.
Regelmatig zal daarom een onderscheid worden gemaakt naar typen delict. Daarbij
wordt aangesloten bij de standaardindeling van het CBS.'

1 Onderscheid wordt gemaakt naar de volgende delict(sub)groepen:

geweldsdelicten
geweld tegen personen (bedreiging, mishandeling, levensdelicten)
sexuele delicten (aanranding, ontucht, verkrachting)
diefstal door middel van geweld en afpersing

vermogensdelicten
diefstal (eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal, (schuld)heling, verduistering)
valsheidsdelicten (valsheid in geschrifte, bedrog)

openbare orde en vernieling
vernieling
openbare orde delicten (openbare orde/gezag, gemeengevaarlijk, schennis der eerbaarheid, discriminatie)

verkeersdelicten (rijden onder invloed, doorrijden na ongeval, overig verkeer)

economie en milieu
milieuhygienische wetten
overige wetten

wapens (wet wapens en munitie)

drugsdelicten (misdrijven opiumwet)
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Diefstal 'overig'

Bedreiging

Sexueel-
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Zakkenrollerij

Mishandeling

Diefstal uit auto

Inbraak

Doorrijden na ongeval
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1 Het slachtoffer

Delicten vormen een inbreuk op de belangen van medeburgers, bedrijven en instel-
lingen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoevaak dergelijke inbreuken voorko-
men, wat voor inbreuken dat zijn, waar en bij wie schade wordt toegebracht, hoe
ernstig de schade is en wat wordt gedaan naar aanleiding van (mogelijk) slacht-
offerschap.

1.1 Mate van slachtofferschap

... de burger als slachtoffer ...

1 op de 6 Nederlanders wordt in een jaar slachtoffer van een vermogensdelict.
Vooral is de kans groot dat men van de fiets wordt beroofd. De kans op inbraak is 1
op 50.

figuur 1.1 Dergelijke gegevens komen uit de slachtofferenquête van het CBS.' Daaruit is ook
het totale aantal gepleegde feiten te schatten. Na omrekening kan worden bepaald
dat iedere 47 seconden een fiets wordt weggenomen en dat er eens per 2 minuten
iets uit een auto wordt gestolen.
De slachtofferenquête geeft een onvolledig beeld van de criminaliteit. Zo blijven
burgers jonger dan 15 jaar buiten beeld. Ook is er om verschillende redenen geen
zicht op bijzondere slachtofferpopulaties: tijdelijk in Nederland verblijvende toeris-
ten, groepen met lage respons (zoals allochtonen). Een beperking is voorts dat de
slachtofferenquêtes alleen voor verhoudingsgewijs lichte delicten een beeld geven
van de omvang van het slachtofferschap. Zware delicten, zoals beroving en (uiter-
aard) doodslag, blijven buiten bereik. Daarvoor dient een andere informatiebron te
worden benut.
De politiestatistiek geeft informatie over feiten die ter kennis van de politie komen,

ook zware delicten. Uiteraard geeft deze statistiek alleen informatie over de delicten

die door de politie worden opgespoord danwel worden aangegeven door burgers.

Omdat zware delicten relatief veelvuldig worden aangegeven door de burgers, kan

deze statisitiek toch worden gebruikt om een idee te krijgen van het aantal ernstige

feiten.' De kans om in een jaar tijd slachtoffer te worden van moord of doodslag is 1

op 3.700, de kans te worden beroofd is 1 op de 675. Per 2.700 vrouwen wordt een

aangifte van aanranding gedaan, bij verkrachting en ontucht ligt dat op 1 aangifte

per 4.200 vrouwen - bij dergelijke delicten is echter wel sprake van een onderschat-

ting door uitblijvende meldingsbereidheid.

figuur 1.2, zie pag. 12 Berekend kan worden dat er tussen 2 moorden (of doodslagen) gemiddeld 37 uur

ligt, en dat er tussen 2 aangiften van inbraak 4 minuten liggen.

2 Enquéte Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS, voorlopige cijfers 1995.

3 Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS, 1995/3. Gebruikt zijn de gegevens over aantal delicten per
100.000 inwoners van 12 - 79 jaar. Bij sexuele delicten die vrijwel uitsluitend vrouwen tot slachtoffer hebben is de
helft van die populatie genomen.

11



H E T S L A C H T O F F E R

12

Figuur 1.2
Per... minuten een aanmelding bij de politie
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H E T S L A C H T O F F E R

bedrijven als slachtoffer...

Uit slachtofferonderzoek over 1988 blijkt dat 4 op de 10 bedrijven in Nederland te
maken hebben met vernieling, inbraak, diefstal of bedreiging door personen van
buiten het bedrijf. 1 op de 9 bedrijven heeft daarnaast te maken met (vermoedens
van) interne criminaliteit."
Vooral de detailhandel wordt veel geconfronteerd met delicten: bijna de helft werd
in 1991 slachtoffer van winkeldiefstal (voor zover dit werd ontdekt uiteraard).'
Recente cijfers laten zien dat 2 op de 3 detailhandels met diefstal worden gecon-
fronteerd.'
De omvang en kosten van fraude in bedrijven wordt sinds 1993 onderzocht.' Het
blijkt dat bij ongeveer 1 op de 4 bedrijven fraude aan het licht is gekomen. Fraude
leverde het Nederlandse bedrijfsleven met meer dan 20 werknemers in de afgelo-
pen drie jaar een schadepost op van ongeveer een miljard gulden. Uit het onder-
zoek in 1994 blijkt dat circa 22% van het schadebedrag voortkomt uit fraude met
onkostendeclaraties. Andere veel voorkomende vormen van fraude zijn verduiste-
ring van financiële middelen (20%) en diefstal van goederen (13%). Veelal is er spra-
ke van interne criminaliteit. In ongeveer de helft van de gevallen betreft het fraude
door het eigen personeel. Fraude door het management beslaat circa 30% van de
gevallen.

... slachtofferloze delicten ...

Naast delicten met burgers, bedrijven en instellingen als slachtoffer zijn er de zoge-
naamde 'slachtofferloze delicten', waarbij het slachtoffer moeilijk is te bepalen, dan
wel anoniem of collectief is,' zoals het gebruik van verdovende middelen, illegaal
wapenbezit, heling, (belasting)fraude, illegale seks- en gokbusiness, milieudelicten,
rijden onder invloed, omkoping, knoeien met produkten, overtreding van bouw-
voorschriften.
Omdat er geen individuele (rechts)personen zijn die op grond van hun slachtoffer-
schap actie kunnen ondernemen (melding aan de politie of ander opsporingsor-
gaan), moeten geheel andere methoden worden gebruikt dan de gangbare om
althans enig zicht te krijgen op de mate waarin inbreuk wordt gemaakt op collectie-
ve belangen.' Zo zijn de aantallen delicten zoals die door de politie en de bijzondere
opsporingsdiensten worden geregistreerd vooral afhankelijk van de controle-
inspanningen die men zich getroost. Doorgaans vormen de opgespoorde delicten
dan slechts een fractie van de feitelijk voorkomende criminaliteit. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de mate waarin onder invloed wordt gereden, fraude in de sfeer van de
sociale zekerheid, overtreding van visserijwetgeving of van de duizenden andere
strafbepalingen in de veelheid van 'ordeningswetgeving. Het min of meer verbor-
gen karakter in combinatie met het kunnen behalen van duidelijk voordeel levert
doorgaans een hoog overtredingsniveau op.

4 Bureau Criminaliteitspreventie (1990). Bedrjfsleven en criminaliteit: Kengetallen uit de eerste Nederlandse
slachtofferenquête onder bedraven, 1988. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Criminaliteitspreventie.

5 Van Dijk, Van Soomeren en Partners (1992). Criminaliteit en de detailhandel: Resultaten van een enquête onder detail-

listen, 1991. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Criminaliteitspreventie.

6 Dijk, Jan J.M. van, en Gert Jan Terlouw (1995). Fraude en criminaliteit tegen het bedrjfsleven in internationaal per-

spectief. Justitiële Verkenningen, vol. 21, no. 4, pp. 119-142.

7 KPMG (1994). Fraude in bedrijven. Amstelveen: KPMG Forensic Accounting.

8 Rutenfrans, C.J.C. (1992). Slachtofferloze delicten. Tijdschrift voor Criminologie, vol. 34, no. 1, pp. 36-40.

9 De eerste stap: een kosten-effecten analyse van een integrale periodieke rapportage van de mate van naleving van

beleidsinstrumentele wetgeving. Den Haag: Inspectie voor de Rechtshandhaving (1994).
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Figuur 1.3
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HET SLACHTOFFER

Zo kan aannemelijk worden gemaakt dat bij een delict als heling de politiecijfers
geen enkele aanduiding geven waarin wordt geheeld. Hoewel heling bij de afzet van
gestolen goederen een onmisbare schakel vormt, neemt het aantal ter kennis van de
politie gekomen gevallen van heling sterk af terwijl het aantal diefstallen de afgelo-
pen twintig jaar is verveelvoudigd.
Een tweede voorbeeld is de geringe pak- en strafkans bij rijden onder invloed. Zo
bleek meer dan de helft van de automobilisten wel eens (of vaker) onder invloed te
rijden. Slechts een klein percentage is gecontroleerd, betrapt en aan enigerlei maat-
regel onderworpen.'°

1.2 Kenmerken van slachtoffers

... jongeren, mannen, grote stad ...

De kans om slachtoffer te worden wordt beïnvloed door factoren als sexe, leeftijd,
het (uitgaans- en drink-)gedrag en de woonplaats (urbanisatiegraad)." Dit uit zich
in duidelijk verschillende percentages burgers die in een jaar eens of vaker slacht-
offer worden. Vooral het onderscheid naar de woonplaats en leeftijd blijken van
belang - de sexe blijkt althans in het totale slachtofferpercentage minder bepalend.

figuur 1.3 De geringste kans om slachtoffer te worden lopen ouderen op het platteland. Een
kans van maar liefst 2 op 3 lopen de jongeren in grote steden. Er is dus sprake van
een zeer ongelijke verdeling van delicten over de bevolkingsgroepen.'Z
Maar ook op een lager niveau dan dat van de grote steden blijken duidelijke ver-
schillen te bestaan in de slachtofferkans: in wijken dichter bij het stadscentrum met
een specifieke bevolkingssamenstelling bestaat meer slachtofferschap dan in ande-
re wijken.13 Dit geldt in het algemeen maar zeker ook voor geweldsdelicten.'"

... welke bedrijven ...

Binnen het bedrijfsleven worden hoge slachtofferpercentages aangetroffen bij de
detailhandel, de horeca en de zakelijke dienstverlening (42% - 48%). Lagere (30% -
35%) percentages worden gevonden bij de bouw, de groothandel, de industrie en
het transport. Voorts geldt dat hoe groter het bedrijf is, des te hoger de kans is om
eens of vaker slachtoffer te worden. En als men slachtoffer wordt, blijft dat vaak niet
beperkt tot een enkele keer - het gemiddelde ligt op 8 delicten."

10 Sóder, J.C.M. (1990). Alcoholgebruik van automobilisten 1989. Haren: Verkeerskundig Studiecentrum.

11 Von Hentig, Hans (1948). The criminal and his victim. New Haven: Yale University Press.
Wolfgang, Marvin (1958). Patterns of criminal homicide. Philadelphia: University of Pennsylvania Press;
Hindelang
Michael S., Michael Gottfredson and James Garofalo (1978). Victims of personal crime. Cambridge, Mass.: Ballinger

Cohen, Lawrence E. and Marcus Felson (1979). Social change and crime race trends: a routine activity approach.

American Sociological Review, vol. 44, pp. 588-608

Cohen, Lawrence E., James R. Kluegel and Kenneth C. Land (1981). Social inequality and predatory criminal victimiza-
tion: an exposition and test ofa forma) theory. American Sociological Review, vol. 46, pp. 505-524.

12 Gegevens gebaseerd op de CBS-slachtofferenquete 1993.

13 Rapportage Minderheden 1995. Sociaal en Cultureel Planbureau (1995).

14 Korpsbedrijfsplan Politieregio Rotterdam - Rijnmond (1995).

15 Bureau Criminaliteitspreventie (1990). Bedrijfsleven en criminaliteit: Kengetallen uit de eerste Nederlandse
s/achtofferenquëte onder bedrijven, 1988. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Criminaliteitspreventie.
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.., herhaald slachtofferschap ...

Ruim 1 op de 3 burgers (van 15 jaar en ouder) wordt in een jaar slachtoffer van een
delict. Twee-derde van die slachtoffers heeft te maken met maar één delict, de ove-
rigen met tenminste twee delicten. Vooral bij bedreiging komt herhaald slachtoffer-
schap veel voor (bij 36% van de slachtoffers), in mindere mate ook bij vernieling en
sexuele feiten (24%), beschadiging van en diefstal uit de auto (19%) en inbraak
(13%).'°
Uit recent verschenen overzichtsartikelen en studies blijkt dat het fenomeen her-
haald slachtofferschap zich uitdrukkelijk voordoet. Een (eerder) slachtoffer heeft
een grotere kans om nogmaals slachtoffer van hetzelfde delict te worden."
Daardoor ondergaat een beperkt aantal slachtoffers een onevenredig groot aantal
delicten. Er zijn plekken en plaatsen waar vormen van criminaliteit en herhaald
slachtofferschap zich in hoge mate concentreren.` De aanwezigheid van riskante
voorzieningen zoals gokhuizen, bars, sex bedrijven in combinatie met anonimiteit
bepalen deze concentratie.
Niet alleen groepen personen lopen de kans om meervoudig of herhaald slachtoffer
te worden, ook binnen gebieden of bij objecten zoals schoolgebouwen, bedrijven-
terreinen, detailhandel en horecagelegenheden manifesteert zich herhaald slacht-
offerschap.19

1.3 De betekenis van het slachtofferschap

... bagatellen en trauma's ...

Voor een niet onaanzienlijk deel van de slachtoffers is het slachtofferschap geen diep
ingrijpende gebeurtenis. Dit is doorgaans het geval wanneer een bedrijf of instelling
slachtoffer wordt van criminaliteit: vaak zijn er geen persoonlijke gevolgen voor spe-
cifieke werknemers (zoals bij inbraak of diefstal) en heeft het delict alleen betekenis
als een financiële schadepost.°° Ook bij personen als slachtoffer kan het slachtoffer-

16 De overgang van Enquête Slachtoffers van Misdrijven naar Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid. CBS, Recht

en statistiek no 16, 1993

17 Waard, Jaap de (1993) Hebben ze nou al weer ingebroken?: herhaald slachtofferschap en criminaliteitspreventie. SEC,

Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitspreventie, vol. 7, no. 2, april, pp. 19-21.

Kingma, Hans en Ton Eijken (1995) Preventie als kostenbesparende factor: AZG onderzocht herhaald slachtoffer-

schap. SEC, Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitspreventie, vol. 9, no. 1, januari, pp. 40-42.

Meer, Martha van der en Hans Spickenheuer (1995). Herhaald slachtofferschap: inventarisatie van het fenomeen.
Den Haag: Eysink, Smeets & Etman.

18 Shaw, Clifford, Frederick Zorbaugh, Henry McCay and Leonard Cottrell (1929) Delinquency areas. Chicago:

University of Chicago Press.

Wikstr&m, Per-Olof H. (1995). Preventing city-center streef crimes. In: Michael Tonry and David P. Farrington (eds.)

Building a safer society: strategic approaches to crime prevention. Chicago: University of Chicago Press, pp. 429-468.

(Crime and justice: a review of research, vol. 19).

Trickett, Alan et al. (1995). Crime victimization in the eighties: changes in area and regional inequality. British Journal

of Criminology, vol. 35, no. 3, pp. 343-359.

19 Roncek, D. and R. Bell (1981) Bars, blocks and crime. Journal of Environmental Systems, vol. 11, pp. 35-47.
Shapland, Joanna (1995). Preventing retail-sector crimes. In: Michael Tonry and David P. Farrington (eds.) Building a
safer society: strategic approaches to crime prevention. Chicago: University of Chicago Press, pp. 263-342. (Crime
and Justice: a review of research, vol. 19).
Spelman, William (1995). Once bitten, then what?: cross-sectional and time-course explanations of repeat victimiza-
tion. British Journal of Criminology, vol. 35, no. 3, pp. 366-383.

20 De schade van criminaliteit voor het totale bedrijfsleven bedroeg enige jaren geleden uitgedrukt t.o.v. de omzet 1%,
uitgedrukt t.o.v. de winst 6%. De hoogste waarden worden aangetroffen bij de detail- en groothandel branches (30/o
t.o.v. omzet, 15% t.o.v. winst), gevolgd door de catering en autobranches (respectievelijk 2% en 6%). De industriële
branche kent de laagste schade (1% t.o.v. omzet en winst).
Bron: Ministerie van Justitie (1990). Bedrijfsleven en criminaliteit; Kengetallen uit de eerste Nederlandse slachtoffe-

renquête onder bedrijven, 1988. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Criminaliteitspreventie.
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schap nogal eens worden gerelativeerd: zo gaat het in 1 op de 3 gevallen om een feit
waaraan minder dan 50 gulden aan schade is verbonden. In die gevallen wordt daar-
van zelden melding gedaan aan de politie, namelijk in 1 op de 6 gevallen. Bij grotere
schade dan 50 gulden wordt in 1 op de 2 gevallen de politie ingeschakeld."
Bij diefstal is de waarde van het gestolene in 1 op de 10 gevallen minder dan 25 gul-
den, in 1 op de 6 gevallen minder dan 50 gulden, in 1 op de 3 gevallen minder dan
100 gulden, en in 60% minder dan 250 gulden. Wat de waarde van het gestolene
aangaat is veelal dus sprake van een overzienbare, redelijk beperkte schade. Slechts
in 1 op de 4 à 5 gevallen bedraagt die schade meer dan 500 gulden.
De geweldsdelicten in de slachtofferenquête (handtastelijkheden, bedreiging, door-
rijden na aanrijding) gaan zelden gepaard met letsel: slechts in 12% van de gevallen
is sprake van enig letsel. En als er al letsel is, dan vraagt dat meestal geen medische
hulp. Slechts bij enkele procenten van de geweldsdelicten is (eenmalige) medische
assistentie nodig.
De vaak geringe schade duidt op een beperkte betekenis die veel delicten hebben.
Dit verklaart mede waarom de politie vaak niet wordt ingeschakeld: het percentage
slachtoffers dat géén melding doet aan de politie bedraagt zo'n 60%. Voor een deel
komt dat voort uit de opvatting dat zoiets toch geen zin heeft (de politie doet er
niets aan, kan er niets aan doen, melding helpt niet..). Maar nog vaker wordt
gezegd dat de kwestie geen zaak is voor de politie of dat de zaak te onbelangrijk is
('kleinigheidje', geringe schade).`

geestelijke schade van slachtofferschap ...

Slachtofferschap van (ernstiger) delicten kan echter grote geestelijke schade veroor-
zaken, vooral als die delicten gewelddadig zijn. Misdrijven kunnen worden ervaren
als een inbreuk op de geestelijke of lichamelijke integriteit (geweldsdelicten, sexu-
ele feiten) of als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (bij bijv. inbraak). De
gevolgen gaan dan verder dan alleen de schade in materiële termen (waarde van het
gestolene of vernielde, kosten medische verzorging), omdat ook geestelijke, emotio-
nele schade optreedt.-
Of en in welke mate dergelijke gevolgen aan het delict zijn verbonden wordt niet
alleen bepaald door de 'objectieve 'ernst van het delict, maar ook door factoren
gerelateerd aan de persoon van het slachtoffer en diens omstandigheden. Leeftijd
en sexe spelen hierbij een belangrijke rol. Het gevoel van vanzelfsprekende veilig-
heid, en een positief wereld- en zelfbeeld, kunnen plotseling verdwijnen, span-
ningsgevoelens kunnen gaan domineren leidend tot langdurige lichamelijke en
geestelijke klachten. Indicatief is wellicht dat een toenemend aantal slachtoffers
hulp aanvaardt als hen dat wordt aangeboden; momenteel gaat dat om vele tien-
duizenden per jaar (zie [24]).
De aanduiding'Post-Traumatic Stress Disorder' (PTSD) wordt in de literatuur het
meest gehanteerd om de psychische gevolgen van slachtofferschap te beschrijven."
Deze gevolgen zijn als volgt te omschrijven: het slachtofferschap wordt 'herbeleefd',
de herinnering eraan dringt zich herhaaldelijk op, men trekt zich terug uit de reali-

21 Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS 93/2.

22 Politiemonitor meting 1995. Overigens is in de helft van de gevallen waarin wél aangifte wordt gedaan de reden
(mede) dat men een bewijs voor de verzekering nodig heeft.

23 Winkel, Frans-Willem (1990). Slachtofferhulp: Verkenning en sociaal-psychologische analyse. Amsterdam/Lisse: Swets
& Zeitlinger.
Hoctor, Darlenne, Cynthia Burke and Susan Pennell (1995). Coping with violent victimization. San Diego, CA: San
Diego Association of Governments, Criminal Justice Research Division.

24 Kilpatrick, D.G. et al. (1989). Victim and crime factors associated with the development of crime-related post-
traumatic stress disorder. Behavior Therapy, vol. 20, pp. 199-214.
American Psychiatric Association (1994). Diagnosistic and statistical manual of mental disorders (4th. ed.).
Washington, D.C.: APA.
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Figuur 1.4

Slachtofferschap internationaal vergeleken

Burgers Detailhandel

Australië

België

Canada

Duitsland

Finland

Frankrijk'

Hongarije;

Italië

Nederland

Tsjechië

USA

Ver. Koninkrijk

Zwitserland

0 10 20 30 0 10 20 30 40 %

' ontbrekende waarden

18



HET S L A C H T O F F E R

teit en voelt zich verslagen, men verkeert voortdurend in een staat van lichamelijke
opwinding gepaard gaande met slaapproblemen, irritatie, concentratieproblemen,
angstaanvallen, extreme beveiliging, verhoogd alcoholgebruik en machteloze uit-
barstingen. Voorts is er bij dergelijke getraumatiseerde slachtoffers de neiging
omveranderingen aan te brengen in hun levensstijl. Het betreft hier aanpassingen
van o.a. uitgaansgedrag, tijdbesteding, vermijding van bepaalde plekken en groe-
pen mensen, meer thuis blijven, en kiezen van een andere kennissenkring.
Slachtofferschap kan dus zeer diepe sporen achterlaten. Niet alleen financieel, maar
zeer zeker ook immaterieel.

1.4 Slachtofferschap: trend, internationaal, regionaal

... totaal redelijk stabiel, soms grote stijging ...

Uit de slachtofferenquêtes, die al twee decennia worden gehouden, komt naar
voren dat de kans op slachtofferschap tot medio de jaren '80 duidelijk toeneemt.
Daarna is er niet meer sprake van een continue stijging (noch van een daling).
De politiecijfers lopen hier grofweg parallel mee. Na een scherpe toename is de
laatste tien jaren slechts een zeer geleidelijke stijging van het totale aantal delicten
te zien.
Dit algemene beeld gaat niet op voor alle delicten. Vooral bij relatief zware delicten

zijn de laatste 10 jaar toenamen te bespeuren die ver uitgaan boven de bevolkings-

groei. Het niveau van diefstal uit woningen stijgt met 20%, het niveau van gewelds-

delicten (bedreiging, mishandeling, -poging tot- moord en doodslag) zowel als van

autodiefstal stijgt met 80% en het niveau van diefstal met geweld kwam drie keer

hoger te liggen.21

Bij de ontwikkeling van de (geregistreerde) criminaliteit behoort Nederland tot de
landen met de sterkste stijging van zowel het aantal gewelds- als ook het aantal ver-
mogensdelicten sedert 1980.26

... slachtofferschap in internationaal perspectief...

Aan de hand van de resultaten van de twee tot nu toe gehouden internationale
slachtofferenquêtes kan een beeld worden gegeven van de positie van Nederland op
het gebied van de criminaliteit in vergelijking met een groot aantal landen uit de
Angelsaksische wereld en Europa.`
De resultaten van beide enquêtes tonen aan dat meer dan 25% van de inwoners van
Australië, Canada, Nederland, Nieuw Zeeland, Polen en de Verenigde Staten van
Amerika binnen een periode van een jaar één of meerdere malen slachtoffer is
geweest van criminaliteit. Het risico op slachtofferschap neemt toe met de urbani-
satiegraad en de mate van welvaart. De enige uitzondering op deze bevinding is
Japan, dat een laag slachtofferschap kent.

figuur 1.4 Nederland blijkt in internationaal perspectief hoog te scoren. Dit wordt mede ver-
oorzaakt doordat in ons land veel fietsen worden gestolen.

25 Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS 95/3

26 Ger Huijbregts, Laurens de Jonge en Ronald Meijer. Geregistreerde criminaliteit in Europa st^gt SEC 1993, nr 1

27 Dijk, Jan J.M. van, Pat Mayhew and Martin Killias (1990). Experiences of crime across the world: Key findings from
the 1989 International Crime Survey. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation.
Dijk, Jan J.M. van, and Pat Mayhew (1996). Victimization by crime in an international perspective: Key lndings of the
International Crime Surveys 1988-1994. Amsterdam/New York: Kugler/Criminal Justice Press.
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Figuur 1.5
Slachtofferschap inbraken per politieregio in %
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Is Nederland op het terrein van de veel voorkomende criminaliteit dus één van de
koplopers in de wereld, op het terrein van moord en doodslag neemt Nederland
internationaal een bescheiden plaats in. Op basis van cijfers van de World Health
Organization blijkt dat Nederland op dit terrein één van de veiligste landen ter
wereld is. Binnen de 27 Europese landen waarover gegevens worden verstrekt, staat
Nederland op een zesde plaats van onderen.21
In 1992 werd een enquête uitgevoerd onder het internationale bedrijfsleven.
(Zie [101). In eerste instantie heeft de nadruk gelegen op de slachtofferervaringen
binnen de detailhandel. Nederland blijkt daarbij in de middenmoot te liggen.

... inbraak per regio ...

figuur 1.5 Het percentage slachtoffers van inbraak (inclusief pogingen daartoe) varieert van
ruim 5% in Overijssel tot 14% in Utrecht.29 Over het algemeen wordt in het Noord-
Oosten van Nederland, in de kop van Noord-Holland en in Zeeland verhoudingsge-
wijs weinig ingebroken - dit geldt ook voor Hollands Midden en Limburg-Noord
(slachtofferpercentage ligt tussen 5 en 7%). Daarentegen wordt veel ingebroken in
de strook Amsterdam-Amstelland - Gooi- en Vechtstreek - Utrecht - Brabant-Noord,
alsmede in en rond Rotterdam en Den Haag: daar worden slachtofferpercentages
van meer dan 10% aangetroffen.
Het slachtofferpercentage bij inbraak blijkt samen te hangen met de betreffende
percentages bij andere delicten.` Dus waar veel wordt ingebroken worden door-
gaans ook veel andere delicten gepleegd. Zo ligt het percentage slachtoffers van
fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit de auto en portemonneediefstal en tasjesroof 2
tot 3 keer lager in de regio's met lage inbreekpercentages dan in die met een hoog
inbraakniveau.

1.5 Maatregelen door (potentiële) slachtoffers

®i

angst leidt tot gedragsaanpassing...

Velen in onze samenleving hebben een gevoel van onveiligheid: de helft van de bur-
gers is bang om 's avonds de deur open te doen, een derde komt liever niet meer op
bepaalde plaatsen. Ook wijzigen sommigen (bijna 20%) hun uitgaansgedrag. Zowel
de angstgevoelens als de gedragswijziging komen sterk voor bij ouderen en bij vrou-
wen. Hieraan ligt kennelijk een gevoel van kwetsbaarheid ten grondslag: Er bestaat
slechts een zwak verband tussen onveiligheidsgevoel en de mate waarin men daad-
werkelijk slachtoffer wordt van een delict."
Het risico van inbraak heeft ertoe geleid dat velen reeds voorzorgsmaatregelen
nemen, vooral in het aanbrengen van veiligheidssloten en buitenverlichting. Een
minderheid (1 op de 20) heeft een alarminstallatie laten aanbrengen. Ook worden
doorgaans maatregelen genomen bij lange afwezigheid: anderen houden een oogje
in het zeil, waardevolle zaken worden verwijderd.
Dit wijst erop dat het 'preventiebewustzijn' in Nederland duidelijk aanwezig is. Wel
leidt de angst voor criminaliteit ertoe, dat vooral bij ouderen de participatie aan het
maatschappelijk leven wordt belemmerd.

28 WHO (1993). World Health Statistics Annual 7992. Geneva: WHO.

29 Politiemonitor bevolking, meting 1995

30 De (Pearson-R) correlatie tussen het slachtofferpercentage bij inbraak en de percentages bij andere feiten
bedraagt gemiddeld 0,57.

31 Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS, 92/2
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... de particuliere beveiligingssector...

Aan het begin van deze eeuw werden de eerste particuliere nachtveiligheidsdien-
sten opgericht. In de jaren twintig werden de eerste bedrijfsbeveiligingsdiensten
opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog is het aantal particuliere beveiligingsorgani-
saties sterk toegenomen. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op particuliere
beveiligingsorganisaties, waardoor nieuwe vormen van beveiliging en bewaking zijn
ontstaan: toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen (de
zgn. objectbeveiliging op bijvoorbeeld industrieterreinen en winkelcentra), toezicht
op parkeerplaatsen en -garages, toezicht op woningblokken en toezicht op wijk en -
buurtniveau.

figuur 1.6 Dit uit zich in een forse toename van het aantal in de beveiligingssector werken-
den. De groei van de personeelsomvang is er sinds 1993 uit. De omzet neemt echter
nog steeds toe. In 1988 bedroeg de omzet in de branche 389 miljoen gulden. In 1993
is de omzet gestegen tot 751 miljoen gulden?'
Bij de groei van de particuliere beveiligingssector wordt ook gezocht naar nieuwe
werkterreinen, zoals beveiliging door surveillance in welgestelde wijken (b.v. in Den
Haag) en de inning van parkeerboetes.

... preventie is succesvol ...

In een groot aantal projecten zijn criminaliteitsreducerende effecten geboekt.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van huismeesters, maatregelen tegen het zwart-
rijden, beveiliging van bedrijventerreinen en winkelcentra, de inzet van stadswach-
ten, preventie van autokraak en autodiefstal.33
In de Politiemonitor Bevolking is aan 50.000 respondenten gevraagd of zij bij afwe-

zigheid het licht laten branden, extra hang- en sluitwerk hebben aangebracht, extra

buitenverlichting hebben, een inbraakalarm hebben of een hond hebben. Per huis-

houden kunnen dus nul tot vijf maatregelen genomen worden. Indien geen enkele

maatregel is genomen, is de kans om slachtoffer van inbraak te worden één op 12.

Als daarentegen één of meer maatregelen zijn genomen, daalt die kans duidelijk. Bij

degenen die alle vijfde maatregelen hebben genomen, is de kans op inbraak slechts

één op 200.

Uit interviews met inbrekers blijkt dat de bovengenoemde preventiemaatregelen
inderdaad effectief zijn. De meeste daders zijn opportunistische inbrekers die vooral
profiteren van de gelegenheid tot het succesvol en eenvoudig plegen van het delict.
Kenmerkend is een gebrek aan planning, weinig expertise en een niet calculerende,
impulsieve aanpak. Een hond of alarminstallatie schrikt de meeste daders af.34

1.6 Slachtofferzorg

... uitkeringen aan slachtoffers ...

In 1976 werd het Schadefonds Geweldsmisdrijven ingesteld. Het biedt slachtoffers
van (ernstige) geweldsmisdrijven of de nabestaanden de mogelijkheid om via de
overheid een uitkering te ontvangen. Er dient sprake te zijn van een opzettelijk

32 Waard, Jaap de (1996). The private security sector in The Netherlands; history, developments and future
perspectives. Security Journal, vol. 7, no. 3.

33 Willemse, H.M. (1995). Een coup SeC: tien jaar situationele preventie. Justitiële Verkenningen, vol. 21, no. 3, pp. 39-51.

34 Cromwell, P.F. et al. (1991). Breaking and entering: An ethnographic analysis of burglary. Newbury Park: Sage.

Mutsaers, Pauke (1996). Woninginbraak: Omvang, achtergronden en mogel^kheden voor preventie. Den Haag:
Ministerie van Justitie, Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.

23



H E T S L A C H T O F F E R

gepleegd geweldsmisdrijf, dat wil zeggen dat er een zekere mate van dwang danwel
geestelijk en/of lichamelijk geweld moet hebben plaatsgevonden. De maximale
uitkeringen, die vanaf de instelling van het schadefonds niet meer waren gewijzigd,
werden voor delicten gepleegd na 1993 verdubbeld. Nu kan ten hoogste f 50.000
wegens materiële letselschade en f 20.000 wegens immateriële letselschade worden
uitgekeerd.
Het aantal in behandeling genomen verzoeken tot schadeloosstelling is in de afge-
lopen 18 jaren geleidelijk opgelopen naar een niveau van zo'n 2.400 (in 1994). In de
meeste gevallen (80%) wordt het verzoek gehonoreerd. De tegenwoordig uitgekeer-
de bedragen liggen rond de 2.000 gulden ter dekking van materiële schade, en 3.500
tot 4.000 voor immateriële schade.
Hoewel er een stijging is te zien in het beroep op het schadefonds, is een aantal van
nog geen 2.500 verzoeken bepaald niet hoog te noemen gezien het aantal (bekende)
ernstige geweldsdelicten. In Engeland, Wales en Schotland (landen die model ston-
den voor het schadefonds) blijkt het aantal verzoeken (73.000) en uitkeringen
(65.000) zich op een veel hoger niveau te bewegen dan in ons land."

... slachtofferhulp in Nederland ...

Aan de positie van slachtoffers van misdrijven is de afgelopen 10 jaar in toenemen-

de mate aandacht besteed. In de jaren '70 werden vooral vanuit de vrouwenbewe-

ging initiatieven genomen voor een betere bejegening van vrouwelijke slachtoffers

van (sexueel) geweld. De "echte doorbraak" van de slachtofferhulp vond plaats in

1984, toen in Utrecht de vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS)

werd opgericht. De activiteiten van de destijds meer dan 30 over het land verspreide

projecten voor hulp aan slachtoffers werden toen door de LOS gecoordineerd.

Kenmerkend voor de manier van werken binnen de LOS is: vrijwilligerswerk, een

actieve benaderingswijze, gratis hulpverlening in de buurt van het slachtoffer, geen

wachttijden en een beperkt aantal individuele contacten. De laatste jaren is de aan-

dacht naast criminaliteitsslachtoffers ook uitgegaan naar verkeersslachtoffers (in

1994 ruim 21.000).

Sinds de oprichting van de LOS is de organisatie uitgegroeid van een "vrienden-
club" tot een organisatie met 180 beroepskrachten, 1400 vrijwilligers en een lande-
lijk dekkend netwerk van 72 bureau's. De totale kosten van de LOS bedroegen in
1994 f 11,5 miljoen (waarnaast gemeentelijke bijdragen van drie miljoen).
Het aantal slachtoffers dat door de slachtofferhulpbureaus is benaderd is vanaf
1985 sterk in omvang gestegen, van enkele duizenden tot meer dan 100.000 in 1994.
Er worden daarbij evenveel mannen als vrouwen benaderd; de groep van 20-49 jaar
maakt bijna 60% van alle cliënten uit.
Ongeveer tweederde van de 100.000 benaderde slachtoffers ging in op het hulpaan-
bod. Met de helft daarvan werd meerdere malen contact opgenomen. Vooral aan
slachtoffers van incest, verkrachting en geweld wordt veel aandacht besteed. De
politie is met ruim 78% de belangrijkste verwijzer naar de slachtofferhulpprojecten.
Sinds enige jaren is bij een aantal bureaus een bijzonder hulpaanbod ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn ondersteuningsgroepen voor slachtoffers van overvallen,
slachtofferhulp voor toeristen, en hulp aan slachtoffers van sexueel geweld door
hulpverleners.

35 Criminal Injuries Compensation Board (CICB), 1995 (betreffend het begrotingsjaar 1993-1994) In totaal werd in
dat jaar 161 miljoen pond uitgekeerd.
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schadevergoeding door de dader...

Naast een vergoeding uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven of een uitkering van
de verzekering, kan ook worden gepoogd de dader een schadevergoeding te laten
betalen. Dit kan op vrijwillige basis gebeuren ('dading') waarbij de uitkomst meege-
nomen wordt in de vervolging en berechting van de dader. Op dit vlak wordt
momenteel (kleinschalig) geëxperimenteerd. Een andere mogelijkheid is dat het
slachtoffer zich als 'benadeelde partij' voegt in het strafproces. Of dat de strafrech-
ter uit eigen beweging de delinquent veroordeelt tot het betalen van een schadever-
goeding. Enkele jaren geleden bleek het slachtoffer in één op de 16 door de rechter
behandelde zaken duidelijk in beeld te zijn. Daarbij werd gemiddeld een schadever-
goeding van ruim 1.000 gulden toegekend 36
Dit gegeven stamt uit een periode voordat -per 1 april 1995- de Wet Terwee van
kracht werd. Daarbij zijn de mogelijkheden tot schadevergoeding op verschillende
manieren uitgebreid. Zo is de 'schadevergoedingsregeling' geïntroduceerd. Deze
maatregel houdt in dat de verdachte wordt verplicht om een bepaald bedrag te
betalen aan de staat ten behoeve van het slachtoffer. De staat keert de ontvangen
bedragen vervolgens uit aan het slachtoffer.
Voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet Terwee is in twee arrondisse-
menten de wet experimenteel beproefd vanaf 1 april 1993. Uit één van deze arron-
dissementen blijkt dat in de periode tot 1 december 1995 door de rechter in 225
gevallen een schadevergoeding is opgelegd, variërend van 22 tot 5.200 gulden. In
totaal is f 150.000 ontvangen 37

... betekenis slachtofferzorg...

m
Slachtofferschap, zeker als men herhaald schade ondervindt van criminaliteit, kan
leiden tot een zekere normvervaging, waardoor de kans toeneemt dat men zelf
bereid is tot het plegen van delicten. Zo kan, als men voor de zoveelste keer van de
fiets is beroofd, men overgaan tot het kopen van een gestolen fiets (is heling). Een
goede slachtofferzorg is dan van grote betekenis om het normbesef bij burgers in
stand te houden.31 Van belang daarbij is niet primair dat de dader wordt gepakt en
(zwaar) bestraft, maar dat het slachtoffer zich correct en zorgvuldig bejegend acht
door politie en justitie. Er dient serieuze aandacht te zijn voor zijn of haar melding,
en er moet voldoende informatie worden verstrekt. Deze elementen dragen recht-
streeks bij aan het vertrouwen dat men heeft in de handhavende instanties en voor-
komen 'eigenrichting'.

36 Openbaar Ministerie (1993). Jaarverslag 1992. Den Haag: Stafbureau Openbaar Ministerie.
Openbaar Ministerie (1994). Jaarverslag 1993. Den Haag: Stafbureau Openbaar Ministerie.
Geen systematische informatie is voorhanden over de mate waarin de voorwaarde van schadevergoeding
wordt gesteld bij een sepot of een schikking.

37 Claasens, J.C.A.M. en B.A. Stoker-Klein (1995). Het slachtoffer in het strafproces: de wet-Terwee en de ervaringen in
de arrondissementsrechtbank Den Bosch. Trema, no. 6, pp. 167-175.

38 Wemmers, Jo-Anne M. (1996). Victims in the criminaljustice system: A study into the treatment of victims and its
effects on their attitudes and behavior. Amsterdam/New York: Kugler Publications.
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Figuur 2.1
Verdachten naar herkomst en geslacht
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De dader

Delinquenten streven ernaar niet bekend te worden. Daarom is het lastig complete
informatie over hen te vergaren, behalve natuurlijk als ze betrapt zijn. In dit hoofd-
stuk wordt gepoogd de beschikbare informatie op een rij te zetten: wie zijn eigenlijk
de delinquenten? En wat gebeurt er met hen als ze bij politie en justitie terechtko-
men? En, welke betekenis heeft het strafrechtelijk ingrijpen eigenlijk voor de delin-
quent?"

2.1 De dader bij justitie

... geslacht en herkomst ...

Per jaar komen zo'n 270.000 verdachten van een misdrijf of economisch delict bij
justitie terecht. Meestal gaat het daarbij om een natuurlijke persoon, in 25.000
gevallen is sprake van een rechtspersoon die als verdachte van een economisch
delict of een milieuovertreding is aangemerkt.

figuur 2.1 Van de natuurlijke personen blijkt één op de acht verdachten vrouw te zijn, één op
de drie is buiten Nederland geboren, één op de 25 woont niet in Nederland.
De vrouwelijke verdachten, 30.000 in tal, komen bij justitie vooral in beeld wegens
diefstal (15.500 zaken) en valsheidsdelicten (5.500). Ze nemen bij deze delicttypen
een betrekkelijk groot deel van de zaken voor hun rekening, respectievelijk 15% en
30%. De helft van de vrouwelijke verdachten is 30 jaar of ouder. Daarmee zijnde
vrouwelijke verdachten gemiddeld wat ouder dan de mannelijke.
De verdachten die niét in Nederland wonen zijn meestal ook niet in ons land gebo-

ren (in 85% van de gevallen). Zij worden verdacht van een niet onaanzienlijk deel

van de zaken betreffende drugs en wapens. Zo 'verzorgen' ze 36% van de soft drugs-

zaken, 15% van de hard drugszaken en 23% van de wapenzaken. Doorgaans betreft

het personen die ouder zijn dan 20 jaar. Vooral zijn zij woonachtig in de ons omrin-

gende landen: Duitsland (39% van deze groep), België (24%), Frankrijk (14%) en

Groot Brittannië (7%).

De groep verdachten die in Nederland woont maar daar niet is geboren, is omvang-

rijk. Enkele delicten springen eruit: hun aandeel is groot bij diefstal met geweldple-

ging (40%), valsheidsdelicten (41%) en hard drugszaken (49%). Daarentegen nemen

ze betrekkelijk weinig vernielingen, verkeers- en milieudelicten voor hun rekening.

Het grootste aandeel vormen degenen die in Suriname zijn geboren (22% van deze

groep, dat is bijna 16.000 verdachten). Daarop volgen zij die in Marokko zijn gebo-

ren (19%), op de Nederlandse Antillen (12%), in Turkije (10%) en in Joegoeslavië

(5%).

39 De gegevens over de verdachten/delinquenten in deze paragraaf zijn - tenzij anders vermeld - afkomstig uit een
analyse op alle strafzaken die in 1994 bij het openbaar ministerie zijn binnengekomen danwel door de rechterlijke
macht zijn afgedaan. De betreffende bestanden zijn afkomstig van het systeem Rapsody- strafrecht (eerste aanleg).
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Figuur 2.2

Leeftijdverdeling verdachten per delict in %
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... leeftijd verschilt per delict ...

figuur 2.2 Van alle verdachten is 10% jonger dan 18 jaar, 25% jonger dan 21 jaar, 50% jonger
dan 28 en 10% ouder dan 46 jaar. Het aandeel van de leeftijdsgroepen verschilt ech-
ter aanzienlijk per delict. Het aandeel van ouderen is verhoudingsgewijs groot bij
delicten in de sfeer van milieu, economie en verkeer. Hieraan ligt ten grondslag dat
dergelijke delicten verbonden zijn aan bedrijfsuitoefening (milieu, economie), dan-
wel aan rijbevoegdheid en autobezit.
Bij diefstal met geweld, openbare ordedelicten en vernieling nemen jongeren een
grote plaats in. Bij sexuele geweldspleging (aanranding, verkrachting, ontucht) is
een grote spreiding over alle leeftijdsgroepen waar te nemen. Daarbij gaat het bij
(zeer) jonge verdachten vaker om aanranding, bij de ouderen om verkrachting en
ontucht.

... groep (super) actieven ....

m
In maar liefst 1 op de 8 zaken blijkt dat er tegen de verdachte (tegelijkertijd) ook nog
een andere zaak loopt. Dan worden die zaken gecombineerd. Vooral bij verdachten
van diefstal speelt dit sterk (in 1 op de 4 à 5 zaken): dit wijst er op dat er sprake is
van een groep vermogensdelinquenten die binnen beperkte tijd vaker door de poli-
tie wordt opgepakt.
Dit beeld wordt bevestigd door andere bronnen: steeds weer komt naar voren dat
een beperkt aantal delinquenten40 onevenredig vaak gearresteerd wordt. Het beeld
dat uit de literatuur oprijst is dat 20% van de gearresteerden 50 tot 60% van de arres-
taties 'verzorgt'. Dit wijst op het bestaan van een 'harde kern' van delinquenten. Ter
illustratie: tegen een beperkte groep van enige honderden hard druggebruikers in
Den Haag werd gemiddeld 9 à 10 keer in één jaar proces-verbaal opgemaakt (bij
zo'n 50 zelfs 17 keer met een topper die 35 keer werd gepakt), vooral maar bepaald
niet uitsluitend wegens vermogensmisdrijven."
Er zijn aanwijzingen dat de groep actieve delinquenten zich niet strikt beperkt tot
één soort delict. Bij gearresteerde delinquenten blijkt dat ze vaak antecendenten
hebben op verschillende terreinen: naast vermogensdelicten bijvoorbeeld ook
geweldsfeiten.42 Dat dit geen 'artefact' is door alleen naar gearrestéérde delinquen-
ten te kijken, blijkt uit een Amerikaanse studie naar (ook niet gearresteerde) actieve
inbrekers: twee-derde van hen geeft aan dat ze in het laatste halfjaar ook andere
delicten dan inbraak pleegden .13

40 M.F. Collins and R.M. Wilson. Automobile theft: estimating the size of the criminal polulation. Journal of Quantitative
Criminology, 1990,6,4
B.P.M. Janssens. Criminaliteitscarrières woninginbrekers. Gemeente Deventer, Bestuursdienst afdeling Onderzoek

en statistiek, november 1992 (concept)

L.J. Riccio ands R. Finkelstein. Using police arrest and clearance data to estimate the number of burglars operating

in a suburban county Journal of Criminal Justice, 13, 1985, 65-73

R. Tillman. The size of the 'criminal population'• the prevalence and incidence of adult arrests. Criminology, 25, 1987,

561-579

41 P. Versteegh. Criminele harddruggebruikers in Den Haag. Politie Haaglanden, bureau Analyse en Research, novem-

ber 1995

42 Kruissink, M. en E.G. Wiersma (1995). Inbraak in bedraven. Arnhem: Gouda Quint.

43 R. Wright, S.H. Decker, A.K. Redfern and D.L. Smith. A snowball's chance in hall.- doing ethnography with active resi-
dential burglars. Paper Department of Criminology and Criminal Justice, University of Missouri, St. Louis Quly 1991)
B.M.W.A. Beke en W.M. Kleinman. Jongeren en geweldscriminaliteit - een nadere analyse van de 'harde kern, ontwik-
keling van preventiestrategiën. Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep Beke. 1992.
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Figuur 2.3

Niet in Nederland geboren/wonende verdachten van diefstal per politieregio in %
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... verdachten van diefstal per politieregio ...

RH
figuur 2.3 Gekeken is naar de achtergrond van verdachten van diefstalvormen (eenvoudige

diefstal, diefstal in vereniging, met braak of met geweld) per politieregio.
Het aandeel van de niet in Nederland geboren en/of niet in Nederland wonende
verdachten verschilt per regio van 24% (Friesland, Gelderland-Zuid) tot 56%
(Amsterdam-Amstelland).'^ In het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland (en
ook in Kennemerland) bedraagt dit aandeel 30% of minder. In vier regio's, rond de
drie grootste steden en in Flevoland, bestaat meer dan 45% uit deze groep. Vooral
gaat het om personen die wel in Nederland wonen, maar daar niet zijn geboren.
Het aandeel van de niet in Nederland wonenden is met enkele procenten beschei-
den, en is juist hoger in grensregio's. Zo behoort in Limburg-Zuid maar liefst 13%
tot deze categorie; ook Zeeland (7%), Zuid-Holland-Zuid (7%) en Limburg-Noord
(5%) scoren relatief hoog.

2.2 Van dader tot verdachte: selectiemechanismen

... vooral zware gevallen komen bij politie en justitie ...

De verdachten die bij justitie terechtkomen vormen geen rechtstreekse afspiegeling
van de delinquentengroep. Grofweg kan worden gesteld dat vooral plegers van ern-
stige delicten, plegers van delicten in het publieke domein, en delinquenten die
veel delicten plegen grote kans lopen te worden gearresteerd en vervolgd. Hierbij
spelen verschillende selectiemechanismen een rol.
Hoe ernstiger het delict, hoe eerder daarvan aangifte wordt gedaan bij de politie en
hde vaker de zaak ook tot opheldering komt. De aangiftebereidheid ligt bij fietsdief-
stal op 50%, terwijl dat 90% is bij inbraak. En waar het ophelderingspercentage bij
fietsdiefstal op 5% ligt, wordt 85 tot 95% van de doodslagen en moorden opgehel-
derd. En na opheldering zullen lichtere gevallen door de politie sneller zelf worden
afgedaan (geen verder onderzoek, 'politiestandje', Halt-afdoening) en zwaardere na
verhoor en eventueel nader onderzoek naar het openbaar ministerie worden door-
geleid.
Voorts: als delinquenten hun delict in een min of meer besloten sfeer plegen, wordt
minder vaak de politie ingeschakeld. Zo ligt de aangiftebereidheid binnen bedrijven
en instellingen laag indien iemand daarbinnen (werknemer, scholier, ..) zich schul-
dig maakt aan een delict: men wil de vuile was niet buitenhangen en/of men
beschikt over eigen mogelijkheden om maatregelen te treffen. Maar ook bij delicten
in de kring van gezin, familie en kennissenkring wordt niet makkelijk de politie
ingeschakeld, omdat men dan bekenden moet aangeven bij een 'anonieme' instan-
tie (mishandeling, sexuele delicten).
Tevens zijn delicten die zich niet in het publieke domein afspelen vaak minder
zichtbaar: ze spelen zich meer in het verborgene af waardoor de dader minder vaak
bekend is (vaak is daar speciale actie voor nodig, zoals accountantscontrole, contro-
le van toezichthouders, politie).

44 Bron: Rapsody 1994 en eerste helft 1995
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bij de rechter 48,9%

Figuur 2.4

Kans van een verdachte op diverse afdoeningen van zijn of haar zaak
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... en veelplegers ...

Vooral 'veelplegers' komen bij justitie terecht. Speciale aandacht behoeft in dit ver-
band het begrip pakkans. Onderscheid moet worden gemaakt naar de kans die een
delinquent loopt om te worden gesnapt bij ieder afzonderlijk gepleegd delict, en
naar de pakkans als hij of zij meerdere delicten begaat.
Wanneer een delinquent meermalen delicten pleegt (bijvoorbeeld 20 keer), waarbij
per delict sprake is van een betrekkelijk lage pakkans (bijvoorbeeld één op twintig),
is toch de kans groot (namelijk meer dan 60%) dat hij of zij eens of vaker wordt
gepakt.95
Dit verklaart ook dat vooral recidiverende delinquenten (zoals verslaafde delin-
quenten) bij de politie terecht komen. Tevens maakt dat duidelijk waarom frequen-
te delictplegers ('harde kern') de kans op betrapping hoog inschatten: de helft acht
de pakkans bij inbraak (zeer) groot. Een inschatting van een hoge pakkans blijft dus
niet beperkt tot alleen delicten met een hoog ophelderingspercentage.4°
De pakkans van veelplegers wordt positief beïnvloed doordat de politie haar 'pap-
penheimers' leert kennen, maar negatief als de delinquenten meer ervaren worden
in het ontkomen aan betrapping. Er zijn dan ook delinquenten die veel delicten ple-
gen maar (vrijwel) nooit worden gepakt (de 'verborgen daderpopulatie').47 Dit
betreft delinquenten die zeer planmatig te werk gaan ter vermijding van risico's.
Zoals blijkt uit een studie naar roofovervallers gaat dit slechts om een beperkt deel
van de daders, de meesten gaan niet of nauwelijks overdacht te werk maar hande-
len vrij impulsief. 48

133

weinigen doen veel, veel doen weinig...

Steeds weer blijkt dat (in alle landen) vooral in de adolescentieperiode velen delic-
ten plegen: een meerderheid van 80 tot 90% van de ondervraagde jongeren geeft
aan dat men wel eens delicten pleegde. De piek ligt hierbij grofweg tussen 15 en 20
jaar. Dat lijkt een 'natuurlijk' gegeven dat bij het opgroeien hoort: het zoeken (en
dus ook overschrijden) van grenzen. Veelal gaat het hierbij om diefstal (uit winkels
bijvoorbeeld), vandalisme en vechtpartijen. Er zijn hierbij wel verschillen tussen
jongens en meisjes, maar die zijn minder groot dan de verhouding 71/2: 1 bij de
door de politie gehoorde verdachten suggereert. Veelal worden de delicten gepleegd
uit nutsoogpunt, soms speelt verveling en 'de lol' een rol.49
Sommige delinquenten plegen echter disproportioneel veel en verschillendsoortige
delicten en gaan daar ook langer mee door. Deze 'chronische' delinquenten vormen
slechts een relatief kleine groep die eerder in tienduizenden dan in honderdduizen-
den te meten is: zo wordt de 'harde kern' jeugdcriminelen op 20-25.000 geschat.
Kenmerken van deze groep: hun leeftijd is gemiddeld 18 jaar, velen verlieten voor-
tijdig de school, de schoolgaanden zitten vooral op de mavo- of lbo-opleiding. De
helft van de 'harde kern' is ofwel niet in Nederland geboren of heeft tenminste één
buitenlandse ouder. Tenslotte is sprake van veel wapenbezit.50

45 Zo leert ons de kansberekening: de kans om nooit te worden gepakt bij 20 delicten waarbij steeds een 5% pakkans

is, bedraagt: (1 - 0,05)20 * 100% = 36°Po

Onderzoek in de VS geeft inderdaad de aanwijzing dat, hoewel het ophelderingspercentage voor inbraak laag is,
toch een hoog percentage van de inbrekers in de loop van een jaar wordt gepakt - misschien vier keer meer dan
het ophelderingspercentage suggereert. L.J. Riccio and R. Finkelstein (op. cit.)

46 B.M.W.A. Beke en W.M. Kleinman (op. cit.)

47 Zo geeft 60% van jongeren uit de 'harde kern' aan dat men eens of vaker door de politie is opgepakt wegens inbraak.

48 Gruter, Paul en Peter Kruize (1995). Tussen geldgebrek en tijdverdrijf. jonge overvallers in de Haaglanden. Tijdschrift

voor Criminologie, vol.37, no.3, pp. 257-272.

49 Delinquent Behavior among Young People in the Western World. J. Junger - Tas, G.J. Terlouw and M.W. Klein (eds.).
Kuyler Publications, Amsterdam / New York (1994)

50 Ferwerda, Henk, Peter Versteegh en Balthazar Beke (1995). De harde kern van jeugdige criminelen. Tijdschrift voor

Criminologie, vol. 37, no. 2, pp. 138-152.
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Figuur 2.5
Wijze van afdoening per delict in %
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2.3 De kans op straf

... veelal volgt straf...

34
De kans die een verdachte loopt dat hij of zij met enigerlei strafrechtelijke maatregel
wordt geconfronteerd ligt op 75% (doorgaans tussen de 65 en 80% bij de verschil-
lende delicttypen). De reden waarom het niét tot een sanctie komt is vooral dat de
zaak wordt geseponeerd om (bewijs) technische redenen. In mindere mate komt dit
omdat de officier van justitie de zaak terzijde legt uit opportuniteitsoverwegingen
(beleidssepot) of nog minder omdat de rechter de verdachte niet schuldig verklaart
aan hetgeen hem of haar ten laste is gelegd.

figuur 2.4, zie pag 32 De voornaamste sanctie is de financiële, in de vorm van een aanvaard schikkings-

aanbod van de officier van justitie (gemiddeld f 800) of een geldboete die door de

rechter wordt opgelegd (gemiddeld f 1.500). Een vrijheidsstraf volgt in 1 op de 5

zaken. Nogal eens betreft dat alleen een voorwaardelijke straf (bijv. in combinatie

met een geldboete). De kans op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is 1 op de 8 à

9, met een gemiddelde duur van 6 tot 7 maanden.

... afdoening verschilt per delict ...

35
figuur 2.5 De grootste kans om geen straf of alleen een voorwaardelijke straf te krijgen lopen

degenen die vernieling, een openbaar ordedelict, een drugsdelict of een sexueel
geweldsdelict pleegden. Bij de laatste spelen vooral juridisch-technische proble-
men: bijna de helft van de zaken wordt wegens bewijsproblemen door de officier
van justitie terzijde gelegd.
Bij delicten in de sfeer van verkeer, economie, milieu en wapens is de financiële
sanctie dominant (schikking, boetevonnis). Daarentegen is de kans op een vrij-
heidsstraf groot bij diefstal met geweld, en worden bij valsheidsdelicten veel werk-
straffen opgelegd (sociale zekerheidsfraude!).

figuur 2.6, zie pag. 36 De hoogste straffen komen voor bij valsheidsdelicten en drugsdelicten als het om

geldelijke straffen gaat, en bij diefstal met geweldpleging, geweld tegen personen

(moord, doodslag, mishandeling, bedreiging) en sexueel geweld als het om vrij-

heidsstraffen handelt.

... dominante factoren in de afdoening...

De globale cijfers over de straftoemeting roepen de vraag op welke factoren bepalen
welke afdoening wordt gekozen. Zowel uit onderzoek naar de praktijk als uit de for-
mele neerslag van criteria in straftoemetingsrichtlijnen komen twee bepalende ele-
menten naar voren: de ernst van het feit en de mate van schuld van de delinquent."
Bij de ernst van het delict speelt de mate waarin inbreuk is gemaakt op belangen
van anderen in de samenleving of van de samenleving als geheel. Vooral weegt
zwaar wanneer een inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke of geestelijke integri-
teit van anderen (geweld). Vandaar dat daar (wanneer het bewijs aanwezig is) de
zwaarste straffen worden aangetroffen: zware straffen corresponderen met de mate
waarin morele afkeuring aanwezig is. Een dergelijke morele afwijzing is veel minder
aanwezig bij de zogenaamde 'ordeningsdelicten' in de sfeer van de economie, van-
daar de dominantie van schikkingen en geldelijke sancties.
Hoewel dus verschillen .in afdoeningswijze tussen delicten op grond van een ernst-
oordeel te verklaren zijn, valt toch op dat er ook binnen delictcategorieën divers

51. Werkgroep herijking boetestelsel, Stafbureau OM (1995)
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wordt gestraft. Dat heeft natuurlijk te maken met de variatie in de feitelijke ernst
van delicten binnen delictcategorieën, maar zeker ook met het persoonsgerichte
karakter van ons strafrecht. Daarbij wordt niet met 'vaste tarieven per delict'
gewerkt, maar wordt gekeken naar het verwijt dat een delinquent kan worden
gemaakt. Dit omvat aspecten als de mate waarin de dader werkelijk schuld heeft
aan het delict (actieve participatie of nalatigheid bijvoorbeeld), of sprake is van inci-
dentele delictpleging of van frequente recidive, de mate waarin het delict planmatig
en georganiseerd is gepleegd en de draagkracht van de betrokkene (jongere, groot
bedrijf..).
Deze dynamiek in de afdoening impliceert dat er binnen de fase van vervolging en
berechting van delinquenten een verdere selectie plaatsvindt in de richting van ern-
stige zaken en zware delinqenten. Vooral die gevallen eindigen niet in een beleids-
sepot of een schikking maar worden aan de rechter voorgelegd, waarop juist in die
zaken zware straffen of maatregelen worden opgelegd.

... enkele trends in afdoening...

In de afgelopen 15 jaren zijn er enkele forse verschuivingen geweest in de wijze
waarop zaken worden afgedaan:"Z
* De schikking is van praktisch nul in 1982 de (kwantitatief) belangrijkste afdoe-

ningsvorm geworden, hetgeen de plaats heeft ingenomen van het beleidssepot en
- in mindere mate - van het boetevonnis door de rechter. Per saldo is hierdoor wel
de kans toegenomen dat de verdachte wordt geconfronteerd met een sanctie. Zo
lag de kans op een beleidssepot in de jaren '70 nog meer dan 2 keer hoger dan nu.

* De kans op een (ten dele) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is de laatste decennia
iets gedaald. Dit blijkt te worden veroorzaakt door de ontwikkeling bij rijden
onder invloed, waar voorheen nog veelvuldig een korte gevangenisstraf werd
opgelegd en nu nog maar sporadisch (vaker ontzegging rijbevoegheid en/of ver-
plichte deelname aan een Alcoholverkeerscursus). Bij andere delictvormen blijft
de kans op een vrijheidstraf redelijk constant. Wel is het aantal alternatieve sanc-
ties (taakstraffen) duidelijk toegenomen.

* De gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraf is sterk gestegen. Dit wordt
ten dele veroorzaakt door het wegvallen van zeer korte straffen (van enkele
weken) bij rijden onder invloed, ten dele doordat het aantal zeer zware delicten
toenam (zoals roofovervallen), en ook ten dele doordat bepaalde misdrijven
strenger worden beoordeeld (sexueel geweld).

straftoemeting internationaal ...

Recent heeft de Raad van Europa een publicatie gepresenteerd waarin in concept
cijfers over 1990 uit allerlei landen naast elkaar zijn gezets' Vergelijkingen zijn lastig
vanwege de vele systeem- en definitieverschillen tussen landen: zo kan een vergelij-
king over opgelegde straffen misleidend zijn wanneer daarbij niet het voorafgaande
vervolgingsbeleid wordt betrokken (zo wordt in Nederland een deel van de zaken
'weggehouden' bij de rechter en met een schikking afgedaan). Daarom is gezocht
naar een enkele indicator die nog het minst problematisch is, en waarbij bovendien
wordt gecorrigeerd voor verschillen in zaaksaanbod.14

52 Berghuis, A.C. (1994). Punitiviteitsfeiten. In: M. Moerings (red.) Hoe punitief is Nederland? Arnhem: Gouda Quint,

pp. 299-311.

53 European sourcebook of crime and criminal justice statistics - draft model. Council of Europe, Strasbourg, march

l st, 1995

54 De gegevens over de afzonderlijke delicten 'homicide, 'assault', 'rape, 'robbery, 'theft', 'drug offences' zijn genomen,
waarover vervolgens gemiddeld is.
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Figuur 2.7
Mate van toepassing van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
(gemiddeld over zes delicten)

Verhouding aantal Percentage straffen van meer dan een jaar
onvoorw.

vrijheidsstraffen /
aantal verdachten

0 0,25 0,5 0 25 50 75

Bron: European sourcebook, Council of Europe
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figuur 2.7 Wanneer de verhouding tussen het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen en het aantal verdachten wordt vergeleken, dan blijkt dat Nederland niet
hoog scoort: van 8 landen komt Nederland op de zesde plaats, net boven Duitsland
en Zwitserland. Alleen bij drugsdelicten zit Nederland duidelijk hoger: naar verhou-
ding wordt vaak vrijheidsstraf opgelegd.
Wel neemt Nederland een duidelijk uitzonderlijke plaats in in de mate waarin lange
vrijheidsstraffen worden opgelegd: geen enkel land kent zo'n laag aandeel straffen
van een jaar of meer. Deze afgetekende positie is vooral aanwezig bij geweldsdelic-
ten, maar is minder uitzonderlijk bij diefstal. En bij drugsdelicten zit Nederland in
de middenmoot.
Deze bevindingen leiden tot de voorzichtige conclusie dat althans in 1990
Nederland betrekkelijk restrictief is met het opleggen van (lange) gevangenisstraf-
fen. De uitzondering met betrekking tot drugsdelicten houdt wellict verband met de
omstandigheid dat elders mogelijk vaker verdachten van lichtere drugsovertredin-
gen (drugsbezit) worden aangehouden, waar in Nederland het accent ligt op de
handel. De in alinea [37] aangegeven trend met betrekking tot de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf indiceert echter wel dat Nederland langzaam opschuift naar andere
landen.

... regionale toepassing vrijheidsstraf bij diefstal ...

figuur 2.8, zie pag. 40 Een maat is geconstrueerd die aangeeft in welke mate vrijheidsstraf wordt opgelegd
bij vormen van diefstal (eenvoudige diefstal, diefstal in vereniging, met braak of met
geweld). Rekening is gehouden met zowel het percentage van de zaken waarin een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd, als met de duur daarvan."
Er zijn dan negen regio's waar relatief weinig en/of korte vrijheidsstraffen bij diefstal
worden opgelegd, die vooral te vinden zijn in het Noord-Oosten van Nederland
(index varieert van 20 in Flevoland tot 28 in Drenthe en Hollands Midden).
Anderzijds zijn er zeven regio's met een hoge vrijheidsstrafindex (van 41 tot 53) - in
en rond Amsterdam en in een strook die loopt van Rotterdam-Rijnmond tot
Limburg-Noord.
De laag scorende regio's onderscheiden zich vooral van de wat hoger uitkomende
regio's door de korte duur van de opgelegde vrijheidsstraf. En de hoogst scorende
regio's door een veelvuldige toepassing van die straf. Vooral blijkt een verminderde
toepassing van de vrijheidsstraf gepaard te gaan met meer en hogere financiële
sancties (schikkingen, boetes).

2.4 Effect van maatregelen

... recidive en carrière ...

40
Zo op het eerste oog geven beschikbare recidivecijfers weinig reden tot optimisme.
Uit diverse studies naar recidive van tot gevangenisstraf veroordeelden komt het
beeld naar voren dat ruim 10% binnen een jaar weer tot een dergelijke straf wordt
veroordeeld, hetgeen oploopt naar 30% binnen drie jaar en bijna 50% binnen acht
jaar.` Een Neder landse studie geeft aan dat van degenen die veroordeeld zijn bijna

55 Bron: Rapsody 1994, eerste helft 1995. De proportie onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is berekend op het totaal
der afgedane zaken exclusief de overdrachten en voegingen. Deze proportie is vermenigvuldigd met de gemiddelde
duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

56 Hierover zijn de resultaten van een tiental omvangrijke studies voorhanden uit diverse Europese landen. Deze ver-
schillen qua definities en methoden, doch geven de indicatie dat er sprake is van een curvilineair verband tussen
het percentage recidive en de tijd die verstrijkt. Dit geldt ook voor het percentage recidive na een vervolging of een
veroordeling tot niet per se een vrijheidsstraf. European sourcebook (op. cit.).
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Figuur 2.8

Vrijheidsstraf bij diefstal per politieregio in %
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60 procent binnen zes jaar wederom met justitie in aanraking komt. Als het gaat om

daders die al vaker (minstens 6 keer) zijn aangehouden, dan is dit percentage zelfs

90 procent.`

Bedacht moet echter worden, dat degenen die tot een gevangenisstraf worden ver-
oordeeld een zeer specifieke groep van delinquenten vormen. De recidivecijfers
worden gekleurd door een betrekkelijk kleine groep plegers van niet zeer ernstige
delicten met lange carrières in de criminaliteit.58 Deze delinquenten zijn bepaald
niet representatief voor álle delinquenten.
De meeste delinquenten stoppen namelijk reeds na korte tijd met het plegen van
delicten, omdat ze de risico's niet meer aandurven of omdat ze te weinig te winnen
en teveel te verliezen hebben indien betrapping volgt." Dit geldt met name als ze
een 'belang in het conformeren' ontwikkelen (werk, gezin). Hierbij de aantekening
dat een flink deel van de door hen gepleegde criminaliteit 'gelegenheidscriminali-
teit' is, die niet zozeer gepleegd wordt vanuit dwingende behoeften van de delin-
quent maar omdat als het ware 'de situatie ertoe noodt' (geen drempels aanwezig,
verveling ende kick' als drijfveer).
Een kleine groep van slechts enkele procenten gaat langer door, pas na geruime tijd
van plusminus 25 jaren kalft die groep door'opbranding' versneld af: de delinquent
kan het hectische criminele bestaan niet meer aan. Voor deze vaak al vroeg begin-
nende delinquenten is de criminaliteit een 'way of life' geworden, ofwel omdat ze
die criminaliteit dringend nodig hebben om in hun behoeften te voorzien (bijv. cri-
minele verslaafden, bepaalde sexuele delinquenten), ofwel omdat ze geen alterna-
tieven (meer) zien om in hun behoeften te voorzien.

... selectieve onschadelijkmaking...

Vanuit een loopbaanperspectief gezien is het begrijpelijk dat recidivemetingen die
sterk worden bepaald door langdurig in de criminaliteit betrokkenen een pessimis-
tisch beeld scheppen van de uitwerking van vrijheidsstraf. Niets lijkt te werken. Ook
alternatieve afdoeningen (als dienstverlening, alcoholverkeerscursus ......) lijken
nauwelijks een positief effect te hebben op de recidive van delinquenten.`
Voor de groep van recidiverende delinquenten lijkt de voornaamste functie van
opsluiting te zijn dat het hen verhindert dat ze gedurende de tijd van hun opsluiting
delicten plegen. Deze gedachte van selectieve onschadelijkmaking is welhaast tot
dogma verheven in de VS ('three strikes and you're out'). Gegeven de kenmerken
van criminele carrières kan ruime toepassing van de opsluiting (zoals in de VS) ech-
ter makkelijk leiden tot'overkill': veel meer opsluiting vindt plaats dan nuttig of
nodig is.61

57 Block, C.R. and C. van der Werff (1991). lnitiation and continuation of a criminal career.• Who are the most active
and dangerous offenders in The Netherlands. Arnhem: Gouda Quint.

58 European sourcebook (op. cit.).

59 Op basis van empirische materiaal modelleerde Spelman het beeld van criminele carrières. Hij onderscheidt daarbij
een 'weedout factor' die vooral in het begin van de carrière sterk doorwerkt in het ophouden met delictpleging, en
een 'burnout factor' die ervoor zorgt dat degenen die lang doorgaan op een gegeven moment versneld stoppen.
W. Spelman, Criminal incapacitation, New York, Plenum Press, 1994
Graham, John and Benjamin Bowling (1995). Young people and crime. London: Home Office Research and Statistics
Department.

60 Martinson, R. (1974). What works?: Questions and answers about prison reform. The Public Interest, vol. 35, pp. 22-45.
Pearson, Frank S., Douglas S. Lipton, Charles M. Cleland and James B. O'Kane (1995). Meta analysis on the effecti-
veness of correctional treatment: Another approach and extension of the time frame to 1994, a progress report. New
York: National Development and Research Institutes.
Spaans, E.C. (1994). Appels en peren: een onderzoek naar recidive van dienstverleners en kortgestraften. Arnhem:
Gouda Quint.

61 Skolnick, Jerome (1995). Mat not to do about crime. Criminology, vol. 33, no. 1, pp. 1-15.
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Wanneer echter de insluiting selectief (en niet overmatig lang) plaatsvindt bij zeer
veelvuldig recidiverende delinquenten, is een positief effect zeker mogelijk: uit
benaderingen gericht op de meest actieve criminelen (autokrakers, inbrekers..)
komt naar voren dat het criminaliteitsniveau daalt wanneer deze worden ingeslo-
ten.`

42

43

...'loopbaanpreventie' ...

Vele studies wijzen uit dat er slechts geringe effecten uitgaan van speciale benade-
ringen van delinquenten gericht op hun (her) integratie met de (conventionele)
samenleving. Zeker geldt dat kortlopende programma's met een weinig intensief
karakter geen effect sorteren. Programma's met een ingrijpender karakter (bijv.
behandeling van verslaving, toeleiding naar arbeid, aanpak gezins- en relatiepro-
blemen) beloven echter wel een zeker effect.` Dit suggereert dat een speciale aan-
pak van delinquenten wel degelijk invloed kan hebben op hun criminele loopbaan.
Hierbij de aantekening dat een betrekkelijk gering effect na korte tijd op termijn tot
een behoorlijk groot effect kan uitgroeien, vooral indien de interventie plaatsvindt
aan het begin van een criminele carrières"

... situationele preventie ...

De omstandigheid dat veel delinquenten slechts kort en/of marginaal bezig zijn
met het plegen van delicten verklaart ook waarom preventie succesvol kan zijn (zie
[221). Velen onthouden zich van het plegen van delicten als de gelegenheid daartoe
wordt ingeperkt door fysieke maatregelen ('hek om school') of bij vergroting van de
pakkans door versterking van het toezicht. Dit verklaart ook waarom er, tenzij spra-
ke is van delinquentie die voorkomt uit dwang, geen verplaatsing plaatsvindt van de
criminaliteit naar gebieden waar minder preventief wordt opgetreden."

62 Recent b.v.: NRC (1996). Daling aantal inbraken in N^megen. NRC, 14 maart 1996, p. 2.

63 J. Junger-Tas. Alternatieven voor de vr^heidsstraf; een internationaal overzicht. Justitiële Verkenningen, 19, 1993, 128-
158

64 Corbett, R.P. and J.Petersilia (1994). Up to Speed. A review of research for practitioners. Federal Probation vol. 58, nr.

3, pp 51-57.

65 Hesseling, R.B.P. (1994). Stoppen of verplaatsen?: Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie
en verplaatsing van criminaliteit. Arnhem: Gouda Quint.
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3 Het handhavingssysteem

In dit hoofdstuk wordt vanuit een macro-perspectief het systeem van de handha-
ving beschreven. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het soort zaken waarmee
men op verschillend moment wordt geconfronteerd, aan de verdeling van de aan-
dacht over diverse soorten van zaken en aan de besteding van geld voor verschillen-
de doeleinden. Tevens krijgt aandacht de maatschappelijke schade die wordt ver-
oorzaakt door criminaliteit. Begonnen wordt met een globaal overzicht in een
stroomschema.

3.1 Stroomschema delicten en handhaving

...omvang criminaliteit...

Uitspraken over de omvang van de criminaliteit zijn met grote onzekerheid omge-
ven. De belangrijkste bron vormen slachtofferenquêtes: op basis van steekproeven
worden totale aantallen delicten geschat. Dat levert al onzekerheid op. Maar het
blijkt dat de resultaten van slachtofferenquêtes beïnvloed worden door de gevolgde
onderzoeksmethode. Zo werd na wijziging van de bevragingsmethodiek de schat-
ting van het totaal aantal gepleegde delicten tegen burgers bijgesteld van 6,5 naar
4,5 miljoen."
Ook bij de taxatie van het aantal delicten gepleegd tegen bedrijven zijn grote onze-
kerheden. Een aantal jaren geleden werd dit op 9 miljoen geschat. Voor een belang-
rijk deel (7,5 min) betrof dit winkeldiefstal die niet was geconstateerd maar was ver-
moed (afgeleid uit voorraadtellingen van de detailhandel). In een later onderzoek
wordt, op basis van opgaven van de detailhandel, het aantal 'diefstallen van koop-
waar' op 2 miljoen geschat. In totaal zouden 2,5 miljoen delicten tegen de detail-
handel zijn gepleegd zie alinea [10]).
Voorzichtigheidshalve wordt het totaal aantal delicten op 8 miljoen getaxeerd. Dit is
dan wel een minimumschatting, omdat bijvoorbeeld het aantal delicten tegen
instellingen (openbaar vervoersmaatschappijen, ziekenhuizen, scholen ...) niet is
meegeteld. Ook de 'slachtofferloze delicten' blijven buiten beeld en de delicten die
wel worden geconstateerd door de bevoegde organen, waarvan geen proces-verbaal
wordt opgemaakt maar waar bijvoorbeeld bestuursrechtelijke maatregelen tegen
worden genomen (lichte fraude).
Het is dan verstandig om van '8 miljoen-plus' te spreken, met een onbekend plus-
deel. Deze '8 miljoen-plus' delicten vormen het uitgangspunt in het stroomschema.

66 De overgang van de Enquête Slachtoffers Misdrijven naar de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid. CBS
(1993). Wanneer zou worden uitgegaan wordt van de Politiemonitor, dan komt het aantal delicten uit op veel meer
dan de genoemde 4,5 miljoen.
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Geschat aantal misdrijven op basis van
slachtofferenquétes minimaal 8 miljoen

Ter kennis van de politie/KMAR

1,5 miljoen

Opgemaakte processen-verb. 1,3 miljoen

Figuur 3.1
Stroomschema misdrijven, strafzaken tegen verdachten, straffen (1994)
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... een'immens handhavingstekort'?...

figuur 3.1 Het stroomschema laat zien om hoeveel delicten, strafzaken en straffen het gaat in
het handhavingssysteem. Zo'n puur cijfermatige blik moet haast vanzelf leiden tot
pessimisme: meer dan 8 miljoen delicten, 'maar' 260.000 strafzaken tegen delin-
quenten en 'slechts' 130.000 straffen (waarvan 27.000 vrijheidsstraffen). De verhou-
ding tussen het aantal straffen en het aantal delicten is 1 op 60: er lijkt dan zonder
meer sprake van een 'immens handhavingstekort'.
Deze conclusie is echter voorbarig. Een enkel op het stroomschema gebaseerde
slotsom is oppervlakkig en tot op zekere hoogte misleidend. Allereerst moet opge-
merkt worden dat de teleenheid in het schema niet overal hetzelfde is. Spreken we
aan het begin van de keten over delicten, bij OM en rechter gaat het om verdachten.
Verder is in de vorige hoofdstukken getoond dat er voortdurend sprake is van selec-
tieprocessen in het handhavingssysteem: dat begint al bij de aangifte en dat eindigt
bij de strafoplegging. Het handhavingssysteem kenmerkt zich door zijn zeef werking,
waardoor steeds verder in de keten plegers van ernstige delicten en sterk recidive-
rende delinquenten overblijven. De uiteindelijk gepakte en (tot vrijheidsstraf) ver-
oordeelde delinquenten zijn verantwoordelijk voor een veel groter aandeel in de
criminaliteit dan hun aantal doet vermoeden.
Dit leidt tot de conclusie dat een puur globaal-kwantitatieve benadering van het
handhavingssysteem onvoldoende is: de 'stroom' verandert immers van samenstel-
ling. Om een vergelijking uit de gezondheidszorg te gebruiken: aan het begin van de
'stroom' gaat het om lichte verkoudheid, aan het eind om chronisch zieken en hart-
aanvallen.

...enkele belangrijke trends ...

Indien eenzelfde stroomschema zou worden gemaakt voor de situatie van bijna tien
jaar geleden (1986), dan blijkt dat zich op enkele punten opvallende veranderingen
voordoen:67
* Het aantal door de politie opgemaakte processen-verbaal wegens misdrijf stijgt

met bijna 20%. Het aantal verdachten stijgt in dezelfde periode met nog geen 2%;
* Het aantal door de rechterlijke macht in eerste aanleg afgedane strafzaken recht-

banken stijgt met 6%. Bij de door. de rechter afgedane zaken is de stijging het
grootst: 9%. Ook het aantal zaken waarin hoger beroep wordt ingesteld stijgt dui-
delijk (met 27%). Dit is de resultante van juist de toename van zwaardere delicten
en straffen.

* Het aantal transacties is met 70% gestegen. De gemiddelde hoogte van de trans-
actie stijgt van rond de 550 naar bijna 800 gulden. Het aantal (deels) onvoorwaar-
delijke geldboetes wordt slechts voor een klein deel weggedrukt door de transac-
ties: in dezelfde periode daalt het aantal onvoorwaardelijke geldboetes met
slechts 8%. Het gemiddelde boetebedrag is gestegen van rond 1.100 eind jaren
tachtig naar 1.600 gulden in 1994. Daarentegen is het aantal beleidssepots bijna
gehalveerd (min 43%).

* Het aantal (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is gestegen van 16.000 naar
27.000: +70%. De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke deel van de gevan-
genisstraf is gestegen van 4,7 maanden naar bijna 7 maanden.

* De aandacht voor alternatieve sancties is sterk toegenomen: zo verdrievoudigt

het aantal 'taakstraffen' (van 4.800 naar 16.000). Daarnaast is de 'alcoholverkeers-

cursus' geïntroduceerd, waaraan in 1994 6.500 veroordeelden deelnamen, en het

aantal 'Halt-afdoeningen (een onder regie van het openbaar ministerie begeleide

afdoening bestemd voor strafrechtelijk minderjarigen) is gestegen van 1.100 naar

14.000.

67 Jaarverslag OM (1992 en verder)
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Figuur 3.2
Dwarsdoorsnede strafrechtsteken naar delictgroep in %
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Figuur 3.3

Werklast OM en rechter, capaciteitsbeslag gevangeniscellen in %
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3.2 Dwarsdoorsneden

...samenstelling'delictenpakket' ...

47
De selectieve werking van aangiftegedrag, opsporingsprestatie, vervolgings- en
straftoemetingskeuzen veroorzaakt dat op de verschillende punten in de straf-
rechtsketen het accent op andere delicten komt te vallen.

figuur 3.2 Het aandeel van de geweldsdelicten blijkt verderop in de handhavingsketen steeds
verder toe te nemen. Bij de politie betreft maar 1 op de 20 zaken een geweldsdelict,
bij de tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeelden is dit opgelopen tot
1 op 6. Bij de drugsdelicten is een navenante ontwikkeling te zien. Daarentegen blij-
ken de delicten betreffende openbare orde, vernieling, economie en milieu niet ver
'door te dringen' in de handhavingsketen. Deze worden vaak ook niet voor de rech-
ter gebracht, en zo dat al gebeurt wordt niet vaak vrijheidsstraf opgelegd. Dat laatste
is ook niet verwonderlijk als het economische en milieudelicten betreft, omdat het
daar vaak gaat om rechtspersonen (die men niet kan opsluiten).

... samenstelling verdachtenpakket ...

Op dezelfde manier als bij de samenstelling van het 'delictenpakket' in de opeenvol-
gende fasen van de handhaving, kan worden gekeken naar het 'verdachtenpakket':
de samenstelling naar rechts- of natuurlijke persoonlijkheid, geslacht, leeftijd en
herkomst. De voornaamste bevindingen zijn:
* Het aandeel van vrouwelijke delinquenten blijft redelijk constant rond de 10% -

alleen bij taakstraffen (sociale zekerheidsfraude!) gaat het in bijna 20% om een
vrouw.

* Jonge verdachten 'dringen niet ver door' in de strafrechtelijke keten: hun zaak
wordt relatief vaak niet aan de rechter voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de 45-
plussers. Vooral het aandeel van de 25 tot 35-jarigen neemt toe: relatief vaak
wordt hun zaak aan de rechter voorgelegd, en ze krijgen verhoudingsgewijs vaak
een vrijheidsstraf, samen met de 18 tot 25-jarigen.

* Het aandeel van de verdachten die niet in Nederland zijn geboren maar hier wel
wonen neemt toe verderop in de keten van vervolging (28%), berechting (30%) en
vrijheidsstraf (35%).

* Het aandeel van de rechtspersoonlijke verdachten is nog redelijk groot in de ver-
volgingsfase (9%), doch laag (3%) in de berechtingsfase - dit houdt verband met
de omstandigheid dat het doorgaans om economische delicten gaat die veelvul-
dig eindigen in een schikking.

... welke delictsoorten geven het meeste werk...

De ene zaak komt binnen bij het openbaar ministerie en wordt na enige handelin-
gen geseponeerd, geschikt of eenvoudig door de politierechter afgedaan. Bij andere
zaken wordt een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld, een voorlopige hechtenis
bevolen, gevolgd door behandeling in een meervoudige kamer, hoger beroep wordt
ingesteld, en een flinke gevangenisstraf opgelegd. Er zijn dan ook aanzienlijke ver-
schillen in de werklast die aan zaken kan vastzitten voor de rechterlijke macht;
eveneens kan in mindere of meerdere mate een beslag worden gelegd op de capaci-
teit van de jusitiële inrichtingen.

figuur 3.3 Benaderd kan worden in welke mate de verschillende delicten beslag leggen op de
capaciteit van de rechterlijke macht" en het gevangeniswezen."

68 Hierbij is gebruik gemaakt van de manier waarop zaken worden afgedaan door de rechterlijke macht (inclusief
ondersteuning) en de daaraan verbonden werklastfactoren zowel voor de behandeling in eerste aanleg als in hoger
beroep (Rapporten Commissies Maatstaven Werklastmeting).

69 Gevangenisstatistiek, CBS, 1994
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Figuur 3.4
Aandeel diefstal in capaciteitsinzet rechterlijke macht per politieregio in 0/0

A v
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Dan blijkt dat de aandacht van het openbaar ministerie nog redelijk verspreid ligt
over de delicten. Weliswaar wordt bijna de helft van de capaciteit besteed aan ver-
mogensdelicten, maar de andere delictgroepen vormen uitdrukkelijk ook nog een
deel van de werkportefeuille. De aandacht van de rechter gaat ook nog voor bijna de
helft uit naar vermogensdelicten, maar de gewelds- en drugsdelicten vragen ook
duidelijk de aandacht, terwijl de andere delictvormen wat 'wegvallen'. Deze trend
zet zich versterkt door in het gevangeniswezen. Zo'n 40% van de capaciteit wordt
besteed aan de opsluiting van geweldsdelinquenten, en 1 op de 6 plaatsen wordt
ingenomen door een overtreder van de Opiumwet.

... capaciteitsverdeling per regio ...

50
figuur 3.4 In 14 van de 25 regio's besteedt de rechterlijke macht meer dan de helft van zijn

capaciteit aan diefstal (eenvoudige diefstal, diefstal in vereniging, met braak of met
geweld). Bedoeld is dat van alle energie die de rechterlijke macht (OM plus rechters)
besteedt aan zaken uit de betreffende regio, meer dan 50% betrekking heeft op dief-
stal. Koplopers zijn Amsterdam-Amstelland en de Gooi- en Vechtstreek met 64%,
gevolgd door Brabant-Zuid-Oost. Daartegenover staan 11 regio's die 44 - 50% van
hun capaciteit aan die delictvormen besteden.
Het totale capaciteitsbeslag wordt bepaald door het aantal aangebrachte zaken en
de wijze waarop deze worden afgedaan. Berekend kan dan worden hoeveel capaci-
teit gemiddeld is gemoeid met de afdoening van zaken. Er blijken dan vrij grote ver-
schillen te zijn tussen de regio's. De gemiddelde capaciteitsbesteding per zaak ligt in
de hoogst uitkomende regio's (Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek)
meer dan anderhalf keer zo hoog als in de laagst scorende regio's (Utrecht,
Kennemerland, Haaglanden). Er lijken dus aanzienlijke verschillen te bestaan in het
soort van zaken waarmee men van doen krijgt en/of de wijze waarop deze zaken
worden afgehandeld.

3.3 Van delict tot straf: de tijdsdimensie

... hoe snel komt de straf...

figuur 3.5, zie pag 50 Nadat een delict is gepleegd kan de straf snel volgen of juist lang uitblijven. Daarbij
speelt de verwerkingscapaciteit van het handhavende systeem een rol, maar ook de
mate waarin van processuele middelen gebruik wordt gemaakt (voorlopige hechte-
nis, gerechtelijk vooronderzoek, hoger beroep, gratieverzoek ..).
In deze paragraaf wordt getoond hoeveel tijd er in een doorsnee geval ligt tussen de
verschillende schakels in de handhavingsketen.De weergegeven tijdsduren zijn
indien mogelijk zodanig gekozen, dat in de helft van de gevallen er (eenzelfde of)
een kortere duur is aangetroffen (en in de andere helft dus een langere).70

70 De 'mediaan': dat is een betere maat dan het gewone gemiddelde, omdat dat sterk wordt beïnvloed door een klein
aantal gevallen met zeer lange tijdsduren. Steeds is namelijk sprake van een zeer scheve verdeling: veel relatief
korte tijdsperioden, weinig (zeer) lange.
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Figuur 3.5

Tijdsperspectief op de afdoening van strafzaken in maanden

Delict/verhoor politie 0 Straftenuitvoering preventieve hechtenis
sluiting proces-verbaal

Vonnis rechter 7,0

9-10 EE1 Bij executiesysteem

12-13 HEE 1 Boete-incasso

► Na het eindvonnis:

18-19 ®r_ Planning begin tenuitvoerlegging

'lopendevonnis'

Vonnis rechter in hoger beroep 26

Inning transactiebedrag
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... 2 jaren tot uitspraak in hoger beroep ....

Ruim twee jaar verstrijkt tussen het delict en de uitspraak in hoger beroep. Hierbij
moet wel worden bedacht dat een dergelijke duur lang niet voor alle zaken geldt:
slechts in ruim 10.000 zaken wordt hoger beroep ingesteld. Wanneer geen hoger
beroep volgt, komt de einduitspraak na 7 maanden."
Doorgaans verloopt er 31/2 maand totdat de officier van justitie klaar is met zijn
besluit om te seponeren, te schikken of te dagvaarden. Van die periode worden ruim
2 maanden in beslag genomen door het besluitvormingsproces en de afwerking bij
het openbaar ministerie. Daaraan voorafgaand kost het één tot anderhalve maand
om de zaak na afsluiting van het verhoor van de verdachte door de politie bij het
openbaar ministerie te krijgen.
In meer dan de helft van de gevallen wordt op de dag dat het delict wordt gepleegd
ook de verdachte door de politie verhoord. In veel gevallen is bij het ter kennis
komen van het delict de verdachte direct bekend, ofwel omdat sprake is van betrap-
ping op heterdaad (hieronder valt ook bijvoorbeeld het constateren van rijden
onder invloed bij politiecontroles) ofwel omdat degene die het delict meldt kan
aangeven wie de (vermoedelijke) dader is. In sommige gevallen (incest, moord) kan
er echter een zeer lange tijd liggen tussen delict en afronding van de zaak bij de
politie.

... tenuitvoerlegging van straffen ...

Indien de rechter de verdachte veroordeelt tot het betalen van een geldboete, wordt
de zaak ter incasso overgedragen aan het boeteëxecutiesysteem (CJIB/Strabis). Het
duurt zo'n anderhalve maand na het vonnis voordat dit bij het CJIB wordt geregis-
treerd. Ongeveer 60% van de boetevonnissen wordt binnen drie maanden betaald
op acceptgiro. Indien ondanks aanmaningen geen betaling heeft plaats gevonden,
wordt het boetevonnis overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Als ook de deur-
waarder niet in staat is het boetebedrag te incasseren, wordt door middel van een
arrestatiebevel vervangende hechtenis ten uitvoer gelegd. Als de woon- of verblijf-
plaats van de delinquent onbekend blijft, vindt opname in het opsporingsregister
plaats.
Veel sneller gaat het wanneer een transactieaanbod is gedaan en aanvaard. Dan ver-
strijken er iets meer dan 2 maanden tussen het delict en betaling.
Bij de tenuitvoerlegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf moet de preven-
tieve hechtenis in de beschouwing worden betrokken. Deze wordt met 'terugwer-
kende kracht' onderdeel van de uit te zitten straf (verplichte aftrek voorarrest).
Hierdoor, zo kan men stellen, begint de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf in
veel gevallen al ruim voordat de rechter een vonnis wijst. Daarnaast zijn er de zoge-
naamde 'lopende vonnissen waarbij de veroordeelde moet worden opgeroepen om
zijn of haar straf te komen uitzitten. Voorwaarde daarvoor is wel dat het vonnis
onherroepelijk moet zijn geworden. In slechts 20% van de gevallen is dat het geval
binnen 2 weken.72 Doorgaans duurt dat langer: binnen 6 maanden is bijna vier-vijf-
de onherroepelijk geworden, in één op de 12 gevallen duurt dat langer dan een jaar.
Deze cijfers duiden erop dat er nogal eens sprake is van zaken waarin de verdachte
niet ter zitting verschijnt en er naderhand problemen ontstaan met de betekening
van het vonnis.

71 Bron voor de gegevens omtrent de tijdsduren is Rapsody (gegevens 1994). De politiële gegevens hebben daarom
alleen betrekking op de zaken die aan het openbaar ministerie worden gezonden. Voor cijfers over de duur van het
hoger beroep zijn cijfers verkregen van het CBS.

72 Dienst Justitiële Inrichtingen. Hier zijn de mediane duren niet bekend, wel de rekenkundige gemiddelden en verde-
lingen over tijdsklassen.
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Als het vonnis onherroepelijk is geworden, dient dit ten behoeve van de tenuitvoer-
legging ter hand te worden gesteld aan het gevangeniswezen. Dat neemt een maand
of twee tot drie in beslag. Binnen een halfjaar is drie-kwart van de vonnissen aan-
gekomen bij het gevangeniswezen. Na ontvangst wordt de straf 'ingepland' ('reser-
vering'). Dit proces kan lang duren, gemiddeld zo'n 9 maanden, hetgeen wordt ver-
oorzaakt door de beperkte capaciteit van de zelfmeldinrichtingen waardoor aan-
zienlijke werkvoorraden zijn ontstaan. In één op de drie gevallen duurt dat meer
dan een jaar. Tussen het 'inplannen' en het moment waarop de veroordeelde zich
moet melden ligt ruim een maand. Bekend is echter dat velen zich dan toch niet
melden: dan dient een arrestatiebevel te worden opgemaakt. In die gevallen komt
het begin van de tenuitvoerlegging nog duidelijk later te liggen.

3.4 Kosten van criminaliteit

... materiële kosten van burgers, bedrijven en instellingen ...

54
Met behulp van gegevens uit slachtofferenquêtes kan een taxatie worden gemaakt
van de orde van grootte van de directe materiële kosten van criminaliteit tegen bur-
gers. Enige jaren geleden kwam een dergelijke schatting uit op een totaalbedrag van
bijna 4 miljard gulden: er zou voor ruim 2 miljard zijn gestolen en voor ruim 1,5 mil-
jard vernield zijn. Vooral de kosten verbonden met diefstal uit woningen (600 mil-
joen) zouden hoog zijn.73 Deze schattingen gingen echter uit van een geschat aantal
delicten van 6,5 miljoen. Deze schatting is naderhand door het CBS echter neer-
waarts bijgesteld naar 4,5 miljoen (zie alinea [44]). Dit heeft ook betekenis voor de
geschatte kostenomvang. Deze komt dan grofweg te liggen rond de 2,5 miljard per
jaar. Deze kosten betreffen niét de immateriële kosten, en vormen dus een onder-
grens voor de maatschappelijke schade die criminaliteit teweegbrengt bij burgers.
Uit een studie naar slachtofferschap onder bedrijven en instellingen komt de schat-
ting dat de daaraan verbonden schade 1,5 miljard bedraagt.74 Dit betreft geconsta-
teerde delicten. Een belangrijk deel daarvan heeft betrekking op de detailhandel
(winkeldiefstal). In die sector worden, op basis van voorraadtellingen, schattingen
gemaakt van de totale schade, ook van de delicten die men niet constateerde.
Indien daarmee ook rekening wordt gehouden, is de schade van criminaliteit alleen
bij de detailhandel 1,2 miljard gulden."
Tenslotte maken burgers, bedrijven en instellingen kosten wanneer ze preventieve
maatregelen treffen, zoals het aanbrengen van hang- en sluitwerk of door inschake-
ling van de beveiligingsindustrie. De kosten daarvan zijn niet bekend - wel is
bekend dat de omzet van de particuliere beveiligingsindustrie tegen het miljard
loopt (zie alinea [21]). Ook is bekend dat de detailhandel ruim 600 miljoen besteedt
aan beveiliging en verzekering.
Evident is dat bij de berekening van de materiele schade verschillende onzekerhe-
den een rol spelen. Wel is duidelijk dat de totale kosten vele miljarden guldens per
jaar bedragen. En dat dat een ondergrens is.

73 Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS, 9413

74 Politiemonitor Bedrijven en Instellingen (1992)

75 Criminaliteit en detailhandel. Ministerie van Justitite (1995).
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...Rijksuitgaven: Nederland scoort internationaal niet hoog...

55
In Nederland is in 1993 7 miljard gulden uitgegeven aan 'openbare orde en veilig-

heid', dat is 1,25% van het bruto nationaal produkt. Er zijn enkele landen die in het

begin van de jaren '90 lager uitkomen (Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk met

0,85-0,98%). Andere landen scoren iets hoger (Duitsland en Portugal met 1,46-

1,68%) of geven naar verhouding véél meer uit (Italië en het Verenigd Koninkrijk

met 1,86-2,2%). Deze vergelijking moet indicatief worden opgevat: zo is niet altijd

van hetzelfde jaar informatie voorhanden, en daarnaast wordt vergeleken op een

globale en veelomvattende categorie 'openbare orde en veiligheid'. In de navolgen-

de beschrijving vindt voor Nederland een toespitsing plaats op uitgaven die

gemoeid zijn met misdrijven (en economische delicten). De aandacht wordt gecon-

centreerd op rijksuitgaven, dus uitgaven van bijvoorbeeld gemeenten in het kader

van preventie of HALT-afdoening vallen buiten het blikveld. Ook uitgaven van de

rijksgebouwendienst (bouw, onderhoud gebouwen) zijn niet meegenomen. Dit

impliceert dat de te noemen bedragen een ondergrens vormen: de totale uitgaven

van de overheid liggen hoger.

... 3,7 miljard versus 100 miljoen ...

W12
Het eindresultaat van de berekeningen is dat jaarlijks circa 3,7 miljard wordt uitge-
geven aan misdaadbestrijding, waartegenover ruim 100 miljoen staat aan inkom-
sten, vooral uit boeten en transacties."

figuur 3.6, zie pag. 54 De verdeling van de rijksoverheidsgelden over de verschillende fasen van het straf-
rechtelijk proces is opvallend. De huidige, voornamelijk historisch gegroeide, situ-
atie houdt in dat driekwart van de totale uitgaven zit in de opsporing en de strafexe-
cutie. Vervolging en berechting nemen een bescheiden 13% van de totale uitgaven
in beslag.

... politie-inzet moeilijk toe te rekenen ...

Met behulp van de Politie Output Monitor kan een indruk worden verkregen van de
'orde van grootte' van de inzet van de politie op verschillende taakgebieden.78
Grofweg 135 miljoen gaat zitten in preventie- en slachtofferactiviteiten, 920 miljoen
gulden is verbonden aan het opnemen van aangiften, horen van verdachten en
recherche-activiteiten, en 1,1 miljard is gekoppeld aan toezichtsactiviteiten die
betrekking hebben op criminaliteit.
Naast de politie-inzet voor preventie wordt 10 miljoen als projectuitgaven besteed
door de ministeries, bijvoorbeeld voor stadswachtprojecten.

76 De cijfers in deze paragraaf betreffen 1993, tenzij anders gemeld. Voor Nederland: CBS, Statistisch Jaarboek 1995.

Gegevens over het buitenland: Eurostat, General government accounts and statistics 1970-1993. Deze statistiek is

onvolledig voor de categorie'public order and safety affairs. Van de volgende landen hebben de genoemde

gegevens betrekking op een ander jaar dan 1993: Duitsland (1990), Portugal, Zweden, Frankrijk (1991), Oostenrijk

(1992), België (1986). Omdat gegevens over Nederland ontbreken in deze statistiek, moet de internationale

vergelijking indicatief worden opgevat.

77 In totaal wordt jaarlijks zo'n 400 miljoen ontvangen uit boeten en transacties (Jufis, Ministerie van Justitie). Op

grond van uitsplitsing met behulp van zaaksgegevens (Rapsody) en inningsgegevens (IBIS) kan worden geschat

dat 49 miljoen betrekking heeft op schikkingen in misdrijfzaken (en economische delicten), en 35 miljoen met ont-

vangsten uit door de rechter opgelegde boetes. Hiertnaast worden opbrengsten verkregen uit arbeid in penitentiai-

re inrichtingen (20 min) en verbeurdverlaringen (4 min) (begroting 1995, realisatie 1993).

78 Politie Output Monitor. Twijnstra Gudde, Amersfoort, oktober 1995. Een verdeling is gemaakt naar direct aan mis-
drijven te koppelen produktie betreffende preventie en opsporing, en naar produktie die met toezicht van doen heb-
ben, uitgaande van het politiebudget van 4,3 mld.
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Figuur 3.6
Verdeling van kosten en overheidsgelden
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... rechtspleging ...

Bij de vervolging en berechting van misdrijven is allereerst gelet op de kosten van
de rechterlijke macht. De uitgaven voor het openbaar ministerie en de zittende
magistratuur zijn, met behulp van werklastmetingen, uitgesplitst - er worden
immers ook andere taken verricht dan alleen de afhandeling van misdrijfzaken
(overtredingen, civiele en bestuursrechtelijke zaken). Geschat wordt dat bij het
openbaar ministerie 165 miljoen gemoeid is met de vervolging van misdrijfzaken,
en dat ongeveer eenzelfde bedrag wordt uitgegeven aan de rechters voor de berech-
ting van die zaken.7g
Ook aan de berechting zijn toe te rekenen de kosten verbonden aan de voorlich-
tingsrapportage van de reclassering en de kinderbescherming (30 min)," en de door
de overheid gefinancierde rechtshulp in misdrijfzaken (80 min).81

... insluitingskosten zeer hoog...

De miljard gulden die aan de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen wordt
besteed betreft vooral de kosten van de justitiële inrichtingen: bijna één miljard gul-
den.B2 Andere kostenposten verbonden aan de tenuitvoerlegging verbleken hierbij.
Zo kan in aanvulling hierop worden gecalculeerd dat 33 min gulden gemoeid is met
het verlenen van hulp en steun aan gedetineerden of tbs-gestelden door de reclas-
sering," dat er ongeveer 35 miljoen aan taakstraffen besteed wordt,84 dat aan het
openbaar ministerie 21 miljoen kan worden toegerekend voor werkzaamheden
gericht op het doen tenuitvoerleggen van vonnissen85 en dat tenslotte het verlenen
van hulp en steun door de gezinsvoogdijinstellin gen als bijzondere voorwaarde bij
een voorwaardelijke veroordeling door de rechter zo'n 6 min kost.86

79 De uitgaven zijn uitgesplitst met behulp van volumes van diverse typen zaken en de daaraan verbonden

werklastfactoren (Rapporten van de Commissies Maatstaven Werklastmeting, ministerie van justitie 1994) Verdeeld

naar instantie: arrondissementsparket 140 min, ressortsparket 23 min, arrondissementsrechtbank 115 min,

gerechtshof 40 min en Hoge Raad 7 mln.

80 Op basis van produktiecijfers, normgegevens en formatieplaatsen valt te schatten dat 24 min gemoeid is met voor-
lichtingsrapportage van de reclassering, en 6,5 min met de adviestaak van de raden voor kinderbescherming (bron:
MvJ, dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering).

81 In totaal (Slotwet 1993) is bijna 90 min uitgegeven aan rechtshulp in strafzaken. Op grond van nadere gegevens

(IRIS) komt naar voren dat 90% daarvan betrekking heeft op misdrijfzaken. De in 1994 in werking getreden Wet op

de rechsbijstand beinvloedt de orde van grootte van het uitgegeven bedrag nauwelijks.

82 Daarvan gaat 0,8 mld naar het gevangeniswezen, 0,12 miljard naar jeugdinrichtingen en 27 min naar de tbs-inrich-
tingen. Eigenlijk kosten de tbs-inrichtingen 127 min, maar 100 min wordt als verpleegkosten gefinancierd uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. (Realisatiecijfers 1993, begroting 1995)

83 Bron: MvJ, dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. De totale uitgave voor hulp en steun van de
reclassering (75 min) is gesplitst in een deel dat betrekking heeft op activiteiten in penitentiaire inrichtingen en een
deel daarbuiten. Het extramurale deel is opgenomen in de categorie 'nazorg'.

84 De reclassering heeft een kostenpost van 24 min voor taakstraffen van strafrechtelijk meerderjarigen. Bij de min-
derjarigen wordt door de Raden voor de Kinderbescherming zo'n 9 miljoen besteed, daarnaast is ongeveer 2 min
gemoeid met 'leerprojecten' (MvJ, dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering).

85 Bepaald o.g.v. werklastmetingen (bron: Kostprijsberekening Rechtspraak, op. cit.)

86 Berekend o.g.v. aantal pupillen en geldend tarief (bron: MvJ,dienst Preventie,Jeugdbescherming en Reclassering).
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m

... nazorg slachtoffers en daders ...

De reclassering biedt hulp en steun aan de delinquent, ook buiten een eventuele
detentie. Hiermee is 42 min gemoeid.- Een volstrekt andere vorm van nazorg
bestaat uit schadevergoeding aan verdachten in verband met ondergane detentie
(4 min) en uit vergoeding van proceskosten in specifieke gevallen waarin de afloop
van de zaak dat rechtvaardigt (6 min).
Hiertegenover staat een bescheiden bedrag van 16 min gulden die aan slachtoffer-

zorg wordt besteed, in de vorm van schadevergoeding (4 min) en slachtofferhulp-

projecten (12 min).88

... de portemonnee getrokken ...

De besproken totaalbedragen hebben betrekking op verschillende aantallen.
Wanneer de bedragen die het rijk uitgeeft worden gekoppeld aan de aantallen waar-
op ze betrekking hebben, dan ontstaan de volgende gemiddelden:
- het rijk geeft f 25 uit aan preventie en slachtofferhulp per aangifte bij de politie,

en f 500 aan opsporing per aangegeven misdrijf;
- rechtspleging kost per geval f 1.650, tenuitvoerlegging van een vrijheidsstaf per

geval f 38.000 en van een taakstraf f 2.200.

87 Bron: MvJ, dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.

88 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keerde in 1993 4 miljoen gulden uit, de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
bijna 12 min aan projecten gericht op de hulpverlening aan slachtoffers (begroting 1995, realisatiecijfers 1993).
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