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:Tootd'vooraf: 

In november 1975 werd aan de werkgrocp verbaliseringsbcleid misdrijvcn 

een rapport aangeboden waarin werd gerapporteerd over de belangrijkste 

uitkomsten van de door het W.O.D.C. ten bchoeve van deze wcrkgroep 

uitgevoerde onderzoeken. Aangezien in dit rapport de gepresenteerde 

uitkomsten slechts summier werden verantwoord en het bier om belang-

rijke onderzoeken gaat, is besloten om basisrapporten te publiceren 

over het onderzoek "ernstmeting" en het onderzoek "simulatie-experiment" 

Bij de samenstelling van deze basisrapporten is er vanuit gegaan dat 

zij zullen worden gelezen als bijlagen bij het eerdergcnoemde W.O.D.C.- 

rapport "verbaliseringsbeleid misdrijven". 



1. Inlciding 

-1 IMO 

Op 30 maart 1972 werd door de Minister van Justitie can ambtelijke 

werkgroep ingesteld die tot taak krecg om een onderzoek te laten uit-

voeren naar het verbaliscringsbeleid van de politic. 

Aanleiding tot het instellen van de werkgroep was de veronderstelling 

dat de politie door een aantal omstandigheden gedwongen was priori-

teiten te stellen bij het verbaliseren van misdrijven. Ten aanzien 

van de aard van dit verschijnsel ontbraken voldoende gegevens. Het 

streven van de Minister van Justitie was erop gericht om op basis 

van gegevens over de bestaande praktijk in de toekomst te komen tot 

een grotere eenheid in de uitgangspunten voor het verbaliseringsbe-

leid. Het lag niet in de bedoeling het onderzoek te richten op al-

lerlei met goed recht bestaande regionale verschillen in beleid. 

Een eenheid in uitgangspunten wed echter zeer goad te rijmen geacht 

met een diversiteit in uitvoeringspraktijk. 

Alvorens we nader ingaan op de doel- en vraagstelling van het onderzock 

zullen wij de begrippen verbaliseren en v6rbaliseringsgedrag hier eerst 

nader toelichten. • 

• Verbaliseren zou kunnen worden omschreven als een geheel van *gedra- 

• gingen welke tot doel heeft de vervolging van daders van strafbare 

• feiten mogelijk te maken. 

In daze omschrijving is het begrip verbaliseren in ruime zin opgevat. 

Het omvat niet alleen gedrag, dat resulteert in het opmaken van een 

proces-verbaal, maar ook het gehee1 van beslissingen en activiteiten 

dat daaraan voorafgaat en er op volgt zoals : het wel of niet opmaken 

van een formele aangifEe, de aard, de omvang, en snelheid van de op-

sporingsactiviteiten en het al dan niet doorsturen van .opgemaakte 

(summiere) processen-verbaal naar het parket. 

Het verbaliseringsgedrag is de reactie van de politic op de konfrontati 

met gedragingen, welke in onze wetgeving strafbaar zijn ,gesteld, of 

ten aanzien waarvan strafbaarheid wordt verondersteld. 

Enerzijds kan can dergelijke konfrontatie het gevolg zijn van eigen 

signalering door de politic, anderzijds van een melding aan de politic. 

In het eerste geval spelen met name de toezichthoudende activiteiten 

zoals bijvoorbeeld de surveillance door de geiiniformeerde- en recherche 

diensten van de politiekorpsen can grote rol, in het tweede geval zijn 

• het aangiftegedrag van het publiek, in casu getuige(n), slachtoffer(s) 

en in enkele gevallen de dader(s) zelf, bepalend voor de strafbare 

feiten die bij de politic bekend worden. 



Doe en vraazstelling van het onderzoek 

Sinds 1971 kwam zowel in kringen van politic en justitie, als ook in he 

p'arlement expliciet de wens naar voren meer inzicht te krijgen in het 

verbaliseringsbeleid van de politic met betrekking tot misdrijven. 

Niet alleen rees de vraag in hoeverre het beleid doelgericht en doel-

matig was ; ook dat er sprake was van een heterogeen beleid werd be-

nadrukt. 

De opdracht aan de Werkgroep luidt : " advies uitbrengen over het voorbe 

reiden van een onderzoek naar het verbaliseringsbeleid van .de politic 

inzake misdrijven, met 'het - doel tot het.opsteilen van •richtlijnen voor 

cut beleid te geraken". 

In het door de Werkgroep opgestelde Interimrapport van 24 mei 1973 heeft 

zij enige gedachten ontvouwd omtrent de wijze, waarop zij haar opdracht 

hoopt te verwezenlijken. Over het -noodzakelijk geachte onderzoek wordt 

het volgende gezegd S • 

"Het bpstellen van landelijke richtlijnen vereist (....) een landelijk 

onderzoek naar de huidige praktijk van het justitiele politieoptreden. 

Een dergelijk onderzoek zal tevens een inventarisatie inhouden van alle 

officiele richtlijnen. 

Net onderzoek zal onder meer wetenschap moeten leveren met betrekking 

tot de achtergronden en het functioneren van de bestaande richtlijnen 

en gebruiken. Het opsporen daarvan kan een belangrijk stuk (verborgen) 

strafrechtspolitiek aan het daglicht brengen. Mogelijk kan worden vast-

gesteld welke faktoren het stellen van prioriteiten bepalen". 

In de vergaderingen van de Werkgroep is diverse malen doe- en vraag- 
. 
stelling van het te verrichten onderzoek ter-discussie gesteld. Hierin 

kwamen o.m. twee wensen naar voren : enerzijds wil men de opsporings- 

en verbaliseringspraktijk van de politic kennen, terwijl anderzijds be- 
. 

hoefte bestaat inzicht te krijvn in de samenhang van deze praktijk 

met de wijze waarop het O.M. zijn bevoegdheid tot seponering hanteert. 

Ms het uiteindelijke doe van het onderzoek wordt gezien de verzameling 

van gegevens over de huidige verbaliseringspraktijk op grond waarvan: 

a. een grotere efficieneie in het door de politic gevoerde verbalise-

ringsbeleid kan worden bevorderd; • 

b. een uniformering van het verbaliseringsbeleid wordt bereikt, lande-

lijk zowel als regionaal, door b.v. het ontwerpen van richtlijnen, 

communicatiemodellen e.d.; 

c. een harmonisering van het verbaliserings- en vervolgingsbeleid kan 

worden gerealiseerd. 



2. Onderzoekopzet 

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen. In het eerste deel van het 

onderzoek werd nagegaan in hoeverre de ernst van een 50-tal delictsbe-

schrijvingen door politic en O.M. verschiilend werd beoordeeld. Uit-

gangspunt.van dit onderzoek was de gedachte dat het oordeel van politie-

functionarissen en leden van het O.N. over de ernst van delicten een 

belangrijke rol speelt bij de besluitvorming vanresp. de politie en de 

justitie.D.m.v.dit onderzoek zouden dus eventuele verschillen tussen 

het verbaliseringsgedrag van categorien van politiefunctionarissen als 

ook tussen het verbaliserin&gedrag van de politie en het vervolgings- 

beleid van het Openbaar Ministerie kunnen worden  opgespoord. De uit-

komsten van dit onderzoek naar het ernstoordeel zouden tevens een 

richtsnoer kunnen verschaffen voor een eventuele uniformering van het 

verbaliseringsbeleid. Op grond van de uitkomsten zou immers toteen be-

paalde prioriteitenstelling kunnen wordengekomen. 

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een simulatie-experiment, 

waarbij aan een groep politiefunctionarissen een tiental aangiften 

werd voorgelegd. Aan hen werd vervolgens gevraagd welke informatic zij 

meendennodig te hebben om een beslissing te kunnen nemen over de afdoe-

ning van de aangifte. Daarbij werd hen tevens gevraagd welke beslis-

sing zij in de praktijk over een dergelijke aangifte zouden hebben 

genomen. 

Het derde en laatste deel van het onderzoek bestond uit een herhaling 

van het onderzoek naar het ernstoordeel onder een representatieve steck-

proef van de Nederlandse bevolking. Deze herhaling van het onderzoek 

• naar het ernstdordeelonder de burgerij werd. noodzakelijk geacht met het 

oog op de opstelling van een prioriteitenschema voor het verbalis.e .rings-

beleid. 

• In de hiernavolgendeparagrafen zal alleen aandacht worden besteed aan • 

de onderzoeken naar het ernstoordeel van de politic, het O.M. en de be-

volking. Het simulatie-experiment zal in een afzonderlijk rapport aan 

de orde worden gesteld. 

-3- 

5. Het onderioek ernstmeting • 

.3.1. De ernst als .beOordelingsfactor  • 

Bij de beoordeling van een feit spelen vele factoren een rol. Ener-

zijds liggen deze factoren aan de zijde van de beoordelaar, ander-

zijds bij hetgeen beoordeeld wordt. • 



In de criminologie worden de laatste jaren pogingcn ondernomen om de 

ernst van de misdrijven to meten, waarbij verondcrsteld wordt dat de 

ernst van misdrijven eon belangrijke variabele is. Kamstra en Van 

Weringh 
1) 

zeggen hierover het volgende."Hogarth 
2)

toont aan, dat de 

mate waarin een delict als ernstig wordt gezien mode bepalend is voor 

de zwaarte van het vonnis. De ernst van het misdrijf kan ook invlocd 

uitoefenen op het politieoptreden. (....) En ook vanuit het slacht-

offer gezien kan die ernst een rol -spelen: de hoogte van de aangifte-

drempel kan mede door de ernst van het misdrijf,bepaald worden. Van 
4 

groot belang is nu de vraag hoe binnen een rechtssysteem door de ver-

schillende'partijen' over die ernst van misdrijven wordt geoordeeld. 

Heeft de bevolking hetzelfde oordeel over wat ernstig, minder ernstig 

of in het geheel niet ernstig is als de politic of de rechterlijke 

macht? Belangrijke verschillen in die oordelen zoudcn bijvoorbeeld ten-

gevolge kunnen hebben dat de politic zich bezighoudt met de opsporing 

van misdrijven, die de bevolking in het geheel niet als ernstig er-

vaart.Of -dat de rechterlijke macht zeer zware straffen uitdeelt voor 

misdrijven, die de politie niet als ernstig ziet. Of omgekeerd"• 

Kamstra en Van Weringh vergelijken in hun artikel het oordeel van bur-

gers en politiefunctionarissen over de ernst van misdrijven. We komen 

daar nader op terug. 

De beoordeling van een delict is een moeilijke taak, omdat van de be- 
. 
oordelaar verlangd wordt dat hij een aantal aspectcn verwaarloost, of 

op zijn best samenperst in een dimensie : behalve zwaarte spelen 

onuitgesproken en vaak onbedoeld - nog andere aspecten een rol in 

de beoordelingen
3)

. 

Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar deze factoren die bij de 

beoordeling van de zwaarte of ernst van delicten een rol spelen. 

ZD vinden Koomen en Van Nimwege
n 4) 

een drietal dimensies die hun 

proefpersonen hanteren bij het rangschikken van negcn misdrijven: 

1) Kamstra, 0.W.M., J. van Weringh. Het oordeel over de ernst van 
misdrijven bij burgers en politiefunctionarissen. Nederlands 
Tijdschrift voor Criminologie, 15e jrg., nr. 2, april 1973. 

2) Hogarth, J. Sentencing as a human process. Toronto 1971. 

3) Michon, J.A. J.J. Michon. De subjectieve vergelijking van mis-
drijven 	een kwantitatieve benadering. Nedcrlands Tijdschrift 
voor Criminologie, 12e jrg., nr. 4, december 1970 

4) Koomen, W., O. van Nimwegen. Sociaal-economische status en 
geslacht als determinanten van* de waardering van misdrijven. 
Nederlands Tijdschrift voor Criminologic, 12e jrg., nr. 4, 
december 1970+ 
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een 'sexuele', een I geweld' en een 'eigendom' dimensie waarbij al dal 

niet geweld wordt gebruikt. Uit een onderzoek van Michon en Michon 

komen de volgende beoordelingscriterip naar voren
5)

: 

I 	aantasting van lijf en goed vs. aantasting van waarden. Aa 

. het ene uiterste van deze dimensie vinden we zulke misdrij 

als oplichting en dood door schuld, aan het andere uiterst 

wederspannigheid en belediging. 

II 	existentieel perifere Ns. existentieel centrale delicten. 

Deze dimensie geeft aan, de mate wparin een misdrijf in-, 
grijpt in de'persoonlijke, existentiele sfeer van het 

slachtoffer (of indirect van de beoordelaar). Het is deze 

dimensie die leidt tot de grote subjectieve zwaarte van 

misdrijven als dierenmishandeling en kindermoord. Misdrij- 
- 

ven als verkrachting en belediging staan hier tegenover h 

ling en joy-riding. 	• 

III delicten gepleegd in koele bloede of habitueel vs. door 

samenloop van omstandigheden of in emotionele uitzonderings 

:toestand gepleegde misdrijven. Hier vinden we bijvoorbeeld 

zedendelicten en diefstal tegenover bijvoorbeeld belediging 

en het veroorzaken van een dodelijk ongeval. 

Voor de verschillende groep6n proefpersonen, die bij dit onderzoek va 

Michon en Michon zijn betrokken, kunnen geen karakteristieke verschui-

vingen in beoordeling ten opzichte van de gevonden dimensies worden 

aangetoond. Dit is trouwens niet verwonderlijk omdat de drie gevonden 

dimensies niet normatief of evaluatief zijn ten opzichte van de geplee 

de feiten, maar descriptief. 	 • 

6) 
Nichon 	vermeldt als enkele specifieke misdrijven dierenmisliandeling 

en kindermoord, die zeer sterk afwijken van de algemene lijn van beoor-

delingen. Uit onderzoeken naar de factoren aan de zijde van de beoor-

delaar is gebleken, dat mensen met een lagere sociaal-economische sta-

tus sexuele misdrijven ernstiger achten dan mensen met een hogere 

sociaal-economische status. Tevens bleek, dat vrouwen geweldsmisdrijven 
7) 

ernstiger vinden dan mannen 

• 5) Michon, J.A., J.J. Michon. De subjectieve vergelijking van misdrij-
ven - een kwantitatieve benadering. Ned. Tijdschrift voor Crimino-
logic, • 12e jrg., nr. 4, december 1970. 	• 

6) Michon, J.A., Evenredigheid en progressie in de strafoplegging. 
Ned. Tijdschrift voor.Criminologie, 1966. • 

7) Koomen, W., 0. van Nimwegen. Sociaal-economische status en ge- 
slacht als determinanten van de waardering van misdrijven. 
Ned. Tijdschrift voor Criminologie, Id jrg., nr.• 4, december 1970. 



Uit ecn onderzoek van Jongman en Oving 
8)

blijkt echter, dat het oordeel 

over de ernst van de 13 in het onderzoek betrokken delicten nauwelijks 

beinvloed wordt door lecftijd, sociale klasse en godsdicnst . 

Van de onderzochte variabclen bleek de lceftijd van de beoordclaars de 

meeste invloed te hebben. Over specificke delicten, te weten gebruik van 

marihuana en sexuele delicten, werd verschillend gedacht. Met de nodige 

voorzichtigheid (vanwege slechts 13 misdrijven) konkluderen zij, dat de-

licten in de vermogenssfeer als het mint ernstig ervaren worden, dat 

geweldsdelicten waarbij derden lijfelijk betrokken zijn of betrokken kunn 

worden als relatief (zeer),erhstig gezien worden. 

In de verschillende onderzoeken wordt ook ingegaan op de mate van overeen 

stemming over het ernstoordeel. Michon en Michon 9)  vinden, dat tussen de 

beoordelaars, te weten rechters, studenten strafrecht, reclasseringsamb-

tenaren en leken, een grote mate van overeenstemming bestaat over de 

ernst van de in het onderzoek betrokken 12 misdrijven. Dit betekent, dat 

alle vier groepen beoordelaars essentieel dezelfde beoordclingsaspecten 

gebruiken bij het vergelijken van misdrijven. -  

Het onderzoek van Jongman en Oving 
8) levert als belangrijke conclusie op, 

dat over het geheel genomen de overeenstemming over de (relatieve)ernst 

van de 13 in het onderzoek betrokken misdrijven groot is. Kamstra en Van 
10) 

Weringh 	vergelijken het oordeel van 506 burgers van de stad Groningen, 

122 adjudanten der rijkspolitie en 119 aspiranten aan de opleidingsschool 

van de rijkspolitie in Arnhem over de ernst van 13 misdrijvcn. 

Vergelijking van deze groepen beoordelaars laat zien, dat cr in de resul-

taten een hoge mate van overeenstemming is. De politiemannen oordelen op 

dezelfde wijze over de ernst van misdrijven als de burgers. 

8) Jongman, R.W., W. Oving. Effect van leeftijd, godsdienst en sociale 
klasse op het oordeel over de ernst van misdrijven. Delikt en 
Delinkwent, nr. 6, april 1971. 

9)  
Michon, J.A. en J.J. Michon. De subjectieve vergelijking van misdrij- 
ven 	een kwantitatieve benadering. Nederlands Tijdschrift voor 
Criminologie, 12e jrg., nr. 4, december 1970. 

• 
10)  

Kamstra, 0.W.M., J. van Weringh. Het oordeel over de ernst van mis- 
drijven bij burgers en politiefunctionarissen. Nederlands Tijd-

- schrift voor Criminologie, 15e jrg., nr. 2, april 1973. 



Tot slot komen we nog even terug op de beoordelingsdimensics. De 

studie van Michon en Michon
11) behelst een multidimcnsionele analyse 

van de beoordelingscategorieen die verschillende grocpcn procfper-

sonen hanteren bij het beoordelen van misdrijven. Hieruit komt cen 

drietal beoordelingsdimensies naar voren. De gehanteerde methode 

van Jongman en Oving
12) en van Kamstra en Van Weringh

13) 
impliccert, 

dat het voor de beoordela.srs mogelijk is om een reeks vcn delicten 

volgens e6n criterium - langs 6.01 dimensie : ernst - te ordenen. 

De onderzoekers toetsen deze veronderstelling op haar juistheid. 

De conclusie is, dat de opdracht aan de bebordelaars om langs 66n 

dimensie te ordenen, goed uitvoerbaar is. Hierbij wordt aangetc- 

kend, dat de dimensie "ernst" overigens ze.lf weer verschillende di-

mensies zou kunnen omvatten, zodat deze uitkomst niet strijdig be-

hoeft te zijn met de bevindingen over meerdimensionaliteit van 

Michon en Michon. 

11) Michon, J.A., J.J. Michon. De subjectieve vergelijking van 
misdrijven 	een kwantitatieve benadering. Nederlands Tijd- 
schrift voor Criminologie, 12e jrg., nr. 4, december 1970. 

12) Jongman, R.W., W. Oving. Effect van lceftijd, godsdienst en 
sociale klasse op het oordcel over de ernst van misdrijven. 
Delikt en Delinkwent, nr.. 6, april 1971. - 

13) Kamstra, 0.W.M., J. van Weringh. Het oordeel over de ernst 
. van misdrijven bij burgers en politiefunctionarissen. 	• 
.Ned. Tijdschrift voor Criminologie, 15e jrg., nr. 2, april 1973.. 



3.2. Methode van onderzock 

De mate van ernst van 50 delictsbeschrijvingen is gemeten met bchulp 

van een z.g. 9-puntsschaal, waarbij de . twee uitersten van deze schaal 

zijn aangeduid als "niet zo crnstig" respectievelijk "heel ernstig". 

De respondent krijgt een boekje voorgelegd met op elk e pagina een 

delict. De mate van ernst heeft hij aan door gen van de negen cij-

fers te omcirkelen. Hoe groter het getal, hoe ernstiger hij het de-

lict vindt. In de instructie (zie.  bijlage 1) wordt de respondent ge 

wezen op het feit, dat het om zijn mening gaat. Het is niet de be- 
. 

doeling dat hij zijn mening geeft over de dOor de wet of rechtbank 

beoordeelde ernst. Bij het doornemen van het boekje hebben we de 

respondent dringend verzocht niet vooruit of terug te bladeren, ten-

einde de betrouwbaarheid van zijn beoordelingen zo groot mogelijk te 

doen zijn. 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat het oordeel over de 

ernst van een delict beinvloed wordt door voorafgaande beoordelingen, 

.Bij een voor iedere respondent gelijke vOlgorde van delictsbeschrij-

vingen betekent dit een systematische vertekening. Door nu de volgorde 

van de delictsbeschrijvingen per respondent te varieren, wordt deze 

systematische vertekening zo veel mogelijk voorkomen. 

Bij het formuleren van de de.lictsbeschrijving is, in navolging van 

Sellin en Wolfgang, de nadruk gelegd op de delinkwente gebeurtenis. 

De term "gebeurtenis" heeft betrekking op "a configuration of 

objectively observable and describable elements of the law violation" 

Daarbij hebben we voornamelijk die delicten geselecteerd, waarbij 

sprake is van lichamelijk letsel of materiele schade c.q. verlies van 

eigendom. Bij deze delicten is sprake van een zekere mate van•objectie 

te registreren schade. 

Hiermee is tegelijkertijd een operationalisatie van het begrip "ernst" 

gegeven. De mate van ernst wordt dan gezien als de mate van "social 

harm". Deze schade wordt bepaald door een drietal komponenten : licha-

melijk letsel, eigendomsverlies door diefstal, schade aan eigendom. 

Voorover het delicten betreft met kans op lichamelijk letsel, hebben 

we bij het formuleren van de delictsbeschrijvingen de volgende inde-

ling gehanteerd: 

x)
T. Sellin, M.E. Wolfgang. The measurement of delinquency, 
New York 1964, p. 115: 



a) gering lctscl, doch geen mcdischc bchandeling vercist 

b) zodanig lcisel, dat een mcdische behandeling voldoendc is 

zodanig letscl, dat opname in een ziekcnhuis noodzakelijk is 

- d) zodanig letsel, dat de dood crop volgt. 

Ten aanzien van de matericle schade is uitgegaan van de volgendc inde-

ling: 

a) minder dan f. 10,-- 

b) f. 10,-- 	f. 100,-- 	 • 

c) f. 100,-- 4 f. 1.000,-- 

*4) f. 1.000,-- of meer. 

De delictsbeschrijvingen zijn zo summier mogelijk gehouden teneinde de 

aandacht van de beoordelaar vast te houden en tegelijkertijd een duide- 

lijkn en n,,A1110,n1,4n...;zn fc,-.1c,4 ■,g tc vindc . D;t !aztstc 4s ncc dzak c: - 

lijk om te voorkomen, dat een delictsbeschrijving door verschillende be-

oordelaars op verschillende wijze wordt geinterpreteerd. Aangezien de na-

druk op de daad, het misdadig gebeuren ligt, hebben we gepoogd elke ver-

wijzing naar variabelen, die bctrekking hcbben op de dader of het slacht-

offer, zoveel mogelijk te vcrmijden. 	 • 

jle 50 delictsbeschrijvingen bestaan uit 22 vermogensdelicten, 4 vermogens-

delicten met agressieve komponenten, 11 agressieve delicten, 5 sexuele de-

licten, 4 verkeersdelicten en 4 overige delictcn. Van deze laatste is een 

een milieudelict, twee hebben er betrekking op verdovende middelen en een 

op verboden wapenbezit (zie bijlage 2). Het aantal van 50 ,  maakt het moge-

lijk een redelijke verscheidenheid in de delicten aan te brengen. Boven-

dien is het aantal voor de respondent goed te hanteren, zodat eventuele 

vermoeidheidsverschijnselen, die de betrouwbaarlieid en validiteit van het 

meetinstrument kunnen aantasten, worden vermeden. 



3.3. DE STEEKPROEr. 
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Ten aanzien van de omvang van het tc vcrrichten ondcrzoek is diverse 

malen door de Werkgrocp kenbaar geffiaakt, dat het ecn landelijk onderzoek 

diende te zijn. Dit betekent, dat de onderz .oeksresultaten mocten gclden 

voor het gehele politiekorps van Nederland. Aangezien het ondoenlijk is 

om de gehcle politic in het onderzock te betrekken, moet worden volstaan 

met.een deal ervan. Dit deel dient dan'wel zodanig te zijn samengesteld, 

dat"het een getrouwe afspiegeling vormt van het gehele politiekorps. 

Dee paragraaf nu is gewijd aan de samenstelling van deze steekproef. 

In de eerste plaats dicnen we ons af te vragen wat verstaan moet worden 

onder: het gehele politiekorps in Nederland. De politic in Nederland is 

een weir. 	hc,17103cn:,_ grcep: nnnct gcmn:mtnpolitie 13. cr 3:31: rijkspolite, 

ieder met can eigen structuur waarbinnen diverse taken te onderscheiden 

zijn. Wij moeten dan ook bepalen, in het licht van de probleemstelling, 

welke groep politieambtenaren bij dit onderzoek naar het verbaliserings-

beleid inzake misdrijven betrokken moat worden. Met andere woorden wat 

is de populatie? 

• Allereerst maken we een onderscheid in gcmeentepolitie en rijkspolitie. 

Vervolgens moeten we uit beide groepen, die politiefunctionarissen 

selecteren,die de melding door burgers van(vermeende) strafbare feiten 

• behandelen, of daar op al dan niet directe wijze bij betrokken zijn. 

flit betekent, dat voor de gemeentepolitie een beroep zal worden gedaan 

op de recherche-afdelingen van de Dienst Justitiele Politic, en het bureau 

Kinder- en Zedenpolitie. Voor de rijkspolitie zullen dit de vergelijkbare 

• Idienstonderdelen zijn bij de landgroepen en de districten. De surveillance-

*dienst en de rijkspolitie te water c.d.vallen dus buiten het onderzoek. 

Wij komen straks bierop terug. 

• In de tweede plaats is het voor de representativiteit van de steekprocf 

• gewenst tevens een onderscheid te maken naar regio, naar rang van de 

betreffende politieambtenaren, an naar urbanisatiegraad. Op deze wijze 

wordt aldus de populatie ingedeeld in een aantal subpopulaties (de popu- , 
latie wordt gestratificecrd). De totale steekproef bestaat in dit geval 

uit 3 substeekproeven, t.w. regio, rang en urbanisaticgraad. Op basis van 

de substeekprocven kunnen schattingen en toetsen warden uitgevoerd met 

betrekking tot de met daze steekproeyen correspondercnde strata in de 

populatie. Op basis van de totale steekproef kan gcschat en getoetst warden 

met betrekking tot de totale populatie. We zullen de verschillcnde strata 

achtereenvolgens besprcken. 



_ 	. . . . 
urbanisatiegraad.  Als uitgangspunt is de utbanisatiegiadd voor 

gcnomen, zoals die gehanteerd wordt door het C.B.S. 

Voor de gemeentepolitic geldt de volgcnde indcling: 

1) Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 	• 

• 2) Cemeenten met nicer dan 100.000 inwoners, met uitzon- 

• dering van de 3 grote steden. 

• 3) Cemeenten met 50.000 - 100.000 inwoncrs 

A) Cemeenten met minder dan 50.000 inwoners. 
Wat betreft de rijkspolitie zal een driedeling aange-

houden worden, namelijk gebieden met een stedelijk 

• karakter, gebieden met verstedelijkt platteland en 

• forensengemecnten, en gebieden met een plattelandska-

rakter. 

	

regio. 	 De nicest voor de hand liggende indeling hierbij is de 

. • •indeling naar ressort: Den Haag, Den Bosch, Arnhem, 

• Amsterdam en Leeuwarden. 	• 

- rang. 	 Voor de gemeentepolitie: agent; hoofdagent; brigadier; 

adjudant; (adjunct-)inspecteur; (hoofd-)inspecteur c.q. 

• (-)commissaris. 

Voor de rijkspolitie:'wachtmeester; wachtmeester le 

• klasse; opperwachtmeester; adjudant; officier; diri- 
- gerend officier. 

We zullen nu nader ingaan op de wijze, waarop de steekproef is getrokken 

en samengesteld. Daarbij zal eerst de selectie van de gemeenten of land-
. 

groepen worden besproken. 

Zoals gezegd, is als uitgangspunt voor het trekken van de steekproef de 

urganisatiegraad voor gemeenten genomen, zoals die gehanteerd wordt door 

het C.B.S. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag, dat verschil 

in urbanisatiegraad samenhangt met verschil in prioriteitenstelling 

met betrekking tot de behandeling van misdrijven door de politiekorpsen. 

Factoren als het karakter van de gemeente (industrieel, landelijk), 

aantal inwoners, aard van de bevolking, criminaliteit (omvang, soort) e.d. 

kunnen van invloed zijn op de werkwijze van een politiecorps. 

Verschil in prioriteitenstelling ban hicr het gevolg van zijn-. 

Het C.B.S. onderschcidt 3 urbanisatiegraden: A-gemeenten (d.w.z. platte-

landsgemeenten), ondcrverdeeld in 4 grbepen; B-gemeenten (d.w.z. 

verstedelijkte plattclandsgemeenten), onderverdeeld in 3 groepen; 

C-gemeenten (d.w.z. gemeenten met een stedelijk karakter), onderverdeeld 

in 5 groepen. 	• • 
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Be gemecnten wet RijIzspolitie  behoren alien tot A-, B-, Cl en C2-gemeenten. 

Be gemcenten met gementepolitie  behorcn voor het grootste dcel tot CS, 

C4, en C3-gemeenten, terwij1 enkele tot de categoric C2 en B3-gemeenten 

•ehoren. 	 • 	. 

Aangenomen dat, voor - wat betreft de gemeentepolitie, de gemeente-grootte 

en de grootte van het politiekorps mede-bepalend is voor de werkwijze 

van een korps en de prioriteitsstelling, is de.steekprocf gebaseerd op 

-gemeente-grootte. 	•. 

Daarbij is de kategorie C5-gemeenten in tweei;r1 gesplitst, omdat het zinvol 

is de 3 grote steden apart*te onderscheiden. 

Praetisch gesproken zijn de gemeenten met gemeentepolitie ingedeeld in: 
• • 

3 grote'steden, andere gemeenten met 100.000 inwoners en meer, gemeenten 

met 50.000 - 100.000 inwoners, gemeenen met 50.000.inwoners oi minder. 

In de steekproef voor de rijkspolitie zijn gemeenten opgenomen die 

behoren tot de A-, B-, Cl en C2-gemeenten. 

Teneinde te vermijden dat gemeenten in verschillende indelingsklassen 

behoren, doch qua inwonertal vrijwel gelijk zijn aan elkaar, hebben we er 

voor gezorgd, dat in de steekproef de gemeenten per klasse duidelijk ver-

schilden. Een gemeente met bijvoorbeeld 52.000 inwoncrs en een gemecnte met 

b.v. 48.000 inwoners verschillen minder wat betreft b.v. personeels-

sterkte dan gemeenten van 90.000 en 30.000 inwoners. 

Voox wat betreft de gemeentcn met gemeentcpolitie  is de volgende procedure 

gevolgd: per klasse is het gemiddeld inwonertal berekend over de desbe- 
. 

treffende gemeenten. Voor de betreffende klasse wordt die gemeente in 

de steekproef opgenomen, die het dichtst bij het gemiddelde inwonertal zit. 

Om een zo goed mogelijke geografische spreiding te bereiken is er boven-

dien voor gezorgd dat per provincie minstens e6n gemeente in de steekproef 

aanwezig is (deze correctie behoefde alleen toegepast te worden voor 

• Zeeland) 

De-indeling bij de rijkspolitie  naar landgrocpen betekent, dat 65n 

groep meerdere gemeenten kan omvatten, waarbij gcmeenten met vcrschillende 

urbanisatiegraden in 66n groep kunnen vallcn. Om de klassen zo zuiver 

mogelijk te houden zijn deze groepen buiten de steckproef gehouden. Dit 

• is geen bezwaar, omdat deze niet bijzonder veel voorkwamen. Het grootste 

deel van de gemecnten met rijkspolitie valt onder urbanisatiegraad A en B. 

Per ressort is derhalve op aselecte • ijze uit beide klassen &en groep 

in de steekproef opgenomen. Vdnwege het feit, dat tussen de urbanisatie-

graden A4 en B1 weinig verschil bestaat, zijn bij de steekproef de B1 

gemeenten buiten beschouwing gelateri. (De enige uitzondering hierop is 



. 	 • 
" 	 • 	• • •• 	 GEMEENTEPOLITIE 

	

Ressort 	 . 	gemeente met 	gemeente met 	gemeente met 

. 	3 grote 	"7/ 100.000 	. 	50.000-100.000 	450.000 
• steden 	inwoners 	inwoners 	inwuners 

_ 
. 	 . 	 • 

Leeuwarden 	 Groningen 	Leeuwarden 	Veendam 

	

Arnhem 	 Arnhem 	Hengelo 	 Zutphen 

	

Amsterdam 	Amsterdam 	Utrecht 	Amstelveen 	Baarn 

Den Bosch 
. 	. 	 Tilburg . 	Heerlen 	 Oosterhout 

. 	. 

	

Den Haag 	Den Haag 	Leiden 	Dordrecht 	Vlissingen 
• • • Rotterdam 	 • 

	

. 	 . . 	 , . 	 . 

	

-- 	 • 	____ _ 	. 

• 

Nieuwe Pekela, dat cen 131 gemeente is. In het ressort Leeuwarden komen 

. geen B2 en B3 gemeenten voor). 

Ondanks het feit, dat C gemeenten relatief weinig voorkomen bij de rijks- 

politic, achten wij het zinvol om per ressort de grootste C gemeente op 

te nemen teneinde ook van de rljkspolitie een zo representatief mogelijk 

.beel te kunnen krijgen. 

Opgemerkt zij, dat politiegroepen 66n maar ook meerdere gemeenten kan 

Covatten waarvan.het inwonertal . derhalve nogal uiteen kan . lopen. Aangezien 

de afzonderlijke gemeenten getypecrd worden door de urbanisatiegraad en 

het totale inwonertal van de gemeente dat can politiegroep omvat als zo-

- danig dus van minder betekenis is en bovendien de politicgrocpcn mit 

meerdere gemeenten in posten zijn onderverdeeld, hebben wij bij de steek-
. 	. 
• proeftrekking het inwonertal van het gebied, dat een politiegroep omvat 

niet als afzonderlijk criterium aangehouden. 	. 
- De steekproef zier er dan als volgt uit: 

• 

. 	 . 
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• 

. 	 . 



• 	 RIJKSPOLITIE (grocpen) 

• 

. 	 1 
in gcbied met 	in gebied met 	in gebied met 
stedclijk 	 verstedelijkt 	•plattelands Ressort 
karakter 	 platteland en 	karakter 

forcnsengemeenten 
	 , 	  

_ 
I) Leeuwarden 	Cocvorden 	 Nieuwe Pekela 	Baarderadeel 

Arnhem 	Hattem 	 Wisch 	 Markel° 
, 	 . 

Amsterdam 	Weesp 	 Edam te Vodendam 	Hoogwoud 

Den Bosch 	Cuyk en 	21 
	

Caine 	 Heijthuijsen 
, 	 St. 	Agatha ' 

.1-n Haag 	Schoonhuven 	 Hendrik-ido 	• 	Oostflakkee 

1 - 	
Ambacht 

• 14 

1) In dit ressort kwamen geen B2 of B3 gemeenten voCr. Opgenomen is een 

BI gemeente. 

2) In dit ressort_kwamen geen groepen voor bestaande alleen uit Cl cf C2 

• RemeenC7en. Opgenomen is can Cl gemeente, die echter welded l uitmaakt 

Van een groep met meerdere gemeenten. 

Aan de hand van de in de steekproef opgenomcn landgrcepen van de rijks-

politic, hebben we de districten van de rijkspolitie bepaald. Elk dis-

strict werd in het onderzoek betrokken, • aarvan de landgroep in de steek-

propf was opgcnomen..De volgende districten zijn op deze wijze geselecteerd: 

Assen, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Apeldoorn, Nijmegen, Amsterdam, .' 

Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Den Bosch, Breda, Roermond. 

Nadat op dezc wijze de steekproef is vastgesteld, is aan aile korpsen, 

landgroepen en districten een brief'gestuurd, waarin naast een verzoek 

om medewerking aan het onderzoek, verzocht is een opgave van namen, 

leeftijden, funkties, rangen en huisadressen van de betreffende politic-

fun tionarissan naar het W.O.D .4C. te sturen. Aangezien over de funktie- 

omschrijvingen enige onduidelijkheid bleef bestaan, hebben we de korpsen, 

groepen en districten een lijst met funktiecategorien toegestuurd, met 

het verzoek de furAties met behulp van Aeze lijst nogmaals in te delen. 

Deze lijst zag er als volgt uit: 

1. Personen, die (vrijwel) uitsluitend belast zijn met het te woord staan 

• van burgers, die melding maken van strafbare feiten. 

2. Personen, die deze burgers te woord staan en daarnaast belast zijn met 

onderzoek en opsporing van misdrijven. 	 • 



3. Personcn, die geen of slcchts bij uitzondcring burgers te woord staan 

en belast zijn met onderzoek en opsporing misdrijven. 

4. Personen, die belast zijn met de dagclijkse leiding over en coOrdina-

tie van onderzoek en opsporing van strafbare feiten. • 

5.Tersonen, die belast zijn met de leiding van de Justitiele Dienst of 

onderdelen daarvan. 

6. Personen, die administratief werkzaam zijn en/of behoren tot de 

technische opsporings- en herkenningsdienst. 

7. Anders, t.w. 

In totaal werd de enqucte door 1424 politiefunctionarissen ingevuld. 

Alle door de aangeschreven politiekorpsen opgegcven functionarissen 

zijn gekozen als deelnemers aan d6 schriftelijke.  enquete over het 

ernstoordeel.. 

Om te zien of de opvattingen van de politie inzake de ernst van de 50 

delictsbeschrijvingen overeenstemmen met de'opvatting van de reden 

van het Openbaar Ministerie, is de crnstmeting ook bij het 0.M. afge- 

nomen. 

Net het bepalen van de steekproef van politiekorpsen is meteen vastge- 

legd welke leden van het 0.M. gevraagd zullen worden hieraan hun mede- 

werking te verlenen. Het zijn namelijk die leden van het 0.M., die be- 

'horen tot het parket waar de in de steekproef opgenomen korpsen onder 

ressorteren. Cezien het streven naar een larldelijke representativiteit 

van de steekproef is het niet verwonderlijk, dat de ernstmeting bij 

alle 19 parketten is afgenomen. Op enkele incidentele uitzonderingen 

•na hebben alle.in 1973 in functie zijnde officieren van justitieaan 

het onderzoek deelgenomen (n=131). 

Zowel het ondcrzeek ondcr de politie als het onderzoek onder de officiere 

van justitie werd uitgevoerd gedurende de maanden december'73 januari 197 - 
In 1975 werd door de werkgroep besloten dat met de opvattingen van de be-

volking bij het opstellen van eventuele prioriteitenschema's rekening 

gehouden zou moeten worden. 

Om deze reden werd aan de Stichting voor Research en Marketing te Heer-

len opdracht verleend om ecn onderzoek uit te voeren naar het corded l van 

de nederlandse bevolking over de ernst van dczelfde 50 delictsbeschrijvin 

gen. Door het genoemde onderzockbureau werden in de periode tusscn 27 okt 

ber en 5 november 1151 personen tussen de 18 en 70 jaar geenqueteerd met 

bchulp van dezelfde boekjes met te bcoordelen dclictsbeschrijvingen die b 

het onderzoek onder politic en justitiefunctionarissen waren gebruikt. 



De geZInqueteerde groep burgers kan geacht worden representatief te 

• zijn voor de Nederlandse bevolking op de kenmerken woonprovincie, 

urbanisatiegraad van de woongemcente, ge fslacht, leeftijd en burger- 
. 

1) 
lijke staat. 	. 

3.4. De kernuitkomsten van het onderzoek 

3.4.1. Absolute gemiddelde ernstscores en relatieve ernstscores 

TABEL I 	zie pagina 17 

Bij het analyseren van de &gevens maken We een onderscheid 

tussen vijf groepen-respondenten, te we-ten gemeentepolitie, 

groep rijkspolitie, district rijkspolitie, Officieren van 

justitie en publiek. De grootte van deze groepen is respec-

tievelijk 968, 199, 257, 131 en 1151. Voor elke onderzoek-

groep werd per delictsbeschrijving de gemiddelde ernstscore 

berekend. Tevens werd berekend wat de over-all scores was 

van elke onderzoekgroep over de xijftig delictsbeschrijvingen 

tezamen. Deze resulta ten zijn opgenomen in tabel 1. Om te 

kunnen bepalen in welke volgorde de onderzoekgroepen de 50 

delicten meer of minder ernstig hebben gevonden, werden rela-

tieve ernstscores berekend. Hierbij zijn wij als volgt te 

werk gegaan. Het delict met de hoogste gemiddelde score 

krijgt het rangnummer 1 , dat met de g6n na de hoogste score 

het rangnummer 2, enz. Op deze manier ontstond een rangorde 

van 50 delicten, waarbij het delict met de hoogste gemiddelde 

score op de eerste plaats en het delict met de laagste score 

op de laatste plaats staat. 

Delicten die op basis van een afronding naar gen decimaal 

dezelfde absolute score hadden, kregen een gedeeld rangnummer. 

Dit laatste is het gemiddelde van de rangnummers die zij 

zouden hebben gehad, wanneer de scores niet gelijk zouden 

zijn geweest. 

De rangnummers die de vijftig delicten bij elk van de onder-

zoekgroep kregen, zijn cveneens weergegeven in tabel 1. 

. 1) Ecn volledige methodische verantwoording van dit deelonderzoo 
wordt gegeven in het rapport "Onderzoek Verbaliseringsbeleid 
t.b.v. Ministerie van Justitie, Stichting voor Research en 
Marketing te Heerlen, november 1975. GeInteresseerden kunnen 
ecn exemplanr van dit rapport bij het W.O.D.C. opvragen. 



Gemeente- 	Groepen 	District 	Officieren 	Steekproef 

Delikt-, politie 	rijks- 	rijks- 	 van 	Bevolking 
Omschrijving 

m 	 e 	Justitie 
numer 	 politie 	politi 

• GS 	RN 	GS 	RN 	GS 	- 	RN 	GS 	RN 	GS 	RN 
. 	. 

TABEL I 

Roofoverval (benzinestation) 	' :8.1 	4.5 	8.0 	4.0 	8.0 	4,5 	7.8 	5.5 	7.9 • 	7.0° 

	

. 2 -. 	 Vernieling kassa 

	

. 	
• 	5.4 . 	33.0 	5.8 	31.0 	5.7 	28.0 	5 • 	27.5 	6.5 	32.5 

3. Winkeldiefstal (jas) 	 3.5 	45.0 	4.1 	43.5 	3.8 	45.0 	2.5 	48.0 - 5.1 	41.0 

4. . 	. 	Autodiefstal 	
1 	 5.7 	26.5 	6.3 	203 	.6.0 	23.0 	5.7 	21.0. 	• 7.1. 	18.5 

. 	5. 	. 	Verduistering(benzinegeld) 	 4.5 	39.0 	5.1 	39.0 	4.9 	38.0 	4.1 	36.0 	5.9 	39.0 

	

6. ' 	 Ontucht met Minderjarige jongen 	7.3 	9.0 	7.6 	7.0 	7.1 	10.0 	6.1 	.16.0 	8.2 	. 4.0 

• . 	7. 	. 	• 	Neersteken caiehouder 	. 	 7.4 	7.0 	7.5 	8.5 	7:5 	7.0 	• 6.9 	7.0 	7.6- • ' 10.0'. 

8. . Vernieling schutting 	 3.0 	49.0 	3.6 	47.5 	3.3 	49.0 	2.7 	47.0 	4.7 	4'3.0 

9. Doodslag barkeeper 	 8.5 	2.0 	8.5 	2.0 	8.4 	2.0 	8.3 	2.0 	8.6 	2.0' 

- 	10. 	 Verkrachting 	 8.2 	3.0 	8.2 	3.0. 	8.2 	3.0 	8.0 	3.0 	8.4 - 	3.0- 

	

. 11. 	 Tasjesdiefstal (beroving) 	 6.44 	15.0 	6.2 	25.0 	6.2 	19.0 	5.8 	19.0 	6.8 	26.0 

12. • 	Jachtgeweer (zonder vergunning) 	3.5 	45.0 	4.0, 	45.0 	3.6 	
46.5 	3.4 	42.5 	4.5 	47.5 

13. . 	Hasjiesj-verkoop (5 gram) 	 4.8. 	38.0 	5.7 	33.5 	5.0 	36.5 	3.4 	42.5 	6.9 	22.5 

• 14. 	 Gokhuis-exploitatie ' 	 ' 	3.5 	45.0 	4.6 	41.0 	3.9 	43.0 	3.7 	39.0 	4.7 	43.0 

15. • 	Inbraak (geluidsappsaratuur) 	6.1 	18.0 	6.3 	20.5 	6.2 	19.0 	5.9 	17.5 	7.1 	18.5

• 
16. Lastigvallen van voorbijganger 	6.5 	14.0 	6.5 	17.0. - 6,.6.. 	14.0 	6.2 	14.0 	6.7 	28.5.. .. 	• 

17. . 	. Oplichting (valse cheques) 	 5.9 	23.0 	6.6 	14.5 	.6.2 . 	19.0 	6.2 	14.0 	• 7.3 	. 14.5,  

18. Nisbruik WU 	. 	 3.8 	42.5 	4.1 1  43.5 	3.9 	43.0 	4.0 	37.0 	4.6 	45.5 
• 

19. 
. 

Olielozing 

	

	 5.8 	24.5 	6.2
1 	

25.0 	5.7 	28.0 	5.6 	23.0 	6.9 	22.5 • 

20. Winkeldiefstal(levensmiddelen) --- 2.7 - 50.0 - 3.1' .50.07 - - 3 ..1 	50.0 	1.7' 	.5040 	4.• 4 	49.0 

1 . 

L. 
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22. ' Bromfictsdiefstal 	 5.4 	33.0 	5.8 	31.0 	5.6 	31.0 	5.0 	31.5 	6.8 	26.0 

23. . 	. 	Poging tot aanranding 	. 	 5.5 • 31.0 	6.2 	25.0 	5.5 	32.5 	5.4 	26.0 	6.9 	22.5 

24. . 	"Blindenn-collecte 	. 	' 	5.6 	29.0 	6.3 	20,5 	5.7 	28.0 	4.9 	33.5 	7.2 . 	16.5 .  

25. Mishandeling echtgenota 	• 	. 6.1 	18.0 	6.5 	17.0 . 6.3 	16.0 	5.3 	27.5 	7.5 	12.0 

26. Heroine-verslaaide 	 5.0 	36.5 	5.3 	38.0 . 5.0 	36.5 	3.4 	42.5 	6.5 	32.5 
4 

27. Chantage homosexueel 	• 	• 	• 	6.3 	16.0 	6.2 	25.0 	6.4 	15.0- 	6.6 	9.5 	6.8 	26.0 

28. Mishandeling cafghouder 	 5.6 - 29.0 	5.8 	31.0 	5.5 	32.5 	5.2 	29.5 	6.4 	35.0 

29. Mishandeling (messteek) . 	 7.3 	9.0 	7.2 	11.0 	7.1 . 	10.0 	6.5 	11.5 - 	7.4 	13.0 
, 

30. Opdringen van bescherming 	• 7.0 	11.5 	7.1 	12.5 	7.3 	8.0 	' 6.6 	9.5 	6.9 	22.5 

31.. 	. 	Diefstal van'collega 	.. 	' • 5.7 	26.5 	5.9 '28.5 	5.8 	. 25.0 	4.6 	35.0 	6.6 . 	30.0 

32. • 	. 	Diefstal uit auto (f. 5 3 --) 	. 	3.3 	48.0 	3.4 	49.0 	3.5 	. 48.0 	2.4 	49.0. 	3.9 	50.0. 

33. Vernieling fietsband 	 3.4 	47.0 	3.6 	47.5. 	3.6 	46.5 	3.1 	45.0 	4.5 	47.5 

34. 5 inbraken 	 1 	- 	6.0 	21.0 	6.3 	20.5 	6.2 	19.0 	5.9 	17.5 - 7.0 	20.0 
`2. 

35. ' 	Winkeldiefstal met eweld • - 	8.1 	4.5 	7.9 	5.0 	8.0 	. 	4.5 . 7.8 	5.5 . 	7.9 • 	.7.0 

36. Beschadiging•auto's 	 . 6.0 	21.0 	6.6 	14.5 	6.1 . 	22.0 	5.5 	24.5 	. 7.3 	14.5 

37. Roofoverval 	• 	' 	 . 7.8 	6.0 '7.8 	6.0 	7.1 	6.0 	7.9 	4.0 : 7.6 	1.0 

38. Inbraak in school . 	. 5.4 	33.0 	5.6 	36.0 	5.3 	35.0 	4.9 	33.5 	6.3 	-36.0 

39. Rijden onder invloed (alcohol) 	6.0 	21.0 	6.5 	17.0 	6.2 	19.0 	5.7 • 21.0 	6.5 	32.5 

40. . : 	Dodelijk autoongeluk 	 7.0 	11.5 	7.4 	10.0 	6.9 	12.0 	6.7 	8.0 	7.9 	7.0 

41. Incest met minderjarigt dochter 	7.9 	• 9.0 	7.5 	8.5 	- 7.1 	10.0 	6.5 	11.5 	.8.1 	5.0 

- 42. Zakkenroller 	 . 	6.1 	18.0 	5.9 '28.5 	5.7 	28.0 	5.5 	24.5 . 6.7 	28.5 

43. • Joyriding. 	 • 	3.8 	42.5 	3.8 	46.0 	3.9 . 	43.0 . 	3.5 	40.0 	4.7 	43.0 
44 • 	- 	Verduistering (uit . kassa) 	. 	4.4 	'40.0 	5.0 	40.0 	4.7 	39.0 	3.8 	08.0 	5.8 	40.0 
45, 	 Mishandeling na provocatie 	. 	5.8 	24.5 	5.6 	36.0 	5.4 	34.0 	5.2 	$9.5 	6.0 • 	38.0 

46. . 	Exhibitionisme s 	 5.0 	36.5 .  5.6 	36.0 	4.4. 	40.0 	2.8 	46.0 	7.2 	16.5 

47. . 	 Betalen met vals geld 	• 	. 	5.6 	?9.0 	6.2 	25.0 	'5.9 ' 	24.0 	5.7 	' 21.0 	6.5. 	32.5 

48. Opzetheling 	 5.2. 	35.0 	5.7 	33.5 	5.7 	28.0 	5.0 	31.5 	6.1 	.37.0 

	

. 	 . 
49. Rijden onder invloed (LSD) 	. 	6.7 	13.0 	7.1 	12.5 	6.7 	13.0 . 6.2 	14.0 	7.6 	10.0 

50. - 	• 	Diefstal met geweld 8.8 	1.0 	8.8 	1.0 	8.8 	• 	1.0 	8.8 	1.0 	8.8 	1. 

	

... 	, 

• 	. 
De overallscore 	

. . 
	5.7 6.0 	' 5.8 . 5.3 	• 	• 	.6.6 



3.4.2. Vergeliiking van  de relatieve scores 

We zullen nu de rangOrdeingen van de 50 delictsbe-

schrijvingen door de vijf onderzoekgroepen met elkaar 

vergelijken. ZoalS gezegd werden de scores omgezet in 

een rangnummer en de delicten vervolgens gerangschikt 

waarna de rangordecorrelatiecoefficient werd berekend. Dez 

berekening is kort gezegd als volgt. 

De afwijkingen tussen-de rangnummers worden gekwadra-

teerd en opgeteld. Deze wordt vervolgens in een formu-

le gezet zodanig, dat de wàarde'van de rangordecorre-

latiecoefficient (re)  bij perfecte overeenkomst gelijk 

is aan 1, bij perfecte negatieve overeenkomst gelijks 

is aan - 1, en bij totale afwezigheid van overeenkomst 

• gelijk is aan O. 	 • 

In eerste instantie hebben we de rangordeningen van de 

50 delicten vast.gesteld voor elke groep respondenten. 

Vervolgens hebben we voor steeds 2 groepen de corte-

latiecoefficient berekend om te bezien in hoeverre 

• de opvattingen inzake de ernst van delicten met elkaar 

in overeenstemming waren. 

Aangezien er 5 groepen respondenten zijn, zijn er 10 

kombinaties van twee groepen mogelijk. In onderstaande 

tabel 2 staat achter iedere vergelijking van twee groepen 

de correlatiecoefficient vermeLd. 

TABEL 2 Rangordercorrelatiecoefficienten van groepen 
respond enten. 

Steekproef Bevolking en Gemeentepolitie 	 0.88 
• '11 	en Groep Rijkspolitie 	0,94 

It 	 en District Rijkspolitie 	0.90 
11 . 	en Officieren van Justitie 	0.82 

• - 	 Gemeentepolitie en Groep rijkspolitie 	 0.96 
• Gemeentepolitie en District rijkspolitie 	. 	0.98 

Gemeentepolitie en Officieren van Justitie 	0.96 
Groep rijkspolitie en District rijkspolitie 	0.98 

• Groep rijkspolitie en Officicren van Justitie 	0.94 
District rijkspolitie en Officieren van Justitie 0.96 

Tussen de relatieve ernstoordelen over de vijftig delic- . 
• ten van de groep 0.M. en de drie politicgroepen blijkt 

• • 

	

	 een grote mate van Overcenstemming te bestaan. Ook met het 

publiek bleek dit in grote lijnen het geval te zijn. 



Het rclatieve ernstooideel van de groep bevolking 

over dertien van de vijftig delicten wijkt echter 

zoals uit tabel 1 blijkt sterk af van het relatieve 

ernstoordeel van de groep 0.M: 

Om wat voor delicten gaat het bier nu? Hebben zij nog 

wat gemecn of gaat het hier om sterk uiteenlopende zakcn 

die nauwelijks enige samenhang vertonen? Dit laatste 

bleek bepaald nict het geval te zijn. 

Sommige van de genoemde dertien delicten kunnen ons in-

ziens gezien worden als representanten van een bepaald 

type delikt. Tot deze dertien delicten behoren cm te 

beginnen enkele sexuele delicten. Het delict "exhibi-

tionisme" (nr. 46) komt bij het publiek op de 16e plaats, 

bij het 0.M. op de 460 plaats en bij de rijkspolitie 

landgroepen op de 36e plaats. Ook het sexuele delict 

Hontucht met 12-jarig kind" (nr. 6) staat bij het publiek 

meer dan 10 plaatsen hoger dan bij het 0.11. 

De relatief grote tolerantie van het 0.M. voor sexuele 

misdrijven berust waarschijnlijk op een klasse-effect. 

Zoals wij in paragraaf 3.1 reeds hebben gezien, vonden 
1) 

Koomen en Van Himwegen 	destijds dat mensen met een 

lagere sociaal-economische status sexuele ndsdrijven ern-

stiger achten dan mensen met een hogere sociaal-economische 

status. 

Tot de genoemde dertien delicten behoren behalve deze 

sexuele dclicten ook de delicten "verkoop van vijf gram 

hash" (nr. 13) en "gebruik van heroine door verslaafde" 
• 

(nr. 26). Deze gegevens leiden tot de conclusie dat 

de leden van het Openbaar Ministerie zowel bepaaldc vormen 

van afwijkend sexueel gedrag 
2)
als ook bepaalde drugs-

delicten veel minder ernstig vinden dan de gemiddelde 

burger.  

1) koomen, W., 'en 0. van Nimwegen. Sociaal-economische status 
en geslacht als determinanten van de waardering van 
misdrijven, Ned. tijdschrijft voor criminologie, le jrg., 
nr. 4, december 1970. 

2) Tot de delicten die bij het publiek een vecl lager rangnumme 
. hebben dan bij het 0:11. behoort het delict "chantage van 
homosexuele man" (nr. 27). CNA uit het verschillende ernst-
oordcel over dit dclict 	ons inziens dat het publiek 
afwijkend sekueel gedrag sterkcr afkeurt dan het 0.11. Voor 
het chanteren van een homose-xucle man kan het publiek immers 
meer "begrip" opbrengen. 
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\E 
Een derde groep dclicten die bij de groep bevolking ecn 

veal hoger rangnummer heeft dan bij de groep O.M. wordt 

gevormd door de delicten "verduistering van geld dat is 

opgehaald voor de blinden" (nr. 24), "mishandeling van 

echtgenote" (nr. 25) en "diefstal gercedschap van 

collega" (nr. 31). Het gemeenschappelijk kenmerk van daze 

drie delicten is dat zij niet.ernstig zijn wannecr alleen 

gekeken wordt naai de ernst van de schade •of het letsel 

34.3. De vergel.ijking van de absolute scores van de vijf onderz 
groenen 

dat werd toegebracht. 	 • 

Men zou kunnen zeggen dat de ernst van daze delicten 

berust op het feit dat zijn een overtreding inhouden van een 

secundaire fatsoennorm. 'Door kollektegeld te verduisteren 

maakt men misbruik van de goedheid van anderen. Door als 

man een vrouw te mishandelen, zondigt men tegen de ridder-

lijkheidskode, terwijl het bestelen.van een kollega binnen 

de meeste werkgemeenschappen.zeer hoog wordt opgenomen. Dit 

soort fatsoennormen lijken bij de beoordeling van delicten 

voor de burgerij veel zwaarder te wegen dan voor de leden 

van het 0.M. 

Voor de hierboven besproken delicten geldt steeds dat 

het publiek ze hoger opneemt dan het O.M. Zoals enigs-

zins te verwachten is, heeft can aantal andere delicten 

een duidelijk lager rangnummer bij de groep bevolking dan 

bij de groep O.M. Tot deze delictcn behoren drie geyallen 

van geweldpleging of bedreiging met geweldpleging op de 

openbare weg (nn. 16,30 en 45). De vaak geuite veronder-

stelling dat luist het publiek dit soort delicten naar ver- 

houding zeer ernstig vindt, blijkt onjuist te zijn. Het 

ielatieve ernstoordeel over deze delicten van de groep 

bevolking is milder dan het relatieve ernstoordeel van het 

O.M. Ook hiervoor zou een klasse-effect verantwoordelijk 

kunnen zijn.Door de (hogere) middenklasse wordt het ge- 

bruik van fysiek geweld waarschijnlijk in het algemeen ste 

ken afgekeurd. 

Voor de beantwoording van de vraag of en tussen het ernst 

oordeel.van 0.M., politic en burgerij verschillen best:am 

eken worden naar de gemiddelde erns 
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score van de vijf ond6rzockgroe'pen voor alle vijftig 

delicten tesamen. Wat blijkt dan? De hoogste, gemiddelde 

ernstscore voor de vijftig delicten komt voor rekening 

van de burgerij (6.6). De op een na hogste score heeft 

de groep rijkspolitie landgrocpen (6.0). Hierna volgen de 

groep rijkspolitic districten met 5.8, de groep gemeente-

politie met 5.7 en de groep 0.M. met 5.3. Tussen de scores 

van de vijfonderzoekgroepen blijken ook in dit opzicht 

verschillen te bestaan. Vooral het verschil tusscn de 

burgerij en her U.N. is vrij groat'. De drie politiegroepen 

nemen hier een tussenpositic in De hierboven gesigna-

leerde verschillen kunnen in principe op twee manieren 

• tot stand gekomen zijn. Een klein aantal delicten waarover 

dan sterk verschillend gedacht moet zijn kan hiervoor 

verantwoordelijk zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk 

dat we hier te doen hebben met kleine systematisch ver-

schillen die zich min of meer bij alle delicten voor-

doen. Wat is hier het geval? 

-- Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we voor de 50 

delicten afzonderlijk bekeken in hoeverre 0.M., politic en 

burgerij verschillend oordeelden. 

Teneinde de ruwe scores, dat wil zeggen de scores die de 

respondenten aan de delicten toekcnnen, beter te kunnen 

vergelijken, hebben we doze omgezet in standaardscores 

(zg. z-scores). Voor een uiteenzetting over de wijze van 

berekening wordt verwezen naar bijlage 3. 

Net behulp van de t+toets is nagegaan of eventuele ver-

schillen tussen de standaardscores al dan niet signifikant 

zijn. We noemen can verschil signifikant als een gevonden 

verschil op grond van de waarschijnlijkheidsberckening aan 

andere factoren dan het toeval kan worden toegeschrcven. 

Aan de hand van verkregen t-waarde bij het vergelijken 

van scores kunnen we zien in hoeverre de gevonden ver-

schillen signifikant zijn. Als signifikantie niveau werd 

gekozen 1)0).5. 

De z-score voor een bepaalde delictsbeschrijving van elk 

. van de vijf onderzoCkgroepen kan vergeleken worden met de 



z-scores voor dezelfdc delictsbesehrijving van de andere 

•rier onderzockgrocpen. In totaal gaat het hicrbij om 

500 vergelijkingen en derhalye om 500 t-toetscn (goed 

dat er .cen computer is!). De uitkomsten van deze bere- 

keningen hebben wij weergegeven in tabel 3. Aan de linker-

zijde en bovenzijde van de tabel staan de vijf grocpcn 

resporfdenten. In de rijen van de tabel staat aangcgeven 

hoevecl van de 50 delicten de onderzoekgroep waarnaar de 

rij is genoemd_signifikant ernstiger heeft geVonden dan 

de onderzoekgrocp in de kolom.-Die burgerij vindt dus 

bijvoorbeeld 38 van de 50 delicten signifikant ernstiger 

dan de onderzoekgroep groepen rijkspolitie. 

TABEL 3  Aantallen signifikante verschillen 

	 Burgerij 

Burgerij 

CR 

DR 

Gem.pol. 

OvJ 

x 

4 

. 	1 

GR 	DR 	Gem.pol. .0vJ 

38 	42 	43 . 	. 44 

	

19 	28 	. 43 • 

	

x 	12 	31 

	

6 	x 	32 

1 

De uitgevoerde statistische analyses wijzen zoals uit 

tabel 3 blijkt uit dat de waargenomen verschillcn bepaald 

niet verkraard kunnen worden uit een verschil in opvatting 

over de ernst van een beperkt aantal delicten. In tegendeel 

In wezen is hier sprake van een vrij systcmatische tendens. 

Voor het 0.M. geldt bijvoorbcold dat zij voor meer dan 

40 van de aangeboden 50 delicten het betrokken geval signi- . 
fikant minder ernstig vond dan de burgerij en de land-

groepen van de rijkspolitie. De gemecnte-politie en de 

groep rijkspolitic districten nemen bier een tusscnposi-

tie in. Ook daar bestaan echter nog aanzienlijke verschil- 

len in opvatting met het 0.M. In ruim 30 van de 50 de- 
. 

licten ncemt het 0.M. de zaak hier minder zwaar. op. 



• 

,•■ • 

De intcrpretatie van doze uitkomsten is problematisch. 

Hoewel aan de politicmensen en officieren van justitie is 

gevraagd bun persoonlijke opvatting te geven over de ernst 

van de voorgclegde 50 dclicten, is de mogelijkheid aanwe-

zig dat professionele overwegingen bij de intwoorden 

van de functionarissen hebben meegespceld. De betekenis 

van de verschillen tussen de absolute scores moet daarom 

minder groot worden geacht dan de betekcnis van de in 

paragraaf 3.4.2 besproken verschillen tussen de relatieve 

scores. De onderzoekresultaten geven echter duidelijk geen 

steun aan de veronderstelling dat het publiek toleranter 

of verlichter zou oordelen over de verschillende misdrij-

ven dan de justitine en politigle "Establishment". 

Ten eerste oordeelt-de burgerij iMmers om welke reden 

dan ook bijna alle voorgelegde delicten ernstiger dan de 

functionarissen. Ten tweede oordeelt de burgerij, zoals uit 

de vergelijking van de relatieve scores blijkt, vooral zwaa 

over de zedenmisdrijven. 

3.4.4. De verschillen binnen de viif onderzoekgroeven 

Eventuele verschilltm in beoordeling van de ernst van 

bepaalde misdrijvcn binnen de vijf onderzoekgroepen 

kunnen op twee manieren worden gesignaleerd. Ten eerste 

kunnen de gemiddelde ernstscores van bepaalde catcgorieen 

(bijvoorbeeld leeftijd categorieen) met elkaar worden 

vergeleken.Ten tweede kan wordeft gekeken naar de varintie 

die de scores van de vijf onderzoekgroepen vertonen.' 

3.4,4.1. De séores van subcategorien 

a. Officieren van Justitie  

De officieren blijken een homogene groep te vormen in hun 

opvattingen inzake de ernst van 50 delictsbeschrijvingen. 

Bij vergelijking van de drie onderscheiden leeftijdsgroepen 

(18-31, 31-50 en 51-64) verschillen de 	scores op enkele 

uitzonderingen na niet signifikant van elkaar. Het grootste 

verschil vertoont het delict 	'gebruik van heroine (nr. 26) 

De jongere officieren vinden dit delict minder crnstig 

(t = - 3.77). Verder blijkt dat de officieren die 10 jaar 

of korter bij het 0.M. werkzaam zijn in hun beoordcling niet 

signifikant'verschillen van hun collega's die 11-25 jaar of 



b. Politie  

Z-v.t 

26-40 jaar ervaring bij het 0.M. hebben. Hetzelfde beeld 

zien wij bij vergelijking van de ressorten: ook dan zijn 

gcen signifikante verschillen te constatercn. 

De conclusie is derhalve gerechtvaardigd, dat ongeacht 

leeftijd, ervaring en ressort waartoe men behoort, de offi-

cieif.en van justitie het in grote lijnen eens zijn over 

de ernst van de 50 delictsbeschrijvingen. 

De politieambtenaren blijken niet zo'n homogene •groep 

te vormen als de officieren van juStitie. In tabel 4 

vermelden we voor de variabeIen leeftijd, rang en algemene 

ervaring het aantal delicten dat signifikante verschillen 

oplevert. 

TABEL 4  Aantal siginifikante verschillende delicten voor 
de totale groep delicten, near leeftijd, rang, 
algemene ervaring. 

tijd 	18-30 	31-50_ 51-64 - rang 	laag midden moog 	ervaring 0-10. 11-25 26-40 
jaar 	jaar 	jaai 	 jaar jaar 	jaar 

0 j. 	x 	28 	34 	laag 	x 	44 	25 	
0-10 j. 	x 	20 	38 

 
' 

0 j. 	- 	x 	16 	midden 	- 	x 	1 	11-25 j. 	- 	x 	22 

4 j. 	- 	I 	x 	hoog 	- 	7 	x 	26-40 j. 	- 	- 	- 

Evenals bij tabel 4 zien we, dat de signifikantie voorname-

lijk een richting op gaat. Bepaalde categorieen vinden 

grote groepewdelicten ernstiger dan andere categorieen. 

Met betrekking tot de leeftijd van de politieman, zien we 

dat de 18-30 jarigen respectievelijk 28 en 34 delicten 

ernstiger vinden dan de 31-50 en 51-64 jarigen, terwijl 

de 31-50 jarigen 16 delicten ernstiger vinden dan hun 

collega's in de leeftijdsgroep van 51-64 jaar. 

De delicten waarbij het leeftijdseffect het sterkste 

is, zijn nr. 12 (bezit jachtgeweer), 19 (olielozing), 28 

(mishandeling cafehouder) en 46 (exhibitionisme). Deze 

vier delicten warden door de agcnten van 18-30 jaar 

aanzienlijk ernstiger •gevondem dan door de agenten van 50 

jaar of ouder ( t- waarden tussen de 5.7 en 8.1). De scherper 



veroordcling dcior de jonge agenten van de illegale 

olielozing wijst op een positievere houding ten aanzicn 

van de milicuwetgeving bij de jongere agenten. Hun 

scherpere veroordeling van het delict exhibitionisme 

is waarschijnlijk een gevolg van de geringcre ervaring die 

zij met dergelijke delicten hebbcn. In omgekeerde richting 

noteren we slcchts 66n delict, namelijk de exploitatie 

van een gokhuis. De oudste agenten beoordelen deze wets-

overtreding het minst soepel. Wanneer we kijken naar rang 

en algemene ervaring dan zicn wij dat de politiefunctio-

narissen van lage rang respectievelijk 44 en 25 delicten 

zwaarder beodrdelen dan hun - collega's van middelbare • 

en hoge rang. In omgekeerde richting oordelen de middel- 

bare rangen 1 delict zwaarder dan de hoge rangen, terwijl 

de hoge rangen 7 delicten ernstiger achten dan de middel-

bare rangen. Met betrekking tot ervaring oordelen de minst 

ervaren politieambtenaren 20 en 38 delicten zwaarder dan 

degenen met respectievelijk 11-25 jaar en 26-40 jaar er- 

• varing. Daarnaast vinden degenen die 11-25 jaar ervaring 

hebben 22 delicten ernstiger dan degenen die 36-40 jaar 

ervaring hebben. 

Om eon beter inzicht te krijgen in de invloed van de factoren 

• leeftijd rang en ervaring afzonderlijk op het ernstoor-

deel hebben wij de partiele correlatiecafficienten berekend 

tussen deze factoren en de overall-scores. De partiele 

correlatiecoefficient tussen de factor rang en het ernst-

oordeel onder constanhouding van de factoren leeftijd en 

ervaring was 	(p = 0.001). Van de factor rang lijkt 

dus een zwakke zelfstandige invloed uit to gaan op het 

ernstoordeel: politiefunctionarissen met eon hogc rang 	• 

oordelen milder over de ernst van veel delicten. 

Tussen de factoren leeftijd en ervaring en het gemiddclde 

ernstoordeel bleken bij constanthouding van de facto 

eveneens signifikante, zij het zwakke relatics te bestaa- , 

t • •  

!; 

4 

f 
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(par.cor 2  -.10 en _.09) 1?  Dr relatic tusscn dc factor 

leeftijd en het ernstoordeel was echtcr niet signifikant 

bij constant houding van de factor ervaring. Hetze1fde 

geldt.voor de relatie tussen de factor ervaring en het 

ernstoordeel bij constanthouding van de factor leeftijd. 

De factoren leeftijd en ervaring (aantal dienstjaren) 

bleken dermate nauw samen te hangen dat de invloed van elke 

factor afzonderlijk op het ernstoordcel door middel van 

partiele corrclatierekening niet kon worden vastgesteld. 

De correlatiecoefficint tussen de lactoren "leeftijd" en 

ervaring" was + .94. 

Als we de ressorten waartoe de verschillende politiekorpsen 

behoren, paarsgewijs vergelijken dan treden slechts weinig 

signifikante verschillen op. Er bestaan alleen verschillen 

tussen de politie in het ressort Arnhem vergeleken met 

Den Bosch en Amsterdam alsmede tussen Den Haag en Amsterdam. 

Bij de overige zevcn vergelijkingen treden geen verschillen 

op. De politie in het ressort Arnhem vindt 17 respectieve-

45k 32 delicten ernstiger dan de politic in Den Bosch res-

pectievelijk in Amsterdam, tervij1 de politie in het 

ressort Den Haag 23 delicten exnstiger vindt dan die in 

het ressort Amsterdam. In omgekeerde richting komen geen 

verschillen voor. 

• 

1) De samenhang tussen de leeftijdvariabele en de ernstscore. 
bij de politic leidt tot de vraag of het verschil in ernst-
score tussen de groep.O.M. en de drie groepen politic misL-
schien woflt veroorzaakt door de afwijkende leeftijdsopbouw 
van het O.M. (bij de . officieren komen geen personen onder 
de dertig jaar voor). Om deze vraag te kunnen beantwoordcn 
hebben wij de gemiddelde over-all score van het O.M. (5.3) 
vergeleken met de gemiddeide over-all score van de groep 
functionarissen gemcentepolitie die tot de leeftijdskatcgori 
51-55 jaar bchoorden (N=150; ever-all score 5.56). Deze vcr-
gelijking wijst uit dat ook de oudcre politiefunctionarissen 
hogere ernst.scores vortonen d;an de officieren van justitic. 



e.s 	 •••• 

c. De burgerij 

Binncn de onderzoekgrocp burgerij hebben wij allereerst de 

gemiddelde overall skore van de subgroep mannen vergeleken 

met de gemiddelde overall-skore van de subgroep vrouwen. 

Tussen deze skores bestond eon signifikant zij het klein 

verschil, in die zin dat de vrouwen eon jets hogere overall-, 

skore hadden dan de mannen ( t = 2.12). Het grootste verschil 

was aanwezig bij het delikt nr. 26 (gebruik heroine). De 

vrouwen vonden dit delikt ernstiger dan de mannen (gemiddelde 

respektievelijk . 6.8 en 6.2). De in Raragraaf 3.1. genoemde 

veronderstelling Van Moonen en Van Nimwegen dat vrouwen gewel 

misdrijven ernstiger vinden dan mannen wordt door de resulta-

ten van ons onderzoek niet bevestigd zij het ook niet duide-

lijk weerlegd. Vermeldenswaard is verder nog dat de mannelij-

ke geenqueteerden de misdrijven nr. 18 "misbruik W.W.", nr. 

30 "chantage op parkeerplaats", nr. 31 "diefstal van colle-

ga l s" en nrY 32 "diefstal uit auto" significant ernstiger von 

den dan de vrouwen. Doze uitkomat.zou crop kunnen wijzen dat 

burgers de neiging hebben delikten waarmee zij gewoonlijk wel 

zijn gekonfronteerd (of gekonfronteerd zouden kunnen worden) 

hoger opnemen. Doze tendentie valt echter niet te bespcuren 

in de beoordeling van de agressieve zedendelikten (nr. 10 en 

23). De delikten verkrachting en aanranding worden door de 

vrouwen niet signifikant hoger opgenomen dan door de mannen. 

Het delikt aanranding blijkt integendeel bij de mannen zelfs 

een . iets hogere skore te hebben gekregen dan bij de vrouwen 

(6.93 tegen 6.8 ). 

Binnen de onderzoekgroep burgerij kon verdef een onderscheid 

worden gemaakt naar de urbanisatiegraad van de woongemeente 

van de geenqueteerden. Bij de vaststelling van doze variabelc 

verd de indeling naar urbanisatiegraad van het Centraal 

Bureau van de Statistiek gevolgd (A = plattelandsgemeente; 

B = verstedelijkte plattelandsgemeenten; C = gemeenten met 

een stedelijk karakter; C4 = steden met meer dan 50.000 

inwoners; C5 = steden met moor dan 100.000 inwoners). De 

•uitkomsten van de berekende signifikantietoétsen geven wij 

hieronder weer. 



1. Urbanisaticgraad  : platteland - rest 

A-gem. 	= 6.62 	s = 1.23 
t = .32 .  . 	 . 

rest 	= 6.59 	s = 1.22 	 niet significant . 

d.w.z. er is geen verschil in ernst-oordeel rest-platteland. 

2. Urbani satiegraad  : grotere steden,- rest 

C4,C5 = 6,50 s = 1.24 	, 	 • 
't = 2.01 

rest = 6.65 s = 1.18 	 significant 

d.w.z. in de C4 
en C

5 
gemeenten wordt minder ernstig geoordeeld 

dan in de andere gemeenten. 

3. Urbanisatiegraad  : A gem. - B gem., C1-C4 gem., CS gem. 

A = 6,62 s = 1.23 
t = 0,6 

= 6.61 	s = 1.25 niet significant - 

d.w.z. geen verschil tussen A en B gemeenten.. 

= 6,62 s = 1.23 
t = 

C1C4=6,66 s = 1,24 	 niet significant 

d.w.z. geen verschil tussen A en CI-C4 gemeenten 

A = 6,62 s = 1.23 - 
t =1,11 • 

C5
=' 6,51 s = 1.15 	 niet significant 

d.w.z. : geen verschil tussen A en C5 gemeenten. 

Uit 1 t/m • volgt reeds dat de kans op sifnificante verschil]en 

verder klein is. Dit blijkt ook zo te zijn. 

t - 
B 	(C1 en C4) 
t - B 	C5 
t
(C1-C4) C5• 

= -.46 

= 1.06 

= 1.52 

alien niet significant. 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat er geen signifikante verschil 

len bestaan tussen de overall-ernstscores van de verschillende urbanisrJ 

tie-graadcategorieen. Aileen de vergelijking tussen de scores van de 

samengevoegde categoi. ie C4 en CS en de scores van de restgroep leverde 

een t-waarde op die net significant was op het 5% niveau. 



Tussen de scores van de categoric C5 en de scores van de categoric A 

bestaat cchter gcen significant verschil zodat op basis van de hier- 
. 
voor gcnoemde uitkomst niet kan wordcn geconcludeerd dat inwoners 

, van de grote steden misdrijven minder hoog opnemen dan plattelands-

bewoners. 	 • 

Tenslotte hebben wij nog gckeken naar eventuele verschillen tussen de 

drie leeftijdscatcgorie .dn (1 = <25 jaar; 2 = 25-49 jaar; 3= 50 jaar 

en ouder). De berekende t-toetsen.geven wij hieronder weer. 

x = 6,39 
1 	, 

x
2 

= 6,54 

x
1 = 6,39 

x3 
= 6

'
81 

S = 1,28. 

S = 1,20 

S = 1,28 

S = 1,17 

t = 1,53 

niet significant 

t = 4,05_ 

significant 

ouderen (50 en ouder) oordelen ernstiger dan degenen onder de 25. 

x
2 

.= 6,54 	s = 1,20 t = 3,34 • 	 . 
x = 6,81 	s = 1,17 	 . 

igni 3 	 s ficant 

ouderen (50 en ouder).00rthOen etc.st.iger dui degenen tussen 25 en 50. 

Uit deze uitkomsten blijkt dat or sprake is van een zeker leeftijdsef-

feet. raarmate men ouder is, worden misdrijven ernstiger gevonden. 

Wanneer wij de scores van de leeftijdsgroep <25 jaar vergelijken 

met de scores van de leeftijdgroep >50 jaar dan valt op dat de 

delicten nr. 11 (tasjesroof), 13 (verkoop hasjies),nr. 26 (gebruik 

heroine), nr. 33 (vernieling fietsband), nr. 39 (dronken rijden) 

en nr. 41 (incest) de grootste significante verschillen vertonen. 

Al doze delicten worden door de ouderen veel hogcr opgenomen dan 

door de jongeren. Her grootste verschil vertoncn de scores voor het 

delict 'dronken rijden': de ouderen hebben een gemiddelde score van 7.0 

terwijl de jongeren gemiddeld slechts 5,8 scoren (t 	6.30). 

De enige delictcn die door de jongeren jets ernstiger worden gchou-

den zijn de nr. 7 (neersteken cafehouder),,I9 (olielozing), 28 

(mishandeling cafehouder) en 29 (mishandeling/messteek). De ver-

schillen bij dit laatste delict zijn significant op het 5% niveau 

De scherpere veroordeling van drie mishandelingsdelicten door de jon-

geren zou men kunnen verklaren vanuit de grotere kans die adolcscenten 

lopen om zelf het slachtoffer yan een gewelddelict te wordcn. 



De attitudinale gcneratieverschil zou ook kunncn wijzen op ecn afname 

van de tolLrantic voor fysick geweld bij de burgcrij. 

De iets scherpere veroordcling van het. mileudelict 'olielozing' door 

de jongeren hebben wij ook reeds bij de politiegroepen aangetroffen. 

Het relaticf milde oordcel van de jongeren over de dclicten nr. 13 

(verkoop hasjies) en nr. 26 (gebruik heroine) is in overeenstemming 

met een eerder onderzoekresultaat van Jongman en Oving . lien derge-

lijk mild oordeel over drugsdelkcten van de jongere geenqueteerden, 

troffen wij ook aan binnen de groep 0.14. De jongere agenten vormen 

op deze regel echter een uitzondering : jdngere agenten veroordelen 

ook de drugsdelicten scherper dan hun oudere collegae. Interessant 

is tenslotte dat wij binnen de politiegroepen eveneens een samenhang 

gevonden hebben tussen de leeftijd van de functionarissen en de hoog-

te van hun ernstoordeel mar toen. in omgekeerde richting : hoe ouder 

de functionaris, des te lager zijn ernstscore. De kombinatie van 

deze twee uitkomsten leidt tot de gevolgtrekking dat de betrekkelijke 

mildheid waarmee de ouderc politiefunctionarissen over veel delicten 

oordclen vooal een gevolg moet zijn van de langere ervaring die zij 

met criminaliteit hebben. 

3.4.4.2. De variantie van de scores van de vijf onderzoekgroepen 

De mate waarin de ernstscores van de geenqueteerden die tot dezelTde 

onderzoekgroep behoren uiteenlopen, kan ook worden vastgesteld door 

de statistische variantie van de scores tt berekenen. Allereerst 

,lijkt het interessant om de gemiddelde standaard deviaties van de 
# 

50 ernstscores van de vijf onderzoekgroepen met elkaar te vergelij- 
. 

ken. lien dergelijke vergelijking wordt gcmaakt in tabel 5. 

Tabel 5 De gemiddelde standaarddeviaties van de 50 ernstscores per 

onderzoekgroep. 

gem. s.d. burgerij (mannen) ' 	, 1.964 

gem. s.d. gemeentepolitie 	 1.609 

gem. s.d. groepen rijkspol. 	1.511 

gem. s.d. districten rijkspol. 	1.517 

gem. s.d. 0.v.J. 	 1.472 

1) 
 De gemiddeldc standaarddeviatic van de ernstscores van de vrouwe-

lijke gcenqueteerden was 1953. 



Uit tabel 5 blijkt dat de leden van bet 0.11. cen jets homogcner 

oordecl hebbcn over de ernst van misdrijven dan de politicfunc-

tionarissen. Dcze laatsten oordelen op hun beurt homogener an 

de mannelijke burgerij. 	De verschillen in homogeniteit tussen 

de ernstscores van de vijf onderzockgroepen.kunnen als volgt 

worden geinterpreteerd. Zowel politiefunctionarissen als leden 

van het 0.11. worden gerecruteerd uit ecn min of meer specifieke 

bevolkingsgroep. Deze recrutcring werkt reeds een relatief homo- 

geen oordeel over maatschappclijke vraagStukken in de hand. De 

aard van het politiele en justitiele wcrk brengt bovendien met 

zich mee dat met name het oordeel over de ernst van de verschil-

lende misdrijven niet te ver uiteen uit zal lopen. Strafrechte-

lijke functionarissen die hierover stark afwijkende opinies 

hebben, zullen 	immers onder druk komen te staan om zich aan 

de groepsnorm te conformeren. Uit het oogpunt van de rechtsgelijk-

held zouden sterk uiteenlopende ernstOordelen van politiemensen 

of officier en van justitie ook ongewenst zijn. 

De uitkomst dat politiefunctionarissen bij de beoordeling van de 

ernst van misdrijven in jets mindere mate op &en lijn zitten dan 

de leden van het Openbaar Ministcrie kan geinterprcteerd worden 

met behulp van de resultaten die wij in de vorige paragraaf 

hebben besproken. Uit de daar gemaakte vergclijkingen black dat 

jongere, minder ervaren politieagenten significant hogere 

ernstscores vertoonden dan hun (oudere) collegae met meer crva-

ring en/of een hogere rang. Dit leeftijds-annex ancienniteits-

'effect is ongcwijfeld een der oorzaken van de geringere homogc-

niteit van de ernstopvattingen binnen de politiecorpsen. 

Tot nu toe hebben wij slechts aandacht besteed aan de gemiddelde 

,standaard-deviatie van de 50 ernstscores tezamen. Het lijkt cchter 

ook dc mocite waard om de standaard-deviatie van elke ernstscore 

afzonderlijk te bestudercn en daze standaard-deviaties per delikt 

van de vijf onderzoekgroepen met elkaar te vergelijken. Om can 

zinvolle vergclijking mogelijk te makcn hebben wij voor elk van 

de onderzockgroepen vastgesteld welke vijf dclicten scores te 

zien geven met de grootstc standaard-deviatics. Dc resultaten 

van doze berekeningen hcbbdn wij weergegeven in tabel 6. In de 

eerste kolom van daze tabel wordt het dclict gcnocmd waarvan de 

ernstscorcs de grootste standaard-deviatie vertonen. In de twecdc 

kolom het dclict. waarvan de ernstscorcs de op e'en na grootste 

standaarddeviatic vertonen etc. 
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Tabel 6 	De vijf ernstscorcs met de grootste standaard-deviatie 

per onderzoekgroep. 

	

2 • 	3 	4 	5 

Burgerij 	nr. 18 	'nr. 26 	nr. 32 	nr. 20 	nr. 12,13,14 

G.R. 	nr. 26 	nr. 13 	nr. 18 	nr. 46 	nr. 32 

nr. 26 	nr. 13 	nr. 18 	nr. 46 	nr. 23 

Gem.Pol. 	nr. 18 	nr. 26 	mr. 13 	nr. 46 	nr. 

0.v.J. 	nr. 26 	nr. 13 	nr. 25 	nr. 33 	nr. 

Uit tabel 6 blijkt dat bij de vijf onderzoekgroepen dezelfde delic-

ten scores te zien geven met relatief grote standaard deviaties. 

Het gaat hierbij in de eerste plaats cm de delicten misbruik 

WW (nr. 18),"bezit heioine" (nr. 26) en "verkoop hasjiesj" (nr. 13 

Over de 'ernst van deze drie delicten zijn de meningen zowel.onder 

cie burgerij als binnen de politiecorpsen en het OM kennelijk het 

sterkst verdeeld. Het delict "misbruik WW"
1) 

kreeg bij de burgerij 

bijvoorbeeld van 30% van de geenqueteerden de score 1 of 2 (niet zo 

ernstig) en van 20% de score 8 of 9 (heel ernstig). De standaard-

deviatie van de scores voor dit delict was dan ook 2.75.. 

Opvallend is verder dat bij de burgerij ook de scores voor de de-

licten nr. 32 (diefstal uit auto f 5,-) en nr. 20 (winkeldiefstal 

1 8,26) relatief grote standaard deviaties vertonen. Deze twee 

delicten staan wat het rangnummer van de gemiddelde ernstscore 

betreft bij de burgerij respectievelijk op de allerlaatste en op 

6-én na de laatste .plaats. De verklaring voor de relatief grote 

standaard deviaties ligt in de omstandigheid dat verreweg de mees-

te geenqueteerden deze dclicten een zcer lage score hebben gegeven 

maar dat 8% de score 9 heeft ingevuld. Aangenomen kan worden dat 

deze 1.aatste groep burgers behoren tot degenen die voor alle 50 

delicten konsekwent een zeer hoge score hebben gegeven
2)

. De hoge 

standaard-dcviaties mogen bier dus niet worden opgevat als een 

aanwijzing dat deze delicten door sommige burgers weinig ernstig 

worden gevonden terwijl andcre burgers juist deze delicten relatie 

ernstig vinden. De burgers die deze delicten hoog . opnemen, vinden, 

zoals gezegd, she vijftig delicten zeer ernstig. 

1) 
 De vollcdige formulering van dit delict nr. 18 luidde:"De dader 

ontvangt eon werkloosheidsuitkering van f 150,- per week en ver- 
. dient f 50,- per 'week bij door. 's-avonds schilderwerk te verrich-
ten en verzwijgt 

Van de geenqueteerde burgers had 14% een gemiddelde absolute seer 
van 8,0 of hoger-,5,5% cen gemiddclde absolute score van 8.5 of 110 

r en 0.8% een Remidde1.d6 absolute score van negen. 
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Andcre dclicten waarvan de scores relatief grote standaard-deviaties 

vettonen, zijn delict nr. 25 "mishandeling echtgenote" en dclict nr. 

46 "exhibitionismc". Het eerstgenoemde dclict staat wat de stan-

daarddeviatie be.treft bij het 0.M. op de dcrde plaats. Uit de ver-

schillen tussen de ernstscores van de lceftijdscategorieen <31 jaar 

en >50 jaar binnen het 0.M. blijkt dat de jongere off icieren van 

justitic de mishandeling van een vrouv door haar echtgenoot signi-

ficant hoger opnemen dan hun oudcre collegae ( t = 2,82; p = 0.01). 

De grote variantie die de scores voor dit delict vertonen, berust 

dus ten dele op een leeftijdseffect: net delikt "exhibitionisme" 

(nr. 46) staat bij alle drie de politiegroepen qua grootte van de 

.standaard-deviatie op de vierde plaats. In de vorige paragraaf hebbel 

wij reeds gezien dat jonge agenten GOO jaar) een geval van exhibiti 

nisme veel ernstiger vinden dan htin oudcre meer ervaren.collegae 

(>50 jaar). De t-waarde van het verschil tussen de gemiddelde ernst 

scores van deze leeftijdsgroepen is '5.73 ( p = 0.000). De t-waarde 

van het verschil tussen de gemiddclde ernstscores van de catcgorieen 

"0-10 jaar politiele ervaring" en "meer dan 25 jaar politiele ervari: 

is 4.84 (p= 0.000). De t-waarde van het Verschil tussen de gemiddel 

de ernstscores van de categoricen"(hoofd)agent/wachtmeester" en 

"brigadier/opperwachtmeester" is 7.24 (p=0.000). 

Tenslotte willen wij crop wljzen dat de delicten "bezit heroine" 

(nr. 26) "verkoop hasjiesj" (nr. 13)"mishandeling echtegenote" (nr.2 

en "exhibitionisme"(nr.46) niet alleen binnen een of nicer onderzoek-

groepen scores met relatief grote standaard deviaties vertonen. Deze 

vier delicten behoren tevens tot de categoric delicten waarvan 

de relatieve ernstscores van de vijf onderzockgroepen de grootste 

verschillen vertonen. Over de ernst van deze delicten wordt dus door 

de burgerii, de.  politic en de justitie zeer verschillend gedacht ter 

ijl bovendien ook binnen'deze groepen de Meningen sterk uiteenlopen 
• 

Bet gaat hier dus om delicten die. in twee
•
erlei opzich't 'controver- 

sieel zijn. 

4.4.3. Factoranalyse  

4.4.3.1. Factor analyse. op de scores van  politiefunctionarissen en  officieren 

tezamen. 

Met behulp van factoranalyse kunnen we het patroon dat ten grondslag 

ligt aan de beantwoording van de vraag naar de ernst van het delict 

• * 	bepalen. 



Bit patroon wordt gevormd door de gevonden factoren. Elke factor 

representeert een,gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende 

delikten. Ms b.v. . zeven factoren worden bepaald hebhen we even-

zoveel van deze gemeenschappelijke kenmerken. Daar niet elk de-

lict elk kenmerk in dezelfde mate vertoont, krijgen wij voor elke 

factor (dus voor elk gemeenschappelijk kenmerk) voor een 

delict verschillende "factorladingen". 

Hoe hoger de factorlading, hoe sterker het delict het door de fac-

tor beschreven kenmerk vertoont. Factoranalyse wordt vrijwel 

altijd zo uitgevoerd, dat elke variabele slechts op een factor 

een hoge lading heeft. Dit helpt ons dc gevonden factoren te 

benoemen ; d.w.z. dat dit het ons mogelijk maakt te bepalen 

welke gemeenschappelijk kenmerk door de factor weergegeven 

wordt
x) 

In de door ons ilitgevoerde factoranalyse op de scores van de 

politiefunctionarissen en officieren van justitie semen werden 7 

betekenisvolle factoren gevonden, met* de factorladingen, zoals 

weergegeven in tabel 7(alleen de hoogste ladingen voor elk delict 

zijn weergegeven). 

TABEL 7 	zie blz. 35 

Uit deze resultaten kunnen we de volgende benoeming van de fac-

• toren afleiden : 

Factor I . (delicten 19,31, 36 , 40 en (24) 

Delicten die op deze factor hoog laden Worden gekenmerkt door een 

zekere mate van afreageren van spanning, zich uitend in baldadig- 

held en onvoorzichtigheid. Net  lozen van olie •in open water wordt 

kennelijk ook in dit licht bezien door de respondenten. We zouden 

deze factor dan ook willen omschrijven met "baldadigheid en onvoor  

zichtigheid". 

Factor II (delicten 7, 16, 25, 28, 29 en 45) 

Deze delicten hebben alle het element "mishandeling" gemeen, echte 
• 

zonder dat het slachtoffer aan de gevolgen hiervan overlijdt. 

Be factor noemen wij "opzet.telijke letseltOebrenging". 

x) Voor een nadere Omschrijving van factoranalyse,'alsmede voor een 
overzicht van de resultaten van de door ons uitgevoerde factor-
analyses wordt'verwezen naar bijlage 5. 
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verklaacdc varLantie 

totaal 

iccnurTner en korte delictbesehrijqing 

FACTORANALYSE OP DE ERNSTSCORES VAN POLITIE EN JUSTITIE (Varimax rotatie) 

1 1. veykopen van 5 g•am hashish 	• 

14. esploitatie klanicstiene spee1gelegenheid 

IS. naa.t va-nitkerilg bijverdienen 

2tr. verstaafd aan heroine 

39. rijden ondor invloed alcohol 

49. rijden ender invlocd 1sd 

I. berOving pontpbediende . 	 f. 	700,- 

10. verkraenting in park 

11. straa:roo( handtasje 	 C 	60,- 

27. clont.icc hA:tofiel 	 f 	1.000,- 

30. Lcdreiging autoc.obilist 	 f 	100,7 

35..berovin& vinkelier 	 f 	300,- 

37. berovin,; kassier 	• 	• 	 f 10.030,- 

Factor 	Factor 	Factor 	Factor 	Factor 	Factor 	Fhrtnr 
1 	11 	LII 	. IV 	V 	VI 	VII 

)0J I olio in ..atcr Iv:A:a 	 -.475 	 . 

diefstal eleetrische boor. 	f 	150,- 	-.504 	 • 	 .501 

beschadiging 12 auto's 	• 	f 1.900,- 	-.518 	
. 	

. 	. 

1. taf• auto reekeIoos inhalen 	• 	 w.532 	 . 

• stektn cafihonier met M4S 	. 	 . .559 	 ' 

• testi; valltn van voorbijganger 	 . .507 
 

. echtelijkc rurie met letscl 	• 	 .. 499 

• schr,ppen van Caféhouder 	 .658 	 * • 

• mishandeling vriend van ex-vcrloofde 	 .591 
 

. stompen voorbijganger 	 . 	 .605 	- . 	 . 

. ontucht met 12-jarig jnngetje 	
. 	 . ' 	-. 724 	 . 

	

. 	. 	, 
• • • pozing t.t aanrandinc I51jarig mcisjc 	• 	 • .-.434 , 

:- 

	

. 	. 
. sexuele emlang met I5-jarige dochter 	. ,. 	 -. 723 	- 

. toonc .  ontblote mannelijkheid 	 . 	 ' 	-.615 	• . 

'. inbraok vemaakcentrum 	 f 1.000,- 	 .724 

I -. dicqstal kinderjasje 	' 	f 	35,- 	 . 	 . 769 

eiefstal van auto 	 f 5.200,- 	 • 	• 	.615 
/ 	 - 
.. verduistering 	 * ' 	f 	240,- 	 .680 

6. slopen schutting buurnan 	• 	f 	200,7 	 .577 

	

.. 	• 
5. inbra2k. 	 . 	f 4.500,- 	• 	 .608 

7: op:ichting 	 f 10.003,7 	 ' 	. 	 ' .485. 

0. diefstal levensmiedclen 	* 	f 	8,26 	 . 	 • 	. .765 

1. Jiefstal nit auto 	 f 	70,- . 	 ..775 

/. diefstal broNifictu 	 f 1.003,- 	 .621 

4. in zak steken coilectegeld 	f 	85,- 	(-.370) 	 • 	 (.375) ' 

2. diefsta1 nit auto 	 f 	5,- 	 • 	 . . 	.778 

I. doorsnijden fietsband 	 • 	 . .548 

4. 5 inbraken shade . 	 • f .3.000,- 	
. 

. .608 
• • 	. 	. 

6. inbra 	se ak in 	:ool 	 f 	400,- 	 .595 

2. rollen portemannees 	 f 	500,- 	 • 	 .500 

3. joy-riding mei auto . 	 .693 

	

44. cassiCre neemt f 50,- uit kassa 	 • 	 • 	 .687 

47. beta alt tlec vals zeld 	 f 1.200,- 	 - 	 .499 

S. holing antiek ,! klok 	 1 2.000,- 	 :. 	. 	.540 

.,dn.Jsteken barkeeper 	 . 	 v 	 •- . 	 . . 	 . 	 , 
5.O. heroving I 1000,- plus doodglai 

• 
• kopou f.eueet .  : under vcrgunuiug 	 -.517 

-.692 

-.601 	• 

-.412 

- .394 

-.54) 

-.432 

.681 

.427 

.495 

.585 

.510 

.634 

.713 

7.7 	7.5 . 	5.9 	20,0 	4,0 	6,0 	8,0 

59,2 



Factor III (delicten 6, 23, 41, 46) 

Deze delicten betreffen alien overtrcdingen van de sexuelc moraal. 

. We zullen deze factor dan ook als usexuele moraal" omschrijven. 

Factor IV. (delicten 2, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 20, 21, 22, (24), 31, 

32, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 47, 48) 

Het betreft hier gevallen van diefstal, braak, heling en oplichting 

alsmede het anderszins toebrerigen van schade. Deze factor wordt wel 

eens genocmd "traditionele criminaliteit",-vanwege het grote aantal 
•• 

gevallen van diefstal en braak. In afwijking daarvan noemen wij 

deze factor "toebrengen van materiele schade"(veelal ten cigen bate 

Factor V (delicten 9 en 50) 

Beide delicten zijn gevallen van mishandeling als gevolg waarvan he 

slachtoffer overlijdt. Hoewel bij delict 50 ook van beroving sprake 

is, weegt dit laatste kennelijk zo weinig, dat dit delict op factor 

II nauwelijks laadt. Deze factor zullen we dan ook noemen:"mishande 

ling, de dood ten gevolge hebbend", of "doodslag" 

• Factor VI (delicten 12, 13, 14, 18, 26, 39, 49) 

bit zijn delicten die door de daders vermoedelijk niet als criminee 

gezien worden (kopen jachtgeweren, exploiteren speelgelegenheid, 

heroineverslaving). We zullen deze factor noemen : "overtreding van 

wettelijke bepaling". Geen van deze delitten staat overigens in het 

Wetboek v81-1 Strafrecht. 

Factor VII (delicten 1, 10, 11, 27, '30, 35, 37) 

Deze delicten worden gekenmerkt door bedreiging en chantage, meesta 

in .combinatie met gebruik van geweld. We noemen deze factor "het in 

strumentele .  geweld" (het koele, doelbewuste gebruik van geweld als 

middel cm een bepaald doel te bereiken). 

Samenvattilig  

Door middel van factoranalyse hebben we 7 factorcn gevonden, op 

grond waarvan de ernst van het delict bepaald wordt. Omdat deze 

factoren onafhankelijk van elkaar zijn, zullen dclicten, waarin 

duidelijk meerdere van de gemeenschappelijke kenmerken aanwezig 

zijn, ook op meerderc factoren hoog (of redclijk hoog) moetcn 

laden. 



Be enige uitzondering hierop is delict 50. De dood van de bocr is op 

zichzelf al zodanig bepalend voor de crnst van het delict, dat de 

beroving er kennelijk niets toe doet. Uit de interpretatie van de 

factoren blijkt dan, dat de ernst van het delict bepaald wordt door 

het antwoord op elk van de volgende zeven vragen, te weten: 

0 

I. 	toebrenging van letsel of schade uit baldadigheid of onvoor- 

zichtigheid. 	
. 

• II. opzettelijke letseltoebrenging 

• 
- 

III. overtreding van de sexuele moraal 

IV. opzettelijke toebrenging van materiele schade 

(veelal ten eigen bate) 

V. doodslag 	 - 

VI. overtreding van wettelijke bepaling (wetsovertredingen die al-

thans door de daders waarschijnlijk niet als "echte misdrijven" 

worden gezien) 

VII. het instrumentele geweld (het koele, doelbewuste gebruik van 

geweld als middel om een bepaald doe te bereiken). 

4.4.3.2. Overeenkomst tussen de factorpatronen voor de afzonderlijke groepen 

en de vier grcepen tezamen. 

111. 

. Om te controleren of de factoroplossingen van de verschillende onder- 

scheiden groepen van respondenten overeenkomen, dan wel verschillen, 

• is een programma opgesteld,.dat de hele faaormatrix 	in de verge- 

lijking meeneemt. Uitgangspunt hiervan is, dat factoranalyse nfet tot 

een unieke oplossing leidt. Niet alleen dient men te kiezen hoeveel 

factoren verondersteld worden de geobserveerde correlaties te verkla-

ren, doch men is bovendien vrij in de keuze van het assenstelsel. 

Men kan kiezen tussen loodrechte en scheve assen (d.w.z. tussen onaf- 

'-hankelijke en afhankelijke factoren) en bovendien kan men de assen 

naar elke gewenste richting roteren. Bij elke factoroplossing F be-

bestaat dus een famille van mathematisch gelijkwaardige oplossingen 

die allen uit F verkregcn kunnen worden door op F een rechte of 

scheve rotatie toe te passen. 

• Als.we nu van twee groepen respondenten een factoroplossing hebben,.zou 

het mogelijk moeten zijn vast tc stcllen of er reden is om aan te 

nemen, dat beide oplossingen tot dezelfde familie behoren. Als •criteriu7 

voor de gelijkenis tussen twee factoroplossingen wordt de "stress" 

gebruikt. Biertoe gaat men de ene matrix zodanig roteren, dat hij zovecl 

mogclijk de ander gelijkt. Daarna bepaalt men het kwadratisch gemiddel- 

•de van de verschillen tussen de overeenkomstige factorladingen. 



flit is gelijk aan de "stress". 

Het door ons gebruikte computerprogramma zoekt die rotatie, waarbij 

de "stress" minimaal is. Is S,!0.5, dan hebben wij een bijna perfek-

te overcenkomst; bij S.2O moet gcsproken worden van cen slcchte 

overeenkomst. In dit laatste geval moet aangenomen worden, dat beide 

oplossingcn kennelijk niet tot dezelfde familie gerekend mogen worden. 

Tabel 7.  "Stress" tussen de factoroplossingen vodr de verschillende 

groepen respondenten. 	 . 	. 	. 	• • 

groepen 	(1+2+3+4) 	1 	2 	3 	4 	groepen 

(1+2+3+4) 	- 	 1 = gemeentepolitie 

1 	.04 	' - 

	

- 	 2 = groep rijkspolitie. 

2 	.09 	.11 	- 	 3 = district rijkspol. 

3 	.09 	.10 	.14 	- 	 4 = off, van justitie 

4 	.12 	.13 	.15 	.14 	- 

• Uit deze tabel blijkt, dat de overeenkomsten redelijk tot zeer goed 

zijn. Met andere woorden : we mogen besluiten tot overeenkomstige fac-

torstructuren voor de verschillende groepen van respondenten.Dit bete-

kent, dat we voor alle onderscheiden groepen van respondenten dezelfde 

dimensies van het beslissingsproces voor het bepalen van de ernst van 

een delict mogen gebruiken. Deze dimensies zijn dan de zeven factoren, 

die we bepaald hebben uit de ernstscores van alle respondenten tezamen. 

4.4.3.3. Factor-analyse op  de ernstscores van  de burgerij  

Ook op de crnstscores van de burgerij werd een factoranalyse uitgevoerd. 

De gevonden factormatrix die het resultaat is van een varimax-rotatie 

van depripcipale componentenoplossing is weergegeven in tabel 8. 

TABEL 8 zie . pagina 39. 

Voor de interpretatie van deze factormatrix is per item nagegaan, op .:el 

ke factor can lading van .40 of hoger: ward bereikt. Daze analyse geeft 

het volgende beeld van de factoren te zien. 



BEL VIII 

Deliktcn 

FACTORANALYSE OP DE SCORES VAN DE BURGERIJ (VARIMAX ROTATIE) 

2 

- 39 - 

Faktoren 
5---

1 
	4 ---1

•  

7 
Comunaliteit 

	

1 	.482 . 	• .230 	.139 	.258 	.312 	.032 	.301 	.560 

	

2 	. .684 	.200 	.154 	.099 	.144 	.319 	.052 	.668 

	

3 	.500 	.110 	. .137 	.119 	.098 	.601 	.091 	.674 

	

4 	.692 	.154 	.132 	.211 	.119 	.235 	.065 . 	. 	.638 

	

5 	• .543 	.105 	.168 	.146 	. .109 	. 	.546 	.098 	.676 

	

6 	.202 	.067 	.077 	.701 	'.179 	.045 	.258 	.643 

	

7 	.218 	.499 	.013 	.086 	.299 	.133 	.403 	. 	.574 

	

8 	.314 	.182 	.290 	,166 	.123 	.512 	-.036 	. 	.521 

	

.9 	..092 	.213 	.140 ' 	.077 	-.064 	.009 - 	.747 	.641 

	

10 	.225 	.314 	.041 	.483 	.227 	.033 	.063 	- 	.441 

	

11 	.534 	.143 	.075 	• ...340 	.383 	.325 	.077 	' 	.685 

	

12 	.210 	.211 	.571 	• 	.015 	• .092' 	•:362 	-.041 	.557 

	

13 	.244 	.069 ' ' • .541 • 	.298 	.146 	.100 	.168 	.506 

	

14. 	.287 , 	.063 	.457 	.046 	-.135 	.340 	.046 	.477 

	

15 	.732 	. 	.140 	.141 	.176 	.172 	.234 	.086 	.698 

	

16 	.238 	.461 	.017 	.184 	.492 	.218 	-067 	.597 

	

17 	.646 	.149 	.250 	.132 	_-.084 	.268 	.184 	.632 

	

18 	-.018 	.120 	.090 	.156 	.156 	.604 	.039 	.438 

	

19 	.180 	.042 	.377 • 	.095 	.462 	.185 	.200 	.473 

	

20 	.422 	.079 	.172 	.077 	.145 	.645 	.080 	.663 

	

21 	.323 	.182 	.041 	.009 	.081 	.684 	.044 	.615 

	

22 	.676 	.108 	.126 	.194 	.261 	.302 	.128 	.698 

	

23 	.075 	.425 	.120 	.586 	.022 	.206 	-.094 	.596 
•4 	.389 	-.133 . 	.247 	.321 	.379 	.295 	.225 	.615 

	

25 	• .243 	.391 	.224 	.386 	.005 	.134 	.230 	* • 	.482 

	

26 	.246 	.088 	.600 	.265 	-.026 	.079 	.104 	. 	.516 

	

27 	.259 	.446 	. 	.215 	.020 	.240 	.257 	.023 	.436 

	

28 	.251 	.591 	.230 	.048 	.128 	.240 	.099 	.552 

	

29 	.154 	.571 	.072 	.238 	.053 	.163 	.345 	.561 

	

30 	.327 	.356 	-.047 	.117 . 	.521 	.258 	.031 	.588 

	

31 	.411 	.088 	-.005 	.268 	.464 	.390 	.147 	.637 _ 
•2 	.268 	.143 	.051 	.013 	.133 	.728 	.017 	.643 

	

33 	.275 	• 	.159 	.234 	.153 	.238 	.562 	.007 	.551 

	

34 	.760 	.132 	.110 	.178 	.172 	.198 	.123 	.722 

	

35 	.417 	.255 	• .122 	. .128 	.474 	.054 	.289 	.581 

	

36 	.598 	.110 	.159 	.209 	.309 	.144 	.144 	.575 

	

37 	.614 	' .299 	.289 	.085 	.040 	.081 	.069 	.570 

	

38 	.531 	.164 	.098 	.130 	.427 . 	.340 	.04 .9 	.635 
39• 	.068 	.153 	.505 	.087 	.437 	.239 	-.016 	.539 

	

40 	.162 	-.019 	.280 	.317 	.038 	.174 	.393 	.391 

	

41. 	, 	.149 	.063 	.175 	.686 	.142 	.020 	.109 	.559 

	

42 	.628 	- 	.112 . 	.055 	.223. 	.254 	.334 	.085 	.643 

	

43 	.347 	.279 	.163 	.047 	.001 	.554 	-.005 	.534 

	

44 	.547 	.049 	.183 	.153 	.132 	.522 	.129 	.664 

	

45 	.133 	.512 	.059 	.240 	.056 	.379 	.113 	.500 

	

46 	.257 	.051 	.157 	.675 	-.013 	.238 	.026 	.606 

	

47 	.616 	• .182 	.310 	.070 	.023 	.337 	.010 	.627 

	

48 	.499 	. .104 	.282 	.196 	.064 	.401 ,  -.002 	.543 

	

49 	.219 	.085 	.448 	..251 . 	.334 	.049 	.319 	.535 

	

50 	.089 	.079 - -.016 	.086 	.089 	-.003 	.751 	.593 

totaal verklaard variantie 	.587 



Factor 1 : 1,2,3,4,5-,1,.17,22,31,34,36,37,38,42,44,47,48 

Opzettelijke toebrenging mattriele schade 

Factor . 2 	7,16,27(?),28,29,45 

Opzettelijke letseltoebrenging 

Factor 3 : 12,13,14,26,39,49 

Overtreding wettelijke bepaling 

Factor 4 : 6,10,23,41,46 

Overtreding norm van de sexuele moraal 

Factor 5 : 19,30,35' 

• niet interpreteerbaar 

Factor 6 : 3,5,18,20,21,32,33,43,44 (?) 

Opzettelijke toebrenging materiele schade, veelal 

ten eigen nutte zonder braak of geweld, schade ge-

ring, "eigen schuld" slachtoffer (had hij maar auto 

op slot moeten zetten, geen ruzie moeten maken over schu 

-ting, beter op moeten letten) 

Factor 7 : 9,50,40(?) 

• Doodslag. 

• De items 24,25,en 40 blijken op Oen van deze factoren een *lading 

hoger dan .40 te hebben. Delict 24 (diefstal kollektegeld) laadt 

• 38.9 op faktor 1. Delict 25 (mishandeling echtgenote) laadt .391 

• op factor 2 (letseltoebrenging) en. 386 op de faktor 4 (sexuele 

moraal). Delikt 40 (dood door schuld in het verkeer) laadt .393 

. op faktor 7 (doodslag). Ook deze drie items met een lage lading 

. op de faktoren leveren dus een bijdrage aan de interpretatie van 

de faktoren. 

• De faktoren die ten grondslag liggen aan clke ernstscorcs van de 

• burgerij vertonen een grote mate van overeenstemming met de eerder- 

genocmde zeven faktoren die bij de onderzoekgroep politie/justitie 

werden gevoriden. Allereerst komen bij de burgerij de factoren "op- 

zettelijke letseltoebrenging", "overtreding van wettelijke bepaling" 

"overtreding van de scxuele moraal" en "doodslag" even duidelijk naar 

voren als bij de onderzoekgrocp politie en justitie. Bij de burgerij 

laden vrijwel exact dezelfde items hoog op dcze vier faktoren als 

bij de politiefunctionarissen an officieren van justitie. 

De'factoren "toebrenging van letsel of schade uit baldadighcid of 

onvoorzichtigheid". en "instrumenteel geweld" blij ken bij de burgerij 

niet als zodanig naar vorcn te komen. 



Bezien we waar de betreffende delicten dan bij de burgerij wel een 

plaats vinden, dan blijkt dat het publick het beoogde doe of het b 

reikte resultaat vooropstelt, zo blijkt de verkrachting in het park 

niet mede als instrumented l geweld te worden gepercipieerd, maar uit-

sluitend als een schending van de sexuele normen, terwijl het onder 

bedreiging met geweld of wapen afdwingen van een som gelds uitsluitend 

als een vermogensdeliet wordt gepercipieerd. 

Opmerkelijk is verder, dat de burgerij een sterk materieel onderscheid 

blijkt te maken tussen kleine diefstallen zonder gebruik van enig ge-

weld en vermogensdelicten in het algemeen. 

"De factor IV "opzettelijke toebrenging van materiele schade" die we 

bij de functionarissen vonden is bij de burgerij uiteengevallen in 

twee faktoren (nl. I en VI). 

Concluderend . kan worden gesteld dat de owreenkomst tussen de faktorpa-

tronen binnen de scores van de functionarissen en binnen de scores 

van de burgerij groot is. Vijf van de zeven factoren bij politic en 

justitie zijn tevens bij het publiek te onderscheiden, terwijl 6 van de 

7 factoren bij het publiek overeenkomen net 5 factoren bij politie en 

justitie. Het belangrijkste onderscheid itussen beide categorieen blijkt 

te zijn dat nicer dimensionele delicten door het publiek uitsluitend 

beoordeeld worden naar het bereikte of beoogde resultaat, terwijl voor 

politie en justitie het gebrulkte middel om tot dat doe of resultaat 

te geraken eveneens van belang is voor het ernstoordeel. 

. 	. 	. 
4.4.4. De relatieve ernstscores per delictgroep 

In paragraaf 3.4.2. hebben wij aandacht besteed aan de .relatieve ernst-

scores die de onderscheiden 50 delicten bij de vijf onderzoekgrocpen 

vertoonden. De gemaakte vergelijking wees o.a. uit dat bepaalde typen 

delicten bij de burgerij geheel andere rangnummers hebben dan bij het 

0.11. Inmiddels hebben wij in paragraaf 4.4.3. gezien welke items hoog 

laden op de verschillcnde factoren bdie hinnen de ernstscores kunncn 

worden onderscheidcn. De omstandighcid dat de ernstscores voor bepaalde 

delicten cen hoge lading hebben op dezelfde impliceert dat deze de-

licten in de ogen van de geenqueteerde groepen can gemeenschappelijk . 

kenmerk hebben. De gevonden factoren bleken dan ook goad interpreteer-

baar te zijn, in de zin dat het gemeenschappelijk kenmerk van de hoog 

ladende "delikten" min of nicer evident was. Het lijkt de mocitc waard 

om Le bezien hoe de geenqueteerden de ernst hebben beoordeeld van de 

groepen delicten, die in bun ogen een gemeenschappelijk kenmerk hcbben. 



Wanneer cen bepaalde onderzockgrocp over een grocp delictcn die 

hoog laden op e'en factor cen opvallend mild of streng oordecl heeft, 

mag immers aangenomen worden dat dit oordeel ook voor andere de-

licten met het betreffende kcnmerk zal gelden. 

De 50 delictcn die aan de ge'dnqueteerden zijn voorgelegd, zijn 

volgens hierover geraadpleegde politicdeskundigen representaticf 

voor het soort delicten waarmee de grotere politiecorpsen worden 

geconfronteerd. Dit vormt echter geen garantie dat de delicten 

waarvan de scores hoog laden op een bepaalde factor representatief 

zijn voor de delicten die het kenmerk van deze factor vertonen. 

Bet absolute  ernstoordecl over de hoog ladende delicten kan dusbesl 

niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar alle soortgelijke 

delicten. Een vcrgelijking tussen het relatieve ernstoordeel van 

de vijf onderzockgroepen over de verschillende groepen delikten 

die hoog laden op de verschillende factoren kan echter wel belang-

rijke verschillen in appreciatie aan het licht brengen. 

In bet onderstaande zullen wij ons daarom in principe tot deze ver-

gelijking van het relatieve ernstoordeel beperken. 

Een complicatie bij deze vergelijking vormt de omStandigheid dat de 

onderzoekgroep burgerij bij het bepalen van de ernstscores niet 

.exact dezelfde (zeven) kriteria heeft gehanteerd als de vier 

groepen functionarissen. Om een zinvolle vergelijking te kunnen 

raken, zullen wij er vanuit moeten gaan dat de burgerij wel dezelfde 

zeven beoordelingskriteria heeft aangelegd als de andere onderzoek-

groepen. Bij de bespreking van het resultaat van de bcoogde verge-

lijking zal op de kOnsekwenties van deze assumptie worden terugge-

komen. 

Om bet relatieve gewicht te bepalen dat de beoordelaars ean de 

zeven ernstbepalende komponenten bebben toegekend, zijn wij als 

volgt to. work gegaan. Voor . elk van de vijf onderzockgroepen werd de 

gemiddelde absolute ernstscore bepaald van de zeven grocpen dclic-

ten die hobg laden op een der factoren. Door de op deze wijze ver-

kregen gemiddelde ernstscores van de zeven delictgroepCn te rang-

ordenen van hoog tot laag word een indicatic verkregen van het re-

latieve gewicht van de zevcn criteria. In tabel 10 hebben wij de 

volgordc weergegevcn waarin de vij.f onderzoekgroepen de zeven fac-

torgrocpen meer of minder ernstig vinden. De factorgroep met de 

hoogste gemiddclde ernstscore staat b'ovenaan, de factorgrocp met de 



op Lien - na hoogste gcmiddelde ernstscore staat op de tweede plaats 

van boven enz. Tussen haakjes staan de gemiddelde ernstscores. 

Tabel 10  He relatieve ernstoordeel over de zeven factorgroepen 

van de vijf onderzoekgroepen 

0.11. 	Gemeente- 	Rijks- 	Rijks- 
politie 	politic D 	politic L 

Publiek 

• 	V 	(8,6) 	V 	(8.7) V 	(8,7) 	V 	(8 *  8) , 	 y 	(8,7) 
VII (7,3) 	VII .(7,5) VII (7,4) 	vii (7,4) 	III (7,6) 

, 	II . .(5,9) 	II 	(6,5) 	II 	(6,-5) 	III 	(6,8) 	VII 	(7,5) 

.1 	(5,7) 	III (6,4) I 	(6,2) . 	I 	(6,6) 	I 	(7,2) 

III (5,3) 	I 	(6,2) III (6,1) 	II 	(6,5) 	II 	(6,9) 

IV 	(4,4) 	IV 	(4,8) IV (5,0) 	VI 	(5,4) 	IV 	(5,9) 

VI 	(4,3) 	VI 	(4,8) VI (4,9) 	IV 	(5,2) 	VI 	(5,9) 

= toebrenging van letsel of schade uit baldadigheid of onvoor-
zichtigheid 

II 	= opzettelijke letseltoebrenging 
III = overtreding van de sexuele moraal 
IV = opzettelijke toebrenging van materMe schade 
V 	= doodslag 
VI 	= overtreding van wettelijke bepaling 
VII = het instrumentele geweld 

Uit tabell0 blijkt dat de groepen 0.11., Gemeentepolitie en Rijkspoli 

tie districten de zgven factorgroepen in vrijwel dezelfde volgorde 

ernstig vinden. De zeven ernstkriteria die corresponderen met de 

zeven factorgroepen hebben voor de leden van het OA en de betref-

fende politiefunctionarissen blijkbaar ongeveer hetzelfde gewicht. 

Het relatieve ernstoordeel van de Rijkspolitie landgroepen en de 

burgerii over de zeven factorgroepen wijkt echter af van het rela-

tieve ernstoordcel van het 0.11. Zowel voor de groep Rijkspolitie 

landgrocpen als voor de groep burgerij wcegt het ernstcriterium III 

"overtreding van de sexuele moraal" in verhouding tot de andere 

ernstcriteria veel zwaarder dan voor de grocp 0.11. Voor het ernst-

criterium II "opzettelijke letseltoebrenging" geldt . het omgekeerde: 

dit ernstcriterium weegt relatief— zwaar voor het 0.11. 



Aan de ernstcriteria IV "opzqttelijke toebrenging van materiele schz 

en VI "overtreding van wettclijke bepaling" wordt door de vijf onder 

. zoekgroepen hetzelfde, lage,.relatieve gewicht toegekend. De vijf 

onderzoekgroepen zijn unaniem van mening dat de delikten die voornam 

lijk op grond van gen van daze twee ernstcriteria worden beoordeeld 

naar verhouding de minst ernstige delicten zijn. 

Voorzover de uitkomsten van de hier gemaakte vergelijking tussen het 

relatieve ernstoordecl over de zeven relevante typen van delicten 

betrekking hebben op het relatieve ernstoordeel van de burgerij blijI 

dat vooral het oordeel over de delictstypen-"overtreding van de sexu 

moraal" en "opzettelijke letseltoebrenging" interessant is. Over het 

eerste type misdrijven wordt door . de  burgerij in verhouding streng g 

oordeeld. Ten aanzien van het tweede type delicten geldt het omgekeer 

de! )  De betekenis van daze uitkomst wordt niet aangetast door de om-

standigheid dat de factorpatronen van de burgerikscores jets anders 

lopen dan bij de andere onderzoekgroepen. De factoren "overtreding 

van de sexuele moraal" en "opzettelijke letseltoebrenging" kwamen 

immers ook bij de burgerijscores duidelijk naar voren. 

Ditzelfde kan ook gezegd worden van de voor de prioreitenstelling 

bij de verbalisering belangrijke uitkomst dat zowel bij de 0.M.-groep 

als bij de politiegroepen en de groep burgerij de delictstypen 

opzettclijke toebrenging materiele schade" en "overtreding van wette-

lijke bepaling" de laagste ernstscores hebben. Het verschil tussen de 

gemiddelde ernstscores voor deze twee delictstypen en de scores voor 

de andere vijf typen is dermate groot dat toeval lijkt te zijn uit-

gesloten. Dit resultaat lijkt met andere woorden niet te kunnen worden 

verklaard vanuit de keuze van de 50 voorgelegde delicten. 

Bij de bespreking van de factorpatronen binnen de ernstscores van 

de burgerij hebben wij vastgesteld dat de factor "opzettelijke toe-

brenging van materiele schade" hier in twee factoren lijkt te zijn 

uitC6ngevallen, te weten de factor I (opzettelijke toebrenging materiel 

schade) en de factor VI (idem maar zonder braak of geweld). Op daze 

laatstgenoemde factor laden can tiental delicten die alien behoren tot 

de zogenaamde kleine vermogenscriminaliteit. Van deze tien delicten heb-

ben negen bij de burgerij een rangnummer beneden de veertig. flieruit 

blijkt du s dat de burgcrij cut soort gevallen van kleine vermogenserimin 

. liteit niet alleen als ecn apartc cat?.gorie van misdrijven ziet maar dat 

zij deze misdrijven bovendien als de minst ernstige opvat. 
1) In paragraaf 3.4.2. hebben wij de relaticve ernstoordelen van de ver- 

schillende onderzoekgroepen over de 50 delicten met elkaar vergeleken 
Doze vergelijking woes tocn reeds uit dat de burgerij bepaalOc sexuel 
delicten in verhouding tot andere delicten ernstiger en bepaalde ge- 
weldplegingen op de openbare wag minder crnstig vond dan het O.M. 



5. Slotbeschouwing 

Het onderzoek ernstmeting had can tweeledig doe. Ten eerste ward gehoop 

dat door middel van het onderzoek bepaalde verschillen zouden kunnen 

. worden opgespoord die er bestaan tussen het verbaliseringsbeleid van de 

diverse politiecorpsen. Tevens ward verwacht dat eventuele discrepanties 

tussen het verbaliseringsbeleid van de politic en het vervolgingsbeleid 

van de justi,tie aan de dag zouden treden. Het ernstoordeel van de 

funetionarissen werd binnen ditkader dus opgevat als can indicator voor 

hetdoor hun gevoerde feitelijke verbalisering's-annex-vervolgingsbeleid. 

Daarnaast had het onderzoek ten doe. een rich tsnoer te verschaffen 

• voor een eventuele prioriteitenstelling .bij het verbaliseringsbeleid. 

Het ernstoordeel van de functionarissen en de bevolking werd binnen 

dit tweede interpretatiekader du - :gezien als normatieve informatie di 

op zichzelf relevant was. 

Uit het onderzoek is allereerst gebleken dat de Rijkspolitie over de 

gehele linie can zwaarder ernstoordeel heeft dan de gemeentepolitie. 

Vooral de functionarissen van de Rijkspolitie die bij de landgroepen 

werken achten de meeste misdrijven in verhouding tot hun coliegae 

van de gemeentelijke politiecorpsen veel ernstiger. Daze verschillen 

leiden tot de veronderstelling dat in de provincie voor bepaalde mis- 

• drijven eerder can proces-verbaal wordt opgemaakt en/of een opsporings- 

onderzoek wordt gestart dan in de (grote) stedcn. De rechtvaardiging 

voor dit verschil zou kunnen worden gezocht in de omstandigheid dat de 
.•• 
inwoners van plattelandsgebieden ook stronger oordelen over de meeste 

misdrijven dan hun medeburgers in de (grote) steden. Uit het onderzoek 

onder de burgerij blijkt echter dat can dergelijk beoordelingsverschil 

tussen stadsbewoners en provincialen nauwelijks aanwijsbaar is. Er lijkt 

dus op het niveau van het politiesepot can vorm van rechtsongelijkheid 

te bestaan.die moeilijk te verdedigen valt. 

De officieren van justitie blijken de meeste delicten minder ernstig te 

vinden dan de politiefunctionarissen. Vooral over (kleine) zedenmis -

drijven wordt door het O.M. aanzienlijk milder geoordeeld. Dit onderzoek 

resultaat leidt tot de veronderstelling dat het O.M. in de ontwikkeling 

naar can selcctieverstrafrechtelijk beleid vaak als n trendsetter" fungeer 

• in die zin dat de politie haar opspor .ingsbelcid moat aanpassen aan het 

vervolgingsbeleid van het 0.11. Daze gang van zaken lijkt in principe 

ook wenselijk. 



De afstand tusscn beide mag echtcr niet te groot wordcn, omdat andcrs 

bij de politic grote frustratics kunnen ontstaan. Daarbij mag worden 

aangenomen dat die kans groter is op het platteland, waar de landgroc-

pen van de Rijkspolitie met een sterk afwijkend oordeel werkzaam zijn 

dan in de stad, waar de opvattingen van de gemecntepolitie meer met 

die van het O.N. overeenstemmen. Ook nu mag reeds aangenomen worden dat 

deze verschillen in opvatting tussen O.M. en politic tot spanningen aan-

leiding kunnen geven. Afwijkende ideeen over de ernst van delicten 

kunnen er immers toe leiden dat de politic in bepaalde gevallen van 

mening is dat het O.H. ten onrechte niet tot vervolging is overgegaan. 

Het onderzoek heeft daarbij tevens uitgewezen dat jongere agenten 

veel delicten hoger opnemen dan hun oudere eollegae met meer ervaring 

en/of een hogere rang. De omstandigheid dat het percentage zeer jonge 

relatief onervaren politiefunctionarissen binnen de meeste politiecorp-

sen nog gestadig toeneetht, maakt de kans op wrijvingen tussen de politic 

en het O.M. over het seponeringsbeleid steeds groter. 

De door velen noodzakelijk geachte prioriteitenstelling voor het verba-

liseringsbeleid heeft primair ten doe om de rechercheafdelingen van 

de politic te ontlasten. Daarnaast wordt uiteraard de behoefte.gcvocld 

om in de reeds gegroeide praktijk van het politiesepot meer eenheid te 

brengen. Voor deze beide doelstellingen in het vooral van belang om te 

weten welke misdrijven door de drie "partijen" (burgerij, justitie .en 

politic) het minst ernstig werden gevondcn. 

Wat heeft het onderzoek ons in dit opzicht geleerd? De uitgevoerde 

factoranalysen hebben een zevental beoordelingscriteria opgeleverd waar-

over in grote lijnen gebijk werd gedacht door de verschillende "partijen" 

Aflezend van ernstig of minder ernstig zijn dit: 

I. doodslag 

2. het instrumentele geweld 

3. opzettelijke letseltoebrenging 

II 	4; toebrengen van letscl of schade uit baldadigheid 

5. overtreding van de sexuele moraal • 

•6. opzettelijk toebrengen van materiele schade 
III 

. 7. overtreding van wettelijke bepaling+. 



• 

Wel moet daarbij aangetekend worden dat het publick in twee opzichten 

in zijn oordecl afwijkt van O.M. en politic. Het vindt sexuele 

delictcn ernstiger en kent aan opzettelijke letseltoebrenging een wat 

lagere plaats toe. 

Nadere bestudering van de verzamelde gegevens maakt duidelijk 

dat de selectiviteit zich zal mocten beperken tot delicten waarvan de 

ernst in hoofdzaak wordt bepaald door de componenten "toebrenging van 

materiele schade" of "overtreding van wettelijke bepaling" (over hun 

relatieve plaats bestaat geen verschil in opvatting). Delicten waarvan 

de ernst vooral wordt bepaaid door Cenyan de-andere door ons onder-

scheiden componenten komen minder in . aanmerking voor selectieve verba-

lisering. Dergelijke delicten worden immers, naar uit dit onderzock 

is gebleken, door de leden van het O.M. maar vooral door de politic 

en de burgerij over het algemeenAreel te ernstig gevonden. In concreto 

betekent dit dat alleen ten aanzicn van gevallen van vernieling of 

eenvoudige diefstal waaraan het slachtoffer mede schuld draagt ener-

zijds en ten aanzien van.bepaalde overtredingen van bijvoorbeeld de 

Opiumwet, de Wesenverkeerswet of de Sociale Verzekeringswetten ander-

zijds "zonder gevaar" een meer terughoudend verbaliseringsbeleid kan 

worden gevoerd. 

Overigens betekent de mogelijkheid om mdt betrekking tot deze delicten 

een terughoudend verbaliseringsbeleid te voeren, nog geenszins dat 

alle problemen nu uit de wereld zijn. Zoals we al zagcn blijkt er 

binnen de algemene criteria nog wel degelijk verschil in opvatting 

te bestaan tussen burgerij en politic en 0.11. over de afzondcrlijke 

delicten, zodat ook hier, ter voorkoming van de reeds genoemde 

frustraties, nog voorzichtiger zal moeten worden gemanoeuvrecrd. 

Kleine vermogensdelicten die een overtreding inhouden van eon secundai-

re fatsoensnorm worden bijvoorbeeld met name door het publick zeer hoog 

opgcnomen. Duidelijk is ook dat lang niet ten aanzien van alle misdrij-

'iren die niet berus ten op een artikel in hetW.etboek van Strafrecht cen 

terughoudend werbaliseringsbeleid kan worden gevoerd. Op het gebied 

van de milieuwetgeving kan bijvoorbeeld om beleidsmatige redenen in-

tegendeel juist een actief opsporingsbeleid gcboden zijn. 

Wannecr men zich van dergelijke beperkingen goed bewust is, lijkt het 

echter allcszins mogelijk om binnen bet genocmde kader een verantwoord 

selectief beleid te voeren. De tegenstanders van ecn dergelijke prio-

riteitenstelling voor het verbaliseringsbeleid cen prioriteitenstel-

ling die in feite neerkomt op eon kcuze van bepaalde posterioriteiten-

didnen te beseffen dat het politicsepot in de praktijk reeds eon grote 

vlucht hceft genomen. • 



Uit het oogpunt van de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid lijkt 

het gewenst dat deze Praktijk op de &In of andere wijze wordt 

geformaliseerd. 	 • 



• 
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Instr6ktie voor het beoordelen van de eruct van 50 delikten. 

• Ingesloten •treft u een boekje aan met een aantal dcliktsbeschrijvingen. 

Op elke pagina is 6en delikt vermeld. Iedere pagina bestaat uit twee 

dclen. Op het bovenste dee] staat de deliktsbeschrijving, op het onder-

ste deel staan de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6,,7, 8, 9. 

De bedoeling is nu, dat u voor elk dclikt aangeeft hoe ernstig u het 

betreffende delikt vindt. Hierbij gaat het om,uw eigen  mening. Het is 

niet van belang uw mening te geven over de door de wet of rechtbank 

,beoordeelde ernst. Het gaat erom hoe ernstig u denkt dat elk delikt is. 

Be mate waarin u een delikt ernstig vindt, geeft u aan door 6611 cijfer 

tc cmcir!:elen. Veor cc n hero lie:- dalikto.cirkalt u hroz c'jr-r 1 , 

voor een heel ernstig delikt het cijfer 9, voor can middenpositie tusse 

beide uitersten het cijfer 5. Per delikt kiest u dus efin cijfer uit 

de mogelijke negcn cijfers. Het door u omcirkelde cijfer geeft dan aan 

hoe ernstig u bet delikt vindt. 

Neemt u rustig de tijd cm het boekje in te vullen. Probeert u echter 

elk delikt zo snel mogelijk te beoordclen. Het gaat om uw eerste 

Het is niet de bedoeling, dat .0 lang nadenkt over een delikt. 

Tevens gelieve u per pagina het delikt te beoordelen en nietvvooruit 

of terug te bladeren. Dit laatste is van groot belang voor de betrouw-

baarheid van uw beoordelingen. 

Hieronder vindt u can voorbeeld: 

Be dader smokkelt foto-apparatuur de grens over. Hij ontduikt f:60,-- 

aan invoerrechten. 

1 	2 	3 	4 	5 . 	6 	7 	- 8 . 	9 

niet 	 heel 
zo 	• 	 ernstig 
ernstig 	. 
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•• 

1. De dadcr berooft cen pompbediende van ecn benzincstation van f.700, 

ondef bedreiging met eon revolver. 	 • 

2.'De dader breekt in bij een vermaakcentrum, vernielt de kassa en 

• steelt f. 1.000,--. 

3. De dader steelt een kinderjasje ter waarde van f. 35,-- ui. en 

warenhuis. 	 • 

4. De dader steelt een auto, die was afgesloten. De waarde bedraagt 

f. 5.200,--. 

5. Be .dader verduistert f. 240,---van zijn werkgever door benzinegeld 

achtcr te houden. 

6. De dader pleegt thuis ontucht met eon 12-jarig jongetje. 

7. De dader steekt een caf6houder met een mes, nadat deze hem niet mee 

wilde bedienen. Het slachtoffer heeft eerste hulp nodig. 

8. De dader sloopt de schutting van de tuin van zijn buurman wanneer 

deze afwezig is. Beide hebben al jaren ruzie over de afscheiding 

tussen hun tuinen. De waarde van de schutting bedraagt f. 200,--. 

• 9. De dader steekt een barkeeper neer na meningsverschil over afrekeni 

. Be barkeeper overlijdt na 2 dagen. 

10. De dader overweldigt een vrouw 's avonds in een park en verkraeht hz 

Zij moct in een ziekenhuis worden opgenomen,waaruit zij na 2 weken 

wordt ontslagen. 

11. De dader grist overdag op straat een handtasje, inhoudende f. 60,- 

en enkele waardepapieren, uit de handcn van een winkelende vrouw. 

12. De dader koopt een jachtgeweer met patronen, terwijl hij dad.rvoor 

:zeen vergunning heeft. 

13. De dader biedt in een jeu'gdeaf6 5 gram hasjiesj te koop aan. 

14. De dader exploiteert een klandesticne speelgelegenheid. 

15. At dader breekt in bij een partikuliere woning en steelt geluidsapp 

ratuur ter waarde van f. 4.500,--. 

16. De • ader valt 's avonds Samen met eep vriend zonder enige reden 

eon voorbijganger lastig, die zijp hond uitlaat. Het slachtoffer 

• loopt een bloedneus op. 

17. De dader licht zijn werkgever op d.m.v. valse cheques ter waarde 

. van f. 10.000,--. 
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18. Dc dadcr ontvangt cen weikloosheidsuitkering van f. 150,-- per week 

• en verdient f. 50,-- per week . bij door 's avonds schilderwcrk te 

verrichten en verzwijgt dit. 

19: De dadcr. loost 300 liter afgewerkte olic in open water. 

. • 20. De dader steelt levensmiddelen ter . waardc van f. 8,26 uit een super-

markt. 

21. De dader steelt uit eon niet afgesloten auto goederen ter waarde van 

f. 

-2 -• 

22. De dadcr steelt een broffificts ter waarde vin f. 1.000,--, die voor 

eon huis op slot staat. 	 • 

• 
23. •De dader poogt een meisjc van 15 jaar, met vie hij meerdere malen 

nit is geweest, aan te randen. Het meisjc verzet zich en wed t tc 

ontkomen. Zij loopt geen lichamelijk letsel op. 

24. De dader collecteert huis aan huis voor de blinden. Hij steekt het 

geld, f. 85,-- in eigen zak.. 	 • 

25. De dader krijgt bij thuiskomst ruzie met zijn vrouw. Hi j slaat haar 

en probeert haar keel dicht te knijpen. Zij loopt enig letsel op. 

26. De dader gebruikt heroine. Hij is verslaafd. 

27. De dader chanteert een homofiel voor een eenmalig bedrag van f.1.000 

• 28. De dadcr schopt eon cafe-houder, die hem wegens luidruchtig gedrag 

uit het cafe wil verwijderen. Het slachtoffer heeft cerste hulp nodi 

29. De dader slaat, stompt en steekt het slachtoffer. Deze is de vriend 

van de ex-verloofde van de dader. Hij moet in een ziekenhuis worden 

opgenomen.' 

30. De •aders eisen f. 100.,-- van •eon automobilist op wiens auto zij hob 

"gepast". Zij drigen de voorruit in te slaan. 	 • 

31. De dader stcelt in eon meubelfabriek waar hij werkt eon electrischc 

boor van eon collega. In de fabriek is iedere werknemer aansprakelij 

voor zijn gereedschap. Waarde van de boor is f. 150,--. 

32. De . dader steelt persoonlijke bezittingen ter waarde van f. 5,-- nit 

' eel): niet afgesloten auto. 

33. De dader snijdt band door van de TietS van zijn buurman, met de hij 

al enige tijd onenigheid heeft. 

- 34. De daders plegen eon 5-tal inbraken in kantorcn en clubgcbouwen. 

gestolen goederen f. 500,-- Braakschade f. 2.500,--. 
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35. De.dader slaat can sigarenwinkelier in zijn winkcl near en stcelt 

. f. 	uit de kassa. De winkelier heeft ecn zware hersenschuddin2.,. 

36. De dader beschadigt met vricnden na cafe-bezock een 127tal geparkeer6 

auto's. Totale schade f. 

37. De dader dwingt de kassicr van een bijkantoor van ecn bank onder 

bedreiging met een alarmpistool.f. 10.000,-- af te geven. 

-3- 

38..De dader breekt . met een vriend in bij een.lagere school. Zij stelen 

. niets, maar beschadigen . Ieermiddelen en meubilair.. Schade f. 400,7-. 

39. De dader drinkt in 11 uur tijd 6 borrels, en rijdt daarna in zijn 

auto van her cafe naar zijn huis, dat. 20 km. van het cafe verwijderd 

ligt. 	 0 	 • 
AO 

40. De dader haalt een auto in bij een onovcrzichtelijke bocht, waardoor 

hij frontaal in botsing komt met can tegenligger. De bestuurder van 

deze auto is op slag dood. De dader is licht gewond. 

41. De dader heeft regelmatig seksuele omgang met zijn'15-jarige 

- dochter: -  

42. De dader rolt in een warenhuis enkele tientallen portemonnees. 

lotale inhoud aan geld f. 500,--. 	 • 

43. De dader "leant" een auto die niet was afgesloten en laat deze 

ergens onbeschadigd achter. 

44. Een cassiare neemt f. 50,-- uit de kassA van de winkel waar zij 

werkt. 

.45. De dader stompt een jongen die zijn meisje nafluit enige malen in he 

gezicht. Het slachtoffer loopt een gebroken kaak op. 

• 46. De dader toont zijn ontblote mannelijkheid aan twee toevallig passe-

rende meisjcs van 10 en 11 jaar. 

47. De .dader betaalt goederen met dollarbiljettcn, waar ■lan hij weet dat 

ze vals zijn, ter waarde van f. 1.200,--. Deze biljetten hceft hij 

gekocht in can Amsterdams cafe van cen hem onbekende Amcrikaan. 

48. De dader koopt can anticke stoeltjcsklok, wetende dat deze gcstolen 

Waarde f. 2.000,--. 

49. De dader bestuurt een auto op de openbare we onder invlocd van LSD. 

50. De dader berooft can boar van f. 1.600.--. De boar verzet zich en 

wordt neergestoken. 1Iij overlijdt ter plaatse. 	 • 
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Bij het vergelijken van de crnstscorcs van de verschillende responden-

ten en categorieen van respondenten mocten we rekcning houden met de 

frequenticvcrdeling van die ernstscores. Het zal duidelijk zijn dat 

iemand die op cen delict een ernstscore heeft van 8, terwijl de gemid-

delde ernstscorc voor dit dclict 4 bcdraagt, dit dclict relatief veel 

ernstig vindt, dan wanneer hij een erastscore hecft van 8, terwijl de 

gemiddeldc crnstscore 8,5 bedraagt. In beide gevallen geeft hij de- , 

zelfde waarde, mar wellicht - heeft hij verschillende maatstaven ge-

bruikt om tot dezelfde waarde te komen. De scores hebben dus slechts 

een beperkte vergelijkbaarheid. . . 

Om de vergelijkbaarheid van de ernstscores te verhogen, gaan we de 

• ernstscores onderwerpcn aan de lineaire transformatie die we stan-

daardiseren nocmen. Van elkc waargenomen score trekken we eerst de 

gemiddelde score af, en delen het verschil door de standaarddeviatie 

van de scores. 

In formule: 

Z. - 	
1 
	 X. = waargenomen score 

1 	 1 
= gemiddelde score . 

r = standaarddeviatie 

De zo verkregen scores heten standaardscorcs, of z-scores. Ze zijn 

uitgedrukt in aantallen standaarddcviaties afwijking van de gemiddel-

de score. Als we dit voor elk delict,. voor elke grocp van delictcn en 

boor alle groepen gezamenlijk doen kunnen we de gegeven oordelen betcr 

• vergelijkcn. Zo zullen we zonder mecr kunnen stellen, dat icmand die 

op delict 23 een z-score heeft van 2,1 dit delict crnstiger acht dan 

delict 38, als hij daar een z-score heeft van 1,4, ook al had hij in 

• beide gevallen oorspronkelijk de score 6 gegevcn. 

Standaardiseren, ofwel het bepalen van z-scores verhoogt de vergelijk- 

• baarheid van de corspronkelijkc scores door ze in gelijkc cenheden nit 

te drukken. De oorspronkclijk waargenomen ernstscores veranderen daar-

door nict. De bewerking die hiervoor gebruikt wordt is analoog aan die 

welkc gebruikt wordt bij de beantwoording van de vraag of 64 °  C hoger 

is clan 64°  F. 	 • 

v. 
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. DE FACTORANALYSE. 

INLEIDINC,. 

- 	1 	11•111• 

Zoals ip het verslag van de resultaten van de ernstmeting is vermeld heb-

ben wij op de ernstscores factoranalyse uitgev9erd. Met deze techniek 	-• 

kan het patroon worden gevonden dat ten grondslag ligt aan de beantwoording van 

de vraag naar de crnst yan het beschreven dclict. Bet pati .00n wordC gevormd door 

de factpren die door de factoranalyse verkregen worden. Elke factor representeert 

eeri gemeenschappclijk element van de variabelen. 

Voordat we de resultaten van de analyse zullen weergeven en bespreken, eerst in 
• 

het kort nog lets over factoranalyse. Voor een ultgebreider bespreking wordt ver-

wezen naar M.J,M. Brand-Koolcn, Het gebruik van factoranalyse in de sociale weten- 

- schappen, Leiden 1972. 

Factoranalyse is can beschrijvende technick, welke zich.richt op de relaties tusscn 

de variabelen. Uitgangspunt vormt de scorcmatrix, d.w.z. de matrix waarin de resul-

taten van n metingen over N proefpersonen zijn vermeld. Elke seric scores over 

N proefpersonen vormt een variabele. flit betekent in het onderhavige gcval dat de 

ernst van elk delict eon variabcle is, zodat wij te maken hcbben met 50 variabelen. 

De procfpersonen scoren immers elk delict naar ernst. 

De ruwe scores worden omgezet in standaardscores tencinde can betere onderlinge 

vergclijkbaarheid van de variabelen te verkrijgen. Vervolgens worden de correla- 
, 

tics tussen de variabelen berekcnd. De matrix waarin de correlatiecoefficienten 

worden weergegeven noeMen we de correlatiematrix. 

Factoren zijn latente varia.belen die wij inhoudelijk kunnen interpretercn als wij 

dc correlaties tussen de factoren en de oorspronkelijke variabclen kennen. Dcze 

correlatiecoefficienten baton in het geval van onderling afhankelijkc factoren 

factorladingen. Zij worden berekend uit de correlatiematrix van de oorspronkelijke 

variabelen. 60 patrix, waarin men de factorladingen doorgaans weergeeft, is de fact 

matrix. 

Een probleem rust bij de interprctatie van de factoren; factoranalyse is inners 

pa zinvol al s we de unieuwe n  variabelen (i.e. de factoren) kunnen benoemen. flit 

interpretatieproces •geschiedt doorgaans door van de oorspronkelijke variabelen die 

.hoog op de betreffende factor laden het gemeenschappelijk element te zoeken. Daarna 

wordt van de laagstladende variabelen.nagegaan of dit gemeenschappelijke element 

niet aanOezig is. Is dat het geval, dan hebben we - can zinvolle interpretatie van 

de bepaalde factor gevonden. In dit onderzock hebben we alle ladingen van .50 en 

hoger 41s hog e ladingen gekwalificeerd. (Dit 1;ctekent, dat een variabele als hoog-

ladend op de facto'r wordt aangemerkt, als de factor .tenminste con kwart van de 

variantie van do variabcle  wtrklaa  



• Met behulp van de geinterpreteerde factorcn kunnen we clan bcpalen welke beslis-

singen gcnomep worden om te komcn tot het bepalcn van de ernst van de beschreven 

delicten, 	• 	 . . 

.1. EXTRACTIE VAN DE FACTOREN MIDDELS PRINCIPALE CO1P0NENTENANALYSE. 

Principale componentenanalyse is eon techniek van factoriscren die beoogt eon zo 

groot mogclijk gedeelte van de totale variantie to verklaren met bchulp van cen 

zo kleip mogelijk aantal factorcn. Dit geschiedt door eerst" die factor to extra-

heren, die eon maximnal gedcelte van de variantie verklaart. Vervolgens wordt die 

factor geextraheerd, die con zo groot mogclijk gedeelte van do overblijvende va- 

riantie verklaart. Dit proces kan doorgevoerd worden totdat alle variantie is ver-

klaard. Dan worden evenveel factoren bepaald als or variabelen zijn (in dit geval 

du's 50). Het zal duidelijk zijn, dat als we de 50 oorspronkelijke variabclen ver-

vangen door 50 afgeleide variabelen, het patroon niet veel mcer inzichtelijk •ordt. 

Het is dan ook belangrijk een zinvol criterium to hanteren ter beperking van hot 

aantal te extrahercn factoren. Een veel gebruikt criterium is gelegen in de zgn. 

Eigenwaarde . van de factor. De Eigenwaarde is een maat voor de door de getrokken 

factor verklaarde variantie. Als doze groter is dan 1.0 betekent dit, dat de factor 

moor verklaart dan de totale variantie van 	n item. Extraheren we this slechts fac- 

toren met eon Eigenwaarde grotcr dan 1,0, dan ontstaat con aanzienlijke reductie 

van het aantal te extraheren factoren. (Immers: tcgenover elkc factor mot eon 

Eigcnwaarde groter dan 1,0 staat or minstens eon met con Eigenwaarde kleiner dan 

1,0, en doze laten we verder buiten beschouwing.). 

Daar de wel bepaaldc factoren telkens eon maximaal gedeelte van de (resterenae) 

variantie verklaren, verklaren zij eon maximaal gedeelte van de totalc variantic. 

Dit client ais volgt to wordcn opgevat: als wij 7 factoren met con Eigenwaarde 

groter dan 1.0 hcbben geextraheerd middels principale componentenanalyse, clan is di 

zevental factoren het kleinste a'antal factorcn dat in staat is het geextraheerdc pa 

centage van de totalc variantie te verklaren, waarbij tevens geldt, dat goon ander 

zevental. factoren in staat is eon groter gedeelte van de totale variantie to verkla 

refl. 

De.aldus geextraheerdc factoren zijn cchter moeilijk to interpreteren. Om de inter-

pretectbaarheid to verhogen dient tot rotatie van de gevondcn oplossing to worden 

overgegaan. 

2. ROTATIE VAN DE _FACTOR.! ,iATRIX VOLGENS  HET VARIMAX-CRITERIUM. 

Als men con geonden factoroplossing roteert, doct men . dit door het assenstelscl 

eon zodanige stand to latcn innemen, dat een overzichtelijke on interpreteerbare 

factorstructuur ontstaat. Daarbij wordt vcelal gestreefd .naar de zgn. simple strec- 
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turc. In de simple structure hccft clke variabele op ZZ:n factor con hogc lading, 

en op de ovcrige con Ia6c. Pe optir.lale overcenk::r.st mt de simple structure wordt 

vorkrog•n dpor rotatic volzcns het zgn. "nornal varimax" criterium. Dit critcrium 

zorgt cr nl. voor, dat na rotatic slcchts enkcic varizibelen op dezelfde factor con 
- 

hoge lading vortonon, en de overige variabclen cen 	Daarbij wordt dan door- 

gaans tevens bercikt, dnt clke variabcla slcchts op 6.'in factor cen liege lading 

beef t. 

Door eon corder gevondcn-principale componentcnoplossing volgcns het varimax-cri-

terium to roteren resultccrt eon interpretecrbare factorstructuur, welke met con 

minimum aantal factorcn eon maximalc proportie van de totale variantie vcrklaart. 

Voor alle'respondenten tesamen volgt hier, (zic tabel 8), de factormatrix, welke 
. 	' 

resultaat is van ecn varl=ax-rotatie van de principale componentenoplossing. (7 fac 

toren). De factormatriccs voor de afzonderlijke groepen respondenten worden vermeld 

in bijlage 5.1, 

2.1. INTERPRETATIE VAN DE FACTOREN  

Factor I; (variabelen 31,36,40, tevens: 4,19,22,49). 

- 4 - 

Delicten, die op deze factor hoog laden worden gekenmerkt door een zeker mate van 

afreageren van spanning, zich uitend in baldadigheid of onvoorzichtigheid. 

.("scheuren" met auto's, joy-riding, vernielen van auto's). Ook het lozen van olie 

in open water scoort vrij hoog op deze factor, evenals het autorijden onder invloed 

van alcohol of drugs. Om deze redenen stellen we voor factor I to omschrijven met 

de term "toebrenging van letsel of schade uit baldadioheid of onvoorzichti.heid". 

Factor II: (variabelen 7,16,25,28,29,45). 

Factor III: (variabelen 6,41,46, alsmede 23,10). 

Deze delicten hebben alle het element "mishandeling" gemeen. In verband met de in- 

terpretatie van factor V moet hier echter aan toegevoegd worden, dat het slachtof-
, 

*fer aan de gevolgen van het delict niet overlijdt. 

Omschrijving: "opzettelijke letseltoebrenging". 

• 
- - • 

Het bereft bier alien sexuele delicten. De factor zal als gevolg daarvan genoemd 

kunnen worden: "overtredingen sexuele moraal". 

Factor IV: (variabelen 2,3,4,5,8,15,20,21,22,31,32,33,34,38,42,43,44,47,48, alsmcde 

11,17,24,36). 

Delicten die hoog laden op doze factor, zijn alien gevallen van diefstal, inbraak, 

heling en oplichting, alsmede andcrszins toebrcngen van schade (vernielcn schutting 

Do2o fpctor wordt wel con  szenoamd "traditioncle criminali- 



teit", vanwege het grote aantal gevallen van diefsta• en inbraak. Wij stellen 

echter voor om de factor te benoemen als: "opzettelijke toebrenging van materale 

schade (veelal ten eigen bate)". 

Factor V; (variabelen 9 en 50). 

elln 	 1, • ems 

Beide variabelen zijn gevallen van mishandeling met de door als gevolg. Dit ele-

ment weegt zo zwaar, dat variabele 50 nauwelijks op factor IV laadt, terwijl sprake 

is van beroving. De interpretatie van deze factor luit dan ook: "mishandeling, de  

dood ten gevolge hebbend" of kortweg "doodslag". 

Factor VI: (variabelen 12,14,26 alsmede 13,18,39,49). 

Deze variabelen betreffen delicten, die door de bedrijvers niet als crimineel be-

schouwd worden (kopen jachtgeweer, exploitertn speelgelegenheid, verslaafd aan he-

roine), We zullen deze factor dan als volgt benoemen: "overtreding wettelijke bepa-

ling" 	. 

Factor VII: (variabelen 1,27,30,35,37, alsmede 10 ) 11). 

Deze delicten worden gekenmerkt door: bedreiging (met geweld) en chantage. We zul- 

• len deze factor dan ook "instrumenteel geweld"  noemen. 

Uit de factoranalyse blijken aldus 7 onafhankelijke factoren die de ernst van het 

delict bepalen. Omdat deze factoren (uit de aard van extractieproces) onafhankelijk 

zijn, zullen variabelen, waarin duidelijk meer dimensies aanwezig zijn, ook op de 

met die dimensies corresponderende factoren hoog (of redelijk hoog) moeten laden. 

De enige grote uitzondering hierop is delict nummer 50. De dood van de boer blijkt 

echter in dit geval de ernst van het delict alleen te bepalen. Het delict is als he 

ware van de allerhoogste ernst, zodat de beroving ad f 1600,- niets meer kan toevoe 

gen. Zoals uit ons verslag is gebleken werd dit delict het meest zwaar beoordecld, 

gevolgd door delict 9, dat op dezelfde factor (factor V) laadt. De gemiddelde score 

over alle respondenten bedroeg voor delict 50,8,87 bij een maximale ernstscore 4. 

. OBLIQUE ROTATIE VAN DE VARPM-OPLOSSING VOLGENS HET PROMAX-CRITERIUM 

De varimax-rotaae hebben we toegepast om een interpreteerbare factorstructuur te 

krijgen, De gemakkelijkhcid van het idterpreteren.wordt encrzijds bcpaald door de 

benadering van de zgn. simple-structure, en anderzijds door het fcit, dat de facto-

ren ondoqing onafhankclijk zijn. 

• Nu kunnen we ook een rotatie toepasscn, die niet a priori onafhankelijkc factoren 

• opleverc.. Deze rotaties worden "oblique" of "schecf" gcnoemd, omdat zij zocken naar 

die factorcn, die ac best mogclijk verklaring geven van de samenhangen zoals we die 
in de correlz ra t: : an . : 

- 	 n 	 err r n nn fp 



Variabele 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 .  
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

.-6. - 
- 

011LIQIJ1 FACTORPATROON OVER ALLE RESP=ENTEN TESAMEN (PROMAX) 

-. 

Factor 	Factor 	Factor, 	Factor 	Factor 	Factor ' Factor 
• 1 	. 	II 	. III 	• IV 	 V 	• VI 	. 	VII 
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!-1.022 	.041 l 	.149 	-.141 	.030 	-.040 	-.194 

	

. -.765 	-.251 	-.070 	.076 	.063 	. -.106 	-.039 

	

.241 	. 	•-.723 	-.121 • 	-.695 	.273 	-.105 

	

-.293 	.537 	.. 	.183 	.508 	.162 	-.169 	-.099 

	

-.552 	-.259-  . 	-.267 	. 	.154 - 	.034 	-;136 	-.059 

	

- .171 	..858 	* 	.055 	.426 	' -.064 	-.409 	-.509 

	

-.2?..0 	.553 	-.082 	, . - .124 	-.314 	.,,- ..043 	.055 

	

-.758 	.042 	• 	.234. 	-.039 ' 	.-011 - 	.287 	.250 

	

-.339 	-.101 	-.175 	.111 	-. .280 	-.422 	.015 

	

,-.314 	-.070 	-.416 	-.092 	-.107 	7.145 	.071 

	

-.211 • 	-.101 	-.325 	-.095 	.019 	-.505 	.151 

	

=.994 	.083 	.209 	-.123 	-.015 	-.019 	-.153 
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-.384 	-.185 	-.090 	-.019 	.254 	. -.214 	.116 

	

.7...1.485 	.041- 	-.112 	.014 	.304 	.000 	.014 

	

-. -6-6 -6 	*-.372 	-.081 	.200 	-.115 	-.027 	.013 

	

-.731 	-.285 	.069 	.155 	-.129 	-.011 	.063 

	

-1.008 	.052 	.073 	7.092 	.024 	.060 	-.144 

	

-.096 	.065 	-.485 	.221 	7.337 	-.042 	.097. 

	

-.612 	-.127 	-.202 	-.076 	-.073 	.244 	' .148 

	

-.144 	.080 	-.306 	.399 	-.015 	-.070 	.023 

	

.007 	.098 	-.649 	-.240 	' -.230 	-.244 • 	.130 

	

-.244. 	.046 	, 	.185 	.007 	.063 	.052 	. 	.614 

	

-.340 	. .144 • . 	.102 	• 	.624 	.388 	-.086 	-.0975 

	

-.148 	.485 	.018 	.542 	.100 	-.167 	-.085 

	

-.478 	.062 	-225 	.076 	.198 	.187 	.397 

	

-.903 	-.128 	.026 	'.001 	.041 	.310 	-.04 9  

	

-.641 	-.368 	.073 	.203 	-.124 	• 	.005 	.169 

	

-.6-276 	-.339 	• 	-.113 	• 	.135 	.091 	.112 	.098 

	

- .974 	.100 	.239. 	-.116 	.003 	-.066 	-.139 

	

-.69 	.600 	.382 	.156 	-.091 	.050 	.223 
-.823  • 	.050 	-.006 	.082 	.103 . 	.177 	-.155 

	

-.182 	.567 	.329 	-.073 	-.143 	-.186 	• 	.457 

	

-.897 	-.061 	.144 	.078 • 	.040 	.147 	-.034 

	

-.263 	. .002 	-.225 	.010 	.286 	-.068 	.250 

	

-.421 	.233 	-.320 	.031 	.200 	-.036 	-.281 

	

-.185 	.169 	-.784 	-.238 	-.755 	.247 	.027 

	

-.792 	-.023 	.176 	-.136 	-.072 	.187 	.198 

	

-.618 	.-.319. 	.007 	.151 	• 	.012 	-.099 	.105 

	

-.70 	-.242 	, -.116 	.126 	-.061 • 	..039 	-.069 

	

-.282 	.150 	.032 	.540 	.280 	-.010 	-.03 9  

	

- .426 	-.092 	-.734 	-.039 	7.540 	.207 	-.179 

	

-.657 	• 	.047 	.031 	-..202 	.030 • 	-.272 	.086 

	

-.774 	-.048 	.120 . 	-.114 	. .151 	-.153 	.042 

	

- .32-9- 	.223 	-.362 	-.060 • 	.098 	-.091 • 	-.009 

	

- .139 	.833 	.047 	.102 	•-.336 	-.207 	---,.290 



Achtcraf wordcn dan de correlatiecofficiCnten tussen de factoren bcpaald. 

Wij hebben op de door ons gevonden varimax-oplossing con oblique rotate volgons 

het promax-criterium tocgepast. Het promax-criterium draagt or zorg voor, dat, 

in grote lijnen, de hoge ladingcn nog hogcr, en de lage ladingen nog lager wor- 

den. Naarmate de samenhangen tussen de factoren sterker wordcn, wordt ecn oblique 

factoroplossing editor weer moeilijk interpreteerbaar. 

Eon extra problecm bij oblique rotatie is, dat de factorladingen niet mecr opgc-

vat mogen wordcn als corrclaticcoefficienten tussen de . 00rspronkelijke variabelen 

en de factoren. Er ontstann dan twee matrices: cen met factorladingen (de factor- _ 
patroonmatrix) en eon met correlatiec'oefficienten tussen de variabelen en de fac-

toren (de factorstructuurmatrix). Hierna volgt hot factorpatroon voor alle respon-

denten tesamen. Die voor de.afzonderlijke groepen staAn in bijlage 5.2. 

Ts,. vsl., •.^1., ,,ve. 1.4%* vsrs 
• • 	 AJs ..i,l, L.11;,0 %/LOA s/LI. kLL,,),1:1A/ 

Factor II:  (variabclen 1,7,9,10,35,37,50) 

Factor TV;  (variabelen 7,28,29,45, alsmede 25) 

Factor V:  (variabclen 6,41,46) 

Factor I:  (variabelen 2,3,4,5,8,11,15,16,17, ) 0,21,22,24,31,32,33,34,36,38,42,43,44, 

47,48 alsmede 19,30,40) 

• Doze factor komt vrijwel volledig overeen met Factor IV van de varimax-oplossing. 

• We .zullen doze factor dan ook weer noemen "toebrerTen van mnteriCle schnde". 

Doze factor is cen combinntic van de factorcn V en VII uit de varima: :c-oplossivg, die 

daar genoemdwerden "mishandeling, de dood tengevolgehebbend" resp;,Pinstrumenteel gewel 

De chantage gcvallen nit factor VII zijn verdwenen, zodat we doze factor kunnen be- 

• Factor III: (variabclen6,26,41,46, alsmede 13,23 en 49) 

noemen als: "bcdreigen met, resp. toebTenF,en van 7.w:tar lichamalijk letscl". 

Doze is en combinatie van de varimax factoren III en eon gedeelte van VI. Het 

. betreft hiieralien  overtredingen van de sexuele moraal, alsmede van de drugswet-

geving, De sexuele delicten zijn alien met minderiarigen. Wc zouden de factor 

kunnen noemen "gcbruik van verboden genotsmiddclen". 

Dez.e factor komt overecn met factor II uit de varimnx-oplossing. We zullen dan 

ook dczelfde interpretatic handhavcn: "eenvoudige mishandcling". 

Dit zijg de sexuele dclicten nit factor III van de promax-oplossing, en factor III 

van de varimax-oplossing. We zullcn de interpreta tie van doze factor dan ook behou- 

• den: "soxuelc moraal". 



Factor VT; '(variabelen 12,14) 

Dit zljn twee variabelen die hoog laden op factor VI van de varimax-oplossing, 

nl. het kopcn van jachtgeweer en het exploitcren van speelgelegenheid. We zullen 

deze benoemen als: "overtreding wettelijke bepaling". 

Factor  VII;  (variabelen 9 en 27) 

Deze factor is moeilijk interpreteerbaar. Ook hier is sprake van bedrciging. 

Daar variabele 9 veel hoger. op factor II laadt,-blijft variable 27 over: 

i chantage . 

.•.• 

WA de interpretatie van de scheve factoren kunnen we een stcrke overeenkomst af-

lezen met de interpretatie van de varimax-oplossing. Slechts de varimax-factor I 

• keert in de promax-interpretatie niet meer terug: Factor I van de varimax-oplos- 
•• 

sing is overgegaan in Factor I van .de promax-oplossing (toebrengen matericle 

schade) en in Factor III.  van de promax-oplossing. 

3.2. DE SAMENHANGEN TUSSEN DE SCHEVE FACTOREN •  

TABEL 7.; CORRELATIENATRIX VAN DE SCI1EVE FACTOREN 

t) 
V en VI anderzijds. 

o, 

Factoren 	1 . 	2 	3 	4 	5 	6 	• 	7 	1 2 3 4 5 

Tex verkrijging . van een bcter inzicht in de gevonden samcnhangen kan men 

op deze correlatiematrix weer factoranalyse tocpassen. 

• 1 1.0000 	 - -1 	1 -1 . 0 

2 	v.3177 	1.0000 	 -1 - -1 0 1 	1 

• 3 	. .4746 -.5033 1.0000 	 1 -1 - 0 -1 	0 

4 	,.3254 -.0346 7.1492 1.0000• 	. 	 • 	-1 0 0 - 0 0 

5 	. ..- .0531 	.4647 -.5363 -.3028 	1.0000 	 0 1 -1 	0 - 	1 

6 	.2441 	.3180 -.0935 -.068 	.3846 1.0000 	 0 1 0 G 1 - 

. 	7 	--.5712 	.3939 -.4501 	.3229 	.0746 -.1430 	1.0000 -1 	1 	1 	1 	0 

Vooral uit het.rechterdeel van de tabel blijkt dat de scheve factoren niet onafhan- 

kelijk van elkaar zijn. Volgens de Elementary Linkage Analysis volgens McQuitty, tce 

• gepast op de correl-atiematrix, blijkt dat er twee clusters van onderling stark sa-

menhangende factoren zijn: de factoren I, IV en VII cnerzijds en de factoren II, III 



•. 

ijlage  5.1.Fnctornurices voor-dc 4 onderschciden :.ubgrocpcn van 

respondenten (varimax). 

la: gcmccntcpplitie 

lb: grocp rijkspolitie 

• lc: district rijkspolitie 

officiercn van justitie 



jlage 5 - 1 a: .CEIZOTLEIZDF, VARMAX-OPLOSSING 

Variablen 

. 	1 
2 
3 • 
4 
5 
6 • 

. 	7 
• 8 

. 	9 
10 

• 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

. 28 
. 29 
30 
31 
32 

. 33 
- 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

. 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

.Vcrklaardc 
variantie 

Facroren 

11 	III 	IV 	V 	• 	V I 	VII 	• 

	

-,165 	.397 • -, .086 	.232 	-.092 .  -.128 	.600 

	

-,716 	.107 	-.074 	.279 	-.055 	-.113 	.247 

	

-.793 	.073 	-.172 	.071 	-.128 	-. 1.91 	.014 

	

-,605 	.162 	-.032 	, .509 	-.113 	-.116 	.215 

	

-.687 	-.002 	-.237 	.210 	-.156 	-.196 	.131 

	

-,180 	.290 	-.114 	.251 	-.6S5 	-.124 	.110 

	

-,186 , 	.444 	-.514 	.152 	-,059 	-.107 	. .260 

	

-,547 	.006 	-.301 	.199 	-.180 	-.311 	-.018 

	

-,075 	.725 	-.278.. 	.047 	-.072 	-.127- 	.072 

	

-,123 	.456 	-.248. 	.200 	-.314- -.051 	.316 

	

-.381 	.105 	-.169 	.508 	-.149 	-.038 	.428 

	

- -.,417 	.128 	-.188 	.157 	.048 	-.569 	.007 

	

-.308 	.059 	-.100 	.120 	-.220 . -.450 	• .188 

	

-.445 	.036 	-.119 	-.047 	-.134 	-.543 	.112 

	

-.538 	.194 	-.006 	.469 	.7-.125 	-.109 	.224 

	

.-.273 	.191 	-.442, 	.456 	-.084 	-.098 	.210 

	

-.486 	.120 	-.094 	.335 	-.240 	-.273 	.262 

	

-.397 	.042 	-.045 	.178 	.004 	• -.443 	.033 

	

-.170 	.065 	-.259 	.526 	-.105 	-.337 	.126 

	

-.784 	.061 	-.159. 	.050 	-.095 • -.159 	.000 

	

-.780 	.072 	-.127 	.094 	-.109 	-.022 	.139 

	

-.599 	.136 	-.072 	.545 	-.152 	-.142 	.169 

	

-.264 	.061 	-.422 	-.030 	-.486 	-.160 	.159 

	

-.359 	-.042 	-.105 	.413 	-.326 	-.136 	.269 

	

-.225 	.042 	-.503 	.039 	-.284 	-.196 	.165 

	

-.021 	.047 	-.072 	.096 	-.358 	-.583 	.134 

	

-.265 	-.069 	-.316 	.100 	-.230 	-.100 	.586 

	

-.261 	.122 	-.662 	.193 	-.004 	-.143 	.096 

	

-.115 	.376 	-.546 	.129 	-.126 	-.135 	.222 

	

-.277 	.112 	-.247 	.381 	.001 	-.179 	.430 

	

-.466 	.034 	-.193 	.570 	-.150 	-.039 	.186 

	

-.779 	.038- 	-.168 	.010 	-.059 	-.049 	.139 

	

-.533 	-.061 	-.299 	.295 	-.172 	-.152 	.024' 

	

-.604 	.220 	-.047 	.445 	-.070 	-.100 	.263 

	

-.134 	.467 	-.203 	.272 	-.089 	-.009 	.519 

	

-.402 	.161 	-.261 	.559 	-.170 	-.090 	.145 

	

-.130 	.326 	-.114 	.070 	-.072 	-.190 	.684 

	

-.579 	.111 	-.216 	.424 	-.164 	-.022 	.229 

	

-.148 	.027 	-.248 	.373 	-.166 	-.446 	.206 

	

-.079 	.318 	-.152 	.549 	-.211 	-.348 	-.089 

	

-.119 	.159 	-.063 	.153 	-.730 	-.152 	.142 

-.424. 	.040 	-.105 	.436 	-.195 	-.058 	.434 

	

-.707 	.032 	-.137 	.116 	-.067 	-.184 	.092 

	

-.695 	.034 	-.240 	.217 	-.190 	-.103 	.117 

	

-.214 	.160 	-.612 	.233 	-.112 	-.045 	.050 

	

-.339 	.079 	-.147 	.219 	-.557 	-.204 	-.013 

	

.-.514 	.0S6 	-.043 	.276 	7.096 	-.324 	.343 

	

-.566 	.097 	-.055 	.370 	7.073 	-.249 	.260 

	

r',091 	.230 	-.176 	.448 	-.258 	-.446 	.114 

	

..: ,015 	.696 	-.019 	.093 	-.150 	-.012 	.132 

.198 	.054 	.066 	.098 	.05 	.059 	.066 

Verklaarde 

variantic 

.632 

.684 

.722 

.726 

.653 

.691 

.603 
560 
.638 
.526 
.651 
.577 
.410 
.542 
.682 
.576 
.574 
.391 
.519 
.682 
.671 
.752 
.542 
.534 
.454 
.509 
.591• 
.589 
.555 
.513 
.640 
.663 
.518 

. .698 
.630 
.628 
.651 
.655 
.493 
.606 
.643 
.613 
.581 
.651 
.518 
.544 
.582 
.605 
.572 
.534 

•.596 . • 



Dijial;c 5 - lb: GEROTEEM: VARMX-OPLOSSING GROEP 1:131:SP0LITIE 

VariabLen 

1 
2 
3 
4 
5 

• 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

. 17 
18 
19 
20 .  
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Verklaarde 
variantie 

Factoren 

I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 

	

-:079 	.167 	-.109 	-.610 	. -.192 	-.269 	.240 

	

-.471 	.088 	-.168 	-.223 	.032 	. -.137 	.592 

	

-.711 	.251 	-.075 	-.136 	.015 	-.133 	.296 

	

-.320 	.101 	-.124 	-.126 	-.136 	-.122 	.703 

	

-.441 	.081 	-.180 	.054 	-.035 	-.232 	.531 

	

.034 	.132 	7.122 	-.070 	-.668 	-.276 	.236 

	

-.114 	.632 	-.037 	-.261 	-.002 	-.321 	.175 

	

-.627 	.142 	-.083 	. -.003 	-.137 	.002 	.317 

	

- .020 	.713 	.099 	-.16-1 	-.134 	.002 - ' .202 

	

-.062 	.195 	.080 	-.184 	-.576. -.201 	;178 

	

-.378 	-.056 	-.119 	-.247 	-.012 	-.407 	.479 

	

-.362 	.232 	.-.429 	-.036 	-.040 	-.020 	:191 

	

-.113 	-.040 	-.656 	-.070 - 	.022 	-.262 	.123 

	

-.311 	.025 	-.546 	-.149 	-.018 	.137 	.265 

	

-.335 	.114 	-.09 	-.2C,C 	-:Or.:1 	-.157  

	

-.201 	.334 	-.077 	-.064 	-.082 	-.597 	.169 

	

-.108 	.070 	-.125 	-.024 	-.214 	-.026 	.773 

	

-.147 	-.022 	-.557 	-.190 	.058 	-.11 	.168 

	

.025 	.226 	-.228 	.081 	-.252 	-.523 	.275 

	

-.778 	.149 	-.084 	-.064 	-.028 	-.141 	.187 

	

-.749 	.099 	-.072 	-.044 	-.096 	-.086 	.243 

	

-.381 	.145 	-.161 	-.028 	-.095 	-.204 	.634 

	

-.247 	.214 	-.081 	-.134 	-.630 	.000 	.001 

	

-.266 	.056 	-.242 	-.066 	-.345 	-.525 	.158 

	

-.345 	.412 	-.067 	-.183 	-.331 	-.126 	-.079 

	

.008 	.005 	-.637 	-.030 	-.173 	.008 	. .234 

	

-.158 	.117 	-.111 	-.275 	-.213 	-.489 	.043 

	

-.219 	.595 	.006 	-.010 	-.095 	-.339 	.110 

	

-.133 	.751 	-.092 	-.108 	-.042 	-.115 	.017 

	

-.170 	.177 	-.041 	-.257 	-.192 	-.671 	.061 

	

-.360 	.087 	-.231 	-.191 	-.026 	-.440 	.425 

	

-.800 	.03S 	. -.024 	.034 	-.107 	-.138 	.180 

	

-.591 	.095 	-.227 	• -.004 	-.071 	-.246 	.220 

	

-.341 	.051 	-.269 	-.250 	.088 	-.265 	.589 

	

-.104 	.334 	.097 	-.523 	-.122 	-.401 	.160 

	

-.225 	.348 	-.139 	.086 	-.135 	-, .505 	.347 

	

-.008 	.163 	-.147 	-.648 	-.195 	-.208 	.314 

	

- :395 	.135 	-.166 	-.130 	.054 	-.466 	.421 
-,177- 	.218 	-.473 	-.024 	-.209 	-.234 	'-.146 

	

-,048 	.4.70 	-.399 	.226. 	-.315 	-.054 	.104 

	

-,053 	-.139 	-.199 	-.262 	-.545 	-.312 	-.050 

	

-,460 	.006 .  -.175 	-.208 	.018 	-.273 	.492 

	

-,667 	.049 	-.039 	• .082 	-.040 	-.082 	.275 

	

-,522 	.076 	-.215 	.036 	-.231 	-.316 	.451 

	

-,260 	.510 	-.212 	-.126 	-.044 	-.189 	-.015 

	

-,204 	.008 	-.101 	.107 	-.565 	-.022 	.352 

	

-,224 	.120 	-.152 	-.028 	-.189 	-.047 	.682 	. 

	

-,305 	.054 	-.152 	-.131 	-.106 	-.040 	.504 

	

-,086 	.255 	-.569 	.124 	r-.271 	-.266 	.216 
,102 	.410 	-.180 	-.536 	-.067 	.107 	.062 

.128 	.074 	,064 	.047 	.056. 	.080 	.124 

Vcrklnarde 
variantie 

.586 
:681 
.699 
.673 
.575 
.618 
.617 

. .541 
.605 
.487 
.618 
.410 
.535 
.507 
.705 
.554 
.677 
.414 
.523 
.695 
.655 
.647 
.529 
.557 
.459 
.492 
.413 
.539 
.617 
.621 
.603 
..708 
.526 
.680 
.608 
.594 
.649 
.617 
.424 
.547 
.528 
.603 
.540 
.683 
.424 
.508 
.592 
.404 
.605 
.518 

.573 • 



Bii ) age 5 	1c: CEROTEERDE VARINAX-OPLOSSINO DI STRICT ;IJ:sPoLrrIE 

Variabci cn  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
'38 
39 
.40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Verklaarde 
variantic 

Factoren 

II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 

-.183 
-.525 
-.189 
r:673 
-.481 
-.180 
-.101 
-.232 
-.122 
-.075 
-.259 
-.360 
-.367 
-.545 
-.641 
-.131 
-.707 
-.165 
-.451 
-.131 
-.344 
-.628 
-.071 
-.232 
-.048 
-.328 
-.426 
-.110 
-,220 
-.090 
-.408 
-.245 
-.183 
-.662 
-.169 
-.299 
-.310 
-.445 
-.322 
-.363 
-.210 
-.527 
-.253 
-.282 
-.221 
-.195 
-.650 
-.588 
-.390 
-.065 

	

.649 	.-.079 	• .111 	.157 	.097 	.208 

	

.254 	-.061 	.580 	.174 	.150 	-.065 

.163 	-.097 	. 	.756 	.106 	.131 	.135 

.177 	-.137 	.351 	.167 	.123 	.216 

	

. .060 	-.166 	.495 	-.036 	.282' 	.169 

	

.225 	. -.706 	.176 	.173 	.133 	'.220 

	

.421. 	-.029 	.182 	• 	.381 	.404 	:271 

	

-.006 	-.370 	...:510 	-.040 	.284." 	.266 

	

.206 	-.052 	• 	.077 	:729 	- 	.300 	.058 

	

.614 	-.318 	.104 	.114 	.341 	-.084 

.494 	-.138 	.345 	.042 	.138 	.372 

	

-.092 	• -.199 	.313 	.067 	.342 	.160 

	

-.046 	-.333 	.254 	..286 	.187 	.137 

	

.028 	. -.371 	.186 	-.102 	.246 • 	.036 

	

.266 	-.096 	.427 	.178 	.061 	.142 

	

.497 	-.016 	.255 	.081 	.399 	.400 

.169 	-.165 	. .278 	.087 	.174 	.036 

	

-.007 	-.008 	.376 	.134 	.147 	.601 

	

-.015 	-.062 	.127 	.163 	.416 	.226 
.118 	-:113 	.773 	.084 	.042 	.213 
.176 	-.108 	.697 	.073 	.174 	.016 
.165 	-.087 	.423 	.091 	.106 	.231 
.125 	. -.494 	.363 	-.054 	. .400 	-.014 

	

.205 . 	-.159 	.315 	-.064 	.184 	.420 

.134 	-.313 	.217 	-.003 	.613 	.144 

.195 	-.271 	-.031 	-.014 	.164 	.209 

	

.507 	-,146 	.098 	-.259 	.146 	.225 

.184 	-.064 . 	.323 	.211 	.598 	.153 

	

.398 	-,062 	.194 	.120 	.624 	-.021 

	

.431 	-,229 	.123 	.012 	.125 	.576 

	

.230 	-,203 	.404 	.057 	.005 	. .450 

.174 	-.075 . 	.787 	.000 	.121 	.018 

.162 	-,265 	.499 	.005 	.188 	.307 

	

.261 	-,112 	.373 	.192 	.005 	.026 

	

.740 	-,046 	.239 	.183 	. .183 	.142 

	

.214 	-,230 	.314 	.241 	.096 	.524 

	

.664 	,019 	.152 	.217 	.101 	.090 

	

.227 	-,113. 	.462 	.175 	.148 	.228 

	

.318 	-,140 	. .000 	-.036 	• .435 . 	.448 

.177 	-.093 	-.024 . 	.239 	'.307 	.414 

.149 	-.793 	.114 	.050 	.001 	.071 

	

.298 	-.029 	.434 	-.062 	• 	.023 	.223 

	

.071 	-.198 	. .616 	-.066 	.303 	.085 

	

.033 	-.186 	.613 	.124 	.213 	.238 

	

.224 	-.072 	.189 	.102 	.614 	.184 

	

-.070 	-.559 	.334 	.174 	.188 	.144 
.195 	--,209 	.185 	-.013 	.139 	.160 

	

.204 	-.057 	.259 	-.015 	.151 	.318 

.270 	-.160 	. .065 	.118 	.370 	.378 

	

.399 	-.222 	.057 	.628 	-.019 	..109 

Ve-rklaarde 
varialuie 

.551 

.739 

.691 

.717 

.618 

.710 

.604 
:606 
.691 
.653 
.610 
.424 
.449 
.543 
.730 
.656. 
.673 
.570 
.475 
.697 
.684 
.682 
.561 
.435 
.562 
292 
.609 
.581 
.655 
.609 
.631 
.731 
.509 
.697 
:724 
'.630 
.626 
.613 
.616 
.497 
.717 
.610 
.592 
,614 
..562 
.554 
.564 
.583 
.550 
.623 

.134 	.093 	.061 	.138 . 	.038 	.076 	.067 	1 	.607 



Dijlage 5 - Id: MOTEERDE VARIMAX-OPLOSSING 0:T101"N VAN JUSTITIE 

Variabelen 

1 
2 
3 
4 
5 

.6 
7 
8 
9 

10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

V'erklaarde 
variantie 

Factor- en 

I 	II 	III 	IV . 	V 	VI 	VII 

■ • 

Verklaarde 
variantie 

-.220 	-.748 	.041 	.-.201 	-.226 	.069 	.223* 	.757 
. 	.221 	.494 	-.191 	-.055 	.148 	.060 	.767 

-.163 	.154 	.768 	-.084 	-.261 	. .136' 	.075 	.740 
-.656 	• .282 	.392 	-.264 	-.183 	.115 	.181 	.814 
-.284 	.038 	.677 	-.236 	-,257 	.040 	.,.118 	.679 
-.214 	.407 	.235 	- -.124 	-.458 	.324 	.001 	.598 
-.209 	.156 	.154. 7..717 	-.266 	.079- 	.270 	' .757 
-.159 	-.115 	.486. '- .199 	7.261 	- 	.426 	-.030 	.561 
-.148 	.295 	.063 	-.650 	-.044 	.340 	.048 • 	.656 

	

..404 	-.082 	-.341 	-.385 	.123 	-.023 	.696 
-.367 	.267 .• .307 	-.089 	-.320 	.234 	.433 	.654 
-.418 	-.064 	.333 -  -.185 	-.328 	.253 	-.134 	.514 
-.198 	.177 	.536 	.037 	.7.376 	-.222 	• 	.010 	.551 
-.071 	.156 	.148 	-.067 	-.096 	.677 	.166 	.551 
-.684 	.217 	.404 	-.182 	-.102 	.027 	.222 	.772.  
-.392 	-.003 	.247 	-.433 	-.388 	-.1- 49 	. .333 •. 	.688 
-.336 	.256 	.253 	-..186 	7.348 	.4,46 	.212 	.644 
-.134 	.179 . .468 	-.306. 	-.437 	-..080 	-.158 	.586 
-..325 .  • .002 	.121 	-.111 	-.566 	. .247 	.277 	.592 
-.112 	.087 	.754 	-.007 	-.145 	.097 	.059 	.623 
-.205 	.068 • 	.781 	. -.153 	.052 	.140 	.161 	.729 
-,491 • 	.266 	• .519 	-.330 	-.172 	.087 	.116 	.742 
.-,371 	• .161 	.303 	-.477 	-.071 	.163 	-.023 	.516 
-,283 	.052 	.346 	-.101 	-.453 	.323 	.319 	..625 
- .048 	.060 	.383 	-.576 	-.272 	-.037 	.229 	. 	.613 
,162 	.481 	.310 	.181 	-.429 	.222 	-.261, 	.689 

-,129 	.191 	..079 	-.193 	-.242 	.258 	.689 	.698 
-.283 	.047 	.344 	-.623 	-.259 	-.033 	.313 	.757 
-.177 	.204 	.173 	-.716 	-.184 	.116 	-.090 	.671 
-,253 	'.271 	.206 	-.188 	-.526 	.083 	.522 	. 	.772 
-.398 	-.013. 	.403 	-.246 	-.534 	.003 	.092 	.676 
-.197 . 	.130 	.730 	-.098 	.007 	.158 	.089 	.631 
-.190 	.065 	.557 	.014 	-.474 	-.317 	.099 	.687 
-.674 	.318 	.356 	-.176 	-.164 	.080 	.050 	.751 

. -.372 	.483 	.128 	'-.314 	-.176 	.067 	.391 	.682' 
-.404 	.143 	.383 	-.255' 	-.449 	.159 	.323 	.728 
-.186 	.798 	.163 	-.104 	-.10? 	.016 	%092 	.731 
r.537 	-014 	.563 	-.241 	-.284 	.014 	.183 	.779 
-.185 	.227 	,250 	-.157 	-.678 	.133 	.156 	.675 
-.010 	.078 	.140 	-.261 	-.739 	.097 	.124 	.666 
-.071 	.543 	.150 	-.279 	-.351 	.358 	-.097 	.573 
-.563 	.204 	.423 •-.065 	-.093 	.292 	.224 	.687 
-.223 - 	.084 	.647 	-.279 	-.089 	.170 	.070 	.597 
-.155 	.037 	.638 	-.283 	-.365 	.041 	.115 	. 	.662 
-.018 	.192 	.481 	--.447 	-.222 	-.055 	.358 	.650 
-.214 	-.017 	..583 	-.160 	-.332 	.177 	-.137 	.573 .  
-.269 	.418 	.317 	. -.133 	--.239 	.422 	.117 	.615 
-.391 	.068 	.344 	-.330 	'-.322 	.329 	.138 	.617 
-.047 	.350 	.148 	. -.157 	-.692 	.058 	' .178 	.686 
-.129 	.499 	-.046 	-.383 	.066 	.082 	.124 	.442 

.107 	 .170. 	:093 	.116 	.050 	.050 	.663 



-" 
Bijlagc 5.2.; FacCormatrices voor de 4 onderscheiden subcrocpcn van 

respondenten (promax). 

2h: gemeentepolitie 

2b: groep rijkspolitie 

2c: district rijkspolitie 

2d: officieren van justitie 

• 



Ili jlage 5-23: sciitiEr c1,10TE•RDE r1zo1Ax 70Pi.ossna; C 	L.1CPULITi E (factorpatroon) 

Variabelcn 

1 
2 
3 

5  
• 6 
7 

- 8 
9 

'10 
11 
.r2 
13 
14 
15 
16 

. 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

I 

. 	. 	. 
-.404 

. -.910 
-.714 

-U.016 
-,754 

-.226 
-.545 
-,018 
-,281 
7,848 
-.329 
-.279 
-.209 
-.971 
-.596 
-.702 
-.397 
-.516 
-.697 
-.802 

-1.022 
-.122 
-.687 
-.134 
.051 

-.361 
-.280 
-.122 
-.581 
-.938 
- .711 
-.675 
-.965 
-.410 
-.832 
-.218 
-.916 
-.341 
-.421 

. -.217 
-.829 
-.699, 
-.791 
-.301 
-.427 
-.682 
-.820 
-.346 
-.092 

Factoren 

II 	• III 	IV 	• v. 	VI • VII 

	

.598 	' .213 	-.012 	-200 	-.082 	.071 

	

-.161 	.177 	.003 	-.041 	. -.072 	.007 

	

-.312 	-.104 	• -.161 	-.047 	-.120 	-.086 

	

-.036 	.207 	.161 	.016 	. 	.014 	.094 

	

-.317 	-.086 	-.116 	.039 	-.058 	.082 

	

.328 	-.458 	c 	.171 	. 	-.514 	: 	.385 	' 7.143 

	

.553 	.126 	-.572 	* 	.255 	. ..-.082 	: -.113 

	

-.273 	-.277. 	_ 	-.150 	.155-. 	-.127 	• -.008 ”. 

	

..912 	' 	.076 	. 	-.439 .  - 	.035 	-.148 	-.549 

	

:620 	-.004 	-.177 	-.198 	.150 	-.126 

	

.072 	- ..247 	.063 	• .041 	.131 	• 	.180 

	

-.047 	• -.292 	-.030 	.276 	-.542 	-.136 

	

-.023 	-.417 	.112 	-.127 	-.244 	• 	,082 

	

-.151 	-.498 	• 	.000 	-.097 	• 	-.426 	• 	.052 

	

.015 	.198 	.167' 	-.044 	.016 	-.115 

	

,177 	..161 	-.294 	.390 	.035 	.016 

	

-.013 	. .. -.127 	.138 	-.120. 	-.053 	.039 

	

-.139 	. -.227 	.094 	..- 	.121 	-.389 	• -.069 

	

.046 	-.104 	.048 	.362 	-.124 	.020 

	

-.329 	-.066 	-.173 	-.034 	-.118 	. -.088 

	

7.272 	.103 	-.143 	-.122 	.014 	-.002 

	

-.076 	,142 	.160 	.060 	.035 	-.096 

	

-.001 	• 	-.487 	-.284 	-.223 	. 	.187 	.195. 
• -.148 	-.123 	.130. 	-.058. 	. 	.179 	.230 

	

-.003 	-.328 	. -.391 	• 	.085 	. 	.034 	.212 

	

.098 	-.728 	. .249 	-.209 	-.248 	.036 

	

-.050 	-.069 	-.145 	-.147 	.083 	' ,570 

	

.058 	' ,020 	-.649. 	.563 	-.092 	.078 

	

.495 	-.009 	-.559 	.245 	-.045 	-.055 

.131 	. 	.186 	-.083 	.207 	-.118 	.206 

	

-.130 	. ,190 	.056 	.190 	.158 	.052 

	

-.317 	. .077 	-.225 	-.079 	-.056 	.043 

	

7.341 	• 	r.104 	. -.127 	. .190 	' 	.036 	.078 

	

,050 	.263 	.083 	'.003 	-.024 	• 	-.102 

	

-.634 	• 	.320 	-.179 	-.072 	.028 	-.024 

	

.053 	.136 	• 	-.034 	.230 	.116 	-.069 

	

.547 	.108 	.-.070 	-.256 	• -.175 	.230 

	

-.081 	• 	.187 	-.061 	• 	.066 	.133 	.030 

	

.031 	• -.303 	• 	.067 	.204 	-.205 	. 	.140 

	

.357 	-.194 	.131 	• 	.243 	-.078 	-.388 

.199 	-.596 	.257 	-.629 	.391 	.011 

	

-.033 	.153 	.139 	-.087 	• .135 	.238 

	

-.298 	-.030 	-.100 	-.005 	. -.141 	-.002 

	

-.277 	. -.025 	-.143 	• -.001 	.044 	.041 
.120 	.021 	• 	-.575 	.449 	.077 	.005 

	

-.063 	-.504' 	.133 	-.311 	.240 	-.057 

	

-.053 	• 	-.050 	.143 	- -.033 	-.216 	.110 

	

-.039 	.057 	. .126 	.013 	-.149 	.023 

	

.296 	-.325 	' 	;147 	.110 	-.146 	-.131 

	

.923 	.139 	-.123 . 	-.248 	.014 	-.535 



j lace 5.-2b 	

• 	

C:::1:QTEE1DE PRO:.:AX-OPLOSSING C.-W1' Ni .JK1'01.11:1E (factorpa Lroon) 

Var Labe vn 

2 
3 
4 
5 
6 
7 .  
8 
9 .  
10 

12 
13 
14 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

• 48 
49 
50 

. Factoren 

II 	• 	III 	IV 	. v 	VI 	VII 

	

-.357 	.485 	• -.016 

	

-,951 	1,142 	.021 

	

-.796 	-.173 	.298 

	

-,912 	-.024 	-.050 

	

- .903 	-.221 	-.027 

	

-,145 	. .451 	-.221 

	

-.371 	.602 	.309 

	

-.650 	-.234 	162 

	

-.130 	.687 	. .385 

	

-.077 	'.542 	.003 

	

--.938 	-.120 	-.031 

	

-.341 	. -.035 	-.146 

	

-.262 	-.084 	-.535 

	

-.299 	-.158 	-.364 

	

-.956 	.037 	.069 

	

-.577 	.285 	.142 

	

-.772 	.043 	-.180 

	

-.268 	-.065 	-.423 

	

-.433 	.306 	-.184 

	

-.728 	-.305 	.269 

	

-.720 	-.320 	.220 

	

-.931 	-.076 	-.024 

	

.061 	.335 	.000 

	

-.486 	.108 	- 	-.161 

	

-.068 	.361 	.223 

	

-.082 	.038 	-.606 

	

-.334 	.283 	-.006 

	

-.368 	.430 	.342 

	

- .082 	.599 	.327 

	

-.476 	.337 	.090 

	

-.859 	-.016 	-.062 

	

-.729 	-.421 	.253 

	

-.676 	-.243 	.035 

	

-.934 	-.087 	-.116 

	

-.406 	.568 	.270 

	

-.694 	.201 	.059 

	

-.345 	.528 	-.086 

	

-.922 	-.053 	.042 

	

-.048 	.174 	-.248 

	

.022 	.338 	-.189 

	

019 	.242 	-.305 

	

-.921 	-.176 	-.016 

	

-.724, 	-.397 	.193 

	

-.858 . 	-.172 	-.056 

	

-.173 	.344 	.165 

	

-.311 	.034 	-.180 

	

-.765 	.010 	-.117 

	

-.664 	-.065 	-.071 

	

-.132 	.296 	-.484 
.144 	.650 	.011  

	

-.602 	.063 

	

-.268 	. 	.138 

	

-.018 	.107 

	

-.222 	-.014 
.070 	-.016 

	

.049 	-.442 
.224 

.101 

	

' -.033 	- 	.173 

	

-.180 	-.388 

	

-.357 	. 	-.044 

	

-.317 	.244 

	

.293 	.237 

	

.-159 	.321 

	

.437' 	.001 

	

.055 	-.074 

	

-.163 	-.071 

	

.091 	' 	.303 
• .231 	-.176 

	

.0S6 	- .013' 

	

.069 	-.046 

	

-.048 	-.008 
.122 	• 	-..313 
.118 	-.275 
.124 	-.058 

	

. .325 	.183 

	

-.169 	-.140 
.196 	.039 

	

.234 	.284 

	

-.189 	-.197 

	

-.149 	.024 
.134 	-.142 
.187 	-.013 

	

-.27S 	:186 

	

-.562 	.013 

	

.217 	-.093 

	

-.657 	.111 

	

-.114 	.044 

	

.470 	.072 

	

.702 	.048 

	

-.111 	-.383 

	

-.245 	.054 
.136 	-.070 
.141 	-.170 

	

.232 	.222 

.174 	-.406 

	

-.0S4 	• -.032 
.028 

.542 	.048 

	

-.346 	.381 

-.086 
.070 

-.002 
.278 
.073 
.251 

• .046 
.166 

• ,439 
.283 

-.184 
.024 

-.336 
• .024 

.226 
. -.200 
.459 

-.233 
-.030 
-.081 
.006 
.192 
.276 

-.206 
.072 
.041 

-.277 
. .081 
.184 

-.353 
-.182 
-.056 
-.129 
-.066 
-.109 
.000 

, -.015 
-.192 
-.204 
.296 

-.168 
-.094 
.032 
.034 

-.033 
.394 
.380 
.189 
.062 

-.425 
-.066 
-.097 
.026 
.233 

-.077 
.106 

-.124 
-.022 
-.171 
.060 

-.100 
,030 

-.336 
".048 .  
,379 
.093 

-.154 
.442 

-.109 
-.142 
.165 

-.446 
.114 

-.2S3 
-.135 
-.034 
.277 
.051 
.148 
.129 

-.067 
.034 
.037 

-.181 
.476 

-.474 
.252 

-.067 
.167 

-.354 
-.001 
.030 
.140 

-.019 

.063 
-.091 
.244 

-.541 



C1:1:0111.;:1:?:DE PRO.IAX-01'LOssr.:0 1)ISTRICT . , 1■ 1.11.;SP0LITIE (Lac Lorpa Lroon 

• 

Variabolcn 

1 
. 	• 	2 
;. 	3 

4. 
5 
6 . 

• . 7 

: 	8  
•-• 	9 

. 10 
• .11 
• 12 

13 

• 15 

• 16 
• 17 

18 
19 
20 

; 21 
• 22 
• 23 
• 24 
25 

• 26 
27 

2a 
• 29 

30 
31 
.32 

33 
. 34 

35 
.36 
.37 

. 	39 
• 40 
• 41 
42 

• 43 
44 

' 45 
46 
47 

.... 	48 

49 

• 
■•••••■••••■■•■•■■■••■•■•■ 

7.778 
-.891 
-.782 
7.272 
-,374 
-.561 
-.221 
-.203 
• -.656 

-.460 
1-•529 

-.498 
7.809 
-.558 
-.491 
-.752 
-.831 
-.915 

• -.256 
-.543 
-.188 
-.292 
-.564 
-.381 

• -.381 
• -.368 
--.774 
-.823 

-.523 
-.627 
- .558 
-.819 
-.405 

-.184 
• -,880 

-.734 
-.383 
-:334 
-.719 
-.789 
-.486 
-.204 

ractoren 

II 	III 	. 	IV 	• 	V . 	: 	VI 	VII 

	

.604 	.151 	- ..017 	:182 	-.136 

	

-.027 	.162 	.197 • 	.121 	.204 

	

. -.177 	-.040 	. 	.465 	-.013 	-.027 

	

-.026 	.207 	-.110 	. .063 	.057. 

	

7.267 	-.078 	.033 	-.162 , 	.099 .. 

	

.203 	-.579 	-.271 	.584 	-.317 

	

.542 	7.016 	.159 	.090, 	.118 

	

-.291 	• -.405 	• .063 	... 	-.049. 	• -.096 

	

..589 • 	•.018 	• . 	.123 . 	.493 . 	.285 

	

.605 	• ..-.328 	-.061. 	.364 	.051 

	

.270 	.:: .064 	. 	.090 	-.020 	. 	-.215 

	

-.227 	-.211 	-.051 	' -.086 	. .159 
. -.046. 	-.205 	-.115 	• .298 	.052 

	

'-.198 	. -.250 : 	-:354 • 	.055 .. '..082 

	

.024 • 	:273 . 	-.001 	.114 .., 	.049 

	

.-.391 	-.006 	' .146 	• -.208 	: -.025 

	

-.042 	• .130 	-.212 	.087 	- 	.175 

	

-.135 . 	. 	.078 	. ' .206 	-.281 	-.188 

	

-.021 	.. . -.022 	-.154 	-.151 	.269 

	

. -.240 	., -.038 . . 	.493 	-.021 	• -.149 

	

.----.179 	.-.015 	. .329 	.007 	• 	.095 

	

. -.110 	. .226 	-.022 	• -.045 	- .031 

	

-.060 	1 -..676 	-.018 	.170 	:.019 

	

-.032 	: -.068 	.025 	-.195 	. -.193 

	

.074 	. !-.586 . 	-.030 	-.090 	.161 

.139 	• -.126 	. -.333 	.075 	• 	-.084 

	

. .195 	• .. .076 	-.250 	-.167 	• 	-.143 
.179 	' 	-.258 	.193 • 	-.125 	.303 

	

.370 	'• -.203 	.. .037 	-.070 	• 	.394 
• .329 	. -.079 	-.056 	-.039 	-.407 

	

-.034 	.100 	.012 	-.003 	-.286 

	

-.255 	.• • -..018 . 	.453 	-.062 	.029 

	

.. -.107 	. -.220 	.155 . 	-.031 • 	, -.171 

	

.046 	.287 	• -.054 	.222 	.02 

	

.654 	.137 	.151 	.173 	-.052 

	

..132 	.013 	- • 	.0)8 	• .100 	-.260 

	

.611 	.303 	.049 	.194 	.014 
• .015 	. 	.122 	.108 	, .014 	-.028 

	

- .250 	-.095 	. -.252 	-.260 	-.013 

	

.274 . 	.055 	-.216 	-.035 	.041 

	

.074 	-.633 	-.400 	.675 	-.360 

	

-.075 	.281 	.047 	-.140 	• 	-.079 

	

-.287 	-.253 	.226 	-.133 	. .073 

	

-.180 	-.120 	.253 	' -.017 	-.020 

	

..198 	-.220 - 	.005 	-.206 	.297 

	

-.138 	-.540 	7.101 	.385 	• -.1.18 

	

-.028 	,088 	-.299. 	.021 	.026 

	

.-.047 	,222 	-.137 	. -.187 	-.007 

	

.247 	-.042 	-.213 	-.079 	. .031 

	

.690 	.033 	.052 . 	.728 	.. -.102 

-.080 
.003 
.058 
.098 

-.072 
.024 
.266 

-.032 
.643 

-.247 
-.0S9 
.094 
.275 

-.20R 
.060 

-.028 
-.048 
.323 
.190 
.086 

-.035 
• .044 
.-.212 
- .062 
- .094 
-.103 
-.466 
.143 

-.108 
-.031 

..053 
-.093 
-.020 
.036 

-.111 
.268 

-.055 
.127 

- .092 
.2 50 

-.127 
-.154 
-.124 
.118 

-.014 
.150 

-.125 
-.050 
.059 
.406 
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Varial)(,'l(q) 

1 
2 

4 
5  

7 

8 

9 
• 10 
:11 

: 
• 13 

• - 14 
15 
16 

• 17 
• • 18 

20 
21 

.22 
• 23 
• 24 

*: 26 
• 27 

28 
29 

• : 30 
:31 

• 32 
33 
34 

:35 
.! 	36 

. 37 
::.••• 38 
• * 39 

• .40 
, 41 

42 
*. .43 

44 
. 45 
• 46 

47 
48 

• 49 
- 50 

1 

- .392 
7.941 
•-. 647 

• -1.009 
• -.775 

-.455 
-.549 

• 

7.242 

-.596 
-.792 

. 7.651 

-.192 
•-!.035 
-.848 
-.646 
-.472 
-.691 

.7,542 
:7,640 

-,878 

- .572 
. - t 726 

•-, 477 
,045 

-,527 
-,738 
-043 

- i75) 
-.848 

• -.582 
-.636 

--.943 
• -.669 
-.893 
-.313 

-1.022 

-.596 
-.389 
-.200 
-.887 
7. .6)3 
-.661 
-.511 

.-.519 
-.740 

-.416 
-.147 

•- • 

.632 
-.029 
-.384 
.134 

-.327 
.204 

-.227 

-.397 
.295 

4, 567 
.088 

-.161 
-.149 
-.049 
.071 
.075 
.097 

-.060 
.048 

-.459 
-.467 

:.005 
.063 

-.114 
-.060 

.055 

.163 

.022 

.213 

.210 
-.098 
-.398 
-.311 
.170 
.437 

.008 

.541 

-.192 
.121 

.087 

.279 

-.045 

-.3)8 
-.306 

-.070 
-.350 
.129 

- .051 
.268 
.493 

.261 

.243 

-.199 

-.003 
.427 

• -.257 

..081 

' .064 
-.009 
.019 
.307 

• .109 
-.295 

.099 

.320 

.056 

.193 
7.094 
-.104 
-.186 

: .068 

-.113 
.911 

-.175 
-.323 
-.086 
.064 
.037 
.023 
.330 

-.113 

-.030 
.350 

-.193 
.374 

.372 

.432 

-.036 
. .109 

,-.046 
.201 
.232 

-.076 

.488 
-.058 

Factdren 

II 	1J1 	. 	IV V .  
• ■■•••■•••• 

V I 

.• 

• . 	.350 	• • .031 	-.168. 	.065 

	

. .228 	-.015 	... -.025 	: -.213 

	

..098 	.035 	-7441 	• .168 
• .129 	-.083 	•.. -.067 	-.177 

	

- .097 , •.,040 	-.075 	.079 

	

.176 	• 	.134 	• 	.086 	•• 	-.151 

	

-.3S9 	.220 	.109 	.113 
-.110 • 	. .112 	..368 	-.025 

	

. -.054 	.05 	.362 	.001 
: .045' 	.231 . 	-.059 	-.478 
. .065 . 	-.422 	: • 	.057 	.212 

	

. -.090 	. .166 	• .142 	• -:393 

	

•• • .031 	•. ' 	.039 	-.441 	' 

	

':••• .198 	• 	-.170 	. 	.613 • 	.200 
• -.202 -.141 

	

-.434 	- 	-.098 	• • -.191 	.010
• 

	

.032 	 .283 • 	 .007 
• -.131 	• 	.466 • 	 -.232 	. 	-.209 

	

-.247 	-.296 	' 	• .118 	-.063 

	

..126 	 -.047 	. 	.209 
• • .126 • 	 -.053 	• .063 

.083 • • .. 	 -.069 • 	• -.079 

	

. -.028 	• 	.319 	• 	 .118 	-.177

•  • -.121 	• -.319 	: 	.185 	.127
• -.400 - 	.216 	. • -.016 • 	 .248 

• .397 	• .333 	' 	 -.111 

	

-.138 	-.604 	•• 	.218 	.575 .  

	

-.416 . 	- .089 	• 	-.019 	'.154 
-.225 • 	.623 	.125 	-.181 

• -.170 	-.398 	-.080 	- .274 

	

-.287 	.025 • 	-.138 	-.208 
• .195 	-.002' 	.043 	.223 

	

..006 	-.117 	.121 	.043 

	

. .232 . 	-.1)02 	-.136 
.1I4 	-.167 	• -.080 	• 	.1.51 

	

-.154 	-.202 	.007 	.053 

• .524 . 	.134 	• 	 -.250 	..037 
• -.126 	• -.104 	-.117 	• • -.087 
• -.161 	 7.074 	• -.064• 

	

-.403 	.103 • • -.023 	-.038 
• .168 	- 	.385 • 	• ;185 	-.137 

	

.244 	-.287 	. • .119 	-.025 

	

.018 	• 	.125 	.092 	.128 

	

-.197 	.113 	• 	-.062 	.123 

	

-.234 	• .032 	-.087 	.451 

	

-.060 	.247 : 	.048 	-.170 

	

.295 	-.010 	..219 	.024 

	

.233 	-.086 

•-.136 	.030 	-.156 	.018 
.195 	.210 	.029 	.074 
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