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Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een dossieronderzoek naar
de werking van een prioriteitenprocedure bij justitie en politie in de gemeente
Enschede. Deze procedure vormt onderdeel van een groter scala van activiteiten
dat op basis van het Beleidsplan Criminaliteitsbeheersing Enschede is ontwikkeld.
Dit plan kent prioriteit toe aan vier misdrijfcategorieën. Er wordt door politie,
justitie en gemeentebestuur extra aandacht geschonken aan geweld tegen perso-
nen, geweld tegen goederen, woninginbraken en diefstal en heling van fietsen.
Het WODC zal naar verwachting nog dit jaar een meer algemene evaluatie van
het beleidsplan afronden.

Onze dank gaat uit naar mevrouw Van Dorssen en andere medewerkers van de
recherche(-administratie) van de Enschedese politie, alsmede naar de heer Keme-
rink en zijn collega's op het Almelose parket. Hun behulpzaamheid en gastvrij-
heid hebben wij zeer gewaardeerd. De voorzitter en leden van de werkgroep
Beleidsplan Criminaliteitsbeheersing Enschede zeggen we dank voor het waarde-
volle commentaar dat zij op een conceptversie van dit rapport hebben geleverd.

Speciale dank gaat uit naar Henri Romme die niet alleen een belangrijke bij-
drage leverde aan de opzet van het onderzoek, maar ook een aanzienlijk deel van
de uitvoering voor zijn rekening nam. In zijn gezelschap werden ook de avond-
uren na een Enschedese werkdag nuttig en plezierig doorgebracht.
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Samenvatting en conclusie

In 1984 werd in het driehoeksoverleg van Enschede het Beleidsplan Criminali-
teitsbeheersing vastgesteld. Dit beleidsplan wordt gekenmerkt door twee belang-
rijke uitgangspunten. Allereerst is nadrukkelijk vastgesteld dat er een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid bestaat voor de beheersing van het criminaliteitspro-
bleem in de gemeente. Het is niet alleen een exclusieve taak voor politie en justi-
tie, ook het gemeentebestuur van Enschede kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de beheersing van de criminaliteitsproblematiek door het ontwikkelen van op
preventie gerichte activiteiten. Een en ander strookt met de conclusies en voor-
stellen die de Commissie kleine criminaliteit (Commissie Roethof) later in het-
zelfde jaar verwoordde in haar interimrapport. De regeringsnota `Samenleving en
Criminaliteit' (1985) en de daaropvolgende reservering van 45 miljoen gulden
voor de subsidiëring van lokale bestuurlijke preventieprojecten, hebben er in-
middels toe bijgedragen dat er op vele plaatsen in het land initiatieven op dit
gebied zijn ontplooid. Een tweede essentieel kenmerk van het Enschedese be-
leidsplan is het voorrangsbeleid, ofwel de prioriteitenstelling binnen de aanpak
van het criminaliteitsprobleem. Besloten is om de extra aandacht te richten op
delicten waarvan de inwoners van de gemeente persoonlijk slachtoffer kunnen
worden en die door ernst of frequentie voor de nodige onrust of overlast zorgen.
De uiteindelijke keuze viel, mede op grond van het WODC-rapport 'Criminali-
teitsbeheersing in Enschede' (1983), op een geïntegreerde aanpak van vier typen
delicten, nl. geweld op straat en in openbare gelegenheden tegen personen, ge-
weld tegen goederen (met name vernieling), woninginbraak en diefstal of heling
van fietsen.

De werkgroep die het plan concipieerde en waarin de diverse participanten
(politie, justitie en gemeente) zijn vertegenwoordigd, kreeg tot taak voorstellen te
doen en activiteiten uit te werken die tot een geïntegreerde aanpak van deze
misdrijfcategorieën zouden leiden. Daarbij ging het zowel om het uitbouwen van
reeds bestaande maatregelen, alsook om het initiëren van nieuwe activiteiten.
Een van die nieuwe activiteiten was een prioriteitenprocedure bij de opsporing en
vervolging van de vier delicttypen. De afspraak was dat vanaf medio 1985 de
processen-verbaal van prioriteitsdelicten zouden worden voorzien van een P-stem-
pel (P=Prioriteit), waardoor de dossiers in het gehele traject politie-justitie ge-
makkelijk herkenbaar en bij voorrang verwerkbaar zouden zijn. Gestreefd werd
naar een snelle(re) afdoening van deze zaken door politie en justitie. Ook in
andere opzichten zou het openbaar ministerie van de routine afwijken. Onder
meer door minder 'kale' beleidssepots bij meerderjarigen toe te passen. Zaken
zouden alleen bij hoge uitzondering zonder waarschuwing of voorwaarde worden
geseponeerd. Tevens zou men trachten gelijksoortige zaken geclusterd op de
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zitting te brengen en tijdens het requisitoir de prioriteit van juist deze delicten
nogmaals publiekelijk - via de pers --te benadrukken.

De gedachten die daaraan ten grondslag lagen, waren als volgt. Afdoeningen
die pas vele maanden na het delict volgen, wijzen bij relatief eenvoudige zaken
niet op een grote daadkracht van politie en justitie, maar eerder op een ineffi-
ciënt werkend of overbelast systeem. Men gaat ervan uit dat een dergelijk imago
nadelige gevolgen heeft voor de preventieve werking van het strafrechtelijke
apparaat. Van een beleid dat uitgaat van de lik-op-stuk-gedachte, wordt in pre-
ventief opzicht meer effect verwacht. Bij een snelle afdoening Egt het delict nog
vers in het geheugen van de verdachte. Door een, voor hem of haar onverwacht,
snellere reactie van dat apparaat zijn de gevolgen van'de gepleegde feiten direct
voelbaar. Indien dergelijke zaken met voorrang worden afgedaan en tevens met
de nodige publiekelijke nadruk, zullen zowel de plegers van deze feiten als bui-
tenstaanders (waaronder ook de potentiële delinquenten) de indruk krijgen dat
aan dergelijke vergrijpen zwaar, in elk geval zwaarder dan vroeger, wordt getild.

Om enig inzicht te krijgen in het functioneren en de effecten van de P-procedure,
zijn gedurende twee perioden van negen maanden alle naar justitie ingezonden
processen-verbaal waarin één of meer prioriteitsdelicten zijn vermeld, geanaly-
seerd. In de eerste periode (de `voormeting') was de P-procedure nog niet opera-
tioneel, bij de aanvang van de tweede periode (de `nameting') had men al bijna
een jaar ervaring met dit beleid. Door vergelijking van de uitkomsten van, beide
onderzoeken kan worden nagegaan of de P-procedure inderdaad invloed heeft
gehad op snelheid en aard van afdoening in prioriteitszaken.

Omdat vooraf rekening werd gehouden met een storend verschil in zakenaan-
bod in beide onderzoekperioden, is ter controle een groot aantal dader- en de=
lictkenmerken in het onderzoek. betrokken. Deze puur onderzoektechnischë rede-
nen omtrent vergelijkbaarheid van voor- en nameting hebben ertoe geleid dat in
het rapport ook andere onderwerpen uitgebreid aan de orde kunnen worden ge-
steld. Zo kan met behulp van het onderzoeksmateriaal een meer gedifferentieerd
beeld worden geschetst van de vier categorieën misdrijven en de personen dië
daarvan worden verdacht. Ook levert het onderzoek een aantal meer algemene
bevindingen op, die goeddeels onafhankelijk zijn van specifiek lokale factoren. Zo
kan onder andere inzicht worden verschaft in het hoe en waarom van het sepot-
beleid. Ook komt zeer duidelijk naar voren dat, vooral bij geweldsdelicten en
fietsendiefstal, politie en justitie menigmaal worden geconfronteerd met ontken-
nende verdachten en dientengevolge met problemen rond de bewijslast. Dat heeft
weer tot gevolg dat de (primair) door de politie ten laste gelegde wetsartikelen in
de latere rechterlijke vonnissen lang niet altijd zijn terug te vinden. Vergelijking
van politie- en justitiestatistieken op specifieke delïcttypen dient alleen al, om .die.
reden met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Maar beter inzicht iris. deze
materie kan ook van nut zijn voor de (publieke) meningsvorming over het straf-
rechtelijk proces. Buitenstaanders zijn zich over het algemeen weinig bewust van
de juridische haken en ogen die zich bij de bewijslast, en dus bij verbalisering en
vervolging van verdachten, voordoen.



De onderzochte processen-verbaal
Voor wat betreft de vergelijking tussen voor- en nameting kan gesteld worden dat
het zakenaanbod in de tweede periode in grote lijnen niet erg afwijkt van dat in
de eerste periode. Daarom zal bij de beschrijving van delict- en daderkenmerken
geen onderscheid worden gemaakt tussen de beide onderzoekperioden. Alleen als
er opvallende verschillen zijn, wordt daarvan melding gemaakt.

In de beide onderzoekperioden zijn in totaal ongeveer 550 politiedossiers be-
studeerd, waarin 900 personen werden verdacht van het plegen van rond de 2500
P-delicten. Iedere dag rondde de Enschedese politie gemiddeld één P-onderzoek
af tegen twee personen die verdacht werden van 4 à 5 delicten.

De geverbaliseerde geweldplegers tegen personen nemen in kwantitatieve zin
een belangrijke plaats in: ruim 40%. De drie andere groepen verdachten (geweld-
plegers tegen goederen, woninginbrekers en fietsendieven) vormen ieder afzon-
derlijk nog geen 20% van het in het onderzoek betrokken aantal verdachten.
Hierbij moet worden aangetekend dat het om geverbaliseerde verdachten gaat;
met ander woorden: de opgehelderde criminaliteit. Die is qua delictsverdeling
sterk afwijkend van de totaal ter kennis gekomen criminaliteit. Geweldsdelicten
tegen personen worden nl. in grote meerderheid opgehelderd, in tegenstelling tot
andere typen misdrijven. De landelijke oplossingspercentages voor de andere in
het onderzoek betrokken delicttypen komen niet boven de 15% uit.

Geweld tegen personen
De intentie van een geweldpleger bepaalt in grote mate welke artikelen van het
Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn. Door nevenvermelding van artikel 45
(poging) kan de politie in voorkomende gevallen aangeven dat de verdachte is
blijven steken in slechte bedoelingen. Een probleem is dat veel geweldplegers
ontkennen of de zaak bagatelliseren. Dat geldt niet alleen voor het oogmerk
waarmee ze hebben gehandeld, maar ook voor de handelingen zelf. Na lezing van
de dossiers ontstond zelden een duidelijk en door alle betrokkenen bevestigd
beeld van de voorgeschiedenis en de strafbare handelingen. Dat maakt het voor
de politie niet altijd gemakkelijk om vast te stellen welke wetsartikelen van toe-
passing zijn.

Onder de noemer geweld tegen personen kan een veelvoud aan strafbare feiten
worden ondergebracht. De meeste geweldplegers tegen personen wordt eenvoudi-
ge mishandeling of openlijke geweldpleging ten laste gelegd. In afnemende aan-
tallen gaat het voorts om verdachten van diefstal met geweldpleging, bedreiging,
opzettelijk zware mishandeling, moord en doodslag, verzet tegen of belemmering
van een (opsporings)ambtenaar, afpersing, verkrachting en aanranding.

Bij meer ernstige tenlasteleggingen blijkt het vaak om pogingen te gaan. In dat
soort zaken wordt regelmatig een subsidiaire tenlastelegging toegevoegd, waarin
een minder zwaar bedreigd wetsartikel is genoemd. Daarbij moet gedacht worden
aan poging moord c.q. doodslag, poging doodslag c.q. opzettelijk zware mishande-
ling, poging opzettelijk zware mishandeling c.q. mishandeling en poging verkrach-
ting c.q. aanranding. Hiermee geeft de politie in feite aan dat er onduidelijkheid
bestaat over de gebeurtenissen of de intentie van de dader en dat men de bewijs-
last voor het eerstgenoemde misdrijf niet optimaal acht. Dat dit niet ten onrechte
is, blijkt wel uit een vergelijking van de primaire politiële tenlastelegging en de
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artikelen vermeld in de latere rechterlijke vonnissen. In een kwart van de geval-
len zijn er verschillen. Vaak wordt een verdachte schuldig verklaard aan overtrom
ding van het door de politie subsidiair ten laste gelegde artikel. Maar ook als van
een subsidiaire tenlastelegging geen sprake is, vinden er afzwakkingen plaats.
Openlijke geweldpleging uitsluitend tegen personen wordt nogal eens 'mishande-
ling' en openlijk geweld uitsluitend tegen goederen 'vernieling'.

De toegepaste wetsartikelen geven slechts een beperkte indicatie van de ernst
en de gevolgen van de gepleegde feiten. Een moord- of doodslagzaak heeft de
ene keer ernstige gevolgen, een andere keer (bij een poging) blijft zelfs het ge-
ringste letsel uit.

Meer inzicht wordt verkregen als er .ook naar de aard van het-geweld en de
ernst van het toegebrachte letsel wordt gekeken. In meer dan de helft van de
gevallen maken de verdachten zich schuldig aan slaan of schoppen, terwijl ruim
een kwart een wapen gebruikt: een hard of scherp voorwerp, een auto of een
vuurwapen. Soms wordt er alleen mee gedreigd, maar vaak wordt het ook daad-
werkelijk gebruikt. Ruim 40% van de geweldplegers verwondt de slachtoffers
zodanig dat medische hulp noodzakelijk is.

Een derde deel van de slachtoffers wordt gevormd door familie en bekenden.
Zelden kan er gesproken worden van 'uitlokking' van het delict. Meestal staat de
reactie van de verdachte in geen verhouding tot eerdere handelingen, uitspraken
of houding van het slachtoffer. Het is opvallend dat een kwart van de slachtoffers
politiefunctionarissen, pompstationhouders, winkeliers, kasteleins en andere per-
sonen die hun beroep uitoefenen, zijn. Kennelijk niet op een manier die de ver-
dachten tot tevredenheid stemt.

Bijzondere aandacht verdient het delict openlijke geweldpleging (artikel 141).
Per definitie wordt dit delict 'openlijk', dus in principe voor het publiek waar-
neembaar, gepleegd. Volgens het Wetboek van Strafrecht kan het geweld zowel
tegen personen als tegen goederen worden gepleegd en moeten er meer verdach-
ten bij betrokken zijn (in vereniging gepleegd). In de praktijk wordt dit artikel
vaak toegepast als het niet geheel duidelijk is voor welke daden en gevolgen de
individuele verdachten verantwoordelijk zijn. In de meerderheid van de gevallen
is het geweld (mede) tegen personen gericht. De dadergroep bestaat nogal eens
uit jongeren die zonder reële aanleiding andere personen (meestal ook jongeren)
molesteren. Dergelijke delicten, waarbij soms zeer grof en brutaal te werk wordt
gegaan en de slachtoffers min of meer toevallig worden gekozen, lijken voor een
stad zorgwekkender dan geëscaleerde ruzies binnen een familie of een kring van
bekenden. Laatstgenoemde delicten worden door een buitenstaander, zelfs al
hebben ze ernstige gevolgen, al gauw met enige afstand gekwalificeerd, als drama-
tische incidenten die vrijwel uitsluitend in sociaal zwakkere milieus voorkomen.

Geweld tegen goederen
De personen die van geweld tegen goederen worden verdacht, overtreden in
meerderheid artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht, d.w.z. vernieling. Een
kleiner aantal personen wordt aangehouden op verdenking van openlijk geweld
(uitsluitend) tegen goederen of van brandstichting. Lang niet altijd kan gesproken
worden van willekeurig vandalisme. De helft van de aangehouden verdachten
gaat gericht te werk. De vernielingen zijn het gevolg van een ruzie tussen de
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verdachte en het slachtoffer. Zeker als het gaat om een al langer lopend conflict,
zal na aangifte de zaak in de regel worden opgehelderd. Het slachtoffer kent
immers de dader, zodat aanhouding van een verdachte niet zo moeilijk is. Dit
impliceert tevens dat de opgehelderde vernielingzaken allerminst representatief
zijn voor alle gepleegde vernielingen. Dat blijkt ook wel uit de aard van de ver-
nielde of beschadigde objecten. Slechts in 15% van de onderzochte zaken ging
het om schending van 'publieke' goederen, zoals overheidsgebouwen en verkeers-
en groenvoorzieningen. Bedrijfspanden, woningen en auto's zijn daarentegen veel
vaker het uitgekozen doelwit van de aangehouden vernieler.

Hoewel in mindere mate dan de geweldplegers tegen personen, ontkennen en
bagatelliseren ook veel geweldplegers tegen goederen de feiten die hen ten laste
worden gelegd.

Woninginbraken
Politiedossiers rondom woninginbraken kunnen zeer omvangrijk zijn. Een aantal
recherche-onderzoeken vertoont namelijk het sneeuwbaleffect. Tijdens het ver-
hoor van verdachten stuit men op de betrokkenheid van telkens weer andere
personen. Een enkele maal leidt dit tot ontmaskering van een groot aantal ver-
dachten (veelal jongeren) dat zich vaak in wisselende combinaties schuldig maakt
aan tientallen strafbare feiten. Vaak overschrijdt het aantal andersoortige diefstal-
len daarbij het aantal woninginbraken.

In de tweede onderzoekperiode functioneerde een politieteam dat speciaal
belast was met het woninginbraak-probleem. Dat heeft ertoe geleid dat de dos-
siers waarin woninginbraken voorkwamen, compacter werden. Recherche-onder-
zoeken werden namelijk vaker tussentijds gerapporteerd aan justitie, waardoor er
minder feiten en minder daders tegelijk ter kennis van justitie werden gebracht.

In tegenstelling tot de agressieve delicten bekennen de meeste personen die
verdacht worden van woninginbraak.

Diefstal en heling van fietsen
De meerderheid van de verhoorde personen wordt verdacht van diefstal of heling
van één fiets. Een aantal van deze verdachten wordt betrapt op heterdaad of kort
na de diefstal in verdachte omstandigheden aangehouden. Anderen worden ver-
dacht, omdat ze na controle op een gestolen fiets blijken te rijden. Vaak zegt de
verdachte zich daar niet van bewust te zijn geweest. De fiets zou gekocht zijn
voor een redelijke prijs van een niet bij naam bekend persoon. Diefstal of heling
is dan moeilijk te bewijzen. Ruim drie kwart van de verdachten doet afstand van
de fiets, zodat voor de rechtmatige eigenaar hoogstens de schade resteert van een
kapot slot of defecte spaken.

In een klein aantal gevallen zijn personen beschuldigd van meer georganiseerde
fietsendiefstallen. Zo haalde een opkoper een flinke winst uit de verkoop van
gestolen fietsen, bij voorkeur van een bepaald duur merk. Die werden min of
meer op bestelling geleverd. Naar schatting zijn zo'n 1500 fietsen in de onder-
zochte perioden op die manier verdwenen.
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Enkele daderkenmerken
De gemiddelde leeftijd van de verdachten van P-delicten bedraagt 24 jaar. De
minderjarigen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de vermogenscategorieën:
maar liefst 40% van de woninginbrekers en fietsendieven is minderjarig. Velen
van hen zijn scholier en wonen nog bij hun ouders.

Meer dan de helft van de verdachten is al eens eerder veroordeeld. Bij plegers
van geweld tegen personen geldt dat het sterkst (65%). Ze hebben ook een meer
gevarieerd delictverleden dan vermogensdelinquenten. De laatsten beperken zich
in meerderheid tot niet-agressieve delicten.

Ongeveer 40% van de plegers van geweld verkeert tijdens het delict onder in-
vloed van alcohol. Bij een aantal typen geweldsdelicten is deze fractie nog groter.
Meer dan de helft van de aangehouden verdachten van moord, doodslag, opzette-
lijk zware mishandeling, verkrachting, openlijk geweld en verzet is onder invloed.
Alleen bij eenvoudige mishandeling (20%) en diefstal met geweldpleging (10%)
ligt het percentage beduidend lager. Minderjarigen, ook degenen die geweld
plegen, zijn veel minder vaak onder invloed.

De verwerking in de opsporingsfase
Geweldpleging tegen goederen en diefstal of heling van fietsen worden in het
algemeen door de politie als minder ernstig beoordeeld in vergelijking met ge-
weld tegen personen en woninginbraken. Dat blijkt ook uit de wijze van verba-
liseren. In meer dan de helft van de gevallen worden de twee lichter geachte P-
delicten met een zogenaamd mini-proces-verbaal ter kennis van de officier van
justitie gebracht. Bij geweld tegen personen is dat nog maar in 15% van de zaken
en bij woninginbraken wordt slechts bij hoge uitzondering van een mini-proces-
verbaal gebruik gemaakt.

Door een verschil in maximale strafmaat geeft ook het Wetboek van Strafrecht
aan dat de vier misdrijfcategorieën gemiddeld verschillend scoren op de 'ernst-
schaal'. Bij vernieling, opzetheling en schuldheling is inverzekeringstelling door
een te lage strafbedreiging in de regel niet mogelijk. Mede daardoor wordt dit
dwangmiddel bij de twee lichte P-delicten weinig toegepast. Inbewaringstelling
wordt zelfs zeer sporadisch toegepast. Woninginbrekers daarentegen worden wel
vaak in verzekering (2 van de 3) en in bewaring (1 van de 3) gesteld.

Recherche-onderzoeken rondom woninginbraken duren gemiddeld langer dan
bij de drie andere typen delicten. Er is een duidelijk verband tussen enerzijds het
aantal verdachten en delicten dat in één en hetzelfde politiedossier aan de orde is
gesteld en anderzijds de opmaaktijd van het dossier. Een week na aanhouding
van de (eerste of enige) verdachte, blijkt drie kwart van de onderzoeken tegen
woninginbrekers nog niet te zijn afgerond. Bij geweld tegen goederen is daaren-
tegen na een week al twee derde klaar. De afhandelingsduur van politie-onder-
zoeken rondom de twee andere P-delicten ligt daar ongeveer tussenin.

De justitiële afdoening
Bijna twee derde van de P-verdachten komt voor de rechter. De overigen weten
hun zaak geseponeerd of betalen een transactiebedrag om vervolging te voorko-
men. Verdachten van woninginbraak komen het meest vaak voor de rechter: in
80% van de gevallen. Verdachten van de twee lichtere P-delicten (geweldtegen
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goederen en diefstal/heling van fietsen) worden, zoals verwacht mocht worden,
relatief het minst vaak met de rechter geconfronteerd: rond de 50%.

De gronden waarop zaken worden geseponeerd, is in de helft van de gevallen
technisch van aard (geen wettig bewijs). De andere helft komt op beleidsgronden
tot stand. Hoewel veel geweldplegers tegen personen of goederen hun daden of
opzet ontkennen dan wel bagatelliseren, resteren er vaak voldoende elementen
die wel ten laste kunnen worden gelegd. Soms omdat niet alles wordt ontkend,
soms dankzij aanvullend bewijsmateriaal van slachtoffers of derden. Bij een ver-
dachte van diefstal of heling van een fiets die alles ontkent, ligt dat wat moei-
lijker. Alleen de omstandigheden waarin hij of zij wordt aangetroffen met de fiets
kunnen soms voor extra belastend materiaal zorgen. Maar dat lukt lang niet
altijd. Daardoor gaat maar liefst een kwart van het totaal aantal verdachten van
fietsendiefstal of -heling vrijuit wegens gebrek aan bewijs. Geverbaliseerde ver-
dachten van woninginbraak bekennen, soms na meer verhoren, uiteindelijk wel in
grote meerderheid. Seponering wegens gebrek aan bewijs komt bij dit type delict
dan ook het minst vaak voor. Bij zaken die op beleidsgronden worden gesepo-
neerd, speelt de persoon of de bijzondere omstandigheden van een verdachte,
dan wel de relatie met het slachtoffer (bij geweld) een rol. Soms seponeert de
officier van justitie de zaak, omdat het delict te gering wordt gevonden voor een
transactie of een vervolging. Beleidssepots worden niet altijd `kaal' gegeven. Min-
derjarigen worden meestal berispt. Bij meerderjarigen is dat veel minder vaak het
geval. Wel wordt soms pas geseponeerd als de schade is vergoed. Een op de drie
zaken die op beleidsgronden wordt geseponeerd, kent een aantoonbare schade
die in principe verhaald kan worden op de verdachte. In minder dan de helft van
de gevallen is een dergelijke schaderegeling tot stand gekomen.

De rechter legt een geweldpleger tegen goederen en een dief of heler van
fietsen zelden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. Bij de twee andere P-
delicten komt dat wel regelmatig voor. Het is niet goed mogelijk om het aandeel
van de berechtingen met een vrijheidsstraf in een exact percentage uit te druk-
ken, omdat nogal wat zaken bij elkaar worden gevoegd en tegelijk met andere
niet in het onderzoek betrokken zaken worden beoordeeld. Bij de niet in gevoeg-
de vorm berechte zaken tegen woninginbrekers volgt in bijna de helft van de
zaken een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Bij geweldszaken tegen perso-
nen, die in sterke mate variëren in ernst, ligt dat lager: ongeveer een derde.

De P-procedure
Na een vergelijking van de uitkomsten van beide metingen moet worden gecon-
cludeerd dat er ten aanzien van de snelheid en aard van de afdoening van zaken
geen verschillen zijn die kunnen worden toegeschreven aan een toepassing van de
P-procedure. Politie en justitie deden de zaken in de tweede periode niet sneller
af dan in de eerste periode, het aantal 'kale' beleidssepots bij meerderjarigen
werd niet minder, van geclusterde zittingen was niet of nauwelijks sprake en in de
rechtbankverslaggeving door de regionale pers werd geen melding gemaakt van
een speciale behandeling van verdachten van P-delicten.

Gesprekken met politie- en justitiefunctionarissen na afloop van het onderzoek
hebben uitgewezen dat de P-procedure in feite nooit goed van de grond is geko-
men. Al tijdens de uitvoering van het tweede deelonderzoek waren daarvoor



aanwijzingen gevonden. Op lang niet alle onderzochte dossiers was namelijk een
P-stempel vermeld. Medewerkers van de recherche gaven desgevraagd achteraf'--
een aantal redenen op. Allereerst vond men al gauw dat er te veel zaken in aan-
merking kwamen voor een P-stempel. Ter illustratie: het aantal door ons onder-
zochte processen-verbaal met bekende dader vormde een kleine 40% van het
totaal aantal naar justitie ingezonden processen-verbaal inzake misdrijven Wet-
boek van Strafrecht. Ten tweede bestond er al een praktijk waarin bepaalde
zaken snel(ler) werden afgedaan, zoals openlijk geweld en zaken waarbij jongeren
betrokken waren. Minder ernstige delicten, zoals vernieling en fietsendiefstal,
waren in politie-ogen minder aangewezen voor een prioriteitsbehandeling. Het
feit dat de gemiddelde politiefunctionaris niet zo optimistisch was over de haal-
baarheid en de effecten van toepassing van de P-procedure, werd als derde punt
genoemd. Het leverde geen voordeel op, alleen maar extra werk. Tot slot is de
verwerkingscapaciteit van de recherche-administratie lange tijd onvoldoende ge-
weest. De toch al geringe animo onder de politiefunctionarissen nam met het
zien van de voortdurend groeiende voorraadstapel (P-)verbalen nog meer af.

Ook op het parket is men nooit in de ban geraakt van de P-procedure. In het
begin zou nog wel aantekening zijn gemaakt in het parketregister en op de om-
slag van het justitiedossier. Later werd dit steeds minder. Er kwamen relatief
weinig zaken met een P-stempel binnen, zodat werd afgezien van het opsparen
van gelijke typen misdrijven. Het samenstellen van clusterzittingen zou de hoofd-
doelstelling van de P-procedure (de versnelde afdoening) te veel doorkruist heb-
ben: in feite werkte het contraproduktief.

Ook onder- de leden van het openbaar ministerie leefde de P-procedure niet.
Het regelmatig ontbreken van het P-stempel op de ontvangen politiedossiers
werkte uiteraard niet, stimulerend., -Maar ook, het openbaar ministerie wees erop -
dat er reeds goed lopende afspraken met de Enschedese politie bestonden. Met
name ten aanzien van de toepassing van snelrecht in zaken van openlijk geweld.

Conclusie
De P-procedure is geen succes gebleken. In het bovenstaande is daarvoor een
aantal redenen genoemd. De kans op succes werd al direct na de start erg klein.
Bij de politie bestond de algemene indruk dat er een te groot aantal zaken in
aanmerking kwam voor de versnelde procedure. De geselecteerde delicten waren
bovendien erg verschillend van aard en verdienden in de ogen van de verbalise-
rende politiefunctionaris niet altijd prioriteit. Bovendien bestond er in de praktijk
voor een aantal van de vier delicten tevoren reeds een 'versnelde', althans specia-
le procedure waarover met justitie afspraken bestonden. De nieuwe P-procedure
was in dergelijke gevallen dus min of meer overbodig: Het een èn -ander had tot
gevolg dat het P-stempel door sommigen tegen wil en dank, door anderen hele-
maal niet werd gehanteerd. Omdat ook het middenkader (brigadiers en adjudan-
ten) in het algemeen weinig vertrouwen had in de zaak, was er bovendien nauwe-
lijks controle op het naleven van de richtlijnen.

Deze samenvatting wordt besloten met enkele kanttekeningen van de kant van de
onderzoekers.
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De meeste tijd bij de afhandeling van misdrijven, gerekend vanaf het eerste poli-
tieverhoor van een verdachte tot aan de justitiële beslissing, verloopt tijdens de
justitiële fase. In Almelo nam in de periode 1984 tot en met 1987 de gemiddelde
doorloopsnelheid van zaken met zo'n 30% toe. In de meeste overige arrondisse-
menten was een soortgelijke ontwikkeling aan de gang. Daar waar in theorie de
meeste tijdwinst te boeken is, werden de verwerkingsproblemen voortdurend gro-
ter. Landelijk bezien kan dit probleem niet verklaard worden door een stijgend
aanbod van strafzaken. Het aantal ingeschreven misdrijfzaken is sinds 1983 gesta-
biliseerd, terwijl het aantal formatieplaatsen en het budget van de rechterlijke
organisatie substantieel toenam.

De Minister heeft in november van het vorig jaar een onderzoek aangekondigd
dat moet leiden tot een beter inzicht in de achtergronden van de groei van de
doorlooptijden en de oorzaken van de verschillen die er zijn tussen de arrondisse-
menten. Steenhuis had al eerder in opdracht van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid een rapport opgesteld, waarin hij onder meer de oprich-
ting voorstelt van zogenaamde filterunits'. Zo'n unit zou in een arrondissement
als Almelo kunnen bestaan uit één officier, één parketsecretaris en een paar
administratieve krachten. De eenheid neemt direct alle binnenkomende zaken
door. Eenvoudige zaken worden zelfstandig afgehandeld, van andere kan bepaald
worden welk traject ze verder moeten doorlopen. Voor ieder traject zouden dan
weer verschillend georiënteerde units verantwoordelijk zijn. Een dergelijke orga-
nisatie kan het gemiddeld aantal bewerkingsstations aanzienlijk verlagen, waar-
door de totale transport- en wachttijd wordt gedrukt.

Niet iedereen binnen de rechterlijke macht is even geporteerd van deze sugges-
tie. Asser meent dat verschuivingen van werkzaamheden binnen de organisatie
wel de doorlooptijden van bepaalde zaken kunnen verkorten, maar dat dit ten
koste gaat van andere zaken. Als er geen verlichting optreedt door wijziging,
vereenvoudiging of eliminering van werkzaamheden, blijft de totaal te verrichten
arbeid hetzelfde. Het uiteindelijke resultaat zal een nog grotere spreiding van
doorlooptijden zijn, hetgeen hij onwenselijk acht2.

Dat Asser de invloed van organisatorische aspecten waarschijnlijk onderschat,
moge blijken uit de resultaten van een recent onderzoek dat in het arrondisse-
ment Zwolle is verricht naar de factoren die de doorlooptijd in dat arrondisse-
ment bepalen. Hoewel de uitkomsten voor een belangrijk deel door de plaatse-
lijke situatie zullen zijn beïnvloed, wordt geconcludeerd dat de combinatie van
een zeer bewerkingsgerichte organisatie, een slechte verblijfsadminstratie van de
dossiers en het ontbreken van een voortgangscontrole een snelle afhandeling van
zaken in de weg staat.

1 Steenhuis, D.W. Doelmatigheid van rechtsvervolging. Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, juli 1988.

2 Asser, R.W. Doorlooptijd - waar gaat het om? Trema, tijdschrift voor de rechterlijke
macht, nr.1, 1989.

3 Baarsma, Sipke e.a. Doorlooptijden teRecht. Afstudeeronderzoek Noordelijke Hoge-
school Leeuwarden, mei 1989.
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In vele arrondissementen zijn inmiddels maatregelen genomen om iets aan het
probleem van de doorlooptijden te doen.-In een op de dagelijkse praktijk afge-
stemd en daardoor ook voor andere parketten zeer bruikbaar rapport, zijn in
Assen alle genomen maatregelen op een rijtje gezet°. Sommige van deze maatre-
gelen zijn tamelijk ingrijpend; niet alleen voor de werkwijze op het parket, maar
ook voor de werkwijze van andere bij het strafproces betrokken organisaties
(politie, reclassering, griffie). Voor een aantal zaken zijn ook alternatieve proce-
dures bedacht. Dit vraagt extra aandacht en kan al gauw worden ervaren als een
belasting. Dat behoeft geen probleem te zijn, zolang men gezamenlijk overtuigd
is van het belang daarvan. Dat brengt ons terug bij de P-procedure in Enschede
en Almelo, waar die overtuiging er duidelijk niet was. Er is ook nauwelijks een
argument te bedenken waarom een Enschedese fietsendief sneller voor de rechter
moet komen dan bv. een Enschedese autokraker, laat staan een Hengelose ge-
weldpleger. Bij de opstelling van het beleidsplan in Enschede is bij een delict als
fietsendiefstal dan ook vooral gedacht aan bestuurlijk preventieve maatregelen,
zoals bv. bewaakte fietsenstallingen, en had men wellicht hieraan in eerste instan-
tie geen politie-/justitieprioriteit moeten geven.

Los van de P-procedure wordt evenwel ook in Almelo zelf gewerkt aan een
verkorting van de doorlooptijden. Vooral voor misdrijfcategorieën die zich beter
dan de vier prioriteitsdelicten lenen voor een versnelde afhandeling over de gehe-
le linie: winkeldiefstal en verkeersmisdrijven. Verdachten hiervan worden in de
regel op heterdaad betrapt, zodat het bewijs geen problemen oplevert. Voor de
aard en zwaarte van de eventueel op te leggen sanctie zijn (deels landelijk gel-
dende) richtlijnen opgesteld, waarbij objectieve gegevens als bv. de waarde van
het gestolene, het alcoholpromillage en de recidivegraad een rol spelen. Daar-
door kan er gemakkelijk een standaardprocedure voor de verwerking op het
parket worden ontwikkeld. Niet alleen wordt hiermee de snelheid van de afkan-
deling bevorderd, dergelijke categorieën delicten lenen zich vanwege de frequen-
tie waarin zij voorkomen, ook beter voor geclusterde zittingen en speciale aan-
dacht bij het requisitoir. Volgens het jaarverslag van het parket over 1988 zouden
deze ontwikkelingen er (mede) toe hebben geleid dat de duur van de afdoening
door de rechtbank is teruggelopen van gemiddeld 224 dagen in 1987 tot 180 da-
gen in 1988. In Almelo wordt evenals in sommige arrondissementen bovendien
geëxperimenteerd met een door het openbaar ministerie aan de politie gemanda-
teerde beslissingsbevoegdheid. Het betreft winkeldiefstal (politietransactie) en
rijden onder invloed. Aan dronken rijders wordt na de ademanalyse al op het
politiebureau een transactie en/of een dagvaarding aangeboden. Hierdoor wordt
niet alleen de tijd die verstrijkt tussen de opmaak van het proces-verbaal en de
samenstelling van de *dagvaarding- op het parket in een klap tot nul gereduceerd,

,ook betekenisproblemen-van de dagvaarding behoren tot het verleden. Deze pro-
blemen zijn er met name de oorzaak van dat de zittingen in Almelo al twee
maanden van te voren worden ingeroosterd, omdat er anders te veel dagvaar-
dingen nietig zouden worden verklaard en zittingen niet optimaal worden benut.

° Maatregelen. verhoging.doorloopsnèlheid.=Arrondissementsparket..Assen,-;juni 1989.

10



Ook de regelmatig te verrichten adresverificaties van verdachten kunnen aldus
achterwege blijven.

Tot slot nog een enkele opmerking over snelrecht. Deze vorm van rechtspleging
wordt nogal eens toegepast bij verdachten die worden voorgeleid op verdenking
van openlijk geweld. Omdat snelrecht de afhandelingsduur ingrijpend verkort,
kan men zich afvragen of niet vaker naar dit middel moet worden gegrepen. Dat
zou betekenen dat bij de samenstelling van zittingslijsten meer reserve voor snel-
rechtzaken moet worden ingebouwd. Maar snelrecht is een nogal ingrijpende
afwijking van de dagelijkse routine. Het gevaar bestaat dat intensivering van deze
vorm van rechtspleging een te zware wissel trekt op de overige zaken. Asser
vraagt zich in eerder genoemd artikel af of de veelvuldiger toepassing van snel-
recht in Amsterdam niet heeft geleid tot nog meer oude zaken.
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1 Inleiding

In het najaar van 1984 presenteerde de driehoek van Enschede (burgemeester,
hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie) het beleidsplan crimi-
naliteitsbeheersing Enschede. Het plan vermeldt zowel preventieve als repressieve
activiteiten die door bestuur, politie en justitie zouden worden ondernomen,
teneinde meer weerstand te bieden aan vier vormen van misdaad. Geweld, ver-
nieling, woninginbraak en diefstal of heling van fietsen zouden in het vervolg
hogere prioriteit krijgen. Bij de keuze voor deze typen misdrijven is een afweging
gemaakt van de ernst van de materiële, fysieke en psychische schade die ieder
van dit soort misdrijven veroorzaakt, van de frequentie van het criminaliteitsver-
schijnsel en van de onrust die de delicten bij de bevolking oproepen. Het in 1983
verschenen WODC-rapport 'Criminaliteitsbeheersing in Enschede' vormde bij de
keuze van de delicten een belangrijke bron van informatie. Het WODC werd
gevraagd om na enige jaren de activiteiten en de effecten die voortvloeiden uit
dit plan, te evalueren.

Een van de activiteiten die in het plan zijn aangekondigd, is de zogenaamde P-
procedure. De Enschedese politie zou ieder dossier waarin een aangehouden
verdachte één van de vier eerdergenoemde delicten ten laste wordt gelegd, snel-
ler afhandelen en met een duidelijke 'P' (van prioriteit) aanduiden. Het openbaar
ministerie zou vervolgens een speciale behandeling toepassen. Daarbij is gedacht
aan een versnelde verwerking en aan geclusterde zittingen van gelijke typen mis-
drijven. Dit laatste biedt de officier van justitie tevens een handvat om in een
requisitoir de bijzondere positie van de vier delicten tijdens een zitting publieke-
lijk (door middel van de pers) te benadrukken. Bovendien zou ernaar gestreefd
worden het aantal beleidssepots van meerderjarige verdachten te beperken.

Een onderdeel van de WODC-evaluatie van het beleidsplan betreft het functio-
neren van deze P-procedure. De basis van dit deelonderzoek werd gevormd door
een dossieranalyse, die uit twee delen bestond. De kenmerken van een groot aan-
tal P-delicten dat in een periode vóór de publikatie van het beleidsplan werd op-
gelost, zijn vergeleken met soortgelijke gegevens van processen-verbaal opgesteld
in een periode ná de invoering van het beleidsplan. Daarbij is niet alleen gekeken
naar bepaalde afdoeningskenmerken beïnvloed door de P-procedure (de effect-
meting), maar ook naar allerlei delict- en daderkenmerken. Het laatste was onder
meer noodzakelijk om de vergelijkbaarheid te kunnen beoordelen van de popula-
ties van misdrijven en verdachten in beide perioden. Er bleken geen al te grote
verschillen te bestaan, zodat eventueel geconstateerde verschillen in de regel niet
zullen kunnen worden toegeschreven aan een verschil in aanbod van zaken.

De onderhavige publikatie is het resultaat van genoemd onderzoek. Het rap-
port bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een beschrijving van de ver-
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schillende typen prioriteitsmisdrijven en de verdachten die daarbij werden aange-
houden (hoofdstuk 3 t/m 8). Dit deel -heeft geen evaluatief karakter en de gege-
vens van beide metingen zijn in de meeste gevallen bij elkaar geteld. Alleen de
verschillen die voor een juiste interpretatie van de bevindingen in het tweede
deel essentieel waren, zijn vermeld. In dat tweede deel volgt een groot aantal
gegevens over de opsporingsfase (hoofdstuk 9) ende justitiële reactie (hoofdstuk
10). Omdat hierbij ook de P-procedure ter sprake komt, worden de uitkomsten
van beide metingen met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 11 ten slotte wordt de P-
procedure nog eens afzonderlijk belicht.

Dit rapport beoogt dus niet alleen een antwoord te geven op de vraag hoe de P-
delicten in de praktijk worden verwerkt en of de P-procedure daadwérkeiijk van .-
de grond is gekomen, maar zal politie, justitie en het gemeentebestuur van En-
schede ook meer in het algemeen inzicht geven in de aard van de (opgeloste)
prioriteitsdelicten en in de personen die deze strafbare feiten plegen.
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2 Methode van onderzoek

Gezien de verwachte variatie aan delicttypen en afdoeningsmodaliteiten, is geko-
zen voor een vrij omvangrijk dossieronderzoek.

De 'voormeting' had betrekking op door de Enschedese politie opgeloste P-de-
licten die werden gepleegd in 1983 en waarvan de processen-verbaal na 31 maart
1983 bij de recherche-administratie werden ingeschreven. Aangenomen werd dat
het grootste deel van deze zaken op het tijdstip van vaststelling van het beleids-
plan (zomer 1984) door justitie zou zijn afgedaan. Voor de nameting is, in ver-
band met mogelijke aanloopproblemen, gekozen voor een periode die niet al te
snel volgde op de zomer van 1984. De 'nameting' besloeg eveneens een periode
van negen maanden en had betrekking op alle in 1986 gepleegde delicten waar-
van de daders na 31 maart van dat jaar werden geverbaliseerd. Het merendeel
van deze zaken werd door justitie in 1986 en 1987 afgedaan. Een klein deel pas
in 1988.

Een eerste selectie van de dossiers die voor beide onderzoeken in aanmerking
kwamen, is tot stand gekomen met behulp van een fichesbestand dat door de
recherche-administratie wordt bijgehouden. Beknopte informatie van alle dossiers
met bekende daders zijn in het bestand gesorteerd per delicttype. Conform de
prioriteitsstelling geformuleerd in het beleidsplan, is bij geweldsdelicten alleen het
geweld dat op straat, in openbare gelegenheden of andere voor het publiek toe-
gankelijke of zichtbare plaatsen in het onderzoek betrokken. Dit betekent vrijwel
al het geweld dat zich buiten woonhuizen afspeelt. Het begrip geweld is in de
meest ruime zin geïnterpreteerd: moord, doodslag, openlijk geweld gericht tegen
personen en mishandeling, maar ook bedreiging met geweld, verzet tegen de
politie, diefstal met geweldpleging, afpersing, verkrachting en aanranding.

De informatie op de fiches gaf niet in alle gevallen uitsluitsel of een proces-
verbaal (pv) voor het onderzoek in aanmerking kwam. In twijfelgevallen werden
de dossiers geraadpleegd. Dit resulteerde uiteindelijk in een selectie van 275
dossiers in de eerste en 284 in de tweede periode. De omvang en complexiteit
van deze politiedossiers varieert enorm. De meest eenvoudige bevatten een zoge-
naamd mini-pv, waarin de verklaringen van één aangever en één verdachte op
een gestandaardiseerd A4-formulier in enkele zinnen worden afgedaan. Er zijn
evenwel ook dossiers die centimeters dik zijn, meer verdachten beschrijven die
alleen of in (vaak) wisselende combinaties tientallen delicten hebben gepleegd.
Zulk een dossier bevat dan vele processen-verbaal van aangiften en verhoren van
verdachten en getuigen. Al deze processen-verbaal krijgen hetzelfde nummer,
soms voorzien van een volgnummer. Het dossier, in feite de bundeling van alle
processen-verbaal opgemaakt in een recherchezaak, krijgt ook dit nummer. Het
gehele dossier wordt in de regel ook met de term 'proces-verbaal' aangeduid.
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Tabel 1 geeft een indruk van de aantallen verdachten en strafbare feiten die in
elk dossier zijn opgenomen. Bij de samenstelling van tabel 1 is een in 'vereniging
gepleegd delict als één strafbaar feit beschouwd. Hetzelfde geldt ook voor direct
op elkaar volgende gelijksoortige vernielingen, zoals bijvoorbeeld het in serie
vernielen van diverse geparkeerde auto's.

Tabel 1: Aantal onderzochte politiedossiers in eerste + tweede onderzoekperiode (totaal
anderhalf jaar), naar aantal verdachten en aantal strafbare feiten

aantal strafbare feiten

aantal verdachten 1 2 3 4=10 11-50 >50 Totaal

1 273 45 13 10 8 - 349
2 54 27 12 18 6 - 117
3 21 8 3 6 4 1 43
4 t/m 10 9 8 6 6 11 6 46
11t/m30 - - - - 1 3 4

totaal 357 88 34 40 30 10 559

De tabel laat zien dat in 273 dossiers (48%) slechts één persoon werd verdacht
van één strafbaar feit. In de overige dossiers waren meer verdachten en/of meer
strafbare feiten opgenomen. Recherche-onderzoeken rondom woninginbraken
waren duidelijk afwijkend van de overige categorieën. Slechts in 12% van de ge-
vallen was daarbij sprake van één feit begaan door één verdachte. In meerder-
heid ging het zowel om meer inbraken als om meer verdachten. Veel inbraken
werden dan ook in vereniging gepleegd. In de 559 dossiers vonden we in totaal
1053 Verificatie- en Informatiestaten (VI-staten). Een VI-staat wordt voor iedere
verdachte opgemaakt, indien politie en/of aangever justitiebemoeienis noodzake-
lijk vinden. Deze 1053 verdachten werden beschuldigd van rond de 2500 delicten,
die ze alleen of in vereniging hadden gepleegd. Een uitzonderlijke zaak waarbij
één verdachte bekende in een periode van drie jaar 1500 fietsen te hebben ge-
heeld (gemiddeld tien per week), is bij de berekening van het totaal aantal opge-
loste delicten buiten beschouwing gelaten teneinde vertekening te voorkomen.
Niet alle 1053 verdachten werd een prioriteitsdelict ten laste gelegd. Het kwam
regelmatig voor dat een recherchezaak resulteerde in een dossier met meer ver-
dachten van diefstallen met braak, waarbij het werkterrein van een aantal van
hen niet lag op woninginbraken, maar op bijvoorbeeld bedrijfsinbraken of dief-
stallen uit auto's. Van de 1053 personen bleken er 901 (445 in het eerste deel-
onderzoek en 456 in de tweede meting) wel verdacht te worden van geweld tegen
personen, tegen goederen, woninginbraak, fietsendiefstal of fietsenheling.

In het onderzoek is verder voor ieder van deze 901 verdachten een uitgébreide
codeerlijst ingevuld, waarbij gegevens zijn ontleend aan de processen-verbaal van
de Enschedese politie en de parketregisters en zittingslijsten van het parket in
Almelo. Tevens is voor iedere verdachte een uittreksel uit het Algemeen Docu-
mentatieregister opgevraagd om na te kunnen gaan of men al eerder met justitie
in aanraking was geweest.
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3 De tenlastelegging door de politie

3.1 Toepassing van het Wetboek van Strafrecht

Het Wetboek van Strafrecht kent vete artikelen waarin feiten strafbaar zijn ge-
steld die gerekend kunnen worden tot één van de vier prioriteitsdelicten. Van de
901 personen die verdacht werden van minimaal één prioriteitsdelict, is nagegaan
welke artikelen door de politie gehanteerd zijn. In het codeerschema is rekening
gehouden met maximaal vier verschillende wetsartikelen per verdachte, exclusief
eventueel subsidiair of alternatief ten laste gelegde artikelen. Indien een verdach-
te meer artikelen cumulatief ten laste zijn gelegd, is de volgorde van codering be-
paald door de ingeschatte ernst van de strafbare feiten waarvan men wordt ver-
dacht en niet door de maximale strafbedreiging volgens het Wetboek van Straf-
recht. Het zwaarste feit bepaalde de rubricering in tabel 2.

Tabel 2: Aantal verdachten per P-categorie, in beide perioden

voormeting nameting totaal

geweld tegen personen 206 193 399
geweld tegen goederen 98 79 177
woninginbraken 76 101 177
diefstal en heling van fietsen 65 83 148

totaal 445 456 901

De in de bijlage opgenomen tabellen A en B geven een volledige opsomming van
de door de politie gehanteerde wetsartikelen in beide deelonderzoeken. Om het
een en ander overzichtelijk te houden zijn de personen die werden verdacht van
een poging (juncto art.45) of medeplichtigheid (juncto art.48), ingedeeld bij de
verdachten van voltooide delicten.

Ter vereenvoudiging van de analyse is van iedere verdachte slechts één ten las-
te gelegd wetsartikel in het verdere onderzoek nader uitgewerkt. Daarbij is geko-
zen voor het eerst gecodeerde artikel, dus voor de meest ernstige feiten en/of
gevolgen.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de vermelde aantallen betrekking hebben
op de aan justitie overgedragen verdachten en niet op de aantallen door hen
gepleegde misdrijven. De cijfers geven dus geen juist beeld van de totale omvang
van de P-criminaliteit in Enschede, die immers voor een aanzienlijk deel onopge-
lost blijft.

In de laatste onderzoekperiode verstuurde de recherche-administratie van het
Enschedese politiekorps in totaal 743 processen-verbaal inzake misdrijven Wet-
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boek van Strafrecht naar het parket in Almelo. Volgens de gegevens uit het on-
derzoek kwamen hiervan 284 processen-verbaal in aanmerking voor de P-proces
dure. Dat is 38% van het totale aantal ingezonden dossiers. Overigens moet hier-
bij opgemerkt worden dat de processen-verbaal die zijn opgemaakt in verband
met misdrijven genoemd in andere wetten dan het Wetboek van Strafrecht (bv.
de Wegenverkeerswet), niet zijn verwerkt in de berekening van het percentage.

3.2 Betrekkelijkheid van de toegepaste wetsartikelen

Regelmatig speelt het opzet waarmee iemand, bepaalde handelingen verricht,
meer nog dan de feitelijk door hem of haar gepleegde daden, een rol bij de toe-
passing van de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Vooral bij geweldsdelic-
ten is dat het geval. Ongeacht de uiteindelijke gevolgen, moet de rechercheur
zich afvragen of het geweld werd gebruikt met het opzet het slachtoffer te doden,
zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, te mishandelen, of dat het werd aange-
wend om diefstal mogelijk te maken, aanhouding te voorkomen of vanwege
sexuele motieven. Door vermelding van artikel 45 van het Wetboek van Straf-
recht kan de politie daarbij aangeven of het bij een poging tot het beoogde mis-
drijf beperkt is gebleven. Opzet tot doden of toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel is in de praktijk vaak moeilijk bewijsbaar. Kenmerkend voor veel geweld-
plegers is de veelal ontkennende houding tijdens de verhoren. Er bleken uit de
onderzochte dossiers niet alleen vaak discrepanties te bestaan tussen de verkla-
ringen van verdachte en slachtoffer; ook getuigen en mededaders gaven regelma-
tig een andere lezing van het gebeuren. Na het doornemen van de dossiers ont-
stond zelden een volledig. en consistent beeld van de feitelijke toedracht tijdens
de `fatale' handelingen, terwijl ook bij de gebeurtenissen die zich vóór het delict
afspeelden (de voorgeschiedenis, de aanleiding, het motief), regelmatig vraagte-
kens konden worden gezet. Zeker als (zwaar) letsel uitblijft, zal een verdachte
niet snel van een erg kwade opzet getuigen. In gevallen met weinig of geen gevol-
gen voor het slachtoffer volgt dan ook vrijwel altijd op een zware primaire po&
tiële tenlastelegging, subsidiair een minder zware. Een paar maal werden auto-
mobilisten die zouden zijn ingereden op personen, zonder hen overigens te heb-
ben geraakt, primair poging tot doodslag en subsidiair poging tot opzettelijk
zware mishandeling ten laste gelegd.

Ook in andere gevallen is de keuze van de artikelen niet altijd even vanzelf-
sprekend. Met name de grenzen tussen openlijk geweld tegen goederen en ver-
nieling en tussen openlijk geweld tegen personen en mishandeling zijn voor niet-
juristen weinig doorzichtig. Als bv. een groepje jongeren 's naehts.na discobezoek
wordt aangehouden, nadat een getuige telefonisch heeft gemeld dat er winkelrui-
ten worden ingetrapt en daarmee de openbare orde wordt verstoord, dan worden
ze verdacht van openlijk geweldpleging. Als na verhoor mocht blijken dat er vol-
doende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat slechts één persoon daadwerkelijk
de vernielingen heeft gepleegd, kan de vraag gesteld worden of het delict wel in
vereniging is gepleegd. De keuze lijkt te worden bepaald door de indrukken die
de politie zich vormt van de opstelling en de betrokkenheid van de eventuele
medeverdachten tijdens de geweldpleging. Soms wordt de oorspronkelijke verden-
king gewijzigd in `vernieling', maar dat gebeurt lang, niet- altijd.

18



Ook bij diefstal of heling van fietsen kan sprake zijn van verschil in interpretatie.
Iemand die een fiets steelt, overtreedt daarmee ofwel artikel 310 (eenvoudige
diefstal) of artikel 311, lid 4 en/of lid 5 (diefstal in vereniging en/of door middel
van verbreking). Laatstgenoemd lid treedt in werking als de fiets wordt weggeno-
men na verbreking van slot of ketting. Juridische onderscheidingen veroorzaken
enige complicaties. Iemand die bij controle in het bezit blijkt te zijn van een
gestolen fiets en beweert deze fiets van een onbekend persoon te hebben ge-
kocht, kan dan wel door de politie verdacht worden zelf de diefstal te hebben
gepleegd, naar de modus operandi kan de politie slechts gissen. In op het oog
vergelijkbare gevallen wordt dan ook de ene keer artikel 310, de andere keer
artikel 311 ten laste gelegd.

In het zojuist genoemde voorbeeld zal de politie ook aan de mogelijkheid van
heling denken. Vrijwel alle ontkennende verdachten van fietsendiefstal werd dan
ook subsidiair artikel 416 (opzetheling) en 417bis (schuldheling) ten laste gelegd.
Van schuldheling is sprake als de fiets uit het voorbeeld gekocht zou zijn voor
f 50, terwijl de marktwaarde f 500 bedroeg. De verdachte had dan redelijkerwijs
kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed ging.

Bij ontkennende verdachten zal de rechercheur een persoonlijke inschatting
maken van de gepleegde strafbare feiten. Heeft de verdachte de fiets zelf gesto-
len? Zo ja, is dat voorafgegaan door verbreking van het slot? Of is diefstal niet
aannemelijk en ligt het meer voor de hand dat de verdachte de fiets inderdaad
van een derde heeft gekocht? Zo ja, zou de verdachte hebben geweten dat de
fiets van diefstal afkomstig was? Of had hij dit hoogstens kunnen vermoeden,
gezien de prijs of de omstandigheden waaronder de transactie plaatsvond? En
wat te doen met de verdachte die aangeeft voor de fiets een goede prijs te heb-
ben betaald op een markt en beweert er totaal niet bij te hebben stil gestaan dat
de fiets wel eens gestolen zou kunnen zijn? Was hij wellicht echt te goeder
trouw? Het is theoretisch denkbaar dat de rechercheur aangeeft geen enkele
mogelijkheid bij voorbaat uit te sluiten. Met andere woorden dat gekozen wordt
voor artikel 311, lid 5 c.q. artikel 310 c.q. artikel 416 c.q. artikel 417bis. Zo ver
ging men in de meeste gevallen echter niet. Wel bleken gelijksoortige verklarin-
gen van verdachten de ene keer te worden vertaald in diefstal, een ander keer in
heling, terwijl soms op beide mogelijkheden werd gewezen.

Om een indruk te krijgen van de verschillen tussen politiële tenlasteleggingen
en de latere rechterlijke uitspraken is in de eerste meting ook gekeken naar de
wetsartikelen die in de vonnissen waren vermeld. Zo bleek in een kwart van de
voor een vergelijking in aanmerking komende zaken het zwaarst bedreigde artikel
uit de politiële tenlastelegging af te wijken van het zwaarstbedreigde uit het von-
nis. Meestal werd het vonnisartikel minder zwaar bedreigd dan het (primair)
vermelde artikel op de Verificatie- en Informatiestaat of het proces-verbaal. Bij
de moord- en doodslagpogingen was dat vrijwel altijd het geval en vonniste de
rechter conform de subsidiaire tenlastelegging van de politie, ofwel (poging tot)
opzettelijk zware mishandeling. Ook in gevallen waarin de politie geen subsidiaire
tenlastelegging had vermeld, vonden er afzwakkingen plaats. Zo beoordeelde de
rechter meer dan eens de door de politie tenlastegelegde openlijke geweldpleging
als 'mishandeling' of `vernieling'. Een aantal van deze mutaties zal reeds zijn in-
gegeven door de officier van justitie die de politiële tenlastelegging immers naar
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eigen inzicht omzet in een dagvaarding. Daarbij zullen onbewijsbaar geachte as-
pecten uit de politiële tenlastelegging worden geschrapt.

Geconcludeerd moet worden dat de door de politie gehanteerde wetsartikelen,
zeker als het om pogingen tot geweldsmisdrijven gaat, slechts een globale indica-
tie vormen van het feitelijk gebruikte geweld en het toegebrachte letsel. Met
name als we naar de mate van het letsel kijken, blijkt overduidelijk hoe
heterogeen een groep zaken met identieke tenlasteleggingen in dat opzicht kan
zijn. Naast zaken zonder letsel ging het namelijk bij de helft van de moord- en
doodslagpogingen om steek- en schietpartijen, waarbij wel degelijk zeer ernstige
gewonden vielen. Ook in geweldszaken zonder de aanvullende vermelding van
artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht (pogingen), kan de aard van het
geweld zeer uiteenlopen. Een jongen die een medescholier intimideert en zijn
vuurwerk afpakt maakt zich bv. net als een ander die een winkelier berooft na
hem met een hard voorwerp op het hoofd te hebben geslagen, schuldig aan dief-
stal met geweldpleging (art. 312).

In de volgende hoofdstukken zal daarom dieper worden ingegaan op de aard
van de opgeloste P-delicten.
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4 Geweld tegen personen

In de beide onderzoekperioden (in totaal anderhalf jaar) werden 399 personen
aangehouden die werden verdacht van één of meer geweldsdelicten buitenshuis.

Voor bestuur, politie en justitie kan een inzicht in de achtergronden van de
delicten, zoals de motieven van de geweldplegers, van belang zijn bij de ontwik-
keling van maatregelen om deze vorm van criminaliteit te beteugelen. De tenlas-
telegging verschaft in een aantal gevallen reeds informatie. Bij delicten als verzet
(22 maal), belemmering (acht maal), verkrachting (vijf maal), aanranding (drie
maal), diefstal met geweldpleging (43 maal) en afpersing (tien maal) lijkt het
motief evident. Zo bleek verzet tegen een ambtenaar `in de rechtmatige uitoe-
fening zijner bediening' door middel van geweld of bedreiging van geweld in alle
gevallen gericht te zijn tegen politiefunctionarissen, waarbij de verdachten aan-
houding wilden voorkomen. In de helft van de gevallen vond het verzet in het
verkeer plaats, omdat men werd aangehouden voor dronken rijden. De personen
die een opsporingsambtenaar belemmerden, wilden beletten dat een metgezel
werd aangehouden. Dit werkte averechts en leidde uiteindelijk tot hun eigen aan-
houding.

Bij het betrekkelijk kleine aantal personen dat op verdenking van aanranding
of verkrachting buitenshuis werd aangehouden, ging het twee maal om ontucht
met minderjarigen, drie maal om handtastelijkheden eventueel vergezeld van
oneerbare voorstellen (aanranding/poging tot verkrachting), twee maal om vrij-
willig bedreven sex (aangeefster bekende achteraf uit wraak de verkrachting te
hebben verzonnen) en slechts één maal om een daadwerkelijke verkrachting
onder bedreiging van een schroevedraaier.

Diefstal met geweldpleging wordt strafbaar gesteld in artikel 312 van het Wet-
boek van Strafrecht. Financieel gewin speelt bij dit delict meestal, maar niet
altijd, de belangrijkste rol. Onder diefstal met geweldpleging valt namelijk ook
geweld met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad de vlucht mogelijk te
maken of om zich te verzekeren van het bezit van het gestolene. In dat geval
heeft de dader doorgaans niet de vooropgezette bedoeling gehad om geweld te
gebruiken of ermee te dreigen. In de onderzoekperioden werden een paar win-
keldieven en een dief van een fiets door de winkelier c.q. de eigenaar van de fiets
aangesproken of vastgepakt, waarbij de verdachten door middel van geweld of
dreiging met geweld probeerden te ontkomen.

In de meeste onderzochte zaken kan evenwel gesproken worden van een bero-
ving. Een niet-juridische term, waaronder zowel diefstal voorafgegaan of verge-
zeld van geweldpleging wordt verstaan als afpersing. In het laatste geval pakt de
verdachte niet zelf de goederen, maar dwingt hij het slachtoffer door geweld of
dreiging met geweld de goederen af te geven. Gewonden vielen in zulke gevallen
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meestal niet, omdat doorgaans alleen werd gedreigd met geweld. Wel bleek de
aard van de berovingen in:beide .perioden nogal verschillend. In.de .eerste .onder-
zoekperiode ging het overwegend om (jonge) tasjesrovers, in de tweede periode
waren het vaker overvallen op winkels en benzinestations.

Bij de delicten bedreiging, openlijk geweld tegen personen, moord, doodslag en
mishandeling kan uit de ten laste gelegde artikelen moeilijk een aanleiding of een
motief worden afgeleid. Was de gewelddadige uitbarsting het vrijwel onvermij-
delijke gevolg van een druppel die de emmer vol met conflictstof tussen twee
partijen deed overlopen (bv. familie, buren, enz.)? Of ging het om een geïsoleerd
incident, een min of meer toevallige confrontatie op straat of in een opgpl are
gelegenheid? Was het slachtoffer beroepsmatig bij het.conflict tbetrokkerï (kaste-
lein, portier, benzinestationhouder, politiefunctionaris, taxichauffeur, enz.) waar-
bij de verdachte zich benadeeld of misschien onheus bejegend voelde? Los van
de vraag of daar wel voldoende reden voor was? Een derde mogelijkheid is het
vrijwel ontbreken van een reële aanleiding. Het geweld als `kick' met alcohol als
katalysator.

De opgeloste delicten `bedreiging' en openlijk geweld tegen personen' zijn, wat
bovenstaande achtergronden betreft, het beste te typeren. In de regel zijs{ klacht-
offers van bedreiging verwanten of bekenden van de verdachten (familie, ex-pact-
ners, buren, enz.), ofwel personen die bij de uitoefening van hun beroep niet han-
delden naar de wens van de verdachten. De verdachte dreigt met direct geweld,
omdat hij op dat moment zijn zin wil hebben of hij dreigt met een latere wraak-
actie. Openlijk geweld (art. 141 Wetboek van Strafrecht) daarentegen wordt niet
zelden tegen voor de dader onbekende personen gepleegd. en nogal eens onder,
invloed van alcohol en zonder reële aanleiding.

Per definitie wordt dit. geweld in vereniging gepleegd en.schaadt het de;open-
bare orde. Het gebeurt `openlijk', in principe voor het publiek waarneembaar. Bij
de zaken werden op een enkele uitzondering na meer verdachten aangehouden
(gemiddeld drie). Kenmerkend voor dit delict is voorts de onduidelijkheid die er
heerst ten aanzien van ieders aandeel in het totaal van de strafbare handelingen.
Ook gaat het geweld tegen personen nogal eens gepaard met geweld tegen goe-
deren. Zodra een bij het openlijk geweld betrokken dader kan worden.aangewe-
zen die alleen verantwoordelijk is voor zeer zwaar letsel (bv. door het tongen
van een messteek), zal de politie bij het opmaken van het proces-verbaal geneigd
zijn om de betrokken verdachte opzettelijk zware mishandeling op poging tot
doodslag ten laste te leggen. En dus niet openlijk geweld dat zwaar lichamelijk
letsel (art: 141, lid 1) of de dood (art. 141, lid 2) ten gevolge heeft. Door de aard
van het delict zal het geen bevreemding wekken dat juist verdachten van openlijk
geweld vaker dan andere -geweldplegers d e :handelingen pntkennen .of-hup .eigen
aandeel bagatelliseren.

Van de geweldsdelicten resteren nog poging tot moord, doodslag en mishande-
ling. De redenen waarom deze ,delictén worden gepleegd, alsmede de relaties
tussen daders en slachtoffers lopen meer uiteen dan bij de eerder genoemde
delicten; Volledig willekeurig geweld kwam betrekkelijk weinig voor. Vaak was er
wel een incident aan voorafgegaan (bv. in of vóór een café pf in het verkeer).
Iets minder vaak vormden langdurige ruzies tussen verwanten of bekenden de
oorzaal..
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Tot slot van dit hoofdstuk volgt een aantal tabellen, waarin een kwantitatief over-
zicht wordt gegeven van de diverse kenmerken van de totale opgeloste gewelds-
criminaliteit. Allereerst komen in tabel 3 de gebruikte geweldsmiddelen aan bod.

Tabel 3: De aard van het geweld

abs. %

zelf geen bedreiging of geweld toegepast (bv medeplichtig) 23 6
verbale bedreiging 16 4
bedreiging niet voorwerp, wapen 25 6
duwen, trekken, vasthouden 27 7
slaan, schoppen 221 55
gooien of slaan met hard voorwerp 43 11
met auto op persoon inrijden 12 3
sexuele handelingen 6 2
steken met scherp voorwerp of schieten met vuurwapen 26 7

totaal 399 100

De tabel laat zien dat in meer dan de helft van de gevallen de aangehouden
personen werden verdacht van slaan of schoppen. Ruim een kwart van de ver-
dachten hanteerde een wapen: een hard of scherp voorwerp (mes, kapot bier-
glas), een auto of een vuurwapen. Soms om de tegenstander te bedreigen, maar
meestal om hem of haar te attaqueren.

Naast het gehanteerde middel en de eerder vermelde ten laste gelegde wets-
artikelen, vormt het aan het slachtoffer toegebrachte letsel een derde indicatie
voor de ernst van het delict. Als er uitsluitend werd gedreigd met geweld, dan
bleef het slachtoffer uiteraard gevrijwaard van lichamelijk letsel. Meestal was er
eveneens geen letsel als er alleen werd getrokken of geduwd. Maar ook als er
met een auto op iemand wordt ingereden of als er werd geschoten, kan letsel
achterwege blijven. Tabel 4 geeft een indruk van de fysieke gevolgen van de
geweldscriminaliteit.

Tabel 4: De medische gevolgen van slachtoffers van geweldsdelicten

abs. %

niet van toepassing: geen pijn of letsel 114 29
pijn, licht letsel (waarschijnlijk geen behandeling) 120 30
doktersbehandeling, eventueel meer malen poliklinisch 141 35
ziekenhuisopname 15 4
levensgevaarlijk of dodelijk gewond 3 1
onbekend 6 -

totaal 399 100

In bijna 60% van de opgeloste geweldscriminaliteit was sprake van geen of
slechts gering letsel. In ruim 40% van de gevallen was medische hulp noodzake-
lijk. Meestal bleef dit beperkt tot (eventueel meer) poliklinische behandelingen.
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In hoeveel gevallen het slachtoffer blijvend fysiek letsel heeft opgelopen, kon uit
de processen-verbaal niet voldoende betrouwbaar worden opgemaakt.

De laatste twee tabellen van dit hoofdstuk ten slotte geven wat inzicht in aanlei-
ding, oorzaak of oogmerk van het geweld (tabel 5) en de relatie tussen verdachte
en slachtoffer (tabel 6).

Tabel 5: Oorzaak/aanleiding of motief van het geweld tegen personen

abs. %

irritatie (woede-uitbarsting) 157 39
al langer lopende ruzie 81 20
verzet aanhouding 33 8
financieel gewin 46 12
sexuele motieven 8 2
geen aanleiding, willekeurig geweld 74 19

totaal 399 100

In twee derde van de gevallen, nl. bij `spontaan' geweld, omdat een verdachte
zich bv. aan iemand stoort (39%), bij een langer lopend conflict (20%) en bij
verzet (8%) kan gesproken worden van een interactie tussen de gedragingen van
verdachte en slachtoffer. Van directe provocaties of uitlokkingen door het slacht-
offer was evenwel niet vaak sprake. De verdachte handelde vrijwel nooit uit
noodweer. Meestal stond de-reactie van de verdachte in geen-verhouding tot de
eerdere handelingen, uitspraken of houding van het slachtoffer. -

In een derde van de gevallen speelde het slachtoffer zelfs geen enkele rot in de
ontstaansgeschiedenis van het delict. Zo ontbrak in één op de vijf gevallen de
geringste aanleiding, en kunnen slachtoffers van geweld, aangewend om finan-
ciële of sexuele redenen, ook moeilijk worden beschuldigd van enige betrokken-
heid vooraf.

Tabel 6: De relatie verdachte/slachtoffer c.q. het beroep van het slachtoffer (indien rele-
vant)

abs. %

(ex-)partner, (ex-)familie 29 7
buren, kennissen 35 9
overige bekenden (eventueel alleen van gezicht) 65 16

cafébaas, portier 28 7
winkelier, pompstationhouder, taxichauffeur e.d. 24 7
politiefunctionaris 38 10
andere overheidsdienaar 8 2

geen enkele relatie verdachte/slachtoffer en beroep van het slachtoffer
niet relevant 170 43

totaal 399 100
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Niet onverwacht is dat een derde deel van de slachtoffers werd gevormd door
familie of bekenden van de verdachte. Meer opvallend is dat een kwart van de
slachtoffers het doelwit werd van agressief gedrag tijdens hun beroepsuitoefening.
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5 Geweld tegen goederen

In de beide onderzoekperioden werd in totaal aan 177 personen als enig of meest
ernstig feit geweld tegen goederen te laste gelegd. Daaronder waren 125 verdach-
ten van vernieling, 43 verdachten van openlijk geweld tegen goederen en 9 ver-
dachten van brandstichting. De onderzoekpopulaties in de twee perioden ver-
schilden wel van elkaar. In vergelijking met de eerste periode bleken er in de
tweede onderzoekperiode minder personen te zijn aangehouden voor vernieling
en meer voor openlijk geweld tegen goederen en brandstichting. Uit de tabellen
A en B van de bijlage kan worden afgeleid dat er ook nogal wat personen ver-
dacht werden van vernieling of brandstichting, in combinatie met een ander,
zwaarder ingeschat, delict (meestal geweld tegen personen). Omdat gekozen is
voor een rapportagestructuur waarbij iedere verdachte slechts in één type P-cate-
gorie wordt ingedeeld, blijven deze verdachten in dit hoofdstuk buiten beschou-
wing.

Tabel 7 geeft een globaal overzicht van de objecten die werden vernield of in
vlam gezet.

Tabel 7: Vernielde objecten

abs. %

eigendom particulier (vervoermiddel, woning etc) 105 59
eigendom ondernemer (winkel, horeca-etablissement) 45 25
publiek eigendom (school, openbare dienst, groenvoorziening) 27 15

totaal 177 100

Uit de tabel valt af te leiden dat de aangehouden verdachten van geweld tegen
goederen zich in beperkte mate schuldig maakten aan schending van publiek
eigendom (15%). Bedrijfspanden, woningen en vooral auto's zijn veel vaker het
doelwit van vandalen. De brandstichtingen waren, in tegenstelling tot de beide
andere delicten, zelden gericht op het privébezit van bewoners of ondernemers.
Wel werden containers, de begroeiing langs een spoorlijn en een openbaar ge-
bouw (school) in brand gestoken.

Bij de helft van de vernielingen bleef de schade onder de f 500. Bij openlijk
geweld tegen goederen werden vaak diverse objecten kort na elkaar vernield of
beschadigd. De financiële schade per zaak lag ook hoger dan bij vernielingen.
Onder de brandstichters bevonden zich drie verdachten die een school in vlam-
men deden opgaan (schade: vier ton).
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In de tabellen 8 en 9 wordt het geweld--tegen goederen op een vergelijkbare wijze
gepresenteerd als eerder in de tabellen 5 en 6 is gebeurd ten aanzien van het
geweld tegen personen.

Tabel 8: De aanleiding, het motief van het geweld tegen goederen

abs. %

irritatie, woede-uitbarsting 45 25
al langer lopende ruzie 43 24
geen aanleiding, willekeurig geweld 89 50

totaal 177 100

Tabel 9: De relatie verdachte/eigenaar vernield object of het beroep van het slachtoffer
(indien relevant)

abs. %

(ex-)partner, (ex-)familie 18 10
buren, kennissen 22 12
overige bekenden (evt..alleen van gezicht) 13 7

cafébaas, portier 14 8
politiefunctionaris 7 4
andere overheidsdienaar 9 5

geen enkele relatie verdachte/slachtoffer en beroep van het slachtoffer
niet relevant 94 53

totaal 177 100

In de helft van de gevallen werden min of meer willekeurige objecten vernield.
Er bestond geen enkele verhouding tussen de verdachte en de getroffen eigenaar.
Het is zeer opvallend dat de andere -helft van de aangehouden verdachten wel
degelijk gericht te werk ging. Hun vernielingsdrift was het gevolg van 'spontaan'
optredende irritatie of een al langer lopende ruzie. Menigmaal kent het sl^chtof-
fer in dat soort gevallen de dader van naam en kan de politie vrij gemakkelijk de
verdachte aanhouden. Bij de vele niet-opgehelderde vernielingszaken zal veel
minder vaak sprake zijn van een relatie tussen verdachte en slachtoffer. Meestal
zal het om puur vandalisme gaan.
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6 Woninginbraken

Lid 5 van artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht (diefstal door middel van
braak, verbreking of inklimming of van valse sleutels) is van toepassing op wo-
ringinbrekers. Het aantal recherchezaken waarin één of meer verdachten van
woninginbraken voorkwamen, bedroeg 82. In deze 82 processen-verbaal werden
maar liefst 311 verdachten genoemd. Daarvan vielen er voor ons onderzoek 134
af, omdat ze zich, in tegenstelling tot hun medeverdachte(n), niet schuldig maak-
ten aan woninginbraken, maar uitsluitend aan andere vormen van diefstal of
heling. Bij de resterende 177 verdachten lag getalsmatig het zwaartepunt van het
ten laste gelegde artikel 311 ook niet altijd op woninginbraken. Het aantal dief-
stallen door middel van braak uit winkelpanden, andere bedrijfsgebouwen, auto's,
scholen en clubgebouwen steeg in sommige gevallen aanmerkelijk uit boven het
aantal woninginbraken. Bovendien bleek bij het doorlezen van de processen-ver-
baal dat sommige inbrekers ook nog diefstallen in vereniging, zonder braak of
inklimming hadden gepleegd, bv. door met meer personen winkeldiefstallen te
plegen of geld te ontvreemden uit bejaardentehuizen, ziekenhuizen en kleedruim-
tes.

Het rechercheteam dat vanaf 1985 speciaal met woninginbraken werd belast,
heeft duidelijk invloed gehad op de gemiddelde omvang en de aard van de in-
braakdossiers. Een vergelijking tussen de beide perioden wijst uit dat men in
1986 eerder geneigd was omvangrijke recherche-onderzoeken via tussentijds afge-
ronde processen-verbaal aan justitie te rapporteren.

Het soort onderzoeken bij woninginbraak kenmerkt zich door een sneeuwbalef-
fect: een verhoor van een verdachte leidt telkens tot nieuwe aanhoudingen. In de
eerste periode werd het proces-verbaal meestal pas afgesloten als dit effect volle-
dig was uitgewerkt, terwijl in de tweede periode wat vaker een deel van de ver-
dachten reeds halverwege de rit ter kennis van justitie werden gebracht. In de
eerste meting ging het om 30 afgeronde processen-verbaal waarin één of meer
verdachten van woninginbraken aan de orde kwamen, in de tweede periode 52.
Het totale aantal geverbaliseerde verdachten was dan wel gelijk (156 resp. 155),
maar het aantal personen dat daadwerkelijk werd verdacht van woninginbraak en
niet uitsluitend van andere overtredingen van artikel 311, was in de tweede me-
ting weer hoger (76 in 1983 en 101 in 1986). De processen-verbaal waarin wo-
ninginbraken voorkwamen, waren dus in de tweede periode wat compacter: ge-
middeld niet alleen minder verdachten, maar ook minder andere delicten.

Tabel 10 geeft een overzicht van het aantal woninginbraken waarvan de aange-
houden personen worden verdacht.
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Tabel 10: Aantal woninginbraken en verdachten

aantal verdachten %

één woninginbraak 90 51
twee woninginbraken 27 15
drie tot tien woninginbraken 44 25
elf tot vijftig woninginbraken 16 9

totaal 177 100

De 177 personen werden zowel in de eerste als de tweede periode verdacht van
gemiddeld vier woninginbraken. In de eerste periode bovendien ook nog van
gemiddeld negen andere overtredingen van artikel 311. Dit aantal is voor de
tweede periode niet precies bekend, maar lag in ieder geval wat lager.

In het onderzoek is ook gekeken naar de schade die door iedere verdachte tij-
dens woninginbraken en eventuele andere diefstallen in vereniging en/of door
middel van braak werd aangericht. Als schade werd de som genomen van de
eventuele braakschade en de waarde van het gestolene. Het laatste gaf nog wel
eens problemen. In de processen-verbaal werd vaak wel vermeld welke goederen
werden ontvreemd, maar werd de waarde niet in guldens uitgedrukt. In het on-
derzoek kon dan ook alleen een vrij ruwe schatting gemaakt worden van de tota-
le.schade. Die was,in 28% van de gevallen relatief gering (minder dan f 1000) en
in 18% erg groot (meer dan f 10.000).

De meeste verdachten (55%) waren verantwoordelijk voor een schade tussen
def1000enf10.000.
Veel vaker dan bij agressieve delicten bekennen de woninginbrekers de ten laste
gelegde feiten. Het kostte de recherche soms wel een aantal verhoren voordat het
zover was, maar uiteindelijk werd meer dan drie kwart van de pv's naar justitie
verzonden met een volledige bekentenis. Een aantal verdachten maakte schoon
schip en bekende spontaan een aantal-uit een voorraad van onopgeloste in-
braken.
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7 Diefstal en heling van fietsen

In hoofdstuk 3 is reeds uitvoerig stil gestaan bij de problemen rond de tenlaste-
legging. Tabel 11 illustreert de variatie in door de politie gehanteerde wetsartike-
len.

Tabel 11: Ten laste gelegde wetsartikelen bij verdachten van fietsendiefstal of heling,
absolute aantallen

artikel 311 (diefstal met braak/in vereniging) 50
artikel 311 c.q. 310 5
artikel 311 c.q. 416 4
artikel 311 c.q. 416 c.q. 417bis 1
artikel 310 (eenvoudige diefstal) 35
artikel 310 c.q. 416 16
artikel 310 c.q. 417 3
artikel 417 (gewoonteheling) 1
artikel 417 c.q. 416 5
artikel 416 (opzetheling) 17
artikel 416 c.q. 417bis 6
artikel 417bis (schuldheling) 5

totaal 148

In de tabel komt ook artikel 417 voor. Dit staat voor `hij die een gewoonte maakt
van het opzettelijk kopen, inruilen, in pand nemen of verbergen van door misdrij-
ven verkregen voorwerpen'.

Zoals uit het overzicht is af te leiden, werden in totaal 148 personen verdacht
van fietsendiefstal of -heling. In dit aantal zijn niet de fietsendieven begrepen die
ook van woninginbraken werden verdacht. Die personen zijn immers al in het
vorige hoofdstuk aan de orde gekomen.

Het aantal fietsen dat gestolen of geheeld werd, bleef in 111 van de 148 geval-
len beperkt tot één, in 18 gevallen waren het er twee. Bij 20 personen ging het
om meer dan twee fietsen. De waarde van het gestolene was daardoor meestal
minder dan f 1000. De feitelijke schade was zelfs vaak nihil, omdat veel verdach-
ten van diefstal of heling of op heterdaad werden betrapt, of werden aangehou-
den in het bezit van de ontvreemde fiets. In die gevallen was er hoogstens enige
schade wegens een kapot slot, kapotte spaken of een defecte jasbeschermer.
Ruim drie kwart van de verdachten gaf de fiets(en) terug. Let wel, dit percentage
heeft betrekking op het aantal verdachten en niet op het aantal door de verdach-
ten gestolen fietsen. Zo drukte een verdachte die werd beschuldigd van jaren-
lange handel in gestolen fietsen, het percentage teruggevonden fietsen aanzienlijk.

31



In geen enkel proces-verbaal werd melding gemaakt van een schadevergoeding.
Uit de verklaringen van de verdachten die tijdens of-kort na het plegen van het
delict werden aangehouden, werd duidelijk dat er onder hen nogal wat personen
waren die de fiets stalen of probeerden te stelen, omdat ze op dat moment om
een vervoermiddel verlegen zaten. Vrijwel al deze verdachten bekenden, min of
meer noodgedwongen, omdat ze niet zo snel een onschuldige verklaring hadden
voor het rommelen aan de fiets of het rijden op een kort daarvoor gestolen fiets.

Door de vroegtijdige aanhouding kan de intentie van de dader op langere
termijn niet worden vastgesteld. Zou de dief de fiets niet ver van de voorgeno-
men plaats van bestemming hebben geloosd of zou de fiets voor een langduriger
eigen gebruik dienen? -Ook is.het mogelijk dat de verdachte de fiets had. willen
slijten aan een heler.

Bij de fietsendieven/helers die niet op de pleegdatum van het delict worden
aangehouden, maar dagen, weken of maanden daarna, ligt het allemaal wat dui-
delijker. Het feit dat ze op dat moment werden aangetroffen in bezit van een
gestolen fiets, wijst erop dat de fiets in ieder geval niet gestolen is voor eenmalig
gebruik. In dergelijke gevallen doet zich echter voor de politie een veel wezen-
lijker en in hoofdstuk 3 reeds aangestipt probleem voor, namelijk dat ván' de ver-
dachten die alles ontkennen en beweren de fiets in volledige onschuld voor een
goede prijs van een onbekend persoon te hebben gekocht.
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8 Enkele daderkenmerken

In de hoofdstukken 4 t/m 7 is een beschrijving gegeven van de verschillende
typen delicten die tot de prioriteitscategorieën gerekend werden. In dit hoofdstuk
wordt de aandacht gericht op de daders. Van de 901 personen die werden ver-
dacht van een P-delict, is een aantal kenmerken in het onderzoek meegenomen.
Gekeken is naar hun leeftijd, of ze zelfstandig wonen of bij hun ouders, of ze
werken, op school zitten of `niets' doen, of ze van Nederlandse of buitenlandse
origine zijn, of ze eerder met justitie in aanraking zijn geweest in verband met
een misdrijf en ten slotte of ze het delict onder invloed van alcohol hebben ge-
pleegd. Het gaat dus om gegevens die meestal simpelweg uit het proces-verbaal
te halen zijn.

8.1 Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de verdachten bedraagt 24 jaar. Voor de vermogens-
delinquenten ligt het gemiddelde lager. Meer dan een derde van hen is nog straf-
rechtelijk minderjarig (zie figuur 1). De gemiddelde leeftijd van de aangehouden
verdachten van geweld tegen goederen (25) lijkt relatief hoog. Dat zal te maken
hebben met hetgeen reeds in hoofdstuk 5 is aangegeven, nl. dat deze groep niet
uitsluitend bestaat uit pure vandalen, maar ook uit (vaak al wat oudere) mannen
die de eigenaar van het vernielde goed wilden treffen.
Het is opvallend dat het totale aantal aangehouden minderjarigen in de eerste
periode hoger is dan in de tweede periode. Zo was in 1983 maar liefst 57% van
de aangehouden woninginbrekers minderjarig, een derde zelfs niet ouder dan 15
jaar. Volledig vergelijkbare landelijke cijfers over dat jaar zijn niet beschikbaar.
Toch kan aan de hand van diverse statistische gegevens van het CBS met vol-
doende zekerheid worden geconcludeerd dat de gemiddelde leeftijd van de aan-
gehouden woninginbreker in Enschede in 1983 uitzonderlijk laag was. In 1986
lijkt die meer overeen te komen met het landelijke beeld. Net als in de rest van
Nederland is het aandeel van de jongeren in de agressieve criminaliteit in En-
schede het grootst bij de delicten openlijke geweldpleging, vernieling en diefstal
met geweld (tasjesroof).
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Figuur 1: Leeftijd van de 've'rdachten per P-categorie, in procenten

q 9.3' lei

8.2 Dagelijkse bezigheden én w ionsitl tie

Vanwege het grote aantal jongeren onder de woninginbrekers en de verdachtèti
van diefstal en heling van fietsen, is het niet zo verwonderlijk dat er otidèr hen
veel scholieren zijn (zie tabel 12).

Tabel 12: Dageiijkse bezigheden vari de verdachten

geweld
tegen

personen

geweld
tegen

goederen

woning-
inbrakën

diefstal
en heling

fietsen

totaal

(N=398) (N=177) (N=177) (N=149) (^Í=901)

scholier, student 14% 17% 39% 37% 23%
werkt 30% 28% 8% 14% 23%
doet `niets' 52% 49% 49% 43% 49%
onbekend 4% 6% 4% 6% 5%

Deze tabel toont tevens aan dat de vermogensdelinquenten die niet rfiëër op
school zitten, in overgrote meerderheid geen werk hebben. Voor geweldplegers
geldt dit in mindere mate. Dit verschil lijkt inherent aan het type delict. Ervan
uitgaand dat de vermogensdelinquent vooral een misdrijf begaat om er financieel
beter van te worden, lijkt de kans dat deze behoefte optreedt bij mensen zondèr
werk en met een laag inkomen groter dan bij mensen die een baan hebben. Ge-
weldsdelingiuenten hebben, afgezien van plegers van diefstal met geweld, afper-
sers en personen die bv. vanwege een korting of intrekking van hun uitkering uit
frustratie ambtenaren van de-Sociale-Dienst-:bedrdigen-of rholesterëh, geèn5finan==
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ciële beweegredenen. Nogal wat geweldsdelicten worden begaan in een emotio-
nele opwelling en/of onder sterke invloed van alcohol.

In de eerste meting is ook nagegaan of de verdachten nog bij één of beide ou-
ders woonden dan wel zelfstandig een huishouding vormden. In een kwart van de
gevallen kon dit gegeven helaas niet uit de processen-verbaal worden afgeleid. In
de gevallen dat het wel als bekend kon worden verondersteld, bleek dat vooral de
vermogensdelinquenten nog vaak bij hun ouders woonden, hetgeen evenals de
dagelijkse bezigheden (scholier) nogmaals de jonge leeftijd van de aangehouden
vermogensdelinquenten benadrukt.

83 Etnische origine

Tabel 13 geeft een overzicht van de nationaliteit c.q. de etnische origine van de
verdachten. Voor de rubricering is niet alleen gekeken naar de nationaliteit van
de verdachte, maar ook naar andere aanduidingen in het proces-verbaal die wij-
zen op een buitenlandse achtergrond (bv. geboorteland).

Tabel 13. Nationaliteit/etnische origine van de verdachten

geweld geweld woning- diefstal totaal
tegen tegen inbraken en heling

personen goederen fietsen
(N=398) (N=177) (N=177) (N=149) (N=901)

Nederlands 79% 88% 75% 65% 78%
Surinaams, Antilliaans 6% 3% 7% 5% 6%
Turks, Marokkaans 12% 2% 16% 21% 12%
overig 4% 7% 2% 8% 5%

In de rubriek `overig' zitten voor een deel buitenlandse delinquenten die niet
woonachtig waren in Nederland, maar gedurende een tijdelijk verblijf in ons land
een misdrijf begingen. Het aandeel van de verdachten met een buitenlandse ach-
tergrond is het grootst in de twee vermogensdelicten.

8.4 Strafrechtelijk verleden

Een ander kenmerk van de verdachten betreft hun justitiële verleden. Van iedere
verdachte is een uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister opgevraagd,
waardoor kon worden nagegaan of men eerder was veroordeeld voor een mis-
drijf. Dat bleek bij meer dan de helft van de aangehouden verdachten het geval.

Helaas publiceert het CBS sinds 1981 geen gegevens meer over dit onderwerp.
Of in Enschede wellicht vaker dan elders dezelfde personen door de politie wor-
den aangehouden, kon derhalve niet worden nagegaan. Vooral geweldplegers
tegen personen werden vaak reeds eerder veroordeeld door justitie (65%); ver-
dachten van diefstal of heling van fietsen het minst vaak (43%). Vermogensde-
linquenten blijken gemiddeld een wat minder gevarieerd delictverleden te heb-
ben. Zo was 80% nooit eerder veroordeeld voor een agressief misdrijf. Geweld-
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plegers tegen personen echter hadden niet alleen al vaak eerder geweld gebruikt,
ze lieten zich ook niet 'onbetuigd op het -vlak van dè vermogenscriminaliteit. _

8.5 Alcoholgebruik

Op de Verificatie- en Informatiestaat dient de rechercheut aan te geven of het
delict onder invloed van alcohol is gepleegd. Doorgaans wordt deze vraag beves-
tigend beantwoord als de verdachte meer dan een paar glaasjes heeft gedronken.
Omdat de vraag op de VI-staat niet altijd werd beantwoord, is ook in de pv's ge-
zocht naar eventuele aanwijzigingen van (overmatig) alcoholgebruik. Bij - ing-
inbraken lijkt de vraag, zekeí' wannèèr een persoon 'wordt 'verdach't van ïneèr
inbraken, ofwel pas weken na een inbraak- wordt aangehouden, niet of moeilijk te
beantwoorden en door de rechercheur waarschijnlijk 'ook niet relevant geacht.
Het is daarom mogelijk dat een hoger percentage woninginbrekers zich met alco-
hol moed in dronk, dan de in figuur 2 `verbeelde 11%.

Figuur 2: Verdachten onder invloed van alcohol per P-categorie, in procenten
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Zoals te verwachten was, blijken vooral de agressieve delicten veelvuldig onder
invloed van alcohol te "worden gepleegd. Zowel bij geweld gericht iëgën personen
als bij geweld gericht tegen goederen, .geldt dit in ongeveer 40% van d'é Dëvallën.
Bij een aantal typen geweldsdelicten ligt het percentage zelfs hoger. Meëï dan de
helft van de verdachten 'van doodslag, moord, opzettelijke zware mishandeling,
verkrachting; openlijk geweld 'en verzet was onder invloed. Alleen bij eenvoudige
mishandeling (20%) en diefstal met geweldpleging (10%) ligt het percentage
beduidend lager.

Onafhankelijk van het type delict spëëlt bok de leeftijd een belangrijke rol.
Van 'de 97 minderjarigen die een agressief delict hadden gepleegd, waren er
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slechts 14 onder invloed (14%), terwijl 216 van de 478 agressieve meerderjarigen
(45%) dronken waren.

Onderscheiden we de verdachten naar hun dagelijkse bezigheden, dan blijken
er ook opvallende verschillen te bestaan. Slechts vijf van de 83 scholieren beging
het agressieve delict onder invloed, terwijl dit bij 38% van de werkenden het
geval was. Het grootste percentage dronken agressievelingen werd echter gevon-
den onder de werklozen: 49%.

Het was opvallend dat in de processen-verbaal rondom woninginbraken en
diefstal of heling van fietsen van de zogenaamde drugsrelated crime weinig viel te
bespeuren. Te meer daar het bekend is dat ook in Enschede een niet onbelang-
rijk deel van de vermogensdelicten gepleegd wordt door drugverslaafden. Veron-
dersteld mag worden dat dit gegeven lang niet in alle processen-verbaal wordt
vermeld of vermeld kan worden.
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9 De opsporingsfase

In dit hoofdstuk passeert een aantal aspecten uit de opsporingsfase de revue. Om
de mogelijke effecten van de P-procedure zichtbaar te maken zullen de uitkom-
sten van beide metingen zo veel mogelijk afzonderlijk worden gerapporteerd.
Gegevens over de wijze waarop de aanhoudingen tot stand komen (paragraaf
9.1) en het gebruik van mini-pv's (paragraaf 9.3) zijn alleen verzameld in de na-
meting.

9.1 De aanhouding

De meerderheid van de aanhoudingen komt naar aanleiding van een aangifte of
melding van slachtoffer of getuige tot stand. Vooral bij geweldsdelicten is dat
meestal het geval. Verdenkingen tegen een persoon in de richting van een
woninginbraak, diefstal of heling van een fiets rijzen vaak op grond van andere
informatie. Met name de recidiverende woninginbreker maakt niet zelden deel
uit van een groepje jongeren dat in wisselende combinaties series diefstallen en
inbraken pleegt. Dat een derde deel van de vermogensdelinquenten naar aanlei-
ding van verklaringen van medeverdachten wordt aangehouden, geeft wel aan dat
intensieve verhoren van die verdachten de moeite loont. Verdachten van diefstal
of heling van een fiets worden ook vaak door de politie aangehouden zonder
tussenkomst van slachtoffers of `gewone' burgers. De politie betrapt ze op heter-
daad of kort na het delict in verdachte omstandigheden. Ook door middel van
routinecontroles werden verdachten aangehouden. Als voorbeelden kunnen ge-
noemd worden de jongen die rijdt op een duur merk damesfiets, waarvan bekend
is dat ze gewilde objecten van helers zijn, of de persoon die in het bezit is van
een rijwiel dat braakschade vertoont aan spaken of slot, ofwel de verdachte die
op een tweewieler rijdt waarop geen (standaard)ringslot bevestigd is.

Tabel 14: Aanleiding van de aanhouding, per P-categorie (alleen nameting)

aangifte, melding
verhoor (mede)verdachte
op heterdaad, bij controle
anders, onbekend

geweld
tegen

geweld
tegen

woning-
inbraken

diefstal
en heling

totaal

personen goederen fietsen
(N=192) (N=79) (N=101) (N=84) (N=456)

81% 81% 54% 30% 66%
9% 9% 32% 30% 18%
7% 4% 11% 40% 13%
3% 6% 4% 0% 3%
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91 De verbaliserende politiedienst

De organisatie van het Enschedese politiekorps is de laatste jaren ingrijpend
veranderd. Voor een goed begrip van de hieronder geconstateerde verschillen
tussen de uitkomsten van beide deelonderzoeken, is het van belang twee aspecten
apart te belichten. Allereerst werd in mei 1983 gestart met het experimentele
Binnenstadsteam, dat een generale taakstelling kreeg. Delicten die zich in het
centrum afspeelden, werden vanaf die maand niet meer door de Algemene Re-
cherche of de afdeling Jeugd- en Zedenzaken afgehandeld, maar door het Bin-
nenstadsteam. De start en de inwerkperiode van dit team viel binnen de eerste
onderzoekperiode (april t/m december 1983). Ten tijde van de nameting in 1986
was het Binnenstadsteam omgezet in het Bureau Binnenstad, een toen reeds niet
meer weg te denken onderdeel van de organisatie. In 1986 deed dit bureau dan
ook vrijwel alle P-delicten die zich in de binnenstad afspeelden, zelfstandig af.
Een tweede verandering die op deze plaats vermeld moet worden, is de oprich-
ting in 1985 van een experimenteel team van (vaste) medewerkers dat zich vol-
ledig mocht gaan richten op één van de P-delicten: woninginbraak. Dit team be-
stond nog niet tijdens de eerste periode van het onderzoek.

De volgende tabel geeft een overzicht van de onderzoeken die de diverse poli-
tiediensten hebben uitgevoerd en van de verdachten die daarbij werden geverbali-
seerd.

Tabel 15: Onderzochte zaken en verdachten per dienst

v=

aantal onderzoeken totaal aantal
met P-verdachten P-verdachten

vm nm vm nm
275 284 445 456

Algemene Recherche 55% 45% 51% 44%
Binnenstadsteam/Buro Binnenstad 23% 30% 21% 31%
Jeugd en Zeden 15% 7% 20% 8%
Woninginbraakteam 0% 9% 0% 11%
overige diensten 7% 9% 8% 6%

De jonge geledingen van het korps, te weten Buro Binnenstad en het Woning-
inbraakteam namen in de tweede periode gezamenlijk reeds 39% van de P-onder-
zoeken voor hun rekening. Het aandeel van de Algemene Recherche en de afde-
ling Jeugd en Zeden nam als gevolg daarvan af.

Het feit dat laatstgenoemde afdeling zich nog maar weinig met woninginbraken
bezighield, is wellicht, mede de oorzaak van het eerder geconstateerde veeschil in
de gemiddelde leeftijd van de aangehouden woninginbrekers in beide perioden.

9.3 Het gebruik van mini-pv's

Sinds een aantal jaren bestaat een landelijk uniform formulier dat gebruikt wordt
voor zaken die relatief niet zo ernstig en gecompliceerd zijn. Dit zogenaamde
mini-pv biedt ruimte voor korte verklaringen van aangever en verdachfc. Het
beoogt administratieve vereenvoudiging bij de afhandeling van zaken.
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In de tweede periode is bezien hoeveel onderzoeken en hoeveel verdachten in
dergelijke mini-pv's zijn verwerkt.

Van de 284 recherche-onderzoeken werd 27% met een mini-pv afgerond. Bij
vernieling en diefstal of heling van fietsen liggen deze percentages aanmerkelijk
hoger (56% respectievelijk 53%) dan bij geweld tegen personen (16%) en wo-
ninginbraak (2%). Mini-pv's worden zelden gebruikt bij onderzoeken met meer
dan één verdachte.

9.4 Inverzekeringstelling

Indien een verdachte niet binnen zes uur na aanhouding (de uren tussen midder-
nacht en 9 uur 's morgens niet meegerekend) wordt vrij gelaten, dient een inver-
zekeringstelling door een hulpofficier van justitie te volgen. Een bevel tot inver-
zekeringstelling kan slechts worden verleend in geval van een strafbaar feit waar-
voor voorlopige hechtenis is toegestaan, met andere woorden: een misdrijf waar-
op naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is
gesteld. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Voor ons onderzoek rele-
vant zijn bedreiging (artikel 285, lid 1) en opzetheling (artikel 416). Op beide
delicten staat weliswaar een kortere strafbedreiging dan vier jaar, maar inverzeke-
ringstelling is toch mogelijk. Tabel 16 geeft per P-categorie de fractie in verzeke-
ring gestelden weer.

Tabel 16: Inverzekeringstelling van verdachten, per P-categorie

% in verzekering Bestelden

geweld geweld woning- diefstal totaal
tegen tegen inbraken en heling

personen goederen fietsen

voormeting 36% 3% 61% 6% 28%
nameting 43% 25% 69% 12% 40%

Zeer hoge percentages in verzekering gestelden vonden we onder de verdachten
van een aantal geweldsdelicten met een zware strafdreiging zoals moord, dood-
slag, openlijk geweld tegen personen, verkrachting en diefstal met geweldpleging.
Ook woninginbrekers worden in meerderheid in verzekering gesteld. Het totale
percentage in verzekering Bestelden steeg van 28% in 1983 naar 40% in 1986.
Deze relatief sterke stijging deed zich voor bij alle P-categorieën. Als we alleen
kijken naar de verdachten van delicten waarbij inverzekeringstelling is toegestaan,
dan blijkt in 1983 42% en in 1986 52% van hen daadwerkelijk in verzekering te
zijn gesteld. Hoewel het verschil iets kleiner is geworden, lijkt het gewijzigd za-
kenaanbod dus slechts voor een deel de meer frequente toepassing van de inver-
zekeringstelling te kunnen verklaren.
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9.5 Inbewaringstelling

Alvorens een rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie een
bevel tot inbewaringstelling verleent, dient aan een aantal extra voorwááiden te
worden voldaan. Op het delict moet niet alleen een minimale strafdreiging van
vier jaar staan, ook dienen er ernstige bezwaren tegen de verdachte te bestaan en
niet slechts een redelijk vermoeden van schuld. Bovendien dient er een gewichti-
ge reden van maatschappelijke veiligheid te zijn of moet van ernstig gevaar voor
vlucht zijn gebleken. Een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid kan
weer alleen onder bepaalde voorwaarden worden genoemd.

Tabel 17: Inbewaringstelling van verdachten, per P-categorie

% in bewaring gestelden

geweld geweld woning= diefstal totaal
tegen tegen inbraken en heling

personèn goederen fietsen

voortheting 18% 0% 33% 0% 14%
nameting 17% 6% 34% 2% 16%

Vergelijking van deze cijfers met de gegevens van tabel 16 leert dat in verzeke-
ring gestelde verdachten van geweld tegen goederen en diefstal of heling van
fietsen meestal niet in bewaring worden gesteld. In de eerste periode kwam dat
zelfs helemaal niet voor. Bij geweldplegers-tegen personen en verdachten 'van
woninginbraken ligt dat duidelijk anders. Ze worden niet alleen 'veel vaker in
verzekering gesteld, maar. ook volgt. daarop in de helft van de gevallen. ëën per=
lenging van de vrijheidsbeneming in de "vorm van een inbewaringstelling.

9.6 Duur van het recherche-onderzoek

Een van de belangrijkste doelstellingen van de P-procedure is een versnelde af-
doening van zaken door politie en openbaar ministerie. Daarom is ondët meer
nagegaan over welke tijdspanne dè politie-onderzoeken zich uitstrekten: Teleen-
heid voor deze variabele is niet de individuele verdachte, maar het totale proces-
verbaal. Vastgelegd is de tijd die verstreek tussen de datum van het eerste ver-
hoor van de enige of de eerst verhoorde verdachte in een recherchezaak en de
datum waarop het totale onderzoek werd afgesloten. Voor laatstgenoemd tijdstip
is de dagtekening genomen van het laatste schriftelijke stuk dat in• het-politiedos-
sier is opgenomen. Dat hoeft niet altijd een proces-verbaal van verhoor van een
verdachte, slachtoffer of getuige te zijn, maar kan bv. ook bestaan uit.e@n rapport
van het Gerechtelijk Laboratorium:

Tabel 18 geeft per P-categorie een overzicht van de afhandelingstermijnen. Als
we de twee rechter totaalkolommén bekijken, kan niet gesproken van betekenis-
volle verschillen tussen de uitkomsten van beide metingen. Ongeveer een kwart is
binnen twee dagen na het eerste verhoor van een verdachte afgerond: Na een
week geldt dit voor de helft, terwijl na eën maand drie kwart klaar is. Alleen dë
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laatste 10 tot 20% duurt langer dan twee maanden, waarbij het maximum in bei-
de metingen negen maanden bedroeg.

Tabel 18: Duur van het politie-onderzoek, per P-categorie (in cumulatieve percentages) in
vóór- en nameting

N=

binnen twee dagen afgerond
binnen één week
binnen één maand
binnen twee maanden

geweld
tegen

geweld
tegen

woning-
inbraken

diefstal
en heling

totaal

personen goederen fietsen

wil nm vrn nm vm nm vrn nm vm nm
135 129 70 50 30 52 40 53 275 284

27% 25% 39% 58% 0% 9% 32% 26% 28% 28%
51% 44% 62% 66% 28% 25% 47% 43% 51% 44%
79% 72% 73% 84% 76% 63% 74% 62% 78% 71%
89% 85% 89% 88% 93% 81% 94% 87% 90% 86%

Een zeer opvallend verschil in afhandelingsduur werd geconstateerd tussen de
onderzoeken rondom inbraken enerzijds en de overige P-delicten anderzijds. Er
waren maar weinig inbraakonderzoeken binnen twee dagen afgerond. Met drie
kwart was men ook na een week nog in de weer. Pas na een maand wijkt de frac-
tie afgeronde inbraakzaken niet sterk meer af van die van de andere P-delicten.

Zoals eerder vermeld, worden in de inbraakdossiers vaak vele verdachten ge-
noemd. Het is zeer plausibel dat de duur van een onderzoek langer wordt naar-
mate er meer strafbare feiten en verdachten aan bod komen. Om dit verband aan
te tonen zijn alle 559 onderzoeken uit beide metingen verdeeld in drie omvangs-
categorieën.
1. onderzoeken met één strafbaar feit, gepleegd door één verdachte: 273 stuks;
2. onderzoeken met meer strafbare feiten, gepleegd door één verdachte en onder-

zoeken met één strafbaar feit, gepleegd door meer verdachten: 160 stuks;
3. onderzoeken met twee of meer verdachten en twee of meer strafbare feiten:

126 stuks.

In tabel 19 is voor iedere categorie de tijdsduur van het onderzoek weergegeven.

Tabel 19: De duur van het recherche-onderzoek, per omvangscategorie

binnen twee dagen afgerond
binnen één week
binnen één maand
binnen twee maanden

omvangscategorie

1 feit meer feiten gepl. meer feiten totaal
gepleegd door 1 verd. èn meer

door 6f 1 feit gepleegd verdachten
1 verd. door meer verd.

in vereniging

(N=273) (N=160) (N=126) (N=559)

41% 20% 8% 28%
62% 42% 20% 48%
83% 74% 56% 75%
92% 86% 79% 88%
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De samenhang tussen de duur van het onderzoek en het aantal verdachten en
feiten komt in bovenstaande tabel zeer duidelijk tot uitdrukking.

In het onderzoek is eveneens nagegaan in hoeverre de zwaarte van het delict
een rol speelt bij de afhandelingsduur. De 273 zaken met één strafbaar feit, ge-
pleegd door één verdachte, zijn verdeeld in lichte en zware delicten. Een over-
treding die voldeed aan minstens één van de volgende criteria, is in de `zware'
categorie ingedeeld:
-totale schade meer dan f 1.000;
-bedreiging met vuurwapen, mes, bijl of kapot bierglas;
-slaan, gooien of steken met voorwerp, mes;
-schieten met vuurwapen;
-letsel waarbij doktersbehandeling noodzakelijk was.

Tabel 20: De duur van enkelvoudige recherche-onderzoeken van lichte en zware delicten

lichte delicten zware delicten totaal
(N=192) (N=81) (N=273)

binnen twee dagen afgerond
binnen één week afgerond
binnen één maand afgerond
binnen twee maanden afgerond

47% 28% 41%

66% 55% 62%
86% 77% 83%
95% 85% 92%

Tabel 20 toont aan dat er wel een samenhang is tussen de zwaarte van het delict
en de duur van het recherche-onderzoek, maar dat deze factor een wat minder
grote rol speelt dan de in de vorige tabel vermelde omvangscategorie.

Tot slot is nagegaan of ook de opstelling van de verdachte van invloed is op de
duur van een recherche-onderzoek. Verdachten die volharden in een ontkenning
van de hen ten laste gelegde feiten, worden nogal eens onderworpen aan één of
meer vervolgverhoren. Deze vervolgverhoren vinden vooral plaats als latere ver-
klaringen van slachtoffers, getuigen of mededaders daartoe aanleiding geven. Uit
de analyse bleek dat ontkennende verdachten de duur van het recherche-onder-
zoek gemiddeld slechts een paar dagen verlengden.
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10 De justitiële afdoening

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aard en snelheid van de justitiële reactie
op de P-criminaliteit.

Teleenheid is ook nu weer het aantal verdachten (ingeschreven in het parketre-
gister) en niet het aantal opgehelderde en bij justitie bekende geworden misdrij-
ven. Als een derde van de zaken door het openbaar ministerie wordt gesepo-
neerd, wil dat niet zeggen dat (slechts) twee derde van de opgehelderde misdrij-
ven tot een transactie of een vervolging leidt. Dat zullen er beduidend meer zijn.
Vooral vervolgde vermogensdelinquenten hebben vaak meer misdrijven gepleegd
en hoewel in het algemeen alleen de belangrijkste in de dagvaarding worden
opgenomen, betekent dat niet dat de overige misdrijven als geseponeerd kunnen
worden beschouwd. Ze komen ad informandum ter kennis van de rechter en
spelen een rol bij de uiteindelijke straftoemeting. Ook een voeging door justitie
van afzonderlijk in het parketregister ingeschreven processen-verbaal tegen een
zelfde verdachte heeft tot gevolg dat de rechter moet oordelen over meer straf-
bare feiten.

Een tweede factor die het in feite onmogelijk maakt om voor ieder misdrijf af-
zonderlijk één justitiële afdoening te tellen, wordt gevormd door de in vereniging
gepleegde feiten. Als bv. proces-verbaal wordt opgemaakt tegen vijf personen die
uitsluitend worden verdacht van openlijk geweld, dan worden er op het parket
vijf zaken ingeschreven en volgen er later vijf afdoeningen voor één en hetzelfde
misdrijf. Als drie van de vijf verdachten uit het voorbeeld vrijuit gaan wegens
gebrek aan bewijs en dus meer dan de helft wordt geseponeerd, dan zal het mis-
drijf als zodanig door middel van de vervolging van de twee anderen toch ter
kennis van de rechter komen en tot strafoplegging kunnen leiden.

Met de invoering van een geautomatiseerde parketadministratie (COMPAS),
wordt het in de toekomst wellicht mogelijk ieder door de politie opgehelderd
delict in het justitiële circuit te volgen. Maar ook dan zullen de beslissingen die
betrekking hebben op meer dan één feit, alsmede de delicten die in vereniging
worden gepleegd, het verschaffen van kwantitatief inzicht in de wijze waarop
justitie reageert op de verschillende typen misdrijven bemoeilijken. Indien iemand
schuldig wordt verklaard voor meer strafbare feiten, zal vrijwel nooit de invloed
van ieder ten laste gelegd feit op de totale strafoplegging kunnen worden
bepaald.

10.1 Afdoening door het openbaar ministerie of berechting

In tabel 21 is gekozen voor een onderscheid naar afdoeningen door het openbaar
ministerie en afdoeningen door de rechter. Tot de afdoeningen door het open-
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baar ministerie zijn alleen -de -sepots en transacties gerekend. De zaken die voor
de rechter komen, zijn in twee categorieën ingedeeld. De eerste groep bestaat uit
personen die verdacht worden van feiten die zijn ontleend aan één politiedossier.
Bij de tweede groep gaat het om meer dan één zaak tegen een zelfde verdachte.
Er worden dan onder verschillende parketnummers ingeschreven strafzaken tege-
lijk aan het oordeel van de rechter toevertrouwd. Het kan zijn dat de zaak uit
onze onderzoekspopulatie zelf is gevoegd (ad-informandum of ter berechting
door de officier van justitie of ter zitting door de rechter), of dat de onderzochte
zaak `hoofd'zaak is waar andere zaken bij zijn gevoegd.

Tabel 21: Justitiële afdoening, per P-categorie

N=

openbaar ministerie
technisch sepot
beleidssepot
transactie

rechter
zaken uit één pv
met andere zaken'

onbekend
overdracht ander arr.
openstaand"

geweld
tegen

geweld
tegen

woning-
inbraken

diefstal
en heling

totaal

personen goederen fietsen

vm nm vol nm vm nm vm nm vol nm
206 192 98 . 79 76 101 65 84 445 456

34% 36% 45% 47% 19% 17% 43% 59% 3555 .38%
13% 19% 16% 22% 5% 10% 20% 27% 14% 19%
19% 14% 22% 19% 14% 7% 18% 19% 18% 14%
2% 4% 7% 6% 1% 0% 5% 13% 3% 5%

65% 62% 54% 52% 79% 78% 52% 37% 63% 59%
42% 46% 31% 30% 45% 31% 26% 17% 37% 36%
23% 16% 23% 22% 34% 48% 26% 20% 26% 23%

1% 2% 1% 1% 2% 5% 5% 6% 2% 2%
1% -l% 1% 0% 2% 5% 2% 2% 2% 2%
0% 1% 0% 1% 0% 0% 3% 4% 0% 1%

'De onderzochte zaak is zelf gevoegd (ad informandum, ter berechting of ter zitting)
ofwel de afdoening is wel onder het eigen parketnummer geboekt, maar andere daarbij
gevoegde zaken zijn in hetzelfde. vonnis verwerkt.
"Het betreft een paar zaken die aan het eind van de materiaalverzameling nog niet
waren afgedaan (sluiting eerste meting: begin 1986; tweede meting: zomer 1988).:

Tabel 21 toont een zeer sterke samenhang tussen het type P-delict en de aard
van de afdoening. Vier van de vijf bekend geworden verdachten van woningin-
braak moeten zich voor de rechter verantwoorden. Gezien het hoge percentage
zaken die gevoegd op een zitting worden behandeld, worden nogal wat inbrekers
binnen enkele maanden nogmaals geverbaliseerd. Een heel ander patroon zien
we bij de verdachten van diefstal en heling van-fietsen. Daar scorende afdoenin-
gen van het openbaar ministerie relatief ,hoog.

10.2 Sepots

Het beleidsplan Criminaliteitsbeheersing Enschede beoogde ook het aantal be-
leidssepots onder meederjarigen terug te dringen. Het percentage beleidssepots
liep inderdaad bij drie van de vier P-delicten terug en het overall-percentage
daalde van 18%. in de -eerste-periode -tot.14%..in.de .tweede..Omdat -het,vervol-
gingsbeleid nauw samenhangt met de -leeftijd van de verdachte en het aantal
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minderjarigen in de tweede periode kleiner was, zijn voor beide perioden afzon-
derlijke percentages berekend voor minder- en meerderjarigen. Het percentage
beleidssepots daalde bij de minderjarigen van 31% tot 28% en bij de meerderja-
rigen van 12% naar 10%. Weinig opmerkelijke verschillen.

Meer dan drie kwart van de minderjarigen die op beleidsgronden een vervol-
ging ontliepen, werd of door de officier berispt of had de schade betaald. Bij
meerderjarigen daarentegen is veel vaker sprake van zogenaamde 'kale' sepots. In
de twee onderzoekperioden was het percentage 'kale' beleidssepots voor meer-
derjarigen gelijk: 9% van alle afgedane zaken.

Voor een goede onderlinge afstemming van het opsporingsbeleid van de politie
en het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie is onder meer inzicht vereist
in de argumenten die de officier van justitie hanteert bij het seponeren van za-
ken. In het onderzoek is nagegaan welke sepotgronden werden gebruikt. Afgezien
van de technische sepots zijn er drie grote groepen van beleidsgonden te onder-
scheiden. Sepots vanwege de persoon of de omstandigheden van de verdachte, de
geringe ernst van de gepleegde feiten of vanwege de relatie verdachte/slachtoffer
(zie tabel C in de bijlage).

Waar het mogelijk was, hebben we een verband proberen te leggen tussen de
ons bekende delict- en daderkenmerken enerzijds en de sepotgronden anderzijds.

Bij de bestudering van een door de politie aangebrachte zaak, zal de aandacht
van het openbaar ministerie ongetwijfeld in eerste instantie gericht zijn op de
ernst van de feiten die te laste zijn gelegd. Is het bewijsmateriaal in het proces-
verbaal onvoldoende voor een vervolging, maar is het delict ernstig van aard, dan
zal de officier van justitie er alles aan gelegen zijn om toch een juridische basis
voor de vermoedens van schuld te leggen en de zaak voor de rechter te krijgen.
De mogelijkheden van nader politieel of gerechtelijk onderzoek zullen in der-
gelijke gevallen nauwgezet worden bekeken. Desondanks is `geen wettig bewijs' de
meest toegepaste sepotgrond. Uiteraard gaat het om zaken met ontkennende ver-
dachten. Bij geweld tegen personen staat tegenover die ontkennende verklaring
vaak slechts één getuigeverklaring à charge, bv. afkomstig van het slachtoffer. Als
er verder niets duidt op een mogelijke betrokkenheid van de verdachte, zal de
officier van justitie afzien van vervolging. Dan namelijk treedt lid 2 van artikel
342 uit het Wetboek van Strafvordering in werking, waarin wordt vermeld dat het
bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter
niet uitsluitend kan worden aangenomen op de verklaring van één getuige.

Geen wettig bewijs kwam relatief vaak voor bij zaken met verdachten van dief-
stal of heling van fietsen. Het gaat hierbij met name om de eerder in dit rapport
vermelde verdachten die vrijuit gaan, omdat ze een (vaak niet te controleren en
dus niet weerlegbare) verklaring konden geven voor het in bezit hebben van een
ontvreemde fiets.

Een veel kleiner aantal zaken werd op andere technische gronden geseponeerd.
Een paar verdachten, waaronder een tasjesdief, konden niet vervolgd worden
vanwege hun zeer jonge leeftijd (10 en 11 jaar). De officier zou dan immers niet
ontvankelijk zijn verklaard. Vier personen die in 1986 werden aangehouden,
waren naar de mening van de officier ten onrechte als verdachte aangemerkt. Er
waren geen gegronde verdenkingen. Ook werd een enkele zaak geseponeerd,
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omdat de dader uit noodweer handelde of omdat het gepleegde feit zelf niet
strafbaar was.

Artikel 167, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering stelt de officier van justi-
tie in staat om van vervolging af te zien op gronden aan het algemeen belang
ontleend. Dat daarbij ook particuliere belangen worden afgewogen, blijkt met
name uit de beleidssepotgronden die samenhangen met de persoon of de omstan-
dig/leden van de verdachte. In de eerste periode speelden die kenmerken in 32
gevallen een rol, in de tweede periode was dat in 31 zaken het geval. In de eerste
periode was de leeftijd van de verdachte vaak een reden om niet te vervolgen.
Dit argument werd ook toegepast bij zestienjarigen (7x), zeventienjarigen (3x) en
één keer bij een negentienjarige jongen. In de tweede periode werd leeftijd
slechts één maal genoemd. Daarentegen vormden wijzigingen in de omstandig-
heden van de verdachte alleen in de tweede periode vaker de reden voor sepo-
nering. Meestal had een verdachte spijt betuigd of waren de omstandigheden die
tot het delict hebben geleid of die tot recidive kunnen leiden belangrijk gewijzigd.
Een voorlichtingsrapport van de Reclassering of de Raad voor de Kinderbescher-
ming signaleert bv. een ingrijpende verbetering in de relatie met de ouders in de
periode na het delict. Als een zaak wegens reclasseringsbelang wordt gesepo-
neerd, ziet de officier van justitie van vervolging af, omdat daarmee de hulpverle-
ning onevenredig belemmerd zou kunnen worden. `Recente bestraffing' werd ook
een aantal maal genoemd. Vervolging wordt dan overbodig geacht omdat het feit,
ware het eerder bekend geweest, zou zijn meegenomen in een recente strafrech-
telijke reactie.

De verdachten die vanwege hun gezondheidstoestand van vervolging ver-
schoond bleven, vertoonden in meer of mindere mate geestelijke stoornissen.

Van drie van de vier zaken die werden geseponeerd, omdat de verdachte was
getroffen door het strafbare feit of de gevolgen daarvan, kon de reden worden
vastgesteld. Eén verdachte was verbaal agressief benaderd door de verbalisant,
een ander had onevenredig zwaar letsel opgelopen toen hij bij zijn aanhouding
verzet pleegde en een derde-verdachte moest de gestolen fiets teruggeven die zij
te goeder trouw zou hebben gekocht van een onbekend gebleven man. Soortgelij-
ke gevallen worden overigens meestal op technische gronden geseponeerd.

Bij beleidssepots zal de aard van het delict, ongeacht de vermelde sepotgrond,
vrijwel nooit uit het oog worden verloren. Welke omstandigheden van een ver-
dachte ook zouden pleiten voor het seponeren van de zaak, bij ernstige misdrij-
ven zullen ze zeer zelden serieus worden overwogen. Gemeten over beide perio-
den, werd de sepotgrond `gering feit' 15 keer expliciet vermeld. Bovendien wer-
den acht zaken geseponeerd, omdat de verdachte een gering aandeel zou hebben
gehad in het feit (bv. minimale medeplichtigheid, zoals het vasthouden van de
fiets van een vriend die op hetzelfde moment het slot van een andere fiets open-
breekt), terwijl twee maal het feit zelf nauwelijks strafwaardig was.

Seponering kan ook plaatsvinden op grond van een bepaalde relatie tussen de
verdachte en het slachtoffer. De sepotgrond `verhouding tot benadeelde geregeld'
werd in totaal 19 maal toegepast. Meestal ging het om vernielingen waarbij een
schaderegeling was getroffen. Die was soms al tijdens de opsporingsfase tot stand
gekomen. Een enkele keer had een dader reeds- kort na het ,gepleegde .feit op-
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rechte spijt en vergoedde op eigen initiatief de schade. Bij een viertal personen
verdacht van diefstal of heling van een fiets, werd de verhouding tot de benadeel-
de 'geregeld', doordat zij afstand deden van de fiets ten faveure van de rechtmati-
ge eigenaar. Deze verdachten hadden een vaag verhaal, maar achtten zichzelf in
ieder geval niet of nauwelijks schuldig.

'Medeschuld van de benadeelde' oordeelde het openbaar ministerie bij 17
agressieve delicten. Deze grond werd vooral in de eerste periode genoemd (14
maal). Gezien de formulering van deze sepotgrond mag verondersteld worden dat
de officier van justitie van mening was dat de slachtoffers door hun gedrag, hou-
ding of woorden zelf ook aanleiding voor het delict hebben gegeven. Toch leek
het agressieve gedrag vaak buiten proporties en zou 'uitlokking' een te groot
woord zijn. In de eerste periode werd ook slechts één van de slachtoffers zelf
beschuldigd van een strafbaar feit. Meer typerend voor deze zaken waren de
ontkennende of bagatelliserende verklaringen van de verdachte en de beperkte
kring waarin het delict zich afspeelde (bv. tussen buren).

In negen zaken werd 'beperkte kring' expliciet als sepotgrond genoemd. Slacht-
offers waren meestal (aangetrouwde) familieleden, ex-famielieleden of buren.
Delicten in de familiesfeer verdienen een zorgvuldige afweging van belangen.
Zeker als de verhouding tussen verdachte en slachtoffer na het delict is genorma-
liseerd, kan een dagvaarding de wonden onnodig opentrekken. Dergelijke gedach-
ten moeten een rol gespeeld hebben bij de seponering van een zaak waarin een
persoon werd verdacht van een vrij ernstig feit, door de politie vertaald in poging
tot doodslag.

Tot slot werden drie zaken geseponeerd, omdat een civielrechtelijke jeugd-
maatregel (ondertoezichtstelling) werd toegepast, twee zaken omdat het om oude
feiten ging, twee zaken omdat de verdachten onvindbaar waren (waarschijnlijk
zonder vaste woon- of verblijfplaats), een zaak omdat civiel recht werd toegepast,
een zaak vanwege onvoldoende nationaal belang (betrekkelijk gering feit begaan
door een tijdelijk in Enschede verblijvende buitenlander), vier om onbekende
redenen. In de twee oud-feitzaken (eerste periode) konden de verdachten pas
enige maanden na het delict worden aangehouden. Het totale dossier waarvan ze
deel uitmaakten, werd drie maanden na de aanhouding afgerond en verzonden
naar het parket. De beslissing tot seponeren volgde zeven maanden later.

Onder enig voorbehoud, omdat waarschijnlijk niet in alle gevallen de sporen van
een schaderegeling in sepotdossiers zijn terug te vinden, kan gesteld worden dat
de gegevens niet wijzen in de richting van een ruimere toepassing van deze vorm
van tegemoetkoming aan het slachtoffer. Daarbij moet worden aangetekend dat
bij een meerderheid van de beleidssepots niets te regelen valt, omdat er geen
schade is. Bv. bij medeplichtigheid of bij vroeg in de kiem gesmoorde pogingen
tot eenvoudige of gekwalificeerde diefstal. Verdachten van diefstal of heling van
een fiets doen vrijwel altijd afstand van de ontvreemde fiets. Geweld tegen perso-
nen leidt lang niet altijd tot lichamelijk letsel. Als dat wel het geval was, zijn de
eventuele kosten van een doktersbehandeling in ons onderzoek overigens ook
niet als financiële schade voor het slachtoffer gecodeerd. Het zou nauwelijks
reëel zijn om deze gevallen te beschouwen als zaken die potentieel in aanmer-
king komen voor een schaderegeling. In de regel draait een verzekeringsinstelling
voor de kosten op en het loont voor een dergelijke instelling nauwelijks de moei-
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te om de kosten van een meestal eenmalig doktersbezoek te verhalen op de ver-
dachte.

Aldus beschouwd werden er in de eerste periode 37 schadezaken op beleids-
gronden geseponeerd. In dertien van die 37 gevallen was sprake van een schade-
vergoeding en in twee zaken maakten graffiti-'kunstenaars' de boel weer schoon.
In de tweede periode kon een schadevergoeding bij acht van de 21 op beleids-
gronden geseponeerde schadezaken worden geconstateerd.

10.3 Transacties

Met de invoering van de Wet Vermogenssancties op 1 mei 1983 verkreeg de
officier van justitie de bevoegdheid om in gewone misdrijfzaken (met ten hoogste
een strafmaximum van zes jaar gevangenisstraf) een transactie aan te bieden. Dat
wil zeggen dat de officier van justitie afziet van verdere strafvervolging als de
verdachte voldoet aan één of meer voorwaarden. Omdat vrijwel geen enkele zaak
uit ons eerste deelonderzoek reeds vóór 1 mei 1983 door justitie was afgedaan,
kan gesteld worden dat al in de voormeting de mogelijkheid tot transigeren volop
aanwezig was. Wel kunnen de eerste maanden beschouwd worden als een gewen-
ningsperiode, waardoor sommige daarvoor in aanmerking komende zaken wel-
licht toen nog niet werden getransigeerd.

In de eerste periode werd aan 29 verdachten een transactie-aanbod gedaan; 15
gingen akkoord. In de tweede periode voldeden 23 van de 45 verdachten aan de
voorgestelde transactievoorwaarden. Hoewel de officier ook andere in de Wet
genoemde voorwaarden kan stellen, bestond een succesvolle transactie op één
.enkele.uitzondering na uit een storting van een geldsom in de schatkist. De trans-
actiebedragen varieerden van f 50;- tot f 500,- met een gemiddelde van rond de
f 200,-.

10.4 Berechtingen

Openstaande en overdrachtzaken buiten beschouwing gelaten, komt bijna twee
derde van de zaken ter kennis van de rechter. In tabel 22 worden de eisen van de
officier en de rechterlijk uitspraken in beide perioden met elkaar vergeleken.
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Tabel 22: Eisen en vonnissen

vrijheidsstraf onvoorwaardelijk
waarvan volledig onvoorwaardelijk

volledig onvoorw. + tbr voor.
volledig onvoorw. + boete onvoorw.
deels onvoorwaardelijk
deels onvoorw. + dienstverlening
deels onvoorw. + boete onvoorw.

vrijheidsstraf volledig voorwaardelijk
waarvan uitsluitend voor vrijheidsstraf

in combinatie met dienstverlening
in combinatie met boete onvoorw.
in comb. met dienstverl. + boete onvoorw.

boete
waarvan volledig onvoorwaardelijk

deels voorwaardelijk
volledig voorwaardelijk

berisping

geen straf
waarvan schuldig zonder straf

vrijspraak, ontslag van rechtsververvolging

voormeting nameting
(N=280) (N=271)

eis vonnis eis vonnis

45% 40% 46% 33%
11% 9% 21% 14%

- - 1% -
- - 2% 1%

31% 27% 19% 15%
2% 3% 1% 2%
1% 1% 2% 1%

34% 36% 32% 41%
15% 16% 8% 10%
3% 4% 5% 10%

16% 16% 19% 20%
- - - 1%

17% 19% 21% 21%
14% 16% 18% 18%

1% 2% 2% 2%
2% 1% 1% 1%

1% 2% -

3% 3% 1% 5%
1% 2% 0% 0%
2% 1% 1% 5%

De tabel bevestigt het algemeen bekende gegeven dat de rechter grosso modo
milder vonnist dan de officier van justitie eist. De afwijkingen in aard van de
eisen en rechterlijke uitspraak waren in de tweede periode wat groter. Negen van
de 12 verdachten die werden vrijgesproken of werden ontslagen van rechtsvervol-
ging, achtte de officier wel schuldig. De officier van justitie eiste in de tweede
periode ook vaker dan in de eerste een volledige in plaats van een deels onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. De rechter ging daar maar gedeeltelijk mee akkoord.
Een aantal maal werd besloten tot de alternatieve oplossing van 'dienstverlening'.

Als bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijk vonnis kan de rechter een
schadevergoeding aan de verdachte opleggen. Wat minder vaak wordt gebruik
gemaakt van een mogelijkheid die voor het slachtoffer bestaat om zich als bele-
digde partij in het strafproces te voegen. De strafrechter kan dan de civiele vor-
dering toewijzen. In de eerste periode werden 16 verdachten veroordeeld tot het
betalen van een geldelijke vergoeding aan het slachtoffer of storting van een
geldbedrag in een bepaald fonds, in de tweede periode ging het om 27 verdach-
ten. Net als bij de beleidssepots kwam een schaderegeling vooral bij vernielingen
en openlijk geweld (tegen goederen) tot stand. Dit brengt ons tot de vraag hoe
de bovenvermelde straftoemeting over de vier afzonderlijke categorieën is ver-
deeld. De beantwoording van die vraag is niet zonder problemen, omdat een
vonnis, in tegenstelling tot sepots en transacties, regelmatig betrekking heeft op
meer feiten die niet alle van dezelfde aard zijn. Vooral als afzonderlijk tegen de
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verdachten ingeschreven zaken gevoegd op een zitting worden behandeld, is er
een aanzienlijke kans dat de straftoemeting door andere dan de door ons onder-
zochte P-delicten wordt (mede)bepaald. Dat blijkt ook wel uit het volgende ver-
schil. Van de verdachten die werden vervolgd op basis van één enkele ingeschre-
ven zaak, werd 34% veroordeeld tot een (deels) onvoorwaardelijke gevangenis-
straf of een dienstverlening. Van de verdachten waartegen meer dan één inge-
schreven zaak aanhangig was gemaakt, hoorde 59% een dergelijk vonnis uitspre-
ken. Teneinde geen vertekende uitkomsten te verkrijgen, is de straftoemetingsver-
gelijking (zie bijlage, tabel D) daarom beperkt tot de vonnissen die betrekking
hebben op zaken die niet zelf zijn gevoegd en waaraan ook geert "ander zaken zijn
gevoegd. Het gevolg is wel dat de absolute aantallen bij drie van de vier P-cate-
gorieën wat klein zijn.

Eerder constateerden we dat geweld tegen goederen en diefstal en heling van
fietsen vaker door het openbaar ministerie wordt geseponeerd dan geweld tegen
personen en woninginbraken. De gegevens van tabel D (in de bijlage) tonen aan
dat ook de rechter gemiddeld een milder oordeel heeft ten aanzien van de twee
eerstgenoemde categorieën. De berechting van deze zaken leidde in slechts een
derde van de gevallen tot een vonnis met een vrijheidsstraf, in overgrote meer-
derheid bovendien voorwaardelijk. Voor de beide andere categorieën was niet
alleen het percentage vrijheidsstraffen veel hoger (meer dan 70%), maar werd
daarvan de helft onvoorwaardelijk uitgesproken.

In de beide perioden werd het merendeel van de zaken afgedaan door de poli-
tierechter. Doordat er in de tweede periode wat minder minderjarigen werden
aangehouden, daalde het aandeel van de kinderrechter-van 28 tot -16%.• De .12
resp. 14% van de zaken die door de meervoudige kamer werden behandeld,
betroffen vrijwel altijd geweldszaken tegen personen of woninginbraak.

10.5 Afdoeningssnelheid

Indien een verdachte wordt. voorgeleid in verband-met een eventuele inbewaring-
stelling, dient de officier van justitie binnen de maximaal toegestane termijn van
de inverzekeringstelling een proces-verbaal, desnoods met een voorlopig karaktër,
in bezit te hebben. De zaak tegen de verdachte kan op dat moment worden inge-
schreven in het parketregister. De recherche-administratie in Enschede schrijft de
zaak in een aantal gevallen pas in als het onderzoek is afgerond en het nieuwe of
aanvullende dossier naar het parket wordt toegestuurd. Deze administratieve
gang van zaken heeft tot gevolg dat een aantal van de onderzochte zaken reeds
vóór 1 april 1983 c.q. 1986 door het parket bleek te zijp ingeschreven.

Voor de justitiële afdoeningssnelheid is de tijdsduur geteld tussen de inschrijf,
datum en de datum van afdoening; beide vermeld in het parketregister. De open
baar ministerie-afdoeningen zijn gescheiden van de zaken die voor de rechter
lvamen. Hierbij zijn de gevoegde'zaken opgenomen in de tabel met rechterlijke
uitspraken, waarbij als afdoeningsdatum niet de voegingsdatum, maar de datum
van de terechtzitting is genomen.
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Tabel 23: De justitiële afdoeningssnelheid bij sepots en transacties, per P-categorie (in
cumulatieve percentages)

N=

binnen 1 week
binnen 1 maand
binnen 2 maanden
binnen 3 maanden
binnen 6 maanden
binnen 1 jaar

geweld
tegen

geweld
tegen

woning-
inbraken

diefstal
en heling

totaal

personen goederen fietsen

vm nm vm nm vm nm vm nm vm nm
68 70 44 36 15 17 28 50 155 173

- 1% - - - - - - - 0%
40% 13% 25% 19% - 29% 21% 20% 28% 18%
59% 36% 59% 58% 20% 29% 43% 50% 52% 44%
75% 50% 70% 64% 53% 59% 64% 56% 70% 55%
88% 85% 89% 86% 60% 88% 89% 70% 86% 81%
96% 96% 98%100% 100%100% 100% 98% 97% 98%

Tabel 24: De justitiële afdoeningssnelheid bij berechtingen, per P-categorie (in cumulatie-
ve percentages)

N=

binnen 1 week
binnen 1 maand
binnen 2 maanden
binnen 3 maanden
binnen 6 maanden
binnen 1 jaar

geweld
tegen

geweld
tegen

woning-
inbraken

diefstal
en heling

totaal

personen goederen fietsen

vnl nm vin nm vin nm vin nm vnl nm
137 121 53 42 60 84 35, 32 285 279

5% 9% - - - - - - 2% 4%
15% 10% - - 8% 2% 3% 3% 9% 5%
23% 16% 2% 5% 17% 5% 3% 6% 15% 10%
31% 22% 19% 10% 25% 15% 20% 9% 26% 16%
78% 47% 49% 48% 62% 42% 54% 25% 66% 43%
98% 98% 85% 90% 85% 89% 89% 91% 92% 93%

Als we ons concentreren op de twee rechterkolommen van beide tabellen, dan
blijkt dat de behandelingsduur niet korter is geworden. Dat geldt zowel voor
zaken die zelfstandig door de officier zijn afgedaan, maar ook voor de berechte
zaken. De gemiddelde duur van de openbaar ministerie-afdoeningen steeg van 93
naar 110 dagen, die van de vervolgingen van 172 naar 205 dagen.

Een versnelde afhandeling door het openbaar ministerie van P-zaken wordt er
uiteraard niet gemakkelijker op als de ingezonden dossiers niet zijn voorzien van
een P-merk. Omdat het P-stempel soms alleen op de omslag van het proces-ver-
baal was gezet en een kopie van deze omslag vaak niet was opgenomen in het
recherche-archief, zijn ook de originele dossiers in de archieven van het parket en
de griffie geraadpleegd. In het kader van de verdere justitiële procesgang (bv.
executie straf, hoger beroep) belanden deze dossiers evenwel niet altijd direct in
de archieven of worden ze er tijdelijk uitgelicht. Uiteindelijk kon van 85% van
alle zaken worden nagegaan of het dossier was voorzien van het 'P'-merk. Tabel
25 geeft aan in welke mate de diverse politiediensten van het stempel gebruik
hebben gemaakt. Bij de berekening van de percentages zijn de zaken die niet in
de archieven van Almelo werden teruggevonden, buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 25: Aantal verdachten opgenomen in een proces-verbaal met P-stempel, absoluut en
in procenten van het totale -aantal verdachten dat door de betreffende politie-
dienst voor een prioriteitsdelict werd geverbaliseerd

abs. %

Algemene. Recherche 8 5%
Buro Binnenstad 75 59%
Jeugd en Zeden 0 0%
Woninginbraakteam 28 72%
overige diensten 2 8%

totaal 113 29%

Duidelijk blijkt dat alleen het Bureau Binnenstad en het Woninginbraakteam
zeer frequent het P-stempel hanteerden. In het slothoofdstuk zal daar nader op
worden ingegaan.

De vraag is nu of de zaken die zijn voorzien van een P-stempel, wèl voorrang
hebben gekregen op het parket in vergelijking met de zaken zonder een dergelij-
ke aanduiding. Tabel 26 geeft daarop een antwoord. Ook nu weer zijn de zaken
waarvan het niet bekend is of ze waren voorzien van een 'P', buiten beschouwing
gelaten.

Tabel 26: De justitiële afdoeningssnelheid bij zaken met en zaken zonder prioriteitsaan-
duiding.

binnen 1 week
binnen 1 maand
binnen 2 maanden
binnen 3 maanden
binnen 6 maanden
binnen 1 jaar

zaken zonder P-stempel zaken met P-stempel
(N=279) . (N=113)

1% 7%
9% 15%

21% 28%
30% 37%
58% 61%
98% 93%

Uit de eerste regel blijkt dat snelrecht vooral is toegepast in de gevallen dat er
een 'P' op het dossier stond. Een nadere analyse leerde echter dat het ging om
een achttal verdachten van geweld tegen personen afkomstig uit slechts twee
verschillende recherchedossiers. Tegenover deze snelle afwikkeling staat boven-
dien een aantal verdachten dat ondanks het P-merk na een jaar nog niet voor de
rechter was verschenen.

Tot slot is een vergelijking gemaakt met de gemiddelde behandelingsduur van
alle zaken die in het arrondissement Almelo worden afgedaan en van alle zaken
die in het hele land zijn behandeld. Daartoe is gebruik gemaakt van CBS-gege-
vens. Dit bureau beschouwt een voeging als een openbaar ministerie-afdoening
en rekent de datum waarop tot voeging wordt beslist, als datum van afdoening.
Voor de vergelijkbaarheid zijn de gevoegde zaken in ons onderzoek ook op die
wijze gerubriceerd en is de- afhandelingsduur-herberekend. Omdat de meestè P-
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zaken uit het onderzoek door justitie in 1984 resp. 1987 werden afgedaan, is een
vergelijking over die jaren gemaakt.

Tabel 27: De gemiddelde justitiële afdoeningssnelheid in aantal dagen van de Enschedese
P-zaken vergeleken met alle Almelose zaken en alle in Nederland afgedane
zaken

OM (incl. voeging) rechter
vm nm verschil vm nm verschil

prioriteitszaken 94 112 +18 167 204 +37
waarvan zonder P-stempel 110 203

met P-stempel 109 177
onbekend 130 274

Almelo totaal 62 79 +17 169 222 +53
Nederland totaal 104 128 +24 220 275 +55

Tabel 27 toont aan dat de langere afhandelingsduur van de door de officier van
justitie afgedane Enschedese prioriteitszaken niet sterk afwijkt van die van de rest
van de Almelose zaken. Wel komen de P-verdachten en met name zij die waren
gemerkt met een 'P' in de tweede periode gemiddeld iets sneller voor de rechter
dan de andere verdachten in Almelo. Het verschil wordt goeddeels veroorzaakt
door de toepassing van snelrecht in de twee eerder genoemde recherchezaken.
Overigens is Almelo van oudsher een van de snelste arrondissementen. De ge-
middelde afhandelingsduur bij berechtingen ligt nog altijd 20% onder dat van het
landelijk gemiddelde. Bij niet-vervolgingen ligt de duur zelfs 40% onder het lan-
delijk gemiddelde.

10.6 Bijzondere behandeling

Ten behoeve van deze slotparagraaf is gezocht naar andere factoren die wijzen
op een bijzondere aandacht van de officier van justitie voor de vier prioriteitsde-
licten. Allereerst is gezocht naar aanwijzingen voor geclusterde zittingen van
gelijke typen P-delicten.

In het onderzoek is wel de zittingsdatum, maar niet het tijdstip van behande-
ling van de zaken gecodeerd. Toch zijn er voldoende gegevens om te stellen dat
het 'opsparen' van prioriteitszaken teneinde ze allemaal tegelijk te kunnen behan-
delen, niet of zeer sporadisch is gebeurd. Zo is gebleken is dat de Enschedese
prioriteitszaken in de tweede periode zelfs over meer zittingsdagen waren ver-
spreid dan de zaken uit de eerste periode. Als er zaken van verdachten van een
Enschedees prioriteitsdelict direct achter elkaar op een zitting van een politie- of
kinderrechter werden behandeld, was er meestal een verband tussen de delicten
(in vereniging gepleegd of vermeld in hetzelfde proces-verbaal). De beide popu-
laties verschillen in dat opzicht niet van elkaar.

Over de laatste negen maanden van 1986 zijn ook alle rechtbankverslagen uit de
Twentsche Courant en Tubantia ten behoeve van het onderzoek gelezen. De
overgrote meerderheid van die verslagen betreft, zoals in de journalistiek gebrui-
kelijk, de zware criminaliteit (meervoudige kamer). In de onderzochte periode is
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geen enkele maal een officier aangehaald die melding heeft gemaakt van de
bijzondere aandacht voor de vier prioriteitsdelicten, noch werd er iets gevonden
over zakenclusters. Met andere woorden, mocht een officier op een zitting in de
onderzoekperiode wel speciale aandacht hebben besteed aan de P-delicten; dan is
dit bij het publiek niet bekend geworden.
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11 De P-procedure nader bezien

Op basis van de gegevens uit de twee vorige hoofdstukken kan worden geconclu-
deerd dat de P-procedure geen aantoonbare veranderingen c.q. positieve effecten
heeft bewerkstelligd. Politie en justitie deden de zaken niet sneller af, het aantal
`kale' beleidssepots bij meerderjarigen werd niet minder, van geclusterde zittingen
was niet of nauwelijks sprake en in de rechtbankverslagen van de regionale pers
werd in de tweede onderzoekperiode geen melding gemaakt van een speciale
justitiële behandeling. Welke redenen zijn hiervoor aan te wijzen?

Allereerst zijn de schriftelijke richtlijnen bekeken die een politievertegenwoor-
diger in de werkgroep Beleidsplan Criminaliteitsbeheersing ten behoeve van de
eigen organisatie had opgesteld. Volgens deze richtlijnen dienen zowel de proces-
sen-verbaal met een onbekende als met een bekende dader te worden aangeduid
met een P-stempel. Aangiften zonder bekende dader, maar met opsporingsmo-
gelijkheden, krijgen in principe eerste prioriteit bij de aanpak van onderzoeken.
Omdat het dossieronderzoek zich heeft beperkt tot de processen-verbaal met
bekende dader, komen in dit rapport alleen de effecten van de P-procedure op
de afdoening van opgehelderde misdrijven aan de orde. In dergelijke zaken zal
het 'P'-merk borg moeten staan voor een snelle levering van de processen-verbaal
met bekende dader aan de recherche-administratie. De recherche-administratie
op haar beurt doet de zaken eveneens met voorrang af en ziet er ook op toe dat
de regeling zorgvuldig wordt toegepast.

Zoals in hoofdstuk 9 reeds naar voren kwam, maakten de Algemene Recherche
en de Dienst Jeugd en Zeden slechts sporadisch gebruik van het P-stempel. Van
een zorgvuldige toepassing was zeker geen sprake. In gesprekken met vertegen-
woordigers van beide afdelingen en de recherche-administratie kwam naar voren
dat de P-procedure nauwelijks heeft geleefd in het korps. Daarvoor werden de
volgende redenen genoemd:
1. Het aantal zaken dat voor de P-procedure in aanmerking komt, is erg groot.

Het is niet reëel om te verwachten dat al die zaken een versnelde behandeling
kunnen krijgen. Gekscherend werd opgemerkt dat er achteraf gezien beter een
stempel met 'N.P.' (niet prioriteit) had kunnen worden gemaakt. (De gegevens
van de recherche-administratie wijzen uit dat in de laatste negen maanden van
1986 743 processen-verbaal - in verband met misdrijven Wetboek van Straf-
recht - naar justitie zijn verzonden. De 285 zaken uit de tweede meting vor-
men derhalve een derde deel van die zaken).

2. Met justitie zijn eerder afspraken gemaakt om openlijk geweld tegen personen
snel af te handelen. Dit met het oog op de eventuele toepassing van snelrecht.
Ook zaken rondom jongeren zouden door Jeugd en Zeden van oudsher snel
worden verwerkt. In deze reeds bestaande praktijk is het toekennen van priori-
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teit bij de afhandeling van opgeloste zaken van met name vernieling en fietsen-
diefstal moeilijk in te passen. Beide delicten worden immers niet zozeer vanwe-
ge de ernst van de individuele feiten, maar meer vanwege de frequentie van de
delicten, prioriteit toegekend.

3. De gemiddelde politieman verwacht van de procedure weinig positieve effec-
ten. Het levert de verbalisant ook geen enkel voordeel op. Hij of zij beschouwt
het daardoor al gauw alleen maar als extra werk.

4. De verwerkingscapaciteit van de recherche-administratie is lange tijd onvol-
doende geweest. Dit heeft tot gevolg gehad dat zaken, waaronder ook de P-
dossiers, soms wat erg lang bleven liggen. Het toch al geringe belang dat aan
de P-procedure werd toegekend, zou hierdoor vrijwel tot het nulpunt zijn ge-
daald.

Ook de richtlijnen van justitie pleiten voor een speciale behandeling van de En-
schedese prioriteitsdelicten. De justitie-omslag van het dossier zou worden voor-
zien van een 'P' en ook in het parketregister zou aantekening worden gemaakt.
Als de zaken dan op de bureaus van parketsecretaris en officier van justitie be-
landen, bestaat de mogelijkheid ze met voorrang te behandelen. Mocht een zaak
later tot een dagvaarding leiden, dan kan de afdeling zittingvoorbereiding het
dossier bovenop de voorraadstapel van in te roosteren terechtzittingen leggen.

In gesprekken met het hoofd van de administratie, een medewerker van de
afdeling zittingvoorbereiding en de officier van justitie die tijdens de tweede
onderzoekperiode een groot deel van de Enschedese zaken voor zijn rekening
nam, werden de ervaringen van justitie met de P-procedure toegelicht. Toen in
1985 met de procedure werd begonnen, werden de bovengenoemde administratie-
ve richtlijnen wel in een bepaalde mate nageleefd. Na verloop van tijd was het
fenomeen van de P-procedure kennelijk ook in Almelo zodanig op de achter-
grond geraakt, dat gedurende de tweede onderzoekperiode in 1986 de uiterlijke
kenmerken van de procedure (stempels, aantekeningen) niet of in nog zeer gerin-
ge mate aanwezig waren. Voorts werd gezegd dat de afdeling zittingvoorbereiding
vrijwel nooit gelijksoortige P-zaken opspaarde voor een clusterzitting. Het waren
er te weinig, zodat zaken onnodig lang zouden blijven liggen. Een en ander stond
haaks op de doelstelling van versnelde afhandeling.

Ook onder de leden van het openbaar ministerie leefde de P-procedure niet.
Het regelmatig ontbreken van het P-stempel op zaken die daar wel voor in aan-
merking kwamen, heeft het al lage pitje bij het openbaar ministerie nog verder
gedoofd. Dat laat onverlet dat er op een aantal terreinen duidelijke en in de
praktijk ten aanzien van de afhandeling van bepaalde zaken reeds goed werkende
afspraken tussen de Enschedese politie en het parket bestonden. Openlijk geweld
tegen personen werd en wordt als het. maar even kan met snelrecht afgedaan.
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Bijlage

Tabel A: Frequentie van door de politie gebruikte artikelen uit het Wetboek van Straf-
recht bij de tenlastelegging van prioriteitsdelicten in 1983 (maximaal vier artike-
len per verdachte)

gecodeerd als:
eerste tweede derde vierde

art. art. art. art.

Geweld tegen personen
art. 141: openlijke geweldpleging (mede)

tegen personen
art. 180: verzet met geweld of bedreiging

met geweld tegen een ambtenaar
art. 184: belemmering opsporingsambtenaar
art. 242: verkrachting
art. 246: aanranding
art. 285: bedreiging met geweld
art. 287: doodslag
art. 289: moord
art. 300: mishandeling
art. 302: opzettelijke, zware mishandeling
art. 312: diefstal met geweldpleging
art. 317: afpersing

Geweld tegen goederen
art. 141: openlijke geweldpleging uitsluitend

tegen goederen
art. 157: brandstichting
art. 350: vernieling

Woninginbraken
art. 311: gekwalificeerde diefstal

Fietsendiefstal of -heling
art. 310: eenvoudige diefstal
art. 311: gekwalificeerde diefstal
art. 416 t/m art. 417 (bis): heling
art. uitsluitend gebruikt voor een niet-

prioriteitsdelict

206 25 5 1

64 1 - -

12 2 - -
7 - - -
4 - - -
2 - - -

16 9 1 -
9 - - -
5 - - -

52 7 - -
13 1 1 -
17 5 3 1
5 - - -

98 27 3 2

17 2 2 -
- 6 - -

81 19 1 2

76 4 1 -
76 4 1 -

65 9 2 1
28 5 1 -
23 2 - -
14 2 1 1

- 36 17 5

445 101 28 9
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Tabel_ B: Frequentie van door de politie gebruikte artikelen uit het Wetboek van Straf=
recht bij de tenlastelegging van prioriteitsdelicten in 1986 (maximaal vier artike-
len per verdachte)

Geweld tegen personen
art. 141: openlijke geweldpleging (mede)

tegen personen
art. 179: dwingen ambtenaar door bedreiging

of geweld
art. 180: verzet met geweld of bedreiging

met geweld tegen een ambtenaar
art. 184: belemmering opsporingsambtenaar
art. 242: verkrachting
art. 246: aanranding
art. 285: bedreiging met geweld
art. 287: doodslag
art. 289: moord
art. 300: mishandeling
art. 302: opzettelijke, zware mishandeling
art. 312: diefstal met geweldpleging
art. 317: afpersing

Geweld tegen goederen
art. 141: openlijke geweldpleging uitsluitend

tegen goederen
art. 157: brandstichting
art. 161: vernieling waterkering
art. 350: vernieling

Woninginbraken
art. 311: gekwalificeerde diefstal

Fietsendiefstal of -heling
art. 310: eenvoudige diefstal
art. 311: gekwalificeerde diefstal
art. 416 t/m art. 417 (bis): heling
art. uitsluitend gebruikt voor een niet-

prioriteitsdelict

gecodeerd als:
eerste tweede derde vierde

art. art. art. art.

193 13 2

41 3 -

1 - -

10 - -
1 3 1
1 - -
1 - -

17 5 -
13 - -
2 - -

56 1 1
19 - -
26 1 -

5 - -

79 10 3 2

26 - 1 -
9 2 - -
1 - - -

43 8 2 2

101 2
101 2

83 1 -
26 - -
37 1 -
20 - -

- 32 7

456.. - ... .58 12-- 2
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Tabel C: Sepotgronden per P-categorie, in absolute aantallen

Technische sepots
geen wettig bewijs
niet ontvankelijk
ten onrechte verdacht
feit niet strafbaar
dader niet strafbaar

geweld geweld woning- diefstal totaal
tegen tegen inbraken en heling

personen goederen fietsen
vm nm vm nm vm nm vm nm vm nm

25

-
1

33 15 15 2 10 12 23 54 81
1 1 - 2 - - - 3 1
2 - 2 - - - - - 4
- - - - - 1 - 1 -
- - - - - - - 1 -

- 1 1 5 - 6 - 20 1
7 - 1 - 2 - 3 - 13
2 - 1 - - - 1 1 4
2 1 1 1 3 1 1 4 7

5 3 - - - - - 4 5
1 - - - - 1 - 3 1

2 3 1 1 - - 6 6 9
1 - 1 1 1 - 2 3 5
1 - - - - - - 1 1

- 7 6 1 - 2 2 11 8
2 2 1 - - - - 14 3
3 - 1 - - - - 5 4

- 4 1 1 1 2 1 10 3

62 37 32 14 17 25 39 141 150

Sepots vanwege de persoon of
omstandigheden van de verdachte
leeftijd verdachten 8
gewijzigde omstandigheden -
reclasseringsbelang 1
recente bestraffing 1
gezondheidstoestand van de
verdachte 1
door feit getroffen 2

Sepots vanwege de aard van
het delict
gering feit 2
gering aandeel in feit 2
geringe strafwaardigheid 1

Sepots vanwege de relatie
verdachte/slachtoffer
verhouding tot benadeelde
geregeld 1
medeschuld benadeeld 12
beperkte kring 5

Overige beleidsgronden 3

65
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Tabel D: Vonnissen van enkelvoudige berechtingen per P-categorie, absolute aantallen

N =

Vrijheidsstraf onvoorv.
w.v. volledig onvoorw.

volledig onvoorw.
+ boete onvoorw.
deels onvoorw.
deels onvootw.
+ dienstverlening
deels onvoorw.
+ boete onvoorw.

Vrijheidsstraf volledig
voorwaardelijk
w.v. uitsluitend voorw.

vrijheidsstraf
in combinatie met
dienstverlening
in combinatie met
boete onvoorw.

Boete
w.v volledig onvoorw.

deels voorwaardelijk
volledig voorw.

Berisping

Geen straf
w.v. schuldig zonder straf

vrijspr. ontsl rechte.

geweld
tegen

geweld
tegen

woning-
inbraken

diefstal
en heling

totaal

personen goederen fietsen
Vin. nm vm nm vm nm vm nm vm nm
86 89 30 24 34 31 17 14 167 158

35 21 2 16 14 2 2 53 39
5 9 - 6 5 1 1 12 15

1 - - - 2
29 2 9 3 1 1 399 15

1 1 - - 1 4 - - 2 5

1 1

27 35 8 10 11 13 5 2 54 60

7 4 5 4 6 2 - - 18 10

3 - 1 4 7 - 1 16 12

18 28 3 5 1 4 5 1 27 38

21 25 15 10 6 5 9 8 49 48
18 22 11 6 2 4 9 8 40 40

1 1 4 3 - 1 - - 5 5
- 2 - 1 4 - - 4 3

1

8 2 2 - 2 8 12
1 1 4 1

8 1 1 - - - 21 -^4 il
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