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Samenvatting

Het project Strafrechtelijke dading

Op 1 december 1989 is het project Strafrechtelijke dading van start gegaan. In
het project werd geprobeerd civielrechtelijke overeenkomsten tussen verdachten
en slachtoffers van strafbare feiten te sluiten. Medewerkers van het Projekt-
buro benaderden verdachten en slachtoffers van zaken die bestemd waren voor
de politierechter, met de vraag of zij aan het project mee wilden werken. In-
dien beide partijen hiermee akkoord gingen, kon de zaak aan de advocatuur
worden doorgegeven. De advocatuur onderhandelde met de tegenpartij met de
bedoeling een dading te sluiten. Als een overeenkomst werd gesloten dan zou
het openbaar ministerie afzien van verdere vervolging van de verdachte en zou
de zaak worden geseponeerd. Ten behoeve van het project zijn drie project-
medewerkers in dienst genomen en is er een advocatenpool gevormd. De
rechtshulpkosten van de verdachten en benadeelden kwamen voor rekening van
het project.

Uitgangspunt van het project was dat het strafrecht 'ultimum remedium' is en
slechts moet worden toegepast als andere mogelijkheden uitgeput zijn. Daar-
naast ging men bij de opzet van het project uit van een vijftal veronderstel-
lingen ten aanzien van het civiele recht. Allereerst werd aangenomen dat de
civielrechtelijke aanpak vollediger is omdat de benadeelde via het civiele recht
in meer gevallen dan via het strafrecht door schadevergoeding genoegdoeningen
kan krijgen. Verder zou het civiele recht goedkoper en sneller zijn dan het
strafrecht. Een vierde veronderstelling was dat een civielrechtelijke procedure
voor beide partijen minder bezwaarlijk is en, als vijfde veronderstelling, zou
deze aanpak meer recht doen aan het beginsel van gelijkwaardigheid van par-
tijen.

Het onderzoek

Aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is
gevraagd een evaluatie-onderzoek van het project te verrichten. Het onderzoek
is gericht op een tweetal vragen. Allereerst moet uit het onderzoek blijken in
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hoeveel en welke zaken een overeenkomst tot stand komt. Ten tweede moet
het onderzoek inzicht geven in het dadingsproces en de factoren die daarbij een
rol spelen.

Teneinde antwoord te krijgen op de vraag naar het aantal overeenkomsten
en het soort zaken waarin een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn kwan-
titatieve gegevens verzameld over 163 zaken opgenomen in het project.

Om inzicht te krijgen in het dadingsproces zijn tevens kwalitatieve gegevens
verzameld. Op verschillende tijdstippen zijn observaties gedaan en open inter-
views gehouden met slachtoffers, verdachten, advocaten en medewerkers van
het Projektburo.

De onderzoeksperiode liep van 1 februari 1990 tot eind november 1990.

De resultaten

De overeenkomsten
In de tien maanden van het onderzoek zijn 163 zaken door het Projektburo in
behandeling genomen en 58 dadingsovereenkomsten gesloten. In totaal zijn 64
verdachten en 58 benadeelden betrokken bij deze overeenkomsten.

Voordat een overeenkomst kan worden gesloten, worden eerst beide partijen
benaderd door de medewerkers van het Projektburo. Men begint bij de benade-
ring van de verdachten om mee te werken aan het project. In totaal wil 66%
van de verdachten aan een dading meewerken. De overige 34% van de ver-
dachten wenst dat niet of reageert niet op de uitnodiging van de medewerkers
van het Projektburo. Vervolgens worden de benadeelden van de zaken waarin
de verdachten zich bereid hebben verklaard om mee te werken aan een dading,
door de medewerkers van het Projektburo benaderd. Van hen zegt 80% aan
een dading mee te willen werken.

In 55% van alle zaken willen de verdachte(n) en de benadeelde(n) over een
mogelijke dading onderhandelen. Vervolgens leiden de onderhandelingen tot
een overeenkomst in 64% van de zaken waarin beide partijen aan een dading
willen meewerken. Dit is 36 % van alle zaken opgenomen in het onderzoek.

Binnen het project werden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot de
mogelijke inhoud van de overeenkomsten. Van de 58 overeenkomsten die zijn
gesloten, is er in 39 overeenkomsten afgesproken dat de verdachte schadever-
goeding aan de benadeelde zal betalen. De schadebedragen variëren van ƒ30
tot ƒ4500. In 10 van deze 39 overeenkomsten was de schadevergoeding uitslui-
tend voor immateriële schade bedoeld. Schadevergoeding wordt vaak overeen-
gekomen bij vermogensdelicten of vernielingen. Daarnaast zijn acht gedrags-
overeenkomsten gesloten. In dit soort overeenkomsten belooft de verdachte
zich in de toekomst van een bepaald gedrag te zullen onthouden. Bij gedrags-
overeenkomsten is er meestal sprake van een delict tegen het leven of de per-
soon. Werkovereenkomsten komen drie keer voor; in die drie gevallen is het
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slachtoffer een rechtspersoon. Verder is zesmaal vastgesteld dat alles tussen de
partijen geregeld is en de verdachte verder geen prestatie tegenover het slacht-
offer schuldig is. Twee verdachten zouden hun excuses aan het slachtoffer aan-
bieden. De aard van de delicten waarop deze laatste acht overeenkomsten zijn
gebaseerd, lopen uiteen.

De zaken van bijna alle 64 verdachten die een overeenkomst met de bena-
deelde(n) sloten, werden door de officier van justitie geseponeerd. Een uitzon-
dering hierop is één zaak met meer feiten, waarbij de verdachte een overeen-
komst sloot voor slechts één van de feiten. Voor de overige delicten moest hij
alsnog voor de politierechter verschijnen. De zaken van 118 verdachten gingen
terug naar het parket zonder een overeenkomst. Eenmaal terug op het parket
werd een derde van de zaken, waarin geen overeenkomst was gesloten, door
de officier geseponeerd of getransigeerd. Uiteindelijk moest 66% van deze
verdachten voor de politierechter verschijnen. Van alle verdachten die geen
overeenkomst hebben gesloten, heeft 11 % een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
opgelegd gekregen.

Wat betreft het nakomen van de overeenkomsten kunnen alleen uitspraken
worden gedaan over de 42 overeenkomsten waarin er schadevergoeding of
werk is afgesproken. Hiervan zijn 34 overeenkomsten door de verdachten na-
gekomen. Meestal is het nakomen van de overeenkomst conform de afspraken
verlopen; in vijf gevallen liep de betaling door de verdachte achter op de
afgesproken tijdschema. Acht (schadevergoedings)overeenkomsten zijn niet
nagekomen. Hierbij zijn tien verdachten betrokken en acht slachtoffers.

Als het slachtoffer een natuurlijk persoon is en de geldelijke overeenkomst
niet is nagekomen, kan deze een beroep doen op het Garantiefonds.' Van de
acht benadeelden konden de twee rechtspersonen geen aanvraag bij het fonds
indienen; twee natuurlijke slachtoffers hebben geen aanvraag bij het fonds
ingediend, vier slachtoffers hebben dit wel gedaan. Bij de afronding van het
onderzoek hadden twee van deze benadeelden een uitkering van het fonds
toegewezen gekregen.

Het dadingsproces
Binnen het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen de benadering van de
partijen en de onderhandelingen. Deze worden beschouwd als afzonderlijke
fases binnen het dadingsproces. Het proces begint bij de benadering van de
partijen om mee te werken aan het project. Indien beide partijen bereid zijn
om over een mogelijke dading te onderhandelen, dan begint de volgende fase,
namelijk onderhandelen.

Het Garantiefonds is in verband met het experiment door de Vereniging tot Onder-
steuning van Initiatieven op het gebied van Criminaliteit en Samenleving (VOICES)
opgericht.



Het al dan niet lukken van de onderhandelingen hangt onder meer af van de
hoogte van de schade, de aard van het delict, en de redicive. De belangen van
de verdachte (bijvoorbeeld het vermijden van een nieuwe veroordeling of een
zo laag mogelijk te betalen bedrag) bepalen de richting van het verband.

Naast zaakfactoren zijn procesfactoren van belang voor het onderhandelings-
proces. Onderhandelingsruimte is een procesfactor die van centraal belang is
voor het wel of niet slagen van de onderhandelingen. Hoe groter de onderhan-
delingsruimte, hoe groter de kans dat de partijen het met elkaar eens kunnen
worden en een overeenkomst zullen sluiten.

Bij de onderhandelingen speelt de advocatuur een belangrijke rol. Omdat zij
de onderhandelingen voeren, kunnen zij het onderhandelingsproces beïnvloeden
en daarnaast adviseren zij hun cliënt. Ook in de fase v66r het onderhandelen is
de advocaat een belangrijke adviseur. Sommige verdachten en slachtoffers
besloten over deelname aan het project pas nadat zij met een advocaat hadden
gesproken.

Bij de opzet van het project is afgesproken dat het dadingsproces maximaal
tweeëeneenhalve maand mag duren. Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld
58 dagen zijn tussen de dag waarop een zaak wordt geselecteerd en het tijdstip
waarop de overeenkomst wordt getekend. In deze periode vinden gemiddeld 16
contacten plaats tussen de projectmedewerkers en verdachten, benadeelden en
de advocatuur. Daarnaast vindt een aantal contacten tussen de advocaten en
diens cliënt plaats. Uit interviews met advocaten blijkt dat de tijd die zij aan
een zaak besteden, varieert van een tot zeven uur.

Uit interviews met slachtoffers en verdachten blijkt dat zij tevreden zijn
over het project. Zowel slachtoffers als verdachten zijn over het algemeen zeer
wel te spreken over de manier waarop zij door de projectmedewerkers te woord
werden gestaan. Wat betreft de inspanning van de advocatuur oordelen de
meeste slachtoffers en verdachten positief. Toch werden enkele kritiekpunten
genoemd zoals: men voelde zich enigszins onder druk gezet door de project-
medewerker of door de advocaat; er was gebrekkig overleg met de advocaat;
er was gebrekkige controle vanuit het Projektburo op het nakomen van de
overeenkomsten.

Conclusie

De activiteiten van de projectmedewerkers en de advocaten hebben geleid tot
58 overeenkomsten in een tijdperk van tien maanden. Wanneer de eisen van
het slachtoffer niet te hoog zijn en de verdachte belang heeft bij het vermijden
van vervolging, is de kans op een overeenkomst hoog. In de meeste overeen-
komsten is het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer overeengeko-
men. In dit opzicht lijkt het project veel op de schadebemiddelingsprojectendie
de laatst jaren op diverse plaatsen in het land van start zijn gegaan. Deze pro-

4



jecten werken meestal met één medewerk(st)er in plaats van drie en behalen
vergelijkbare, en soms betere resultaten dan dit project (zie: Van Hecke en
Wemmers, 1992; Zeilstra en Van Andel, 1989; Groezen e.a., 1991). Uiteinde-
lijk kunnen deze schadebemiddelingsprojecten meer slachtoffers en verdachten
van dienst zijn doordat zij efficiënter werken dan het dadingsproject. Gecon-
cludeerd moet worden dat het project een interessante experiment is geweest,
dat echter, ten opzichte van vergelijkbare projecten met schadebemiddeling,
onvoldoende oplevert.
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1 Achtergrond en opzet van het onderzoek

1.1 Achtergrond van het project

In 1989 werd het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) van het Ministerie van Justitie benaderd door vertegenwoordigers van
de Projectgroep Delinkwentie en Samenleving van de Vereniging Humanitas
met betrekking tot een experimenteel project met strafrechtelijke dading. Vol-
gens de projectgroep is het strafrecht een `ultimum remedium', wat inhoudt dat
het slechts moet worden toegepast als andere mogelijkheden uitgeput zijn.
Vanuit dit uitgangspunt heeft de projectgroep een project ontwikkeld waarin
verdachten en benadeelden van strafbare feiten een overeenkomst, oftewel een
dading met elkaar zouden sluiten volgens het civiele recht. De inhoud van de
overeenkomst zou geheel door de betrokkenen zelf worden bepaald. Centraal
staat dat beide partijen de zaak naar tevredenheid oplossen waardoor straf-
rechtelijke vervolging niet langer nodig wordt geacht.

Aan het Ministerie van Justitie is gevraagd of zij subsidie wilde verlenen
om dit project te kunnen realiseren. Subsidie voor één jaar is toegezegd op
voorwaarde dat aan het project een onderzoek zou worden gekoppeld. Het
WODC van het Ministerie van Justitie heeft zich bereid verklaard het onder-
zoek te verrichten.

1.2 Vooronderstellingen bij de opzet van het project

Bij de opzet van het project is de projectgroep uitgegaan van de volgende voor-
onderstellingen ten aanzien van het civiele recht:
1. de civielrechtelijke aanpak is vollediger omdat de benadeelde via het civiele

recht in meer gevallen dan via het strafrecht door (gedeeltelijke) schadever-
goeding genoegdoening kan krijgen;

2. het civiele recht is goedkoper dan het strafrecht;
3. de civielrechtelijke afdoening is sneller dan de strafrechtelijke;
4. een civielrechtelijke procedure is voor beide partijen minder bezwaarlijk;
5. in een civielrechtelijke overeenkomst is de gelijkwaardigheid van de partijen

beter gewaarborgd.
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1.3 Beschrijving van het project

Het project Strafrechtelijke dading werd uitgevoerd door het Projektburo Straf-
rechtelijke dading dat hiertoe was opgericht. Ten behoeve van dit project zijn
drie full-time medewerkers in dienst van het Projektburo genomen. Officiële
startdatum van het project was 1 december 1989. Het project duurde tot 1
december 1990. Daarna is het in een gewijzigde vorm voortgezet.

De projectgroep sprak met een unit van het Amsterdamse arrondissements-
parket af dat zij in zaken die klaar lagen ter afdoening door de politierechter,
kon proberen een overeenkomst te doen sluiten. Lukte dat, dan zou de zaak
geseponeerd worden.

De zaken werden, vanwege het experimentele karakter van het project,
aselect gekozen. Werd een strafdossier getrokken, dan werden ook alle andere
openstaande zaken van de betrokken daders tegelijkertijd. meegenomen. Dit
betekent dat een `zaak' bestaat uit:
- ofwel één schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een of meer verdachten

en een of meer benadeelden rechtstreeks zijn betrokken;
- ofwel meerdere schadetoebrengende gebeurtenissen, waarbij dezelfde bena-

deelde(n) meermalen slachtoffer werd(en) van dezelfde verdachte(n) en
waarbij betreffende verdachte(n) voor betreffende delicten gelijktijdig zou/
zouden worden vervolgd, danwel deze delicten ad informandum zouden
worden vermeld (Humanitas, 1991, p. 57).

Bij de geselecteerde zaken werd allereerst de verdachte door het openbaar
ministerie in kennis gesteld van het feit dat hij voor (het) desbetreffende straf-
bare feit(en) vervolgd zou worden tenzij hij een overeenkomst met behulp van
het project Strafrechtelijke dading zou sluiten waarna zijn zaak geseponeerd
zou worden. Vervolgens werd de verdachte schriftelijk door de medewerkers
van het Projektburo benaderd en uitgenodigd voor een gesprek. Indien de
verdachte zich in principe bereid had verklaard om te onderhandelen, werd(en)
de benadeelde(n) benaderd. Ook deze kreeg eerst een brief van het openbaar
ministerie met verwijzing naar het bestaande project. Vervolgens ging naar de
benadeelde(n) een brief uit van het Projektburo waarin een gesprek werd aan-
geboden. Indien beide partijen zich in principe bereid verklaarden te onder-
handelen over een overeenkomst werd zowel aan slachtoffer(s) als aan de ver-
dachte(n) een advocaat toegevoegde (indien zij er zelf geen hadden). Zo kon zo
nodig met behulp van de advocaten geprobeerd worden een definitieve over-
eenkomst voor beide partijen op te stellen. Rechtshulpkosten kwamen voor
rekening van het project.

2 Ten behoeve van het project is een speciale advocaten'pool' gevormd.
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Voor het benaderen van en het voeren van gesprekken met verdachte(n) en
benadeelde(n) door de medewerkers van het Projektburo werd ongeveer een
maand uitgetrokken. Ook de advocaten kregen ruim een maand de tijd om een
daadwerkelijk overeenkomst tot stand te brengen of om een overeenkomst tot
verder onderhandelen (met arbitraal beding) op te stellen. In deze periode
bewaakten de projectmedewerkers de voortgang van de onderhandelingen met
name in het kader van de beschikbare termijn. Binnen tweeëneenhalve maand
na de selectie van de dossiers op het parket moest er een overeenkomst op
tafel liggen. Slaagden de advocaten er binnen die tijd niet in een overeenkomst
tot stand te brengen, dan ging de zaak alsnog terug naar het openbaar minis-
terie voor eventuele verdere vervolging. Opgemerkt moet worden dat in deze
zaken geen sporen van het project werden achtergelaten zodat het openbaar
ministerie niet door het mislukken van de onderhandelingen kon worden beïn-
vloed. Wanneer de betrokkenen erin slaagden een overeenkomst te sluiten, dan
werd de zaak geseponeerd.

Alle overeenkomsten werden schriftelijk vastgelegd. De inhoud van de
overeenkomst werd door de partijen zelf bepaald?

1.4 Onderzoeksvraag

Het onderzoek beperkt zich tot een evaluatie van het project Strafrechtelijke
dading. De resultaten van het onderzoek worden bezien tegen de achtergrond
van het oordeel dat het strafrecht `ultimum remedium' behoort te zijn. Het
onderzoek was er niet op gericht om de reeds genoemde veronderstellingen
achter het project in de praktijk te toetsen. Dat wil niet zeggen dat het onder-
zoek geen inzicht zou kunnen geven in enkele van deze veronderstellingen,
maar het onderzoek was niet in eerste instantie hierop gericht.

De algemene onderzoeksvraag luidt: leiden de activiteiten van het experi-
ment om tot een schaderegeling te komen tussen verdachte en benadeelde tot
een dadings- c.q. arbitrage-overeenkomst; welke factoren kunnen een rol spe-
len bij de totstandkoming van de overeenkomst?

1.3 Uitwerking van de onderzoeksvraag

Het onderzoek is gericht op de vraag of het project tot overeenkomsten leidt en
waarom wel/niet. Deze vraag wordt op twee manieren benaderd:

3 Voor meer informatie over het experiment Strafrechtelijke dading wordt de geïnte-
resseerde lezer verwezen naar het verslag van de begeleidingsgroep voor het experi-
ment getiteld `Dading in plaats van strafrecht'.
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1. Via een kwantitatieve benadering; deze geeft antwoord op vragen als: in
hoeveel gevallen en in welke gevallen komt een overeenkomst tussen ver-
dachte en benadeelde tot stand?

2. Via een kwalitatieve benadering; deze geeft inzicht in.het proces van de
totstandkoming van de overeenkomsten.

De kwantitatieve gegevens
De opzet van het project Strafrechtelijke dading is erop gericht een overeen-
komst tot stand te brengen tussen verdachte en benadeelde. Belangrijk is de
vraag derhalve in hoeveel gevallen een dergelijke overeenkomst daadwerkelijk
tot stand komt en in hoeveel gevallen deze overeenkomst naar behoren wordt
uitgevoerd. Ook van belang zijn de vragen naar de inhoud van de overeenkom-
sten en in welke zaken een overeenkomst (mis)lukt. Hierdoor zou een onder-
scheid kunnen worden gemaakt tussen zaken met een hoge kans van slagen en
zaken met een lage kans van slagen. Verder zal worden nagegaan in welk
tempo overeenkomsten tot stand komen.

Om inzicht te krijgen in de omvang van activiteiten die nodig zijn van de
zijde van Projektburo Strafrechtelijke dading om een overeenkomst tussen
partijen te realiseren, zijn het aantal contacten van de medewerkers van het
Projektburo met cliënten en advocaten geregistreerd.

Daarnaast is het belangrijk na te gaan wat er in een zaak gebeurt indien de
overeenkomst niet wordt uitgevoerd en hoe de zaak justitieel wordt afgedaan
indien er om één of andere reden geen overeenkomst tot stand komt.

De kwalitatieve gegevens
Het project is een experiment. Bij de start van het project was er niets bekend
over de vraag hoe de verdachten en de benadeelden op het project zouden rea-
geren en hoe het onderhandelingsproces zou verlopen. Bovendien was bij het
begin reeds bekend dat het aantal zaken opgenomen in het experiment relatief
klein zou zijn waardoor de kwantitatieve gegevens slechts een beperkte waarde
zouden hebben.

Kwalitatieve gegevens zouden aanvullende informatie kunnen verschaffen
over de effecten van het project. Kwalitatieve data over de ervaringen van de
betrokkenen zouden inzicht kunnen verschaffen in het dadingsproces en in hoe-
verre dit proces door de werkwijze van de medewerkers van het Projektburo
en de advocatuur wordt beïnvloed. Met deze kennis zou het mogelijk kunnen
zijn om randvoorwaarden te ontwikkelen voor toekomstige projecten.

1.6 Onderzoeksopzet

De onderzoeksperiode loopt van 1 februari 1990 tot eind november 1990. De
onderzoeksperiode is iets korter dan de projectperiode (1-12-89 tot 1-12-90).
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Kwantitatieve gegevens van alle 163 zaken die tijdens deze periode in behande-
ling zijn genomen, zijn verzameld door de medewerkers van het Projektburo
zelf. Een registratielijst is door het WODC ontwikkeld ten behoeve van het
onderzoek. In overeenstemming met de werkwijze van het Projektburo is de
reeds genoemde definitie van een `zaak' ook binnen het onderzoek gehanteerd
(zie paragraaf 1.3). Gegevens zijn verzameld over alle verdachten, alle bena-
deelden en alle delicten betrokken bij deze zaken. De verzamelde gegevens zijn
afkomstig van de strafdossiers (waaronder het proces-verbaal van de politie en
uittreksels van de justitiële documentatiediensten).

Ten aanzien van het kwalitatieve onderzoek is besloten om zowel observaties
als open interviews te verrichten. Deze zijn door een van de onderzoekers ver-
richt. De observaties speelden zich af tijdens twee cruciale momenten van het
onderhandelingsproces namelijk:
1. het gesprek van de medewerker van het Projektburo met de verdachte c.q.

benadeelde;
2. het gesprek van de verdachte c.q. benadeelde met diens advocaat.

In totaal werd achtmaal een gesprek tussen een verdachte en een medewerker
van het Projektburo geobserveerd. Tienmaal werd een gesprek met een bena-
deelde geobserveerd.

Viermaal werd een eerste gesprek tussen verdachte en een advocaat geob-
serveerd. Wat betreft de slachtoffers is er ook viermaal een eerste gesprek
geobserveerd.

Open interviews zijn gehouden met de medewerkers van het Projektburo (10x),
met advocaten van verdachten (11x), en met advocaten van benadeelden (7x).
Deze interviews zijn met name gericht geweest op het verloop van de onder-
handelingen. Daarnaast zijn open interviews gehouden met slachtoffers (10x)
en met verdachten (10x). Deze interviews werden in verschillende fases van
het onderhandelingsproces gehouden. Op deze wijze hoopten wij een totaal-
beeld van het proces te kunnen vormen.

1.7 Indeling rapport

Een beschrijving van de zaken opgenomen in het onderzoek zal in het volgen-
de hoofdstuk worden gegeven. In het derde hoofdstuk wordt de bereidheid be-
sproken van verdachten en van benadeelden om aan een dading mee te werken.
Daarna komen de onderhandelingen en de factoren die samenhangen met het
wel of niet slagen van de onderhandelingen overeenkomst aan de orde in hoofd-
stuk 4. In hoofdstuk 5 bespreken we de overeenkomsten. Daarna, in hoofdstuk
6, komen de gevolgen van de overeenkomsten aan de orde, zoals wat er met
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een zaak gebeurt nadat een overeenkomst is getekend of juist niet tot stand is
gekomen. In hoofdstuk 7 wordt het verloop van het project besproken en wor-
den de meningen van de betrokken partijen over het project gepresenteerd.
Afgesloten wordt met een slotbeschouwing.
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2 Overzicht van de zaken opgenomen
in het onderzoek

Voordat er kan worden overgegaan tot een bespreking van de resultaten is het
van belang om een overzicht te krijgen van de zaken die in het onderzoek zijn
opgenomen. De aard van deze zaken heeft namelijk invloed op zowel de inhoud
van de overeenkomst als op de factoren die samenhangen met het tot stand
komen van overeenkomsten. Dit zal besproken worden in de hoofdstukken 3
en 4.

2.1 De zaken opgenomen in de steekproef

Tijdens de onderzoeksperiode zijn, zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld, in
totaal 163 zaken opgenomen in het project. Hierbij zijn 183 verdachten en 192
benadeelden betrokken. De samenstelling van de zaken is over het algemeen
eenvoudig: in 73 % van de zaken is er sprake van één verdachte, één benadeel-
de en één delict.

In 83% van de zaken is er sprake van één delict. Omdat het aantal zaken
met meer dan één delict klein is, zullen we ons hier beperken tot een bespre-
king van `delict V. Hiervoor komt in aanmerking het delict waar, volgens het
Wetboek van Strafrecht, de hoogste straf voor staat. In de 29 zaken met meer
delicten is dus het delict met de zwaarste strafdreiging in het onderzoek opge-
nomen. De onderstaande frequentieverdeling van de gepleegde delicten toont
aan dat in bijna de helft van de zaken er sprake is van een vermogensdelict.
De twee delicttypen, vermogensdelicten en delicten tegen het leven of de per-
soon, vormen samen 82 % van de delicten opgenomen in het onderzoek. Voor
nadere informatie zie tabel 1.

Een aantal van de delicten vindt plaats tussen kennissen, vrienden of fami-
lieleden. In 40% van de zaken opgenomen in de steekproef is er een relatie
tussen het slachtoffer en de verdachte. In tabel 2 wordt de frequentieverdeling
van de relaties tussen slachtoffers en verdachten weergegeven. De meeste
gewelddelicten vinden plaats tussen bekenden: in 60% van de delicten tussen
bekenden is er sprake van een delict tegen het leven of de persoon (zie bijlage
1, tabellen 1 en 2).
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Tabel 1: Frequentieverdeling van 'delict l'

openbare orde en gezag 4 2%
leven of persoon 54

w.o. eenvoudig mishandeling 38
33%

ruwheidmisdrijven 24
(vernieling) 24

15%

vermogensmisdrijven 79
w.o. diefstal 73

49%

Wegenverkeerswet 2 1%

totaal 163 100%

Tabel 2: Frequentieverdeling van de relatie tussen slachtoffers en verdachten

geen relatie 98 60%
echtgenoot/partner 8 5%
familie 3 2%
ex-echtgenoot/partner 15 9%
buren 7 4%
kennis/bekende 19 12%
zakenrelatie 13 8%

totaal 163 100%

Geprobeerd is de totale schade ten gevolge van de delicten na eventuele terug-
gave van gestolen goederen te registreren. Echter in 49% van de zaken (79)
bleek het totale schadebedrag onbekend of niet te achterhalen. Hierdoor kunnen
de totale schadebedragen die bekend zijn, niet als representatief voor de hele
steekproef worden beschouwd.

Over de materiële restschade van de benadeelden, dat wil zeggen het scha-
debedrag na eventuele uitkering door de verzekeringen enzovoort, is meer be-
kend.' In 43% van de zaken (70) hebben de benadeelden geen materiële rest-
schade. In een derde van de zaken is de restschade onbekend. Er zijn 38 zaken
waarin het bekend is dat de slachtoffers materiële schade ten gevolge van het
delict over hebben gehouden (zie bijlage 1, tabel 3). In de helft van deze zaken
hebben de slachtoffers meer dan ƒ 75 restschade.

4 In dit rapport wordt met 'totale schade' bedoeld de materiële schade, uitgedrukt in
guldens, die door het slachtoffer aan de politie is opgegeven.
Indien het slachtoffer geen uitkering of iets dergelijk heeft gekregen, is de `rest-
schade' gelijk aan de 'totale schade'.
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Tabel 3: Frequentieverdeling van de aard van de slachtoffers

man 76 40%
vrouw 46 24%
kleine winkelier 13 6%
rechtspersoon 57 30%

totaal 192 100%

2.2 De verdachten

Van de 183 verdachten betrokken bij het onderzoek is 87% mannelijk. De
helft van de verdachten is 32 jaar of jonger. Iets meer dan de helft van de
verdachten heeft een Nederlandse etnische achtergrond, een kwart een Suri-
naamse, en het overige kwart bestaat uit mensen met diverse andere etnische
achtergronden.

In totaal is 68% van de verdachten werkloos. Bijna twee derde van de ver-
dachten is vroeger door de rechter veroordeeld; 37% is nooit eerder veroor-
deeld. Bovendien heeft 75 % van de verdachten eerder contact met de officier
van justitie gehad (zie bijlage 1, tabellen 4 en 5).

2.3 De benadeelden

De 192 benadeelden opgenomen in de steekproef zijn meestal natuurlijke per-
sonen of kleine winkeliers; 30% van de benadeelden is rechtspersoon. De helft
van de natuurlijke personen en kleine winkeliers is jonger dan 33 jaar. Van de
122 natuurlijke personen opgenomen in de steekproef is 63% man en 37%
vrouw.

Van de vrouwen in de steekproef is 70 % slachtoffer van een delict tegen het
leven of de persoon (zie bijlage 1, tabel 6). Dit zijn vooral mishandelingszaken
(art. 300 WvSr). Ook mannen zijn vaak slachtoffer van dit delicttype, maar in
mindere mate dan vrouwen (57% van de mannen in het onderzoek is slachtof-
fer van dit type delict). Toch vormen de vermogensdelicten de grootste groep
van misdrijven opgenomen in het steekproef (49%). Daar blijkt ook dat met
name rechtspersonen (91%) en kleine winkeliers (50%)' slachtoffers zijn van
dit type delict.
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3 De bereidheid om mee te werken
aan een dading

3.1 Overzicht van de fases van het dadingsproces

Binnen het onderzoek wordt het dadingsproces in drie fases opgesplitst.' Eerst
worden de verdachten benaderd, vervolgens de benadeelden en dan pas begint
de onderhandelingsfase. Om nader inzicht te verkrijgen in het dadingsproces
zullen deze fases afzonderlijk worden gepresenteerd. Op grond van de kwanti-
tatieve gegevens worden de kenmerken van de verdachten en van benadeelden,
die wel en niet mee willen werken aan een dading, besproken. Deze gegevens
worden aangevuld met bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek.

3.2 Bereidheid van de verdachten

In de eerste fase van het dadingsproces haakt 34% van de verdachten af. Twee
derde van de verdachten is bereid om onde. handelingen aan te gaan (schema 1).
De motieven van de verdachten om wel of niet mee te werken aan een dading
zijn in de volgende categorieën ondergebracht.

a. Recidive
Er is een significant verband tussen het aantal vroegere veroordelingen door de
rechter en het wel of niet mee willen werken aan een dading door de verdachte
(zie bijlage 1, tabel 7). Van de verdachten die vroeger door de rechter zijn
veroordeeld, gaat 43 % niet onderhandelen terwijl van de verdachten die nooit
eerder zijn veroordeeld, 23 % niet wil onderhandelen. Een zelfde tendens is
gevonden tussen het aantal vroegere contacten met de officier van justitie en de
bereidheid van de verdachte om mee te werken aan een dading. Dit verband is
echter wat zwakker en is statistisch niet significant. De opzet van het project
schiep voor de verdachten de mogelijkheid om een veroordeling te voorkomen

6 Voor nadere informatie betreffende de werkwijze binnen het project zie paragraaf
1.3. De geïnteresseerdelezer kan ook het verslag van de begeleidingsgroep voor het
experiment Strafrechtelijke dading raadplegen voor meer informatie over de gevolgde
procedure.
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Schema 1: Benadering van de verdachten (fase 1)

totaal: 182 verdachten* 163 zaken 192 benadeelden

31 neg/geen reactie (17%) 151 gesprek (83%)

120 bereid (66%)** 33 niet bereid (18%)

* U n verdachte is omgekomen waardoor er uiteindelijk 182 i.p.v. 183 verdachten in
aanmerking voor dading kwamen.

** Tweemaal is er door een verdachte tijdens het gesprek verteld dat een medever-
dachte (die niet aanwezig was) ook wel bereid was om te onderhandelen. Om die
reden is de bereidheid van 153 verdachten bekend terwijl er met 151 verdachten
gesproken is.

door een overeenkomst met de benadeelde(n) aan te gaan. Verdachten die nog
geen strafblad hebben, willen dat liever zo houden.

Onder de recidivisten onderscheiden verdachten met vijf of meer vroegere
veroordelingen zich van verdachten met een tot vier vroegere veroordelingen
(zie bijlage 1, tabel 7). Verdachten met veel ervaring met de rechtbank zijn
eerder geneigd om een alternatief te zoeken d.m.v. een dading dan verdachten
met minder vroegere veroordelingen. Ook uit de interviews met verdachten
blijkt dat vanwege negatieve ervaringen in het verleden met rechters of omdat
men een vrijheidsstraf vreest, zware recidivisten liever niet voor de rechter
willen verschijnen.

b. Het delict
Het gepleegde delict hangt samen met de wens van de verdachte om wel of
niet te onderhandelen. Zoals uit tabel 4 blijkt, zijn verdachten die een ver-
mogensdelict hebben gepleegd, minder geneigd om een dading te proberen te
sluiten dan verdachten die een ander type van delicten hebben gepleegd. Daar-
entegen zijn verdachten die een delict tegen het leven of de persoon hebben
gepleegd, buitengewoon vaak geneigd om een dading te proberen. Deze ten-
dens blijkt ook uit de interviews. Een voorbeeld hiervan is een verdachte die
bij een vechtpartij betrokken was geweest en gezien het feit dat door de tegen-
partij een aangifte is ingediend, automatisch werd verdacht. Volgens deze man
was een dading de enige mogelijkheid om niet als verdachte voor de rechter te
moeten verschijnen.
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Tabel 4: Verdachten die wel/niet meewerken aan een dading naar type delict, in %*

wel/niet leven of
persoon

ruwheid-
misdrijven

vermogens-
delicten

anders

(N=49) (N=22) (N=52) (N=4)

wel 86 59 48 75
niet 14 41 52 25

totaal 100 100 100 100

chi2=16,37; df=3; p=0,0009
* Vanwege de samenstelling van de database was het slechts mogelijk om deze analyse

uit te voeren op zaken met één slachtoffer en één verdachte. De 36 zaken in de steek-
proef met meer slachtoffers of verdachten werden buiten deze analyse gehouden.

c. Het slachtoffer
Een verder onderscheid, dat tevens in verband staat met het type delict, is het
soort slachtoffer. Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat verdachten minder
vaak wensen te onderhandelen wanneer de benadeelde een rechtspersoon is dan
wanneer het slachtoffer een natuurlijke persoon is (zie bijlage 1, tabel 8). Dit
beeld komt ook naar voren binnen de interviews met verdachten. Zowel `first-
offenders' als recidivisten noemen in een enkel geval als reden de mogelijkheid
om de zaak met het slachtoffer uit te kunnen praten. Dit geldt in mindere mate
wanneer het slachtoffer een rechtspersoon is.

d. De advocatuur
Verder is uit de observaties en interviews gebleken dat een aantal verdachten
pas besliste over deelname aan het project nadat eerst een gesprek met een
advocaat had plaatsgevonden. Vanzelfsprekend kan de advocaat de beslissing
van zijn cliënt betreffende deelname aan het project beïnvloeden en deze in-
vloed kan beide kanten uitgaan. Sommige advocaten waren de mening toege-
daan voor hun cliënt een betere `deal' te kunnen krijgen binnen het strafrecht.
Voorbeelden hiervan zijn advocaten die menen dat de zaak direct in aanmer-
king zou komen voor een sepot omdat de zaak technisch niet goed in elkaar zit
of vanwege de achtergrond van de verdachte. Uit interviews en observaties
blijkt echter ook dat advocaten soms de verdachten trachten te overtuigen om
mee te werken aan het project ondanks het feit dat de verdachte aanvankelijk
niets in een dading zag. Een voorbeeld hiervan is een verdachte die, volgens
de advocaat, binnen het strafrecht waarschijnlijk een vrijheidsstraf opgelegd
zou krijgen. Hieruit blijkt dat advocaten proberen een dading te bewerkstelli-
gen als zij zwaardere straffen verwachten en niet als zij een lichtere afdoening
verwachten.
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e. Overige redenen
In de interviews met verdachten zijn enkele andere redenen om niet mee te
willen werken aan een dading genoemd die nog niet aan de orde zijn gekomen.
Een reden om niet mee te willen werken aan een dading is dat de verdachte
vindt dat hij/zij niet schuldig is. Dit kan zijn omdat hij/zij het gepleegde feit
niet heeft begaan of omdat hij/zij vindt dat de omstandigheden waaronder het
gepleegde feit is begaan, iets anders liggen waardoor de verantwoordelijkheid
bij het slachtoffer ligt. Deze bevinding uit de kwalitatieve gegevens wordt ech-
ter niet bevestigd op grond van de kwantitatieve gegevens. Verder heeft een
verdachte besloten om alsnog een reeds aangeboden transactie te betalen in
plaats van een dading proberen te regelen. Een andere verdachte dacht dat het
schadebedrag voor het slachtoffer niet betaalbaar zou zijn waarna hij besloot
om de zaak binnen het strafrecht te houden.

3.3 Bereidheid van de benadeelden

Wanneer de verdachte wenst te onderhandelen, wordt (worden) vervolgens de
benadeelde(n) benaderd. Van de 192 benadeelden betrokken bij de zaken opge-
nomen in het onderzoek werden 119 (62 %) door de medewerkers van het pro-
ject benaderd (schema 2). Van hen zegt 80% mee te willen werken aan het
project. Dat betekent dat uiteindelijk een op de twee zaken in het project de
onderhandelingsfase bereikt. Hieronder worden de motieven van de benadeel-
den om wel of niet mee te werken aan een dading uiteengezet.

a. Het schadebedrag
De aanwezige gegevens betreffende de schadebedragen van de slachtoffers
maken het onmogelijk om na te gaan in hoeverre de materiële (rest)schade van
het slachtoffer samenhangt met zijn/haar bereidheid om mee te werken aan het
project. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat sommige slachtoffers die geen
materiële (rest)schade hebben, vinden dat zij geen voordeel uit het project kun-
nen halen en dus geen interesse in een dading hebben. Echter, de mogelijkheid
om zowel materiële als immateriële schadevergoeding te eisen, vormt, voor
andere slachtoffers, een stimulans om mee te werken aan een dading. In ver-
band hiermee vindt een aantal slachtoffers dat het project een betere positie aan
slachtoffers biedt dan het strafrecht. Een benadeelde stelde bijvoorbeeld dat
door mee te werken aan het project hij het heft in eigen hand kon nemen en
zelf als `eisende partij' kon optreden.

b. Relatie slachtoffer-verdachte
Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat wanneer het slachtoffer en verdachte
elkaar kennen, het slachtoffer eerder bereid is om aan een dading mee te wer-
ken dan wanneer er geen relatie tussen deze partijen is (zie bijlage 1, tabel 9).
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Schema 2: Benadering van de benadeelden (fase 2)

120 verdachten 107 zaken 119 benadeelden

8 neg/geen reactie (7 %)

95 bereid (80%)

111 gesprek (93%)

16 niet bereid (13%)

Ook in de interviews met benadeelden komt dit verband naar voren. Met name
in het geval van mishandeling tussen partners vond het slachtoffer het niet
nodig dat de verdachte nog naar de rechter zou gaan. Ook kwam het voor dat
een slachtoffer van een gewelddelict meedeed omdat de partner c.q. verdachte
dat op prijs stelde. Echter, het omgekeerde komt ook voor: slachtoffers die de
verdachte kennen en niet aan het project mee willen werken omdat zij pertinent
niet met de verdachte willen spreken of vinden dat de verdachte nogal 'hard-
leers' is en maar voor de rechter moet verschijnen.

c. Preventie
Uit de interviews blijkt dat een aantal slachtoffers, met name rechtspersonen,
besloot om mee te werken omdat zij van mening waren dat het betalen van
schadevergoeding een pedagogische waarde heeft en daarom preventief werkt.
Men beoogt een `correctie' van het delinquent gedrag te bewerkstelligen door
de dader te confronteren met de gevolgen van het delict.

d. De ernst van het delict
Een volgende reden die in de interviews naar voren is gebracht, is de ernst van
het delict volgens het slachtoffer. Een slachtoffer reageerde nogal verontwaar-
digd op het voorstel om tot een dading te komen omdat zij van mening was dat
de zaak ernstig is en binnen het strafrecht thuis hoort. Daarnaast was een ander
slachtoffer van mening dat juist omdat de zaak niet ernstig was, het strafrecht
weinig belang zou hechten aan het geval waardoor hij beter af zou zijn met een
civielrechtelijke overeenkomst.

e. De advocatuur
Ook bij de benadeelden geldt dat een aantal onder hen besloot om mee te wer-
ken aan het project pas nadat zij een gesprek met de advocaat hadden gehad.
Vanzelfsprekend kan de advocaat de beslissing van zijn/haar cliënt beïnvloeden
en deze invloed kan beide kanten uitgaan. Wanneer het slachtoffer zich passief

21



of verlegen opstelt tijdens het gesprek, kan dit ertoe leiden dat de advocaat de
afweging voor zijn/haar cliënt maakt, waarbij de benadeelde het oordeel van
de advocaat accepteert.

3.4 Samenvatting

De grootste uitval van zaken vindt plaats in de eerste fase, de benadering van
de verdachten. In deze fase verdwijnt 34% van de verdachten uit het project
omdat de verdachte niet reageert op de uitnodiging van het Projektburo of
omdat de verdachte niet aan een dading mee wil werken. In de tweede fase,
namelijk benadering van de benadeelden, is de uitval van zaken minder: 80%
van de benadeelden wil meewerken aan een dading. Uiteindelijk bereikt één op
de twee zaken die in het project zijn opgenomen, de onderhandelingsfase.
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4 De onderhandelingen

Indien benadeelden en verdachten in een zaak zich bereid verklaard hebben tot
onderhandelen, worden advocaten of -in sommige gevallen - projectmede-
werkers van het Projektburo actief in het onderhandelingsproces. In 90 zaken
is er onderhandeld. Dit is 55% van alle zaken die tijdens de onderzoeksperiode
in behandeling zijn genomen. In dit hoofdstuk staat het verloop en de afloop
van de onderhandelingen centraal.

4.1 Afloop onderhandelingen

In 64 % van de zaken waarin er is onderhandeld, wordt een overeenkomst ge-
sloten (schema 3). Hieruit blijkt dat als een zaak de derde fase bereikt heeft, er
een goede kans op een overeenkomst is. Van het totaal aantal zaken opgeno-
men in het onderzoek resulteert één op de drie zaken in een overeenkomst.

Schema 3: Onderhandelingen (fase 3)

94 benadeelden* 90 zaken 99 verdachten

mislukt

35 zaken (39%)**
36 benadeelden (38%)
35 verdachten (35 %)

geslaagd

58 zaken (64%)**
58 benadeelden (62%)
64 verdachten (65 %)

Schema 2 (paragraaf 3.3) geeft 95 benadeelden (91 zaken). Het Projektburo stuurde
echter 1 zaak terug naar de officier van justitie.
In 3 zaken was 1 overeenkomst gelukt en 1 mislukt.
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4.2 Het onderhandelingsproces

Onderhandelen bestaat uit verschillende fases (zie: Mastenbroek, 1987). De
eerste fase is de voorbereidingsfase. Binnen dit project wordt in de voorberei-
dingsfase het proces-verbaal door de advocaat bestudeerd. Vervolgens wordt,
op basis van een gesprek met verdachte of benadeelde, een bod geformuleerd
dat aan de tegenpartij wordt voorgelegd teneinde tot een dadingsovereenkomst
te komen. Hierin is de eerste positiekeuze van de partijen bepaald. In de derde
fase vinden de onderhandelingen plaats. Dit is een aftastende fase waarin de
voorstellen worden aangevuld en uitgewerkt net zo lang tot een compromis is
bereikt. De laatste fase is impasse of afronding van de onderhandelingen.

In sommige gevallen werden zaken niet doorgegeven aan de advocatuur,
maar werd door de medewerkers van het Projektburo geprobeerd tot een over-
eenkomst te komen tussen partijen. Het ging hierbij voornamelijk om gevallen
waarin beide partijen te kennen hadden gegeven de interventie van de advoca-
tuur niet wenselijk of nodig te achten. De redenen die hiervoor door partijen
werden aangegeven waren dat de zaak tussen partijen ondertussen geregeld
was, hetzij omdat er was betaald, hetzij omdat de ruzie was bijgelegd. Voor
het bepalen van de inhoud van deze overeenkomsten diende nauwelijks onder-
handeld te worden; het slagingspercentage van deze zaken ligt dan ook hoog.

Tevens moet worden opgemerkt dat gezien het feit dat de onderhandelingen
rechtstreeks tussen de advocaten onderling plaatsvinden, het zeer moeilijk was
om zicht te krijgen op het werkelijk verloop daarvan. Om hiervan toch enigs-
zins een indruk te krijgen, is in een aantal gevallen aan advocaten en project-
medewerkers achteraf gevraagd hoe de onderhandelingen zijn verlopen. Daar-
naast is een aantal gesprekken bijgewoond tussen advocaten c.q. projectmede-
werkers en slachtoffers c.q. verdachten. Verder is ook gebruik gemaakt van de
kwantitatieve gegevens.

Uit de data kan worden afgeleid dat zeer uiteenlopende factoren een rol
kunnen spelen bij het al dan niet slagen van de onderhandelingen. Bepaalde
factoren houden verband met de aard van de zaken. Deze factoren zijn van
belang in de eerste fase van onderhandelen. Op grond van de zaakfactoren
wordt de zaak bestudeerd en een eerste positiekeuze bepaald. Andere factoren
hebben veeleer betrekking op het proces van onderhandelen, zoals de ruimte
geboden door beide partijen om tot een compromis te komen. Deze onder-
scheiding van de factoren is enigszins kunstmatig. Desalniettemin wordt, ter
wille van de overzichtelijkheid, eerst ingegaan op zaakfactoren die een rol
kunnen spelen bij het slagen van onderhandelingen en vervolgens worden de
procesfactoren besproken.
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4.2.1 Zaakfactoren

Sommige zaken hebben een betere kans van slagen dan anderen. Onder
zaakfactoren worden verstaan zowel kenmerken van het delict als kenmerken
van de verdachte en de benadeelde. Deze factoren spelen vooral een rol tijdens
de eerste, voorbereidende fase van de onderhandelingen en bij het bepalen van
de eerste positiekeuze. Echter, omdat zij de uitgangspunten van de
onderhandelingen mede bepalen, blijven zij invloed uitoefenen in de latere
fases van het onderhandelingsproces. In het hiernavolgende zal de invloed van
deze kenmerken op de onderhandelingen worden besproken.

a. De hoogte van de geëiste schade
Uit het verloop van de onderhandelingen blijkt dat de hoogte van het
schadebedrag dat door het slachtoffer wordt gevraagd, een rol speelt bij het al
dan niet slagen van onderhandelingen. Hoge schadebedragen (meer dan f 1000)
hebben een minder grote kans van slagen dan lage. In gevallen waarin de
schadeclaim van benadeelde uitkwam onder het bedrag of gelijk was aan het
bedrag dat de verdachte verwacht had te zullen moeten betalen, ging de
verdachte meestal zonder meer akkoord met de eis van de benadeelde.
Vanwege de gebrekkige gegevens betreffende de (materiële) schadeclaims van
de benadeelden is het niet mogelijk om dit verband op basis van de
kwantitatieve gegevens te toetsen. Niettemin wordt het verband tussen de
hoogte van het schadebedrag dat door het slachtoffer aan (materiële) schade
wordt geclaimd en het betalen van schadevergoeding door de verdachte ook in
andere onderzoeken gevonden (zie bijvoorbeeld Van Hecke en Wemmers,
1992; Zeilstra en Van Andel, 1989).

Uit de interviews en observaties blijkt dat ook de aard van de schade een rol
speelt: een immateriële schadeclaim heeft minder kans van slagen dan een
materiële schadeclaim. Daarbij speelt ook het bewijs van de schadeclaim een
rol. Indien het slachtoffer geen bewijs van de schade kan geven, dan kan het
zijn dat de tegenpartij de claim niet vertrouwt waardoor de kans op een
overeenkomst ook minder groot wordt.

b. Recidive
Zoals reeds is gemeld, blijkt het voorkómen van een strafblad voor verdachten
een prikkel te zijn om te onderhandelen. Uit het onderzoek blijkt echter dat bij
`first-offenders' de onderhandelingen niet vaker slagen dan bij recidivisten.'
Een analyse van de verdachten die hebben onderhandeld, laat zien dat 41 %
van de verdachten die vroegere veroordelingen hebben, een overeenkomst

7 Dit verband is echter niet statistisch significant.
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heeft gesloten, terwijl 31 % van de verdachten die geen vroegere
veroordelingen hebben, een overeenkomst heeft gesloten (zie bijlage 1, tabel
10). Echter, omdat first-offenders eerder geneigd zijn om te onderhandelen,
wordt over de gehele steekproef genomen onder deze groep iets vaker een
overeenkomst gesloten dan bij recidivisten.

c. De delicten
Delicten tegen het leven en de persoon leiden minder vaak tot een
overeenkomst dan vermogensdelicten en vernielingen (zie bijlage 1, tabel, 11).
In het geval van vrouwenmishandeling wordt een opvallende tendens
geconstateerd. In deze zaken is men vaker bereid te onderhandelen dan het
gemiddelde van alle zaken, maar vervolgens hebben deze zaken een slechtere
kans van slagen dan het gemiddelde (zie bijlage 1, tabel 12).

Om nader inzicht te krijgen in de verbanden tussen zaakkenmerken en het tot
stand komen van een overeenkomst is een exploratieve analyse (HOMALS)
uitgevoerd op de kwantitatieve gegevens. Deze analyse levert een aantal
clusters van verdachten op (zie bijlage 2). Verdachten die een overeenkomst
tekenen, hebben vaker geen vroegere veroordelingen en hebben een
ruwheidmisdrijf (lees vernieling) gepleegd. Verdachten die geen overeenkomst
tekenen, hebben vaker een of meer vroegere veroordelingen achter de rug.

Tussen deze uitersten liggen twee clusters. Het eerste cluster bestaat uit
verdachten die een vermogensmisdrijf tegen een rechtspersoon hebben
gepleegd en die geen relatie met deze rechtspersoon hebben (bijvoorbeeld
werkgever-werknemer). Het tweede cluster bestaat uit verdachten die een
delict tegen het leven of de persoon hebben gepleegd; het slachtoffer is een
natuurlijke persoon en de verdachte en het slachtoffer kennen elkaar. In
overeenstemming met de bovengenoemde bevinding dat delicten tegen het
leven en persoon een relatief geringe kans van slagen hebben, ligt dit cluster
ook dichter bij de groep van zaken zonder een overeenkomst dan het andere
cluster.

4.2.2 Procesfactoren

Procesfactoren hebben betrekking op het proces van onderhandelen en op de
randvoorwaarden om tot een geslaagde overeenkomst te komen. Deze factoren
spelen een rol tijdens de derde, aftastende fase van het onderhandelingsproces.

a. Onderhandelingsruimte
Een eerste belangrijke factor die bepaalt of onderhandelingen slagen, is de
onderhandelingsruimte die de onderhandelaar krijgt of creëert om tot een
compromis te komen. Advocaten zeiden over het algemeen voldoende ruimte
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van hun cliënt te hebben gekregen om te onderhandelen; sommigen zeiden zelf
die ruimte genomen te hebben. Één advocaat stelde dat hij over het algemeen
te weinig ruimte kreeg van zijn cliënt om te onderhandelen. Van
onderhandelen was volgens deze laatste advocaat nauwelijks sprake geweest.
Zonder onderhandelingsruimte komt men niet verder dan het bepalen van de
eerste positiekeuze.

b. Houding van de partijen
De onderhandelingsruimte wordt mede bepaald door het belang dat beide
partijen aan een overeenkomst hechten en de grondhouding van de partijen
tegenover een overkomst. Wil een verdachte alles doen om een strafblad te
voorkomen, dan zal hij/zij zich flexibel opstellen. Door de advocatuur werd
naar voren gebracht dat bij een bekennende verdachte de onderhandelingen
meer kans van slagen hebben dan bij ontkennende verdachten. De garantie van
een sepot doet een aantal (bekennende) verdachten overgaan tot dading. Ook
voor de benadeelden geldt dat de belang dat zij aan een overeenkomst hechten
in verband staat met de onderhandelingsruimte. Benadeelden die weinig belang
hebben bij niet-vervolging zijn niet geneigd tot een soepele opstelling
tegenover het bod van de tegenpartij als dit te zeer afwijkt van hun voorstel.
Ook hier blijken de onderhandelingsmarges soms smal te zijn en hoe smaller
de marges, hoe moeilijker het is om tot een overeenkomst te komen.

c. De advocatuur
Juist omdat de advocaten de onderhandelingen voeren, hebben zij invloed op
het verloop en de afloop van de onderhandelingen. Ook hier geldt dat de mate
van flexibiliteit die de advocaten tonen, belangrijk is voor het slagen van de
onderhandelingen. Uit de interviews blijkt dat sommige advocaten pal achter
het belang van hun cliënt gaan staan en proberen een zo voordelig mogelijke
regeling te treffen voor hun cliënt ongeacht de tegenpartij. Deze advocaten
leken zelf ook onbuigzamer in het tegemoetkomen aan een tegenaanbod.
Andere advocaten zijn vanaf het begin uit op een overeenkomst en zijn bereid
een compromis te sluiten. Zij wijzen hun cliënt bijvoorbeeld op de belabberde
financiële positie van de verdachte, met als gevolg dat zij proberen de
schadeclaim van hun cliënt te temperen. Niettemin is het soms moeilijk om bij
de cliënt begrip te vinden voor gedane concessies zoals bijvoorbeeld een
langere betalingstermijn. Daarentegen blijkt uit de interviews met cliënten dat
sommige worden overreed door hun advocaat waardoor zij instemmen met
concessies die zij eigenlijk niet wilden maken.

Advocaten kunnen ook invloed uitoefenen op de inhoud van de
overeenkomst. Een aantal advocaten gaf te kennen soms moeite te hebben
gehad met het taxeren van het eerste bod (welk bedrag moet worden geclaimd)
en het bepalen van de aflossingsruimte dat wil zeggen het bepalen van de
termijn waarbinnen betaald moest worden. Het eerste bod van de benadeelde
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wordt vaak ook door de advocaat voorgesteld omdat benadeelden niet weten
wat zij kunnen eisen.

d. Tijd
Tijd speelt ook een belangrijke rol in het onderhandelingsproces. Door
tijdnood neemt de druk om een overeenkomst te bereiken toe. In het project
moet een overeenkomst binnen tweeëneenhalve maand worden bereikt. Na
deze termijn moet de zaak, met of zonder een overeenkomst, terug naar het
parket. Soms leidt de tijdsdruk tot het sluiten van een compromis. Anderzijds
heeft ook traagheid de onderhandelingen doen mislukken. Zowel slachtoffers
als verdachten als hun advocaten hebben de zaak in sommige gevallen zodanig
vertraagd door laat te reageren dat de zaak terug moest voordat de
onderhandelingen konden worden afgesloten. In een aantal gevallen wilde één
van de partijen op het laatste moment nog iets toegevoegd zien in de
overeenkomst. Toen bleek dat de andere partij hier niet akkoord mee ging was
er geen tijd om dit nog verder uit te werken zodat er geen overeenkomst werd
bereikt.

4.3 Samenvatting

Het onderhandelingsproces is een complex en dynamisch proces. Verschillende
factoren die het proces kunnen bevorderen en/of belemmeren kunnen
tegelijkertijd een rol spelen binnen de onderhandelingen.

In het algemeen blijkt dat `first-offenders' die vernielingen hebben
gepleegd, vaker een overeenkomst sluiten dan recidivisten of verdachten die
een mishandeling of vermogensdelict hebben gepleegd. Dit is echter geen
regel. Zo blijkt dat wanneer er sprake is van mishandeling tussen partners en
zij vinden dat de zaak reeds vóór de benadering door de medewerkers van het
Projektburo is geregeld, dit snel tot een overeenkomst kan leiden. Het slagen
van onderhandelingen is afhankelijk van verschillende factoren die
tegelijkertijd spelen.

Behalve de partijen zelf spelen ook de advocaten daarbij een belangrijke rol.
Zij kunnen cliënten beïnvloeden bij de beslissing om al dan niet mee te werken
aan het project. Zij beïnvloeden (soms bepalen) de eerste positiekeuze van hun
cliënt. Vervolgens voeren zij de onderhandelingen waardoor zij een centrale
rol vervullen binnen dit proces. Uiteindelijk wordt in 64% van de zaken
waarin er is onderhandeld, een overeenkomst gesloten.
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5 De overeenkomsten

5.1 Het aantal gesloten overeenkomsten

Van de 163 zaken opgenomen in het project is er in 58 van de zaken een over-
eenkomst getekend. Dit is 36% van alle zaken. Hierbij zijn 64 verdachten
(35%) en 58 benadeelden (30%) betrokken. Het totaal aantal verdachten dat
geen overeenkomst heeft getekend, is 118. Van de benadeelden hebben 134
geen overeenkomst gesloten.

5.2 Inhoud van de overeenkomsten

De inhoud van de overeenkomsten kan zeer gevarieerd zijn. Bij de opzet van
het project zijn diverse afspraken gemaakt opdat verdachten en benadeelden
alle mogelijkheden zouden hebben om tot een creatieve oplossing te kunnen
komen. Zo werden er bijvoorbeeld gratis arbiters ter beschikking gesteld in
geval men een arbitragebeding in de overeenkomst opnam. In de praktijk is er
echter weinig gebruik van deze mogelijkheden gemaakt waardoor er hier niet
verder op in zal worden gegaan. De geïnteresseerde lezer wordt naar het ver-
slag van de begeleidingsgroep voor het experiment Strafrechtelijke dading,
getiteld `Dading in plaats van strafrecht' (1991), verwezen.

Zoals reeds is aangegeven, zijn 58 overeenkomsten tijdens de onderzoeks-
periode gesloten. In twee derde van de overeenkomsten (39) is afgesproken een
geldbedrag te betalen. Hiervan is in twee gevallen zowel een geldsom als een
bepaald gedrag afgesproken en eenmaal is afgesproken dat de verdachte via een
uitzendbureau zou werken om het afgesproken geldbedrag aan het slachtoffer
te kunnen betalen. Schadevergoeding wordt meestal overeengekomen bij ver-
mogensdelicten (51%) en in mindere mate bij ruwheidmisdrijven (23%) en
delicten tegen het leven of de persoon (20%) (zie bijlage 1, tabel 13).

Verder zijn er drie werkovereenkomsten gesloten. In alle drie gevallen is
het slachtoffer een rechtspersoon.

Daarnaast zijn er acht gedragsovereenkomsten afgesloten. In dit soort over-
eenkomsten belooft de verdachte zich in de toekomst van een bepaald gedrag te
zullen onthouden. In zeven zaken waarin een gedragsovereenkomst is gesloten,
is er sprake van een delict tegen het leven of de persoon.
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Tabel 5: Frequentieverdeling van de overeengekomen geldbedragen, in guldens

f 1 - f 100 6
f 101 - f 250 9
f 251 - f 500 9

5 0 1-ƒ 1 0 0 0 11
ƒ1001 - ƒ1500 2
meer dan f 1500 2

totaal 39

In zes overeenkomsten werd er geen prestatie van de verdachte verlangd.'
Beide partijen vonden dat alles was geregeld en dat nadere prestaties achter-
wege konden blijven. In twee gevallen heeft de verdachte alleen zijn excuses
aan het slachtoffer moeten aanbieden. De aard van de delicten die ten grond-
slag liggen aan deze overeenkomsten, lopen uiteen: in vier gevallen werd een
vermogensdelict gepleegd, in drie gevallen ging het om een delict tegen het
leven of de persoon en in één geval werd een ruwheidmisdrijf gepleegd.

Schadevergoeding
In de meeste gevallen is schadevergoeding overeengekomen. De schadebedra-
gen variëren van ƒ30 tot ƒ4500. In tabel 5 wordt een overzicht van de over-
eengekomen schadebedragen gegeven.9

In 14 gevallen was de overeengekomen schadevergoeding hoger dan de
waarde van de materiële (rest)schade van het slachtoffer ten gevolge van het
delict (zie bijlage 1, tabel 14). Hiervan hadden tien benadeelden geen materiële
(rest)schade ten gevolge van het delict maar zij hebben immateriële schadever-
goeding van de verdachten geëist. In 6 gevallen namen de benadeelden genoe-
gen met minder schadevergoeding dan dat zij aan materiële (rest)schade ten ge-
volge van het delict hadden geclaimd. Dit feit reflecteert de onderhandelings-
ruimte die de partijen hebben om tot een overeenkomst te komen. De inhoud
en ook de evenredigheid van de overeenkomst wordt geheel door de betrok-
kenen zelf bepaald.

8

9

In één van deze gevallen had de verdachte reeds, vóór interventie door het Projekt-
buro, f 300 aan het slachtoffer betaald.
Het onderzoek beperkt zich tot activiteiten die in het kader van het experiment heb-
ben plaatsgevonden. Hierdoor wordt alleen schadevergoeding, die t. g. v. interventie
door, het Projektburo door de partijen is overeengekomen, binnen het onderzoek als
een geldelijke overeenkomst beschouwd.
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Betaling dwangsom
In vijf van de gedragsovereenkomsten is afgesproken dat bij overtreding van
de overeenkomst het slachtoffer opnieuw aangifte zal doen en de verdachte een
dwangsom variërend van f 50 tot f 500 aan het slachtoffer moet betalen.
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6 De gevolgen van de overeenkomst

Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen of de termijn is verstreken om
een overeenkomst te realiseren, gaat de zaak terug naar het parket. Daar wordt
de zaak strafrechtelijk afgedaan. Op het moment dat de zaak is doorgegeven
aan de advocatuur is de taak van het Projektburo in principe afgelopen. Echter,
voor de duur van het onderzoek is afgesproken dat de medewerkers van het
bureau het proces zouden bewaken en zouden nagaan of de overeenkomst werd
nagekomen. Hierna zullen de gevolgen van de overeenkomst voor de afdoening
van de strafzaak en het nakomen van de overeenkomsten worden besproken.

6.1 Justitiële afdoening

Bij de opzet van het project is afgesproken dat zaken waarin de verdachte een
overeenkomst met de benadeelde(n) zou sluiten, door de officier van justitie
zouden worden geseponeerd. De zaken waarin geen overeenkomst was geslo-
ten, zouden terug op de stapel van zaken voor de politierechter worden ge-
plaatst. In schema 4 worden de afdoeningen van geslaagde en mislukte zaken
gepresenteerd.

Uit de afdoeningen van de zaken betrokken bij het project blijkt dat, zoals
was afgesproken met het parket, zaken waarin een overeenkomst is bereikt,
door de officier geseponeerd werden. Eén uitzondering hierop is een zaak
waarin de verdachte meerdere delicten had gepleegd en een overeenkomst sloot
voor maar één van die delicten. Voor de overige delicten moest hij alsnog voor
de politierechter verschijnen.

Wat betreft de verdachten die geen overeenkomst met het slachtoffer sloten,
werden lang niet alle verdachten voor de politierechter gedaagd (zie schema 4).
Een derde van deze zaken werd door de officier afgedaan. Een van de rand-
voorwaarden van het project was dat de zaken die in aanmerking voor dading
kwamen, bestemd waren voor de politierechter. Het feit dat een aantal van de
zaken waarin er geen overeenkomst tot stand kwam, door de officier van jus-
titie is afgedaan doet de vraag rijzen of deze zaken aanvankelijk bij de politie-
rechter, en dus binnen het project, thuishoorden. Uiteindelijk moest 66% van
de verdachten die geen overeenkomst hadden gesloten, voor de politierechter
verschijnen.
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De slachtoffers in zaken zonder een overeenkomst hebben slechts een kleine
kans op schadevergoeding via de rechter (Junger en Van Hecke, 1988). Dat
wordt bevestigd in het onderhavige onderzoek. Nog geen 10% van de verdach-
ten die door de politierechter zijn veroordeeld, moet schadevergoeding door
middel van een bijzondere voorwaarde enlof civiele vordering aan het slacht-
offer betalen. Vijfmaal is schadevergoeding aan het slachtoffer toegewezen en
vier maal is een civiele vordering door de rechter afgewezen.

6.2 Het nakomen van de overeenkomsten

Het nakomen van de overeenkomst is niet in alle zaken van toepassing. In de
zes zaken waarin er geen prestatie van de verdachte werd verlangd en de twee
zaken waarin de verdachte zijn excuses aan het slachtoffer moest geven, is het
nakomen door de verdachte(n) niet geregistreerd. Over de naleving van de acht
gedragsovereenkomsten is niets bekend. Door het Projektburo is niet nagegaan
of partijen zich aan deze overeenkomsten hebben gehouden. Als gevolg hiervan
kunnen alleen uitspraken worden gedaan over het nakomen van de 39 overeen-
komsten waarin er een geldsom is afgesproken en over de drie werkovereen-
komsten. In totaal zijn 34 van deze 42 overeenkomsten door de verdachte na-
gekomen. Hiervan zijn 29 conform de afspraken verlopen. In vijf gevallen liep
de betaling door de verdachte achter op het afgesproken tijdschema; uiteinde-
lijk hebben deze verdachten wel het gehele bedrag betaald. Acht slachtoffers
hebben het overeengekomen schadebedrag van de verdachte(n) bij afsluiting
van het onderzoek niet ontvangen. Hierop komen we zo meteen terug.

In de praktijk is er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zeker-
heden te stellen betreffende het nakomen van de overeenkomsten. De geïnter-
viewde advocaten zeggen dat het in de meeste gevallen niet nodig was om
zekerheden te stellen. Enkele rechtspersonen wilden echter de overeenkomst
niet ondertekenen vóórdat de verdachte de schade had vergoed.

6.2.1 Het Garantiefonds

Tijdens de onderzoeksperiode hebben acht slachtoffers overeenkomsten gete-
kend die vervolgens door de verdachten niet zijn nagekomen. In deze zaken
zijn de volgende schadebedragen overeengekomen: ƒ 150, ƒ200, ƒ448, ƒ700,
f 750 (2x), f 811, f 900.
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Schema 4: Justitiële afdoening van zaken met en zonder een overeenkomst

overeenkomst
64 verdachten

163 zaken

sepot
61 (98%)

182 verdachten

60 'schade geregeld'
1 'civiel recht'

afdoening
onbekend

9 -> N-109

sepot
33 (30%)

3 technisch sepot
2 'gering feit'

24 'oud feit'
2 'recente bestraffing'
2 'schade geregeld'

politierechter
1 (2%)

1 onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf

transactie
4* (4%)

afdoening geen straf
onbekend 7

12
4 vrijspraak
3 schuld zonder

straf

* 1x f S0, 1x f 100, 1x f 250 en 1x f 350
** lx bijzondere voorwaarde schadevergoeding

2x bijzondere voorwaarde en toewijzing civiel partij
2x toewijzing civiel partij
4x afwijzing civiele vordering

geen overeenkomst
118 verdachten

politierechter
72 (66%)

6 gedeeltelijk voorw. boete
16 onvoorwaardelijke boete

9 onvoorw. boete +
voorw. vrijheidsstraf

8 voorw. vrijheidsstraf
2 gedeelt. voorw. vrijh.straf

11 oavoorw. vrijheidsstraf

1 plaatsing in psychiatr. inr.
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In het kader van het project is er een garantiefonds1° voor benadeelden opge-
richt. Indien de verdachte, ondanks herhaald rappel, in gebreke blijft, kan het
slachtoffer een beroep doen op dit fonds. Het garantiefonds neemt in feite de
vordering van de benadeelde over. Benadeelden die voor het fonds in aanmer-
king denken te komen, kunnen een aanvraag bij het bestuur van het fonds in-
dienen. Het bestuur beslist vervolgens of zij de aanvraag wel of niet zullen
aanvaarden. Vervolgens dienen benadeelden (het restant van) hun vordering op
verdachten aan de stichting te cederen. Rechtspersonen en verzekeraars van
benadeelden komen niet voor een uitkering in aanmerking.

Twee van de acht slachtoffers van wie de overeenkomst niet is nagekomen,
zijn rechtspersonen en komen dus niet in aanmerking voor een uitkering van
dit fonds. Verder zijn er twee slachtoffers die geen beroep op het garantiefonds
hebben gedaan. Eén daarvan was reeds schadeloos gesteld door de rechtsbij-
standverzekeraar. In de tweede zaak had de verdachte het slachtoffer voor de
civiele rechter gedaagd. In afwachting van de uitspraak in deze rechtszaak is er
nog geen actie ondernomen.

Vier slachtoffers werden door de projectmedewerkers naar het Garantie-
fonds verwezen. Tien maanden na de sluiting van het experiment hadden twee
van deze vier benadeelden een uitkering ontvangen. Wat betreft de aanvragen
van de overige twee slachtoffers was er op dat moment nog geen beslissing
genomen.

6.3 Verdachten die hun overeenkomst niet nakomen

In totaal zijn er tien verdachten betrokken bij de acht overeenkomsten die niet
zijn nagekomen. Dit aantal is te klein om statistische analyses op uit te kunnen
voeren. Er is geen indicatie dat zij anders zijn dan de verdachten die hun over-
eenkomst wel zijn nagekomen.

Deze tien verdachten zouden in totaal ƒ4709 aan de betrokkene slachtoffers
moeten betalen. Het gemiddelde schadebedrag per verdachte bedraagt ƒ470.

Conform de opzet van het project werden de zaken van deze verdachten
door de officier van justitie geseponeerd. Deze verdachten kunnen daarom niet
meer door de strafrechter worden veroordeeld. De mogelijkheid bestaat nog
dat zij voor de civiele rechter zullen moeten komen vanwege het niet naleven
van de overeenkomst. Of dit plaatsvindt en hoe vaak, is onbekend.

10 De Vereniging tot Ondersteuning van Initiatieven op het gebied van Criminaliteit en
Samenleving (VOICES) richtte op 11 juni 1990 de `Stichting Garantiefonds Benadeel-
den' op. De stichting werd mogelijk gemaakt dankzij subsidies van verschillende
instanties. Voor nadere informatie over dit fonds zie het verslag van de begeleidings-
groep (Dading in plaats van strafrecht, 1991).
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6.4 Samenvatting

De afdoeningen van zaken waarin de verdachte geen overeenkomst heeft geslo-
ten, laat zien dat deze verdachten niet altijd door de politierechter worden ver-
oordeeld. Dit is opmerkelijk omdat alle zaken opgenomen in het project oor-
spronkelijk aan de politierechter zouden worden voorgelegd. Deze bevinding
doet de vraag rijzen of deze zaken eigenlijk in het project thuishoorden.

De slachtoffers betrokken bij zaken waarin er geen overeenkomst werd ge-
sloten, hebben slechts een kleine kans op schadevergoeding tijdens de zitting.
Nog geen 10% van de verdachten die geen overeenkomst hebben gesloten en
door de rechter zijn veroordeeld, moet schadevergoeding aan het slachtoffer
betalen.

Wat betreft de verdachten die hun overeenkomst niet nakomen, dit heeft
geen gevolgen voor de strafrechtelijke afdoening van hun zaak. De mogelijk-
heid bestaat echter, dat zij op grond van de overeenkomst civielrechtelijke zul-
len worden aangesproken om alsnog hun overeenkomst na te komen. In hoe-
verre dit gebeurt, kan niet worden nagegaan. In de toekomst moet blijken of
hier nog verder werk van wordt gemaakt.
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7 Het verloop van het project

7.1 Tempo waarin overeenkomsten tot stand komen en de
afdoening van de zaken op het parket

De gemiddelde duur tussen de datum van selectie voor het project en de datum
waarop de zaak strafrechtelijk wordt afgedaan, is 218 dagen." Deze periode
is langer voor zaken waarin er geen overeenkomst is getekend (278 dagen) dan
voor zaken met een overeenkomst (108 dagen). Aangezien een overeenkomst
binnen tweeëneenhalve maand afgerond moet zijn, kan een zaak nooit langer
dan 75 dagen van het parket afwezig zijn. Daardoor kan de langere afhande-
lingsduur van zaken waarin er geen overeenkomst is gesloten, niet direct aan
de onderhandelingspoging worden toegeschreven. Een voor de hand liggende
verklaring is dat zaken met een overeenkomst direct geseponeerd kunnen wor-
den terwijl in zaken waarin er geen overeenkomst is gesloten, een beslissing
omtrent de afdoening van de zaak nog moet worden genomen.

Indien men deze periode opsplitst naar de verschillende stadia van het la-
dingsproces dan blijkt dat de derde fase, namelijk de onderhandelingsfase, de
meeste tijd in beslag neemt. In tabel 6 wordt het gemiddelde tijdsverloop van
de verschillende stadia van het dadingsproces weergegeven.

Tabel 6: Het cumulatief tijdsverloop vanaf de datum van de selectie

vanaf datum selectie tijd

1. tot verzending van de projectbrief aan de verdachten 3 dagen
2. tot gesprek met de verdachte 14 dagen
3. tot verzending van de projectbrief aan het slachtoffer 20 dagen
4. tot gesprek met het slachtoffer 32 dagen
5. tot het ondertekenen van de overeenkomst 58 dagen

" Dit is niet hetzelfde als doorlooptijd. Doorlooptijd betreft namelijk de (langere)
periode vanaf het moment dat een zaak op het parket wordt ingeschreven, tot aan de
afdoening.
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7.2 De contacten

Een verdere indicatie van de tijd die het dadingsproces in beslag neemt, is het
aantal contacten van de medewerkers van het Projektburo met de betrokken
partijen. Onderstaande gegevens zijn op grond van het gemiddelde aantal con-
tacten met de medewerkers van het Projektburo per zaak berekend.

Het aantal contacten niet de verdachten
Per zaak zijn er gemiddeld drie contacten tussen de medewerkers van het Pro-
jektburo en de verdachte(n). Er is veel variatie in het aantal contacten met de
verdachte(n), het maximum is 17 contacten in één zaak. Om deze reden geeft
de mediaan12 een betere indicatie van centrale tendentie; deze bedraagt twee
contacten.

Ook het aantal mislukte pogingen is nagegaan. Gemiddeld is er per zaak één
mislukte poging tot contact.

Het aantal contacten met de advocaten van de verdachten
De medewerkers van het Projektburo hebben meestal meer.contacten met de
advocaten van de verdachten dan met de verdachten zelf. Gemiddeld hebben de
medewerkers van het bureau zes contacten gehad met de advocaat van de ver-
dachte(n). Ook hier is er veel variatie in het aantal contacten met de advoca-
tuur. Het maximum aantal contacten is 22. De mediaan is vijf contacten.

Het aantal contacten niet de slachtoffers
De medewerkers van het Projektburo hebben over het algemeen minder contact
met de benadeelden gehad dan met de verdachten. Per zaak zijn er gemiddeld
twee contacten geweest tussen het slachtoffer(s) en de medewerkers van het
Projektburo. Het maximum aantal contacten is 12. De mediaan is één contact.
Daarnaast is er een klein aantal mislukte pogingen tot contact. Per zaak bere-
kend is het effect hiervan echter nihil.

Het aantal contacten met de advocaten van de slachtoffers
Het aantal contacten tussen de medewerkers van het Projektburo en de advoca-
ten van de benadeelden is over het algemeen groter dan het gemiddeld aantal
contacten met de benadeelden zelf, hoewel niet zo hoog als het gemiddelde
aantal contacten met de advocaten van de verdachten. Per zaak zijn er gemid-
deld vijf contacten met de advocaat van het slachtoffer(s) geweest. Het maxi-
mum aantal contacten is 21. De mediaan is vier contacten.

In totaal hebben de medewerkers van het project gemiddeld 16 contacten met
de twee partijen en advocaten. Daarnaast vindt er een aantal contacten plaats

12 De mediaan is de middelste van naar grootte gerangschikte waarnemingen.
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tussen de advocaat en diens cliënt. Deze contacten zijn niet in het onderzoek
opgenomen. Uit interviews met advocaten blijkt dat de tijd besteed aan een
zaak door de advocatuur varieert van één uur (overeenkomst tot stand geko-
men) tot zeven uur (overeenkomst niet tot stand gekomen). Er kan niets wor-
den gezegd over de bestede tijd en het al dan niet slagen van
onderhandelingen. Soms zijn de partijen het al snel met elkaar eens en soms
lopen de onderhandelingen al vrij vlug stuk. Een zaak kan bovendien misluk-
ken nadat er reeds uren lang is onderhandeld.

7.3 Evaluatie van het project

Aan de hand van interviews met benadeelden en verdachten zijn meningen van
de deelnemers aan het experiment over het project, de projectmedewerkers en
de advocatuur geïnventariseerd. Daarnaast zijn interviews gehouden met een
aantal advocaten die aan het project deel hebben genomen. Op grond van deze
interviews met advocaten is een overzicht van voorwaarden voor een voort-
gezet project samengesteld.

7.3.1 Evaluatie door benadeelden

Het project
Uit diverse onderzoeken onder de slachtoffers van misdrijven is gebleken dat
slachtoffers meer aandacht van politie en justitie op prijs stellen (Smale, 1977
en 1980; Steinmetz, 1990). Met name informatie aan slachtoffers over het
verloop van hun zaak en de mogelijkheden van schadevergoeding wordt door
slachtoffers gewaardeerd en moet meer aandacht van politie en justitie krijgen
(Werkgroep-Vaillant, 1985; Commissie-Terwee, 1988). Deze behoeften zijn
ook terug te vinden bij de benadeelden die aan het project hebben deel geno-
men. Over het algemeen staan de geïnterviewde benadeelden achter het project
en hebben zij er geen bezwaar tegen dat - bij een geslaagde overeenkomst-
de zaak wordt geseponeerd.

Niettemin zijn zij van mening dat de verdachte de `winnende partij' bij
dading is. Dit geldt zowel voor benadeelden die een overeenkomst hebben ge-
sloten, als voor benadeelden die geen overeenkomst met de verdachte hebben
gesloten. Enkele redenen hiervoor zijn, volgens de benadeelden, dat de ver-
dachte `slechts een schijntje heeft moeten betalen en verder vrijuit gaat' en, bij
geen overeenkomst, `een geringe straf van de rechter zal krijgen'.

De medewerkers van het project
De benadeelden zijn over het algemeen zeer wel te spreken over de manier
waarop zij door de projectmedewerkers te woord werden gestaan. Ook hier
speelt het element `aandacht' een rol. Er waren geen klachten over de duide-
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lijkheid van de door hen verstrekte informatie. Voor zover kon worden nage-
gaan, had men geen bezwaar tegen de actieve benadering door het Projekt-
buro, al merkte één benadeelde op zich wel enigszins verplicht gevoeld te
hebben om - omwille van het project- mee te werken.

Een slachtoffer vondt dat het Projektburo het nakomen van de overeenkomst
gebrekkig had gecontroleerd en voelde zich daardoor in de steek gelaten.

De advocatuur
Over het algemeen oordelen de benadeelden de inspanning van de advocaat in
hun zaak positief. Echter, zoals één benadeelde het formuleerde, `het vereist
een grote assertiviteit van de benadeelde om naar de advocaat toe zijn eisen te
formuleren en ook voet bij stuk te houden tegenover de advocaat'. Sommige
benadeelden die zich wel door de advocaat lieten beïnvloeden, waren achteraf
niet tevreden over de gedane concessies.

7.3.2 Evaluatie door verdachten

Het project
Een aantal verdachten geeft aan aangenaam verrast te zijn geweest over de
mogelijkheid die hen werd geboden. Over het algemeen vinden de verdachten
het een goed idee om buiten de rechter om iets met de benadeelden te regelen.
Voorts wordt het project door een aantal verdachten als `goed' bestempeld, zij
het niet in hun geval, omdat zij zeggen onschuldig te zijn en via het project als
het ware gedwongen worden `schuld te bekennen'.

In overeenstemming met de benadeelden vinden ook de verdachten dat zij
met het project Strafrechtelijke dading beter af zijn dan de benadeelden. De
redenen hiervoor zijn verschillend. Een verdachte bijvoorbeeld vindt dat hij
beter af is dan het slachtoffer omdat hij door middel van een dading strafver-
volging vermijdt. Een tweede voorbeeld is een verdachte die geen overeen-
komst heeft gesloten en tot een boete is veroordeeld, maar, zo voegt hij eraan
toe `betalen doet niet zoveel pijn als de kaken van de benadeelde pijn hebben
gedaan'.

De medewerkers van het project
Over het algemeen is men zeer tevreden over de wijze waarop men door de
projectmedewerkers is behandeld. Geen enkele maal is door verdachten aange-
geven dat men de actieve benadering door de projectmedewerkers hinderlijk
vond.

Men vond de voorlichting over de procedure gegeven door de projectmede-
werkers over het algemeen duidelijk. Voor sommige verdachten was het echter
niet duidelijk wat er zou gebeuren indien de verdachte de ondertekende over-
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eenkomst niet (geheel) zou nakomen. Een aantal verdachten dacht dat zij dan
alsnog voor de politierechter zouden moeten verschijnen. Een tweede punt van
onduidelijkheid was wat er zou gebeuren wanneer het slachtoffer niet op het
bod van de verdachte in wilde gaan.

De advocaten
De meeste verdachten zijn tevreden over de activiteiten van de advocaten en de
informatie die zij over hun zaak van de advocaat hebben gekregen. Enkele ge-
noemde kritiekpunten waren gebrekkig overleg en de houding van de advocaat
ten opzichte van de verdachte. Een verdachte vond bijvoorbeeld dat de advo-
caat vreemd op hem reageerde in het begin, hoewel dit later wel is veranderd.

7.3.3 De advocatuur

Alle advocaten die geïnterviewd zijn over hun mening over het project, waren
pool-advocaten." Dit betekent dat zij voor de aanvang van het project ver-
klaard hadden te willen deelnemen aan het experiment en het ook eens waren
met de doelstellingen daarvan. Over het algemeen was men tevreden over het
experiment. Toch formuleerden enkelen onder hen nadere randvoorwaarden
voor dading zoals:
- Dading is geschikt voor alle misdrijven behalve voor ernstige misdrijven

waarbij de inbreuk op de sociale orde groot is of als er sprake is van een
ernstige geweldmisdrijf. In het laatste geval zijn er te veel verwerkings-
problemen.

- Alleen zaken waarin de verdachte het feit bekent en zaken waarin het bewijs
sluitend is, zouden in aanmerking voor dading moeten komen.

- De actieve benadering van verdachten en benadeelden door een projectmede-
werker is succesvol en noodzakelijk. Een actieve benadering motiveert de

partijen.
- Goede begeleiding en informatie is vereist. De vrijwilligheid van deelname

aan het project zou verder benadrukt moeten worden. Slachtoffers zouden
op de hoogte moeten worden gebracht van de beperkte draagkracht van vele
verdachten.
Beide partijen (met name de verdachte) mogen niet te gemakkelijk wegko-
men, bijvoorbeeld door het ontbreken van een tegenprestatie. Bovendien
moeten beide partijen inleveren zodat een acceptabel compromis kan worden
gevonden.

13 Bij de keuze van de advocaten is er vooral gekeken naar de frequentie waarmee de
advocaten dadingszaken hadden gedaan. Om die reden werden ook geen advocaten
geïnterviewd die niet in de pool zaten.
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7.4 Samenvatting

De zaken waarin een overeenkomst is gesloten, worden sneller afgedaan dan
de zaken waarin geen overeenkomst is gesloten. Gemiddeld duurt het 58 dagen
na de dag van selectie om een overeenkomst te sluiten. In totaal hebben de
projectmedewerkers per zaak gemiddeld 16 contacten met de twee partijen en
advocaten.

Uit interviews met een aantal slachtoffers en verdachten die aan het onder-
zoek hebben deelgenomen, blijkt dat zij in de regel het project positief beoor-
delen. Ook de bejegening door de projectmedewerkers en de advocatuur wordt
door de slachtoffers en verdachten positief beoordeeld.

De advocatuur speelt een sleutelrol binnen het project. Over het algemeen zijn
zij tevreden over het project. Opmerkelijk is dat uit de voorwaarden van het
project die door enkele advocaten zijn genoemd, blijkt dat men het Projektburo
onontbeerlijk acht. De medewerkers van het Projektburo vervullen een onder-
steunende rol waardoor zij voor deze advocaten een onmisbaar onderdeel van
het project vormen. Verdere randvoorwaarden die genoemd zijn binnen het
onderzoek, zijn het stellen van strengere eisen aan de selectie van zaken voor
dading en aan de inhoud van de overeenkomsten.
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8 Slotbeschouwing

Het onderhavige onderzoek was er niet op gericht de vooronderstellingen van
het project te toetsen. Het onderzoek was louter exploratief. Het primaire doel
was om na te gaan of het project tot overeenkomsten leidt en in welke gevallen.
Niettemin kunnen de bevindingen enige aanwijzingen geven met betrekking tot
die vooronderstellingen.

Een eerste vooronderstelling van het project is dat het civiel recht vollediger is
omdat benadeelden in meer gevallen dan via het strafrecht door schadevergoe-
ding genoegdoening kunnen krijgen. Als men het succespercentage van het
onderhavige project vergelijkt met schadebemiddelingsprojecten die binnen het
kader van het strafrecht hebben plaatsgevonden, dan vindt men dat dit project
vergelijkbare resultaten oplevert maar niet vaker tot genoegdoening voor het
slachtoffer leidt dan de schadebemiddelingsprojecten. In Middelburg bijvoor-
beeld is een schadebemiddelaar door het parket in dienst genomen. Van de 238
benadeelden betrokken bij de zaken opgenomen in dit project, heeft 37% scha-
devergoeding van de verdachte(n) ontvangen (Van Hecke en Wemmers, 1992).
In het project Strafrechtelijke dading zijn 192 benadeelden betrokken bij de
zaken opgenomen in het project en daarvan heeft 30% een overeenkomst met
de verdachte(n) gesloten.

Een tweede vooronderstelling is dat de civielrechtelijke afdoening sneller is.
Binnen het project is gemiddeld 58 dagen nodig om een overeenkomst af te
kunnen sluiten en dan moet de verdachte de gewenste prestatie vaak nog ver-
richten. In het reeds genoemde Middelburgse project, dat geheel binnen het
strafrecht plaatsvindt, is gemiddeld 56 dagen nodig om een schaderegeling te
sluiten. Echter, voordat een zaak door de schadebemiddelaar werd afgesloten
was de schade door de dader betaald. Hieruit blijkt de civielrechtelijke afdoe-
ning, zoals uitgevoerd in dit project, niet per definitie sneller is dan een straf-
rechtelijke afhandeling van de zaak.

Ten derde wordt gesteld dat een aanpak op civielrechtelijke grondslag goedko-
per is dan het strafrecht. Voor de uitvoering van het project zijn drie full-time
medewerkers in dienst genomen. De rechtshulpkosten werden geheel gedekt
door subsidie. De salarissen van deze medewerkers en de vergoeding voor de
advocatuur betekenen aanzienlijke kosten voor het project. In het Middelburgse
project werkte slechts één full-time medewerker aan het project.
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Verder blijkt dat een goedkopere uitvoering van het dadingsproject minder
resultaten (lees: overeenkomsten) oplevert. Vanaf december 1990 is het project
in een gestroomlijnde vorm voortgezet. In de voortgezette versie van het pro-
ject is er maar één projectmedewerker. Het aanschrijven van partijen wordt
mede door de parketmedewerkers verricht. Gesubsidieerde rechtshulp wordt
niet langer door het project verstrekt waardoor de benadeelden en verdachten
minder vaak een beroep kunnen doen op een `gratis' advocaat. Hoewel het
project hierdoor goedkoper is geworden, is het ook minder aantrekkelijk ge-
worden. In het eerste kwartaal van 1991 is het aantal overeenkomsten gehal-
veerd ten opzichte van het jaar daarvóór (Bastiaanssen, 1991). Hieruit kan
worden afgeleid dat een goedkopere versie van het project een negatieve uit-
werking heeft op de deelname van benadeelden en verdachten aan het dadings-
project.

Het argument dat dading goedkoper zou zijn omdat de civielrechtelijke be-
nadering het aantal vrijheidsstraffen zal kunnen verminderen, is voor dit project
maar van beperkte waarde (zie Ingelse, 1991). Van alle verdachten die geen
overeenkomst hebben gesloten, heeft 11% 14 een onvoorwaardelijke vrijheids-
straf gekregen. Op grond van dit percentage zouden circa 6 verdachten die een
overeenkomst hebben getekend, anders een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
hebben gekregen. Echter, de zwaarte van de straf die een verdachte krijgt
opgelegd, is mede afhankelijk van factoren zoals recidive en de ernst van het
delict. Aangezien veel `first-offenders' een overeenkomst sluiten, zal het wer-
kelijke aantal verdachten dat door het project een onvoorwaardelijke vrijheids-
straf kon vermijden, waarschijnlijk lager zijn.

Een vierde uitgangspunt is dat een civielrechtelijke procedure voor beide par-
tijen `minder bezwaarlijk' is. Als reden hiervoor wordt gesteld dat aan de
mogelijkheid van schadevergoeding binnen het strafproces het bezwaar voor
beide partijen kleeft dat zij opgenomen moeten worden in het strafrechtelijke
systeem en de gehele strafrechtelijke procedure moeten doorlopen vooraleer er
eventueel tot schadevergoeding kan worden overgegaan. Uit dit onderzoek en
ook elders blijkt dat de slachtoffers van misdrijven schadevergoeding op prijs
stellen (zie bijvoorbeeld Smale, 1977 en 1980). Hoewel enkele benadeelden
van mening waren dat de verdachte niet verder vervolgd zou moeten worden
mits hij/zij schadevergoeding betaalde, geeft dit geen antwoord op de vraag of
slachtoffers het civiele recht boven het strafrecht prefereren. Bovendien ging
het hier om zaken waarin het slachtoffer impliciet voor het strafrecht had ge-
kozen doordat hij/zij aangifte van het feit bij de politie heeft gedaan.

14 Gebaseerd op 97 verdachten die geen overeenkomst hebben gesloten en van wie de
afdoening bekend is.
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Verder is het de vraag of de toegepaste procedure `minder bezwaarlijk' is voor
de slachtoffers van vrouwenmishandeling. In het project wordt eerst de ver-
dachte (lees: de man) aangeschreven en vervolgens het slachtoffer (lees: de
vrouw)." Deze situatie schept de mogelijkheid dat de verdachte het slachtoffer
onder dwang zet. Hij wil vervolging vermijden en, zoals een benadeelde het
zei, `stelt haar medewerking op prijs'. Het strafrecht biedt misschien geen
adequate reactie in dit soort situaties, maar er is reden tot terughoudendheid
ten aanzien van de gedachte dat het experiment het beter doet. Meestal wordt
er in dit soort overeenkomsten afgesproken dat de verdachte in het vervolg het
slachtoffer niet meer zal slaan, anders zal het slachtoffer opnieuw aangifte
doen. Van dit soort delicten wordt vaak geen aangifte gedaan en is het twijfel-
achtig of het slachtoffer opnieuw aangifte zal doen (Zoomer, 1990). Er wordt
geen toezicht gehouden op het nakomen van deze overeenkomsten door de pro-
jectmedewerkers.

Een vijfde vooronderstelling van het project is dat in de civielrechtelijke bena-
dering de gelijkwaardigheid van partijen beter is gewaarborgd. Hieruit volgt
dat beide partijen hun eigen koers beter kunnen bepalen (Báudoin, 1991).
Echter, in dit project wordt niet aan beide partijen tegelijkertijd gevraagd of zij
belangstelling hebben voor het project, maar eerst worden de verdachten bena-
derd. Op deze manier ligt de eerste keuze bij de verdachte en niet bij beide
partijen waardoor het slachtoffer in een ongelijke positie wordt geplaatst. Pas
wanneer de verdachte instemt met het project, krijgt het slachtoffer de gelegen-
heid om zijn/haar wensen te bekend te maken. Mogelijk heeft men hiervoor
gekozen om teleurstelling onder slachtoffers te voorkomen. Het is echter de
vraag of de ongelijke positie waarin slachtoffers worden geplaatst, opweegt
tegen de mogelijke teleurstelling die hierdoor vermeden wordt.

Verder wordt de basisvooronderstelling dat het strafrecht een `ultimum reme-
dium' dient te zijn, niet consequent door de betrokken advocatuur nageleefd.
De meeste advocaten die aan het project hebben deelgenomen, waren zoge-
naamde pool-advocaten. Deze hadden in het begin van het project aangegeven
het eens te zijn met de uitgangspunten van het project. Een aantal advocaten
van verdachten hebben hun cliënten afgeraden om aan een dading mee te wer-
ken omdat zij van mening waren een betere `deal' voor hun cliënt binnen het
strafrecht te kunnen krijgen. Hoewel zo'n advies van een goed advocaat wordt
verwacht, is het in strijd met het uitgangspunt van het project. Hieruit blijkt

Is Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de normale werkwijze in deze zaken tot
moeilijkheden kon leiden. Besloten werd dat in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld
wanneer er sprake was van ernstig (psychisch) letsel, van de normale werkwijze kon
worden afgeweken.
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dat het vertrekpunt van het project in werkelijkheid was dat toepassing van het
strafrecht `ultimum remedium' dient te zijn tenzij de verdachte een betere deal
binnen het strafrecht kan krijgen.

Tot slot is beoordeling van het project geheel afhankelijk van de criteria die
men daarbij hanteert. Indien men hoge prioriteit geeft aan het buiten het straf-
recht houden van zaken, dan zou men het experiment positief kunnen beoorde-
len, want ongeveer een derde van de zaken opgenomen in het project wordt
met een civielrechtelijke overeenkomst afgesloten. Wil men alternatieven voor
de vrijheidsstraf ontwikkelen, dan zou creatieve schadevergoeding, wellicht in
beperkte mate, een mogelijkheid kunnen bieden. Neemt men een andere invals-
hoek, bijvoorbeeld slachtoffers een sterkere rechtspositie geven, dan schiet het
project op een aantal punten te kort. Sedert de jaren tachtig is de aandacht
voor de positie van het slachtoffer toegenomen en wetswijzigingen zoals het
wetsvoorstel Terwee illustreren die tendens. Dit wetsvoorstel heeft namelijk tot
doel de positie van slachtoffers te versterken binnen het strafproces. Een pro-
ject dat de rechtspositie van het slachtoffer aantast, past niet in deze tijd.
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Summary

In this report the results of an experiment with creative restitution are pres-
ented. The aim of the project is to allow offenders and victims to find a mutu-
ally suitable solution to the conflict between them, thus making further action
by the criminal justice system redundant.

This is done by taking cases in which a summons is to be served. The
offenders in these cases are then approached by project-workers and asked if
they are interested in negotiating a settlement with the victim. If so, then the
victim is approached with the same question. Both parties are provided legal
representation if they do not already have a lawyer. Neither victims nor
offenders are required to pay legal fees. Subsidy for the project provides cover-
age of these costs.

Negotiations are conducted by the lawyers of the two parties. When the
parties are able to reach an agreement that is suitable for all those involved, a
civil settlement is signed. At this point the case is returned to the office of the
public prosecutor where it is given a dismissal.

If a settlement is not reached, the case is sent back to the office of the public
prosecutor where it re-enters the criminal justice system.

In all, 163 cases involving 182 offenders and 192 victims were entered into
the project. The types of offenses involved in these cases include: property
offenses (49%); assault (33%); vandalism (15%) and miscellaneous offenses
(3%).

Of the 182 offenders approached by the project-workers, 120 (66%) were
interested in negotiating a settlement with the victim. Subsequently, the 119
victims of these offenders were approached and 95 (80 %) wished to negotiate a
settlement. Consequently, negotiations were commenced in 90 cases. This
resulted in a total of 58 settlements involving 64 offenders and 58 victims.
Hence, in 36 % of all die cases included in the experiment, parties were able to
reach a settlement.

The types of settlements reached vary from financial compensation of up to
Dfl. 4,500 to merely agreeing that everything between the parties is in order
whereby no further action is necessary. In 39 cases financial compensation for
material and/or immaterial losses suffered as a direct result of the offence was
agreed upon. The amount of money agreed upon varies greatly, however in
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more than half of the cases the sum agreed to was less than Dfl. 500. In eight
cases offenders agreed to abstain form a particular behaviour (i.e. wife battery)
in the future. Often such agreements were paired with a monetary guarantee
that if the offender acted in breach of the agreement, he would owe the victim
a sum ranging from Dfl. 50 to Dfl. 500. Six times the parties agreed that the
conflict has been resolved and that the offerader did not owe the victim any-
thing. In three cases it was agreed that the offerader would work for the victim.
In two cases the offenders agreed to apologize to the victim.

The report closes with a critical discussion of the underlying assumption of the
project that civil law is preferable to criminal law.
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Bijlage 1: Tabellen

Tabel 1: Type misdrijf naar wel/geen relatie tussen slachtoffer en verdachte, in %

leven en persoon
ruwheidmisdrijven
vermogensmisdrijven
overige delicten

relatie geen relatie
(N=52•) (N=74*)

60 24
23 14
15 58
2 4

totaal 100 100

chi2-26; df-3; p-0,00001
* excl. 37 zaken met meer dan één slachtoffer en verdachte

Tabel 2: Type misdrijf naar aard relatie tussen slachtoffer en verdachte

echtgenoot
/partner

familie ex-echtg.
/partner

buren kennis/
bekende

zaken-
relatie

leven en persoon 6 1 9 4 6 5
ruwheidmisdrijf - - 3 1 5 3
vermogensmisdrijf - 1 1 1 2 3
overige delicten - - - - 1 -

totaal 6 2 13 6 14 11
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Tabel 3: Frequentieverdel ing van de materiële restschade per zaak

geen restschade 70 65%
f 1
f 101
f 251
f 501
ƒ1001
ƒ1501
ƒ3501

- f 100
- f 250
- f 500
- ƒ1000
- ƒ1500
- ƒ3500
- ƒ5700

6
3
6

13
2
4
4

5%
3%
5%

12%
2%
4%
4%

totaal 108* 100%

* onbekend=55

Tabel 4: Frequentieverdel ing van het aantal vroegere veroordelingen van de verdachten

geen vroegere veroordelingen 62 37%
1-4 63 38%
5 of meer 43 25%

totaal 168* 100%

* onbekend=15

Tabel 5: Frequentieverdeling van het aantal vroegere contacten met de officier van
justitie

geen vroegere contacten met ovj 41
1-4 88
5 of meer 38

25%
52%
23%

totaal 167* 100%

* onbekend=16

Tabel 6: Type delict naar aard van het slachtoffer, in %*

aard slachtoffer
man vrouw kleine

winkelier
overheid rechts-

persoon

leven en persoon
ruwheidmisdrijf
vermogensmisdrijf
overige delicten

57
22
15
6

70
6

24
-

-
50
50
-

-
57
29
14

-
9

91
-

totaal 100 100 100 100 100

* N=127: excl. 36 zaken met meer dan één slachtoffer en verdachte
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Tabel 7: Verdachten die wel/niet meewerken aan het project naar het aantal vroegere
veroordelingen, in %*

meewerken vroegere veroordelingen
verdachten geen wel 1-4 5 of meer

(N=48) (N=75) (N=46) (N=29)

wel meewerken 77 57 50 69
niet meewerken 23 43 50 31

totaal 100 100 100 100

chi2=7,8; df=2; p=0,02
* N=123: excl. 36 zaken met meer dan één slachtoffer en verdachte en 4 onbekend

Tabel 8: Verdachten die wel/niet meewerken aan het project naar de aard van het slacht-
offer, in %*

meewerken aard slachtoffer
verdachten rechtspersoon

(N=42)

natuurlijke persoon/
kleine winkelier

(N=85)

wel meewerken
niet meewerken

45
55

75
25

totaal 100 100

chi2=11,2; df=1; p-0,0008
* N=127: excl. 36 zaken met meer dan één slachtoffer en verdachte

Tabel 9: Slachtoffers die wel/niet meewerken aan het project naar wel/geen relatie
tussen slachtoffer en verdachte, in %*

meewerken relatie geen relatie
slachtoffers (N=38) (N=45)

wel meewerken 95 78
niet meewerken 5 22

totaal 100 100

chi2=4,8; df=1; p=0,03
• N=83 benadeelden uit 127 zaken met één slachtoffer en één verdachte, die door de

medewerkers van het project zijn benaderd.

55



Tabel 10: Uitkomst onderhandelingen naar wel/geen vroegere veroordelingen, in %*

vroegere veroordeling
wel geen

(N=39) (N=32)

wel overeenkomst 41 31
geen overeenkomst 59 69

totaal 100 100

chi2=3,4; dfm2; p=0,18 (n.s.)
* N=74 zaken met één slachtoffer en één verdachte waarin er is onderhandeld, onbe-

kend=3

Tabel 11: Uitkomst onderhandelingen naar de aard van het delict, in %*

wel overeenkomst
geen overeenkomst

totaal

leven en
persoon

ruwheid-
misdrijf

vermogens-
delicten

overige
delicten

(N=37) (N=14) (N=21) (N=2)

45
55

79
21

86
14

50
50

100 100 100 100

chi:=10,9; df=3; p-0,012
* N=74 zaken met één slachtoffer en één verdachte waarin er is onderhandeld.

Tabel 12: Het verloop van het dadingsproces in zaken waarin er sprake is van vrouwen-
mishandeling vergeleken met alle zaken in de steekproef, in % per fase

vrouwenmish. alle zaken
(N=18) (N=163)

verdachten bereid 88 66
slachtoffers bereid 100 80
geslaagde onderhandelingen 50 64
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Tabel 13: Aard van het delict naar van de overeenkomst

geld werk gedrag excuses/
geen prestatie

leven of persoon 8 - 7 3
ruwheidmisdrijf 9 1 - 1
vermogensdelict 20 2 1 4
anders 2 - - -

totaal 39 3 8 8

Tabel 14: Overzicht van de geclaimde materiële (rest)schade van de slachtoffers en de
overeengekomen schadevergoeding (N-39)

(rest)schade schadevergoeding (rest)schade schadevergoeding

f 0 f 50 f 434 f 435
f 0 f 75 f 450 f 450
f 0 f 125 f 531 f 448
f 0 f 150 f 604 f 400
f 0 f 200 f 614 f 614
f 0 f 200 f 735 f 735
f 0 f 250 f 750 f 750
f 0 f 500 f 811 f 811
f 0 f 550 f 815 f 515
f 0 f 1100 f 859 f 700
f 30 f 30 f 900 f 900
f 50 f 50 ƒ1000 f 750
f 100 f 55 ƒ1000 f 775
f 100 f 100 ƒ1416 ƒ1416
f 196 f 203 ƒ4501 ƒ4501
f 250 f 250 onbekend f 200
f 251 f 251 onbekend f 300
f 365 f 400 onbekend f 800
f 408 f 408 onbekend ƒ1850
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Bijlage 2: HOMALS-analyse'

HOMALS is een niet-lineair principale componentenanalyse, hetgeen wil zeg-
gen dat het een methode is waarmee men een aantal variabelen kan transforme-
ren in een kleiner aantal variabelen (principale componenten) die onafhankelijk
van elkaar zijn (orthogonaal). Ze worden zodanig gekozen dat zo weinig moge-
lijk van de in de oorspronkelijke gegevens aanwezige informatie verloren gaat.
De eigenwaarde geeft een indicatie van de hoeveelheid informatie die verloren
gaat en hoe het model op de oorspronkelijke data past.

Het basisidee bij HOMALS is dat niet de variabelen, maar de categorieën
van de ene variabele samenhangen met specifieke categorieën van een andere
variabele. Bij een grafische weergave van de analyse worden de verschillende
categorieën van de in de analyse betrokken variabelen als punten in een twee-
dimensionale ruimte weergegeven. Daarbij geldt dat de afstand tussen de pun-
ten een indicatie vormt voor de mate van samenhang tussen de betreffende
categorieën.

Naast de visuele representatie van de onderlinge relaties tussen categorieën
van variabelen, geeft HOMALS voor elke variabele de zogenaamde discrimi-
natiematen per dimensie weer. Deze waarden geven aan in hoeverre de varia-
bele bijdraagt tot de onderliggende en door HOMALS naar voren gebrachte
`latente structuur' per dimensie.

HOMALS-analyse van zaakfactoren en de afloop van de
onderhandelingen

In de analyse zijn 5 variabelen betrokken: de afloop van de onderhandelingen
(wel vs. geen overeenkomst), de aard van het slachtoffer (natuurlijk persoon
vs. rechtspersoon), de aard van het delict (delict tegen het leven of de persoon
/ ruwheidmisdrijven / vermogensdelicten / overige delicten), het aantal vroe-
gere veroordelingen (geen / 1-4 / S of meer), en de relatie tussen het slacht-
offer en de verdachte (geen relatie vs. wel een relatie). Zaken met meer dan
één slachtoffer en verdachte zijn buiten de analyse gehouden waardoor het aan-
tal zaken 127 bedraagt.

Deze toelichting is grotendeels afkomstig van dr. A. Klijn en drs. E.G.A. Hekman,
Scheidingsmanieren, WODC nr. 93, 1989.
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Tabel 1: Discriminatiewaarden van de afzonderlijke variabelen voor dimensie 1 en
dimensie 2

variabele dimensie 1 dimensie 2

overeenkomst 0,11 0,475
aard slachtoffer 0,717 0,031
delict 0,676 0,376
vroegere verdord. 0,103 0,372
relatie 0,578 0,007

eigenwaarde 0,417 0,252

Figuur 1: Grafische weergave HOMALS
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
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1990

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
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G.J. Terlouw; G. Susanne
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P.H. van der Laan
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1991

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989
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M. Grapendaal; R. Aidala
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E.M.T. Beenakkers
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Rotterdams experiment
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K19 Dagdetentie. Evaluatie van een experiment
B. Wartna; R. Aidala

1992

K20 Gezinshereniging. De overkomst van gezinsleden van migranten en
Nederlanders
drs. E.M. Naborn
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C.J. Wiebrens; M. Kruissink; G.J. Terlouw
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