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Inleiding1

In mei 1973 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam een buitenlander tot ge-
vangenisstraf van drie jaar. Het bijzondere van dit vonnis was dat in de motive-
ring ervan werd gesteld dat de rechtbank tot dan toe ten aanzien van vreemde-
lingen dezelfde - in verhouding tot het buitenland milde - straftoeme-
tingspolitiek had gevolgd als ten aanzien van landgenoten. De rechtbank was
echter van mening dat in het algemeen Nederlands belang deze politiek dien-
de te worden gewijzigd, omdat zij de indruk had dat vreemdelingen door de re-
latief lage-straffen. in ons land hierheen komen om misdrijven te plegen.

Het hof Amsterdam vernietigde dit vonnis ten aanzien van de straf en de
motivering daarvan en stelde dat ten aanzien van landgenoten èn vreemdelin-
gen de strafmaat behoort te beantwoorden aan de maatstaven die in ons land
bij de straftoemeting erkenning hebben gevonden. Zij veroordeelde de buiten-
lander tot gevangenisstraf voor de duur van twee jaar en zes maanden. 1)

Mede naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraken zijn in het jaar-
verslag van het openbaar ministerie over 1974 onder meer gegevens gepubli-
ceerd over het in ons land gevoerde vervolgings- en straf toemetingsbeleid ten
aanzien van buitenlanders. Uit de statistische overzichten blijkt dat de afgelo-
pen tien jaar de straffen van buitenlanders gemiddeld zwaarder zijn dan die
van Nederlanders. Als men alle veroordelingen wegens misdrijf tezamen, be-
schouwt, blijkt dat in 1974 40% van de buitenlanders een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf is opgelegd tegen 27% van de Nederlanders. Bovendien blijkt de
duur van de vrijheidsbeneming bij buitenlanders gemiddeld langer te zijn dan
bij Nederlanders. De verschillen in bestraffing zijn sinds 1968 geleidelijk aan
kleiner geworden, maar zij zijn in 1974 (en ook in 1975) niet verdwenen. 2)

Het percentage geseponeerde zaken blijkt daarentegen in 1974 voor Neder-
landers en buitenlanders. op hetzelfde niveau te liggen, terwijl in de zes jaren
daarvoor de zaken van buitenlandse verdachten naar verhouding vaker bij se-
pot zijn afgedaan dan die van Nederlandse verdachten.

De vraag die uit dit alles naar voren komt is, of buitenlanders in ons land in-
derdaad strafrechtelijk anders worden bejegend dan Nederlanders, of dat de
geconstateerde verschillen worden veroorzaakt door een ander criminali-
teitspatroon.

Op het eerste gezicht lijkt voor dit laatste wel wat te zeggen. Uit nadere ge-
gevens van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat bij buitenlanders veel misdrijven uit
de Opiumwet en de Vuurwapenwet voorkomen, terwijl daarentegen misdrijven
uit het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet bij hen zijn onderver-
tegenwoordigd. 3)

Hoe dit zij, duidelijk is dat de vraag of buitenlanders anders worden
gestraft dan Nederlanders, zo zonder meer niet is te beantwoorden. Daarom is
onderzoek nodig. In dat onderzoek zal het allereerst gaan om de beantwoor-
ding van drie vragen, te weten:

1) Nederlandse Jurisprudentie 1973, no. 293, vonnis rbk. Amsterdam d.d. 1 mei 1973 en no. 511, ar-
rest hof Amsterdam, d.d. 10 oktober 1973.
2) Dein de tekst vermelde percentages onvoorwaardelijke vrijheidsstraf over 1974 van resp. 40 en
27 zijn in 1975 resp. 37 en 26.
3) Zie bijlage 1 in de 'Annex'.
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1 Voert het openbaar ministerie ten aanzien van buitenlanders een ander se-
potbeleid dan tegenover landgenoten?
2 Is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en de zwaarte van de
straf die wordt gevorderd?
3 Is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en de zwaarte van de
straf die wordt opgelegd?

Roods op voorhand kan worden aangenomen dat de drie hier genoemde
vragen ton dele positief zullen moeten worden beantwoord. Onder de buiten-
landers zullen zich immers relatief veel personen bevinden die in Nederland
=hoon vaste woon- of verblijfplaats hebben.

In artikel 67, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald, dat bij ver-
dachten die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben voorlopi-
ge hechtenis in meer gevallen mogelijk is dan bij verdachten die wel een vaste
woon- of verblijfplaats in ons land hebben. Bovendien is één van de gronden
voor de toepassing van voorlopige hechtenis 'ernstig gevaar voor vlucht' (arti-
kel 67a, lid la Sv.). Deze bepalingen zullen op buitenlanders vaker van toepas-
sing zijn dan op Nederlanders.

Wanneer men bedenkt dat voorlopige hechtenis vaak in de straf
doorwerkt 4), ligt het voor de hand te veronderstellen dat buitenlanders vaker
tot een (korte) vrijheidsstraf zullen worden veroordeeld dan Nederlanders.

Voorts dient men te bedenken, met name in verband met de beslissing om
geen strafrechtelijke vervolging in te stellen, dat op buitenlanders die geen
verblijfstitel hebben administratieve sancties van toepassing zijn, zoals uit-
zetting krachtens de Vreemdelingenwet. Toeristen die een delict plegen ont-
valt bijvoorbeeld door dit feit de verblijfstitel. Het feit dat een verdachte bui-
tenlander het land is uitgezet vanwege een delict, al dan niet in overleg met
het openbaar ministerie, kan een reden zijn om af te zien van een strafrechte-
lijke vervolging. 5)

Bovenstaande overwegingen leiden ertoe dat de eerdergenoemde drie
hoofdvragen nog een nadere specificatie behoeven. Wanneer zou blijken. dat
zaken tegen buitenlandse verdachten inderdaad eerder worden geseponeerd
dan vergelijkbare zaken tegen Nederlandse verdachten, moet vervolgens wor-
den bekeken in hoeverre dit verschil wordt veroorzaakt door een soepeler se-
poneringsbeleid ten aanzien van buitenlanders die geen vaste woon- of ver-
blijfplaats in ons land hebben. 6) Ook de mogelijke onderzoekuitkomst, dat
aan buitenlanders vaker een vrijheidsstraf wordt opgelegd dan aan Nederlan-
ders, zal aanleiding moeten zijn voor een nadere analyse van het beleid ten
aanzien van buitenlanders met respectievelijk zonder vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland. Op deze wijze kan dan immers worden vastgesteld in hoe-
verre het geconstateerde verschil in de straftoemeting zijn oorzaak vindt in de
relatief frequente toepassing van voorlopige hechtenis ten aanzien van bui-
tenlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats in ons land. 7)

4) Zie bijlage A bij de Memorie van Toelichting op Wetsontwerp 9994 (Interimrapport 'Commissie
'Feber'), 1969, p. 12 en ENKELAAR, G. A. C., Onbewaakte Grenzen van Vreemdelingenrecht en Straf-
recht, in: Proces, januari 1975, pp. 1-9.
5) Zie hierover verder SWART, A. H. J., De Toelating en Uitzetting van Vreemdelingen, Deventer:
Kluwer, 1978.
6) De meeste buitenlandse verdachten van een misdrijf dlo neon veste woon- of verblijfplaats in Ne-
derland hebben, zullen geen verblijfstitel hebben, zodat zij zonder meer kunnen worden uitgezet.
7) Bij het opstellen van het rapport is. dankbaar gebruik fjornaakt van opmerkingen en suggesties
van met name de heren mr. H. Lagerwaard, mr. J. J. E. Schutco en mr. L. A. J. M. de Wit.
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2.1 Benodigde gegevens
Wanneer men bovengenoemde vragen wil beantwoorden zal men allereerst
moeten beschikken over gedetailleerde gegevens omtrent de afdoening (door
het O.M. en de rechter) van strafzaken tegen Nederlanders en buitenlanders.
Daarbij zal tevens een maatstaf moeten worden ontwikkeld op grond waarvan
is uit te maken of van een zwaardere dan wel lichtere afdoening sprake is. Te-
vens is het nodig dat men duidelijk voor ogen heeft wie Nederlanders zijn en
wie als buitenlander zullen worden aangeduid.

Zoals wij al zagen is het bovendien noodzakelijk om van vergelijkbare
'grootheden' uit te gaan. Immers wanneer delicten, gepleegd door buitenlan-
ders qua aard en ernst zouden verschillen van die door Nederlanders begaan,
zouden eventuele verschillen in strafvorderings- en straftoemetingsbeleid als
niet meer dan een logische consequentie hiervan kunnen worden beschouwd.
Uitgaan van vergelijkbare grootheden betekent allereerst dat het van belang is
homogene categorieën van delicten te bestuderen; daarnaast dat het nodig is
zoveel mogelijk inzicht te hebben in het effect dat andere factoren, behalve
eventueel nationaliteit, op de afdoening van de zaak kunnen hebben.

Hieronder zullen wij eerst aangeven op welke wijze wij de grens tussen Ne-
derlander en buitenlander hebben getrokken. Vervolgens zullen wij aandacht
besteden aan de wijze waarop we, uitgaande van een bepaalde categorie de-
licten onze onderzoekgróep hebben gekozen. Daarna zal het probleem van de
ordening van de afdoening naar zwaarte aan de orde komen. Tenslotte zullen
wij duidelijk maken welke controlevariabelen - die eventueel ook op de af-
doening van invloed zijn - in het onderzoek zijn betrokken. Daarbij zal dan te-
vens worden aangegeven hoe deze en andere gegevens zijn verzameld.

2.2 Definitie van de begrippen `Nederlander' en `buitenlander'.
De op het eerste gezicht eenvoudige vraag wie als Nederlander en wie als bui-
tenlander moet worden beschouwd, leverde enige problemen op. Wanneer het
al dan niet bezitten van de Nederlandse nationaliteit als indelingscriterium
zou worden gehanteerd,^zouden ook onze rijksgenoten als Nederlanders in de
vergelijking worden betrokken.

Om de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden, leek het beter de rijksge-
noten buiten het onderzoek te laten, ofwel als derde zelfstandige categorie op
te nemen. Van dat laatste moest om budgettaire redenen worden afgezien. Be-
perkt men het begrip Nederlander tot: 'personen die de Nederlandse nationali-
teit bezitten en die in Nederland zijn geboren', dan sluit men behalve rijksge-
noten tevens de in het buitenland uit Nederlandse ouders geboren personen
uit. Aangezien dit laatste relatief weinig voorkomt, meenden wij hieraan niet
zwaar te moeten tillen. Een ander gevolg van deze omschrijving is dat in het
buitenland geboren personen die de Nederlandse nationaliteit hebben verkre-
gen (genaturaliseerden) ook buiten het onderzoek blijven. Dit leek evenmin
een onoverkomelijk bezwaar gezien het relatief kleine aantal personen
waarom het gaat.

Een belangrijk bezwaar is evenwel dat in Nederland geboren personen wier
ouders rijksgenoten zijn (zoals Antillianen en in het onderzoekjaar nog de Suri-
namers) zo wel in het onderzoek terecht komen. Het was in het kader van dit
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onderzoek niet mogelijk deze categorie te identificeren.
Onder Nederlanders verstaan wij in dit onderzoek daarom: personen die de

Nederlandse nationaliteit bezitten èn in Nederland zijn geboren. Als buiten-
landers zijn beschouwd: personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezit-
ten. 1)

2.3 Keuze van de onderzoekgroep
De in de inleiding genoemde statistische overzichten hebben betrekking op
het totaal van alle misdrijfzaken. Behalve de misdrijven vermeld in het Wet-
boek van Strafrecht vallen daaronder verkeersmisdrijven en misdrijven van bij-
zondere wetten zoals de Opiumwet en de Vuurwapenwet. Omdat bij de analy-
se rekening moet worden gehouden met de aard van het misdrijf, zou het on-
derzoek erg omvangrijk worden als alle delictsoorten in de onderzoekgroep
zouden worden vertegenwoordigd. Wij besloten daarom uit praktische overwe-
gingen alleen de misdrijven van het Wetboek van Strafrecht in het onderzoek
op te nemen.

Uit beleidsoverwegingen leek een actuele momentopname van het
vervolgings- en straf toemetingsbeleid het meest relevant. Aanvankelijk kozen
wij daarom voor het onderzoek de in 1975 afgedane zaken. Het liet zich echter
aanzien dat veel strafdossiers niet tijdig beschikbaar zouden zijn in verband
met de administratieve afwikkeling. Bij de in 1974 afgedane zaken speelde dit
probleem minder een rol, reden waarom uiteindelijk is uitgegaan van de zaken
uit het vierde kwartaal 1974.

Voorts is ter beperking van de omvang van het onderzoek besloten vrouwen
en minderjarigen buiten beschouwing te laten.

Van de in het vierde kwartaal afgedane zaken zijn die van buitenlanders al-
lemaal opgenomen, zowel de sepots 2) als de veroordelingen. Daarnaast is
een steekproef getrokken uit het veel grotere aantal strafzaken van Nederlan-
ders. De steekproef van Nederlandse zaken is zodanig getrokken dat per ar-
rondissement het aantal geseponeerde zaken resp. veroordeelde zaken van
Nederlanders even hoog uitviel als het aantal geseponeerde zaken resp. ver-
oordeelde zaken van buitenlanders. Dit laatste is gedaan om een vertekening
van de uitkomsten door eventuele verschillen in straftoemetings- en vervol-
gingsbeleid die in het algemeen tussen de arrondissementen bestaan, tegen
te gaan. 3)

De samenstelling van de onderzoekgroep is weergegeven in bijlage 2a en
2b. Daaruit blijkt dat naast de 457 geseponeerde zaken van buitenlanders
uiteindelijk 451 van de overeenkomstige 4119 geseponeerde zaken van Neder-
landers in het onderzoek zijn terechtgekomen.

Uit de betreffende 5294 zaken van veroordeelde Nederlanders is een steek-
proef van in totaal 438 Nederlanders getrokken, die zijn vergeleken met de 408
veroordeelde buitenlanders.

2.4 De zwaarte van de afdoening
Om te kunnen `meten' of zaken van buitenlanders lichter of zwaarder worden
afgedaan dan zaken van Nederlanders moet men beschikken over een maat-
staf op grond waarvan deze afdoeningen kunnen. worden gerangschikt. Voor-
zover het gaat om de waardering van een sepot of een strafvervolging levert
dat niet zoveel problemen op. Evenzo is het niet moeilijk om, wanneer slechts
één strafsoort in het geding is een criterium voor zwaarte te vinden: bij een
vrijheidsstraf is dat de duur en bij geldboete .de hoogte ervan.

Moeilijkheden ontstaan evenwel als er verschillende strafsoorten in het ge-
ding zijn. Is bv. een voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie maanden lichter of

1) Zaken tegen Zuid-Molukkers zijn, ongeacht de nationaliteit van de verdachte, niet in dit onder-
zoek betrokken. (Overige) statenlozen zijn als buitenlander geteld.
2)' De voegingen ad informandum zijn buiten het onderzoek gelaten.
3) Doordat het percentage zaken van buitenlanders per arrondissement verschilt, varieert het per-
centage in de steekproef vertegenwoordigde zaken van Nederlanders per arrondissement. Van de in
het arrondissement Amsterdam veroordeelde Nederlanders Is bv. één derde vertegenwoordigd en
van die in het arrondissement Leeuwarden slechts 2% (zie bijlagen 2a en 2b).
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zwaarder dan een onvoorwaardelijke boete van f 250,- of dan een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf van twee weken?

Wij hebben dit probleem opgelost door verschillende maatstaven aan te
leggen. In de eerste plaats is een tweedeling gemaakt in de veroordelingen
waarbij wel en die waarbij geen onvoorwaardelijke vrijheidstraf is gevorderd
c.q. opgelegd. Een tweede maatstaf is verkregen door de diverse soorten straf-
fen op basis van het oordeel van de onderzoekers te rangschikken van licht
naar zwaar als volgt:
1 voorwaardelijke boete, arrest;
2 gedeeltelijk voorwaardelijke boete;
3 onvoorwaardelijke boete;
4 voorwaardelijke vrijheidsstraf;
5 idem 4 + (gedeeltelijk voorwaardelijke) boete;
6 gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraf;
7 onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Daarnaast zijn als maatstaf gekozen (voor zover gevorderd c.q. opgelegd):
a de hoogte van de onvoorwaardelijke boete;
b de duur van de totale vrijheidsstraf (dus het onvoorwaardelijke en het voor-
waardelijke gedeelte tezamen); en
c de duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de vrijheidsstraf.

2.5 Mogelijke andere factoren die van invloed zijn op de strafmaat
Zoals gezegd dienen wij, om een zinvolle vergelijking te kunnen maken van de
afdoening van zaken tegen resp. buitenlanders en Nederlanders, te beschik-
ken over zoveel mogelijk andere gegevens omtrent dader en delict (ernst, aard,
toepassing, preventieve hechtenis, etc.), die van invloed kunnen zijn geweest
op de hoogte van de straf. Veel van deze gegevens zijn te vinden in de straf-
dossiers. Daarnaast kan op de zitting belangrijke informatie naar voren ko-
men of extra worden belicht door de advocaat.

-Bij een retrospectief onderzoek als het onderhavige is het echter niet mo-
gelijk een goed beeld te krijgen van wat zich op de zitting afspeelde. De
processen-verbaal van de terechtzitting bevatten daarvoor te weinig informa-
tie. Wij hebben ons daarom tot de gegevens uit de strafdossiers moeten be-
perken. In deze dossiers bevinden zich o.a. processen-verbaal opgemaakt
door-de politie, een verificatie en informatiestaat 4), een uittreksel uit het Alge-
meen Documentatieregister van de Justitiële Documentatiedienst, de telaste-
legging en in sommige gevallen hèt proces-verbaal van de terechtzitting. De
gegevens die uit deze stukken kunnen worden verkregen zijn globaal in drie
categorieën in te delen:

1 delictsvariabelen
- aard van het delict; onderscheiden zijn: vermogensdelicten, agressie tegen
personen en agressie tegen goederen;
- de ernst van het letsel toegebracht aan het slachtoffer;
- de waarde van het gestolene c.q. de hoogte van de materiële schade;
- is of wordt de schade vergoed;
- is de persoon van het slachtoffer een bekende van de dader of niet (alleen
vastgelegd indien sprake is van agressie tegen personen);
- het geslacht van het slachtoffer (alleen vastgelegd indien sprake is van
agressie tegen personen);
- verkeerde de verdachte onder invloed van alcohol en/of onder invloed van
drugs tijdens het plegen van het delict;
- maximum vrijheidsstraf gesteld op het delict;
- aantal malen dat het delict is gepleegd;
- was sprake van een voltooid delict of van een poging;
- werd het delict alleen gepleegd of met anderen;

4) De verificatie- en informatiestaat is ingevoerd op 1 januari 1974 en vervangt de vroegere 'Staat
van Inlichtingen'. Sommige politiebureaus hanteerden in 1974 echter nog de oude Staat van Inlich-
tingen (o.a. in de gemeente Amsterdam).
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- is gebruik gemaakt van c.q. gedreigd met een wapen;
- is gebruik gemaakt van c.q. gedreigd met fysiek geweld.

2 persoonsvariabelen
Deze gegevens hebben betrekking op de toestand op het moment van aanhou-
ding van de verdachte.
- de nationaliteit;
- woonplaats: al of niet een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
- burgerlijke staat;
- sociale laag (beroepsprestige-stratificatié van Van Tulder 5);
- werksituatie: al of niet werkloos;
- leeftijd;
- strafrechtelijk verleden.

3 procesvariabelen
- is voorlopige hechtenis toegepast;
- de duur van de voorlopige hechtenis;
- is een voorlichtingsrapport en/of een psychiatrisch rapport uitgebracht;
- de termijn tussen het plegen van het delict en de afdoening van de zaak;
- de termijn tussen de inschrijving van het delict en de afdoening van de
zaak;
- is een gerechtelijk vooronderzoek ingestéid;
- het ressort c.q. het arrondissement waar de zaak is behandeld.

Bovengenoemde gegevens zijn vastgelegd voor zowel de Nederlanders als
de buitenlanders in de onderzoekgroep.6) Verder zijn de opgegeven sepot-
gronden en de gevorderde c.q. opgelegde straffen uit de dossiers overgeno-
men. Op basis van de opgegeven sepotgronden zijn de sepots ingedeeld in be-
leidssepots en technische sepots. In hoger beroepzaken is zowel de straf op-
gelegd bij het vonnis als die opgelegd bij het arrest genoteerd.

2.6 Verzameling van de gegevens
De strafdossiers van de geseponeerde zaken zijn opgevraagd bij het parket
van de officier van justitie, waar de zaak was afgedaan, die van de veroordeel-
den bij de griffie van de betrokken rechtbank c.q. het betreffende hof. De num-
mers van de benodigde strafdossiers zijn achterhaald op het CBS, dat van el-
ke strafzaak een doorslag van de verificatie- en informatiestaat ontvangt.

Deze staat bevat o.a. gegevens over de nationaliteit van de dader, het ge-
pleegde delict etc., zodat op basis daarvan de beide hierboven beschreven on-
derzoekgroepen konden worden samengesteld. Bovendien worden op de ach-
terzijde van deze staat door het CBS nog een aantal bijzonderheden aangete-
kend, zoals over de toepassing en duur van de voorlopige hechtenis, over het
al dan niet instellen van een gerechtelijk vooronderzoek, over de voorlichtings-
rapportage en over de uitspraak (afdoening).

Deze vrij uitgebreide informatie maakte het mogelijk om in die gevallen
waarin de strafdossiers niet tijdig beschikbaar kwamen 7), te volstaan met ge-
gevens van de verificatie en informatiestaten van het CBS.

1

0

5) TULDER, J. J. M. VAN, De Beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954, Leiden: Stenfert
Kroese, 1962.
6) Verder is vastgelegd of zij in het buitenland een vaste woon- of verblijfplaats hadden, of zij in of
buiten Nederland werkten, wat de reden was van het verblijf in Nederland (alleen bij buitenlanders)
en wat de nationaliteit was van het slachtoffer in geval van een geweldsdelict. Deze variabelen zijn
niet in de regressie-analyse betrokken.
7) Het gaat hier om 11% van de 1754 zaken.



Resultaten

3.1 Het sepotbeleid
Wanneer men het totaal van de afgedane misdrijfzaken bekijkt, dan blijkt dat
in 1974 zaken van buitenlandse verdachten naar verhouding bijna evenveel
zijn geseponeerd als zaken van Nederlandse verdachten. De sepotpercenta-
ges bedragen resp. 48 en 47. In de jaren daarvoor - tussen 1968 en 1972 -
lag het percentage geseponeerde zaken bij buitenlanders duidelijk hoger dan
bij Nederlanders, al werden de verschillen steeds kleiner om in 1974 nagenoeg
te zijn verdwenen. 1)

Deze totaalcijfers zeggen niet zoveel zolang men niet weet in hoeverre de
delicten van buitenlanders en Nederlanders vergelijkbaar zijn. Als men de mis-
drijven van het Wetboek van Strafrecht gepleegd door strafrechtelijk meerder-
jarige mannen er. uitlicht - zoals in dit onderzoek is gebeurd - dan blijkt dat
binnen die categorie strafzaken.tegen buitenlanders veel vaker bij sepot zijn
afgedaan dan die tegen Nederlanders. Wij komen voor het vierde kwartaal
1974 op percentages van 53 resp. 44, zoals uit tabel 2 blijkt. In de laatste verge-
lijking zijn de gevoegde en overgedragen zaken niet meegeteld.

Wanneer men de buitenlanders uitsplitst naar `woonplaats' dan blijkt dat
het percentage geseponeerde zaken bij de buitenlanders die in Nederland een
vaste woon- of verblijfplaats hebben 54 bedraagt en dat bij de buitenlanders
zonder vaste woon- of verblijfplaats in ons land 51. Elk van deze percentages
is hoger dan dat bij de zaken van Nederlanders.

Tabel 1 Totaal aantal afgedane zaken van misdrijf Wetboek van Strafrecht tegen strafrechtelijk
meerderjarige mannen, onherroepelijke veroordelingen en sepots (1), 4e kwartaal 1974

totaal aantal afgedane waarvan geseponeerd
zaken

(veroordelingen + sepots)

Nederlanders (2) 9413 4119 = 44%
buitenlanders 865 457 = 53%

(1) excl. voeging ter behandeling, voeging ad informandum en overdrachten
(2) excl. rijksgenoten

Tegen deze achtergrond is het interessant te bezien of de geseponeerde zaken
van buitenlanders verschillen van die van Nederlanders
a wat betreft aard en ernst van het misdrijf en wat betreft kenmerken van de
dader anders dan nationaliteit; en
b wat betreft de aangevoerde sepotgronden.

Ter beantwoording van deze vragen is de steekproef van 451 geseponeerde
zaken van Nederlanders vergeleken met de groep van 457 geseponeerde zaken
van buitenlanders. Uit deze onderlinge vergelijking blijkt dat op de volgende

1) Zie bijlage 4.
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van de onderzochte punten sprake is van verschil. 2)

ad delictsvariabelen 3)
- op de misdrijven waarvan buitenlanders werden verdacht is gemiddeld een
langere maximum vrijheidsstraf gesteld dan op die waarvan Nederlanders
werden verdacht 4);
- in de zaken van buitenlanders was vaker sprake van mededaders dan in die
van Nederlanders;
- de zaken van buitenlanders hebben relatief vaker betrekking op een vermo-
gensmisdrijf dan de zaken van Nederlanders, terwijl onder de sepots van bui-
tenlanders daarentegen relatief minder agressieve misdrijven voorkomen dan
onder de sepots van Nederlanders;
- gelet op het letsel van eventuele slachtoffers en gelet op de waarde van het
gestolene c.q. de hoogte van de materiële schade lijken de geseponeerde mis-
drijven van buitenlanders als groep gemiddeld eerder ernstiger dan lichter dan
de groep geseponeerde misdrijven van Nederlanders. De verschillen zijn ech-
ter gering, maar wel tegengesteld aan hetgeen men zou verwachten gezien de
sepotpercentages.
ad persoonsvariabelen
- onder de buitenlandse verdachten komen minder gehuwden voor;
- de buitenlandse verdachten zijn gemiddeld jonger dan de Nederlandse ver-
dachten. Met name het aantal buitenlanders tussen 21 en 30 jaar is relatief
hoog;
- onder de buitenlanders komen meer `first offenders' voor (feiten gepleegd
en berecht in het buitenland zijn niet in beschouwing genomen);
- van de buitenlandse verdachten waren er relatief meer zonder werk dan van
de Nederlandse verdachten.
ad procesvariabelen
- hoewel in zaken die in een sepot resulteren over het algemeen zelden voor-
lopige hechtenis wordt toegepast, is dit in geval sprake was van een buiten-
lander als verdachte iets vaker voorgekomen dan ten aanzien van Nederland-
se verdachten. Voor de twee Nederlanders (uit de steekproef) duurde de voor-
lopige hechtenis korter dan een maand, van de 12 preventief gedetineerde bui-
tenlanders zat de helft meer dan een maand in voorarrest;
- zaken tegen buitenlandse verdachten werden sneller afgedaan dan tegen
Nederlandse verdachten.

Wanneer men vervolgens de redenen van seponering bekijkt, dat blijkt dat de
verhouding tussen het aantal beleidssepots en technische sepots in beide
groepen vrijwel gelijk is.5)

Binnen de groep beleidssepots blijken voorwaardelijke sepots bij buiten-
landers minder vaak te worden toegepast dan bij Nederlanders. Dat ligt voor
de hand omdat het weinig zin heeft voorwaarden te stellen bij buitenlanders
die zich gemakkelijk aan de'controle' kunnen onttrekken door de grens over te
gaan. Deze relatief geringe mate van voorwaardelijke seponering wordt als het
ware gecompenseerd door de sepotgronden 'verdachte is vreemdeling' en
'verdachte is inmiddels uitgewezen', die alleen bij buitenlanders (kunnen)
voorkomen.

Het aantal gevallen waarin deze laatste twee redenen als sepotgrond wer-
den opgegeven (resp. 17 en 15 gevallen) is te klein om een afdoende verklaring
op te leveren voor het hogere percentage sepots bij buitenlanders. Het is
overigens niet onmogelijk dat onder de sepots wegens'geen termen' en `overi-
ge redenen' ook zaken voorkomen van buitenlanders die door de vreemdelin-
gendienst vanwege het betreffende feit het land waren uitgezet.

2) Zie bijlage 20 voor de frequentieverdelingen.
3) De delictsvariabelen (excl. R13) verklaren tesamen 20% van het verschil tussen geseponeerde
zaken van Nederlanders en buitenlanders.
4) Het betreft soms de delictskwalificatie die door de verbalisant op de verificatie- en informatie-
staat is genoteerd.
5) Zie bijlage 5.
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Bij uitsplitsing van de groep zaken van buitenlanders naar `woonplaats' van
de verdachte, blijkt dat de geconstateerde verschillen in delictsvariabelen tus-
sen buitenlanders en Nederlanders grotendeels worden veroorzaakt door de
groep buitenlanders die geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land
hebben. 6)

Wat de sepotgronden betreft blijkt in deze groep het aantal beleidssepots
(geen termen) relatief hoog te zijn. 5) Het is opmerkelijk dat de sepots 'in ver-
band met uitwijzing' en de sepotgrond `verdachte is vreemdeling' naar verhou-
ding bijna even vaak zijn opgegeven bij buitenlanders met als bij die zonder
een vaste woon- of verblijfplaats in ons land. Bij de laatsten bleek het in alle
gevallen te gaan om toeristen.

De zaken die ter vervolging aan een buitenlandse instantie waren overge-
dragen zijn niet opgenomen in de vergelijking. Deze zaken zijn niet als sepot te
kwalificeren; het leek evenmin juist ze hier als een veroordeling te beschou-
wen. Het ging in het vierde kwartaal 1974 om 48 zaken die overigens relatief
van ernstige aard bleken. 7)

Concluderend kan worden gesteld dat de - zij het geringe - verschillen tus-
sen de geseponeerde zaken van buitenlanders en de geseponeerde zaken van
Nederlanders er op wijzen dat de geseponeerde zaken van buitenlanders ge-
middeld wat ernstiger van aard zijn dan die van Nederlanders. Dat geldt in
sterkere mate wanneer men alleen de zaken in beschouwing neemt van de bui-
tenlanders die geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land hebben. Mede ge-
zien het relatief hoge percentage geseponeerde zaken van buitenlanders
vormt dit een aanwijzing dat de `.vervolgingsdrempel' in zaken tegen buitenlan-
ders over het geheel genomen wat hoger ligt dan in zaken tegen Nederlanders.
Dat geldt zowel voor de buitenlanders met als voor die zonder vaste woon- of
verblijfplaats in ons land. Deze resultaten vormen een bevestiging van de be-
vindingen van SCHILT en JONGMAN, die betrekking hebben op zaken van
eenvoudige diefstal uit 1972. 8)

3.2 Het strafvorderingsbeleid van de officier van justitie
De tweede vraag die in dit onderzoek aan de orde is gesteld, luidt:
- is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en de zwaarte van de
straf die wordt gevorderd?

Bij een globale vergelijking van de gevorderde straffen blijkt dat deze bij
buitenlanders vaker uit een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf bestaan dan bij
Nederlanders: in onze onderzoekgroep zijn de vergelijkbare percentages 38
voor de Nederlanders en 58 voor de buitenlanders. Bovendien is tegen buiten-
landers vaker een relatief lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (van bijvoor-
beeld vier maanden of meer) gevorderd dan tegen Nederlanders (zie tabel 2).

6) Zie bijlage 20.
7) Zie bijlage 6.
8) SCHILT, T. en R. JONGMAN, Het seponeringsbeleid opnieuw bekeken, in Nederlands. Tijdschrift
van criminologie, oktober 1976, blz. 242.

9



Tabel 2 Vergelijking. van de tegen Nederlanders en buitenlanders gevorderde straffen (o.v.j.) (1);
strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Straf.
recht, vierde kwartaal 1974

duur van de (gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke vrijheids-
straf

geen onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf
minder dan 2 maanden
2 tot 4 maanden
4 tot 6 maanden
6 maanden of meer
duur onbekend

totaal

absolute aantallen percentages

VERNED VERBUI VERNED VERBUI

214 136 62 42
55 70 16 21
34 40 10 12
16 31 5 10
22 49 6 15

3 1 1 0

344 327 100 100

(1) '/an 20% van de zaken uit de onderzoekgroep konden de gegevens omtrent de eis niet tijdig wor-
den achterhaald (Van 13% van de strafzaken was nl. het strafdossier niet tijdig beschikbaar en in 7%
van de strafdossiers ontbrak de vordering ter terechtzitting. Deze verhouding lag bij Nederlanders en
buitenlanders gelijk.)

Uit bovenstaande gegevens mag men niet zonder meer concluderen dat tegen
buitenlanders zwaardere straffen worden gevorderd dan tegen Nederlanders.
Het is immers niet duidelijk of de zaken van de buitenlanders en de Nederlan-
ders waarop de vergelijking is gebaseerd, gelijkwaardig zijn. De delicten waar
het hier om gaat zijn weliswaar allemaal misdrijven volgens het Wetboek van
Strafrecht, maar daarbinnen is een grote. variatie in ernst mogelijk. Dat de be-
treffende zaken onderling sterk verschillen blijkt bijvoorbeeld uit de vergelij-
king van de juridische kwalificaties van de misdrijven van Nederlanders en
buitenlanders. 9) Sommige buitenlanders in de onderzoekgroep zijn bijvoor-
beeld veroordeeld wegens delicten die bij geen van de Nederlanders voorko-
men zoals: doodslag (3x), zware mishandeling (8x), diefstal met geweldpleging
(7x), opzettelijk gebruik van valse reispas (4x), verblijf in Nederland als onge-
wenst vreemdeling (3x), openbare. schennis van de eerbaarheid (5x), verkrach-
ting (4x) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (4x). 10)

Het betreft hier, enkele delicten uitgezonderd, relatief ernstige misdrijven.
Daar staat tegenover dat het aantal gevallen van eenvoudige diefstal - over
het algemeen een relatief licht delict - bij buitenlanders veel hoger is dan bij
Nederlanders. Ook hier kan men zich gemakkelijk op verkijken omdat de ene
diefstal nu eenmaal niet de andere is. Zo komen onder de eenvoudige diefstal-
len negen gevallen van zakkenrollerij voor die als een van de ernstigste vor-
men van eenvoudige diefstal worden beschouwd. Alle negen gevallen zijn ge-
pleegd door buitenlanders.

Wij hebben getracht de ernst van de delicten te meten via de waarde van
het gestotene, de hoogte van de materiële schade, de ernst van het letsel e.d.
Voorts is de duur van de maximum vrijheidsstraf die op het misdrijf is gesteld
als een maatstaf voor de ernst opgenomen.

Om na te gaan wat temidden van andere factoren als ernst en aard van het
delict de betekenis is van de nationaliteit van de verdachte voor de zwaarte
van de straf, zijn. eerst stapsgewijze regressieanalyses uitgevoerd. Met behulp
van deze techniek wordt een selectie uit de beschikbare variabelen gemaakt
zodanig dat door die combinatie van geselecteerde variabelen een optimale

9) Zie bijlage 7a en 7b.
10) Wij hebben ons gerealiseerd dat de delictkwalificatie in de tenlastelegging in sommige geval-
len anders is dan die In het vonnis. De eventuele vertekening die hierdoor is ontstaan is o.i. te ver-
waarlozen.
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voorspelling wordt bereikt van de afhankelijke variabele (in dit geval de
straf(maat)) met behulp van zo min mogelijk variabelen.'Bovendien wordt vast-
gesteld wat de relatieve betekenis is van de als relevant aangewezen variabe-
len. Deze analyse houdt in dat bij de bepaling welke onafhankelijke variabelen
van invloed zijn op de afhankelijke variabele (i.c. de straf(maat)), eerst die va-
riabele wordt uitgezocht welke het sterkste verband houdt met de afhankelijke
variabele. Vervolgens wordt de invloed van deze variabele uitgeschakeld,
waarna op dezelfde wijze bij de tweede stap een volgende variabele wordt ge-
selecteerd, enz.

Als een variabele door middel. van deze analyse als een van de eerste wordt
uitgezocht, dan vormt dit een sterke aanwijzing dat deze variabele van invloed
is op de straf(maat). Dit sluit echter niet uit dat de verklaring voor die invloed
gelegen is in het verband dat de betreffende variabele met de overige variabe-
len heeft. Indien een van de onafhankelijke variabelen voor minder dan 1 % bij-
droeg in de verklaring van de variantie van de straf(maat) dan wordt deze varia-
bele bij de bespreking van de resultaten buiten beschouwing gelaten. De bij-
drage is dan immers zo gering geworden, dat de kans te groot wordt dat zij
aan toevallige omstandigheden te wijten is. 11)

In een eerste stapsgewijze regressieanalyse zijn alle delicts-, persoons- en
procesvariabelen opgenomen met uitzondering van de variabele `vaste woon-
of verblijfplaats in Nederland'; de afhankelijke variabele is de aard van de
straf (wel of geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf). De resultaten van deze be-
werking zijn samengevat in tabel 3. 12)

Tabel 3 Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de delicts-, persoons- en proces-
variabelen (m.u.v. de variabele `woonplaats'), met als afhankelijke variabele de aard van de door de
o.v.j. gevorderde straf; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van
het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 671)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variatie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

n

j

9

e

1 voorlopige hechtenis: neenija .36 .36 .49 61
2 werksituatie: zonderimet werk .02 .38 -.16 20
3 maximale strafbedreiging
(vrijheidsstraf) .02 .40 .15 19

totaal .80 100

R = .63

Uit deze tabel blijkt dat met de in de vergelijking opgenomen variabelen 40%
wordt verklaard van de variantie van de soort straf die is gevorderd (wel of
geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf). De belangrijkste verklarende varia-
belen zijn:
- toepassing van voorlopige hechtenis: als voorlopige hechtenis is toege-
past is over het algemeen vaker onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd
dan wanneer geen voorlopige hechtenis is toegepast;
- werksituatie: tegen werkloze verdachten wordt over het algemeen vaker
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd dan tegen verdachten die
wel werk hebben;
- maximale strafbedreiging: hoe langer de vrijheidsstraf die in de wet op het

11) De analyse is uitgevoerd met behulp van het SPSS-programma, zie NIE, N. H. e.a., Statistical
Package tor the Social Sciences, Chicago 1975, p. 345 e.v.
12) De frequentieverdelingen per variabele zijn te vinden in bijlage 21, de correlatiematrix in bijlage
11 a-h.
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betreffende misdrijf is gesteld, hoe vaker vrijheidsstraf is opgelegd.
Wanneer met deze drie variabelen rekening wordt gehouden, voegt de vari-

abele 'nationaliteit' vrijwel niets meer toe aan de totale hoeveelheid verklaar-
de variantje.

De vraag of al dan niet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt geëist
blijkt dus in de eerste plaats af te hangen van het feit of de verdachte in voor-
lopige hechtenis is genomen. Bij voorlopig gehechten is de kans op een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf het grootste.

Dat is niet zo verrassend, want in het Wetboek van Strafvordering is be-
paald dat het toepassen van voorlopige hechtenis achterwege dient te blijven
wanneer er een grote kans is dat de verdachte niet tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf zal worden veroordeeld (art. 67a, lid 3 Sv.). Dat de officier van
justitie tegen voorlopig gehechten vaak onvoorwaardelijke gevangenisstraf
zal vorderen, ligt daarom voor de hand.

Teneinde beter te kunnen beoordelen wat de invloed is van de verschillende
kenmerken van de daad en de dader op de aard van de gevorderde straf, heb-
ben wij daarom nogmaals een stapsgewijze regressie-analyse uitgevoerd
waarin de procesvariabele 'voorlopige hechtenis' evenals alle andere proces-
variabelen buiten beschouwing zijn gelaten.

Een dergelijke analyse met alleen de persoons- en delictsvariabelen is des
te meer noodzakelijk omdat de variabelen 'nationaliteit' en `voorlopige hechte-
nis' onderling sterk blijken te correleren (r = -.30). Dat wil zeggen, dat bui-
tenlandse verdachten vaker in voorlopige hechtenis zijn genomen dan Neder-
landse verdachten. Dat geldt met name voor buitenlanders die niet in ons land
wonen, zo blijkt uit ons materiaal. 13) Dit houdt - zoals wij in de inleiding
reeds bespraken - verband met de omstandigheid dat buitenlanders zich ge-
makkelijker dan Nederlanders kunnen onttrekken aan de berechting en de ten-
uitvoerlegging van dé straf door naar hun eigen land terug te gaan. Als gevolg
van het feit dat buitenlanders vaker in voorarrest worden genomen kan bij de
hier gebruikte analyse-methode de eventuele betekenis van de variabele
`nationaliteit' niet duidelijk aan het licht komen.

Tabel 4 Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de delicts- en persoonsvariabelen
(m.u.v. de variabele `woonplaats'), met als afhankelijke variabele de aard van de door de o.v.j. gevor-
derde straf; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek
van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 671)

percentage percentage standaard
toegevoegde verklaarde partiële

verklaarde variantie regressie
variantie cumulatief coëfficient

1 maximale strafbedreiging
(vrijheidsstraf) .12 .12 .24
2 werksituatie: zonder/met werk .09 .22 . - .20
3 waarde gestolene.c.q.
hoogte materiële schade .02 .24 .17
4 nationaliteit Nederlands:
neen/ja .02 .27 -27
5 strafrechtelijk verleden
- algemeen .01 .28 .20
6 leeftijd .02 .30 -16

totaal

idem
in

procenten
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Uit de tweede analyse, waarin de procesvariabelen buiten beschouwing zijn
gelaten, blijkt dat de-variabele `nationaliteit' de meeste variantje van de aard
van de gevorderde straf verklaart (zie tabel 4). 14) Van de totale hoeveelheid
variiantie die de persoons- en delictsvariabelen tezamen verklaren (30%)
neemt de variabele `nationaliteit' 22% voor haar rekening; dat is 7,3% van de
totale variantie van de strafsoort.

Daarnaast blijken hier van belang de.variabelen:
- maximale strafbedreiging: hoe langer de vrijheidsstraf die in de wet op het
betreffende misdrijf is gesteld, hoe groter de kans dat een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf wordt gevorderd;
- werksituatie: tegen werkloze verdachten wordt over het algemeen vaker on-
voorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd dan tegen verdachten die wel
werk hebben;
- waarde van het gestolene c.q. de hoogte van de materiële schade: naarma-
te de waarde van het gestolene of vernielde hoger is, is de kans dat een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf wordt gevorderd groter;

strafrechtelijk verleden: tegen verdachten met een (langere) straflijst wordt
over het algemeen een zwaardere straf geëist dan tegen verdachten zonder
straflijst;
- leeftijd van de verdachte: bij jongere verdachten is de kans op een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf groter dan bij oudere verdachten (het betreft ver-
dachten van 18 jaar en ouder).

Wanneer men in plaats van de tweedeling wel of geen onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf de diverse straffen volgens de door ons aangegeven criteria (zie bo-
ven) verdeelt over een zeven- puntsschaal (naar 'zwaarte'), dan krijgt men na-
genoeg dezelfde uitkomsten. 15)

De toepassing van voorlopige hechtenis blijkt dus.een belangrijke verkla-
rende variabele te zijn voor het verschil in de aard van de geëiste straf tegen
Nederlanders en buitenlanders. De `voorlopige hechtenis' verklaart dit ver-
schil evenwel niet volledig, want als we alleen de gevallen bekijken waarin
geen voorlopige hechtenis is toegepast dan blijkt de variabele 'nationaliteit'
ook daar nog enige invloed te hebben op de aard van de gevorderde straf. De
variabele `nationaliteit' verklaart binnen deze groep 3% van de variantie van
de strafsoort. 16)

De toepassing van voorlopige hechtenis verklaart - zoals gezegd - niet
alle verschil in soort straf tussen Nederlanders en buitenlanders. Om het in-
zicht nog wat te verdiepen hebben wij bij de totale groep een analyse uitge-
voerd waarin als extra persoonsvariabele de variabele `met of zonder vaste
woon- of verblijfplaats in ons land' (een indicatie voor de mate van vluchtge-
vaar) is betrokken. Daaruit blijkt dat de variabele'nationaliteit' door het invoe-
ren van de variabele `vaste woon- of verblijfplaats in Nederland' aan betekenis
verliest, maar toch een kleine zelfstandige invloed blijft behouden. 17) Van de
totale hoeveelheid variantje die de persoons- en delictsvariabelen, inclusief
de variabele `woonplaats' tezamen verklaren (34%) neemt de variabele 'natio-
naliteit' dan 11% voor haar rekening; dat komt neer op 3% van de totale hoe-
veelheid variantje van de strafsoort.

De uitkomst dat ook wanneer de variabele `geen vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland' in de regressie-analyse wordt betrokken de variabele'na-
tionaliteit' nog een zwakke samenhang met de strafbeslissing vertoont, laat
nog enige vragen onbeantwoord. Wordt dit verschil volledig veroorzaakt door
het hierboven besproken feit dat tegen buitenlanders, ook wanneer geen voor-
lopige hechtenis wordt toegepast eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
wordt geëist of is het geconstateerde verschil in strafsoort mede een gevolg
van het feit dat ook buitenlanders mét een vaste woon- of verblijfplaats in ons

14) Standaard partiële regressie-coëfficiënt = -.27, p 001.
15) Zie bijlage 12a.
16) Standaard partiële regressie-coëfficiënt = -.17 p .001; zie bijlage 12f.
17) Standaard partiële regressie-coëfficiënt = - .16 p .001; zie bijlage 12h.
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land eerder voorlopig worden gehecht? Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den hebben wij tenslotte nog eens bekeken of buitenlanders die in Nederland
een vaste woon- of verblijfplaats hebben, vaker preventief worden gehecht
dan Nederlanders met een vaste woon- of verblijfplaats in ons land. Ditmaal is
dus de afhankelijke variabele `wel of geen voorlopige hechtenis'.

Uit de regressie-analyse met alleen de persoons- en delictsvariabelen blijkt
dat `nationaliteit' één van de variabelen is die van invloed zijn op de beslissing
om al dan niet voorlopige hechtenis toe te passen. 18) Belangrijker dan 'natio-
naliteit' zijn in dit opzicht twee'ernstvariabelen', te weten de delictskwalifica-
tie die tot uiting komt in de maximale strafbedreiging en de waarde van de
gestolen of vernielde goederen.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat `nationaliteit' ook hier een rol
blijkt te spelen is dat het vluchtgevaar bij buitenlanders ook al hebben zij een
vaste woon- of verblijfplaats in ons land toch groter wordt geacht dan bij Ne-
derlanders in verband met bijvoorbeeld een tweede woning of gezin of familie
in eigen land. 19) Dit geldt a fortiori voor buitenlanders zonder vaste woon- of
verblijfplaats in ons land die geen verblijfstitel hebben.

Een en ander betekent dat bij buitenlanders wat vaker dan bij Nederlanders
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt geëist, wat grotendeels een gevolg
is van het feit dat buitenlanders wegens het grotere vluchtgevaar vaker in
voorlopige hechtenis worden genomen. Ook los van de toepassing van voorlo-
pige hechtenis wordt tegen buitenlanders evenwel iets vaker een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf geëist dan tegen Nederlanders. Dit laatste zou kunnen
samenhangen met het feit dat buitenlanders vaker dan Nederlanders bij ver-
stek zijn veroordeeld, waardoor de officier van justitie bij de eis met eventuele
verzachtende omstandigheden minder gemakkelijk rekening kan houden. 20)
(Bij de bespreking van de resultaten van de'matching' bij het vonnis op pagina
24 komen wij hier nog op terug).

Bovenbeschreven analyses hebben alle betrekking op de aard van de straf. Bij
de gehele groep van veroordeelden zijn vervolgens op dezelfde manier analy-
ses, uitgevoerd met als afhankelijke variabelen: de hoogte van de boete, de
duur van de totale vrijheidsstraf en de duur van het onvoorwaardelijke gedeel-
te van de vrijheidsstraf. De resultaten zijn samengevat in tabel 5. 21)

De variabele `nationaliteit' blijkt dan, voorzover het de eis betreft, niet van
invloed op de strafmaat. Dat wil zeggen dat tegen buitenlandse verdachten in
vergelijkbare gevallen geen hogere boetes of langere gevangenisstraffen wor-
den geëist dan tegen Nederlanders. Het omgekeerde blijkt evenmin het geval.
De duur van de gevorderde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf blijkt wel afhanke-
lijk. te zijn van de variabelen:
- maximale strafbedreiging: hoe langer de vrijheidsstraf die in de wet op het
betreffende misdrijf is gesteld, hoe langer de gevorderde vrijheidsstraf;
- aard van het gebruikte geweld: voorzover geweld is gebruikt worden in ge-
val van (vuur)wapengebruik in het algemeen langere vrijheidsstraffen gevor-
derd dan bij puur fysiek geweld;
- het feit of het om een voltooid delict gaat of om een poging: in geval van
een voltooid delict is de gevorderde vrijheidsstraf in het algemeen langer dan

18) Standaard partiële regressie-coëfficiënt = -.18, p < .001; zie bijlage 12i.
19) Dit zou wellicht ook de verklaring kunnen zijn voor het feit dat van de 11 Nederlanders zonder
vaste woon- of verblijfplaats in ons land een kleiner percentage (36) in voorlopige hechtenis is geno-
men dan van de buitenlanders die in het buitenland wonen (56% in voorlopige hechtenis), resp. van
de buitenlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of het buitenland (78% in voorlo-
pige hechtenis). Zie bijlage 18a en 18b.

020) Uit een aparte telling bleek dat van de niet voorlopig gehechten 20 /° van oe Nederlanders en jjj
44% van de buitenlanders bij verstek waren veroordeeld.
21) Voor gedetailleerde gegevens zie bijlagen 12 a-e. Met behulp van canonische correlatie zou
men deze vier maatstaven tot één kunnen reduceren. Omwille van de inzichtelijkheid hebben wij ge-
meend daarvan in dit onderzoek te moeten afzien. Zie hierover: OOMEN C. P. Chr. en P. VAN LEEU-
WEN, Een poenametrisch onderzoek bij enkele fiscale en daarmee vergelijkbare commune delicten,
Deventer 1974, p. 28, 49 e.v.; en LEEUW, J. DE, Canonical analysis of categorial data, dissertatie Lei-
den, 1973.
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bij een poging;
- waarde van het gestolene of de hoogte van de materiële schade: hoe hoger
de waarde van de gestolen of vernielde goederen hoe langer de gevorderde
vrijheidsstraf;
- alcoholinvloed ten tijde van het plegen van het delict: wanneer de verdach-
te tijdens het delict onder invloed van alcohol verkeerde wordt in het alge-
meen een kortere vrijheidsstraf gevorderd dan wanneer hij niet onder invloed
was.

De hoogte van de boete blijkt onder meer afhankelijk te zijn van:
- de waarde van het gestolene of de hoogte van de materiële schade: hoe ho-
ger de waarde van de gestolen of vernielde goederen, hoe hoger de gevorderde
boete;
- de sociale laag waartoe de verdachte behoort (beroepsprestige): tegen ver-
dachten uit de hogere sociale `klassen' worden over het algemeen hogere boe-
tes gevorderd dan tegen verdachten uit lagere sociale `klassen'.

Concluderend kan worden gesteld, dat de vraag of de nationaliteit van de ver-
dachte van invloed is op de gevorderde straf voor wat betreft de soort straf be-
vestigend en voor wat betreft de strafmaat ontkennend moet worden beant-
woord.

Tegen buitenlanders die strafrechtelijk worden vervolgd wordt in vergelijk-
bare zaken vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist dan tegen Neder-
landers die worden vervolgd. Het gaat voornamelijk om relatief korte straffen
die bij buitenlanders iets vaker worden gevorderd dan bij Nederlanders. Het
vorderen van deze straffen is goeddeels een gevolg van het feit dat buitenlan-
ders die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben in Nederland vaker in voor-
lopige hechtenis worden genomen dan Nederlandse verdachten. Hiermee is
het verschil in strafsoort evenwel niet volledig verklaard. Ook wanneer geen
voorlopige hechtenis wordt toegepast, wordt tegen buitenlanders iets vaker
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist dan tegen Nederlanders. Dit laatste
zou kunnen samenhangen met het feit dat buitenlanders vaker bij verstek wor-
den veroordeeld dan Nederlanders. Daarnaast blijkt dat ook bij buitenlanders
mét een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland nog iets eerder voorlopige
hechtenis wordt toegepast dan bij Nederlanders met een vaste woon- of ver-
blijfplaats in ons land.

Tenslotte blijkt dat relatief lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen of ho-
ge boetes bij de groep buitenlanders niet vaker voorkomen dan bij de groep
Nederlanders wanneer men rekening houdt met de aard en de ernst van het
misdrijf.
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Tabel 5 Overzicht van de resultaten van de stapsgewijze regressie-analyses met de delicts- en per-
soonsvariabelen, voor de door de officier van justitie gevorderde straf; strafrechtelijk meerderjarige
mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974

delictsvariabelen
1 vermogensdelict
2 agressie tegen personen
3 agressie tegen goederen
4 letsel aan slachtoffer
5 ernst van letsel bij slachtoffer
6 iets gestolen en/of schade
7 waarde gestolene en/of

hoogte materiële schade
8 schade vergoed
9 onder invloed van alcohol

10 onder invloed van alcohol
en/of drugs
11 maximum vrijheidsstraf
gesteld op het delict
12 delict: één of meer malen
gepleegd
13 delict: voltooid of poging
14 aantal daders
15 gebruik van of dreiging met
geweld
16 aard v/h geweld ad punt 15
persoonsvariabelen
17 nationaliteit Nederlands
18 burgerlijke staat
19 sociale laag
20 werksituatie
21 leeftijd
22 strafrechtelijk verleden -
algemeen
23 strafrechtelijk verleden -
speciaal

totaal percentage verklaarde vari-
antie (bij benadering)

aard van hoogte boe- duur totale duur on-
de straf te vrijheids- voorw.

NEJA 30 R 31 straf (ged.)
R 32 vrijheids-

straf
R 33

(N = 671) (N=336) (N = 456) (N = 317)

+ +

+ + + + + +
+

+ +

+ + + + + +

+

+
+ +

+
+
+

+ +
+

.30 .23 .14 .26

+ + = bijdrage aan de verklaarde variantie is 5% of meer
+ = bijdrage aan de verklaarde variantie ligt tussen de 1 en 5%

Een nadere analyse
De uitkomsten van de ingewikkelde statistische procedure die hierboven is
gevolgd, zullen voor sommige lezers niet erg inzichtelijk zijn. Daarom is bin-
nen het beschikbare materiaal een nadere analyse verricht volgens de metho-
de van de individuele matching. Dat wil zeggen, dat bij elke vervolgde buiten-
lander in de onderzoekgroep een Nederlander is gezocht die gelijk is dan wel
overeenkomt op die factoren die van invloed zijn op de soort c.q. de zwaarte
van de straf. Gekozen zijn die persoons- en delictsvariabelen die uit de
regressie-analyses als relevant naar voren kwamen. 22) Dat kwam neer op de
volgende variabelen:

1 aard van het misdrijf;

22) Wij hebben ons noodgedwongen beperkt tot de delicts- en persoonsvariabelen. Het was niet
mogelijk om b.v. ook nog het arrondissement van afdoening constant te houden. Toch is de sa-
menstelling van de verkregen groepen op dit punt redelijk gelijkwaardig uitgevallen (zie bijlage 15).



2 juridische delictskwalificatie zoals genoemd in het vonnis 23)
3 aantal malen dat het delict is gepleegd;
4 delict was voltooid of een poging;
5 wel of geen mededaders;
6 ernst van het letsel aan het slachtoffer;
7 waarde van het gestolene c.q. hoogte van de materiële schade;
8 wel of geen schadevergoeding;
9 wel of geen gebruik van c.q. dreiging met geweld tegen personen;

10 aard van het geweld genoemd bij punt 9;
11 bij agressie tegen personen: is de persoon van het slachtoffer een bekende
van de verdachte of niet;
12 bij agressie tegen personen: het geslacht van het slachtoffer;
13 werksituatie: had verdachte wel of geen werk op het moment van het ple-
gen van het delict;
14 was verdachte tijdens het plegen van het delict onder invloed van alcohol;
15 leeftijd van de verdachte;
16 strafrechtelijk verleden van de verdachte:

Het was niet mogelijk op deze wijze bij elke buitenlandse veroordeelde een ge-
lijkwaardige Nederlander te vinden. Alleen al gezien de verschillen in delicts-
kwalificaties (zie bijlage 7a) was dat ook niet te verwachten. Uiteindelijk zijn
179 paren geformeerd, die redelijk aan de criteria beantwoorden. Een pro-
bleem vormde het strafrechtelijke verleden, omdat het aantal buitenlandse
verdachten dat eerder door de Nederlandse rechter was veroordeeld relatief
veel kleiner bleek dan het aantal Nederlandse verdachten. Dit is overigens
heel begrijpelijk. Verder zijn de groepen qua leeftijd niet geheel gelijkwaardig,
maar dat lijkt niet al te bezwaarlijk. 24)

In tabel 6 zijn de straffen van de twee gelijkwaardige groepen naast elkaar
gezet. Aangezien bij 44 van de 179 paren de gegevens over de eis onbekend of
onvolledig waren is onderstaande vergelijking slechts op 135 Nederlanders en
135 buitenlanders gebaseerd (zie tabel 6).25)

Tabel 6 Vergelijking van de tegen Nederlanders en buitenlanders gevorderde straffen (o.v.j.); straf•
rechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht,
vierde kwartaal 1974; percentages

duur van de (gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke vrijheids-
straf

geen onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf
minder dan 2 maanden
2 tot 4 maanden
4 tot 6. maanden
6 maanden of meer
duur onbekend

totaal

vóór de matching na de matching

VERNED
(steek-
proef)

VERBUI VERNED VERBU!

(N = 344) (N =327) (N = 135) (N = 135)

62% 42% 65% 44%
16 21 16 22
10 12 6 16

6 10 3 8
6 15 10 10
1 - -

100% 100% 100% 100%

Ook uit deze vergelijking blijkt duidelijk dat tegen buitenlanders in vergelijk-
bare gevallen vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is gevorderd dan te-
gen Nederlanders.

23) Zie noot 10) op pagina 10.
24) Voor een nadere verantwoording van de matchingsprocedure zij verwezen naar bijlage 15.
25) Voor een gedetailleerder beeld zie bijlagen 16a en b.
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Bij 35% van de Nederlandse veroordeelden had de officier van justitie een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geëist, bij de buitenlandse, veroordeelden
daarentegen in 56% van de gevallen. Dit verschil is gezien de matching die
heeft plaatsgevonden niet toe te schrijven aan verschil in ernst van de misdrij-
ven van Nederlanders en buitenlanders of aan kenmerken van de dader zoals
werkloosheid en leeftijd. Wat betreft de aard van de opgelegde straf (wel of
geen vrijheidsstraf) is geen sprake van een wezenlijk verschil met het beeld
van vóór de matching. Dat beeld is echter wel veranderd als men let op de
lengte van de gevorderde vrijheidsstraffen. Lange onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen (van zes maanden of meer) zijn in vergelijkbare gevallen tegen
buitenlanders naar verhouding even vaak gevorderd als tegen Nederlanders.
Wanneer men de grens bij vier maanden legt, blijkt het percentage langere vrij-
heidsstraffen hij buitenlanders iets hoger te liggen (op 18%) dan bij Nederlan-
ders (13%). Dit verschil is, statistisch echter niet significant. 26)

Het zijn vooral korte straffen van 2 tot 4 maanden vrijheidsstraf die tegen
buitenlanders significant vaker worden geëist dan tegen Nederlanders en wel
in 6 resp. 16% van de gevallen.

Concluderend kan worden gesteld dat tegen buitenlanders in vergelijkbare ge-
vallen vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt gevorderd dan tegen
Nederlanders. Relatief lange vrijheidsstraffen worden tegen buitenlanders
echter niet vaker gevorderd dan tegen Nederlanders als men rekening houdt
met de aard en de ernst van het misdrijf. De uitkomsten van deze analyse zijn
dus identiek aan die van de bovenbeschreven regressie-analyses. Het was in
verband met de kleine aantallen niet mogelijk om nog rekening te houden met
de variabele 'vaste woon- of verblijfplaats in Nederland'.

3.3 Het straftoemetingsbeleid van,de rechtbank
De derde en laatste hoofdvraag waarop in dit onderzoek een antwoord is ge-
zocht, luidt:
- is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en de zwaarte van de
straf die wordt opgelegd?

Bij voorbaat kan worden gesteld dat de onderzoekuitkomsten niet veel zul-
len verschillen van die met betrekking tot de gevorderde straffen. Het is im-
mers bekend dat eis en vonnis elkaar in het merendeel van de gevallen niet
veel ontlopen, en als er al verschil is dan is het over het algemeen zo dat het
vonnis iets lichter uitvalt dan de eis. Op deze regel zijn natuurlijk uitzonderin-
gen.

In onze onderzoekgroep blijkt de geschetste overeenkomst tussen eis en
vonnis ook duidelijk aanwezig. In circa 80% van de gevallen is de aard van de
opgelegde straf bv. gelijk aan de aard van de gevorderde straf en van de opge-
legde vrijheidsstraffen is de duur in ongeveer de helft van de gevallen even
lang als die van de gevorderde vrijheidsstraf. 27) Dit maakt aannemelijk dat
ook de factoren die van invloed zijn op de straf die de rechter oplegt niet veel
zullen verschillen van die, die van invloed zijn op de straf die de officier van
justitie vordert. Eventuele verschillen en overeenkomsten die uit deze analyse
naar voren (zouden kunnen) komen, dienen overigens niet te worden gezien als
een bewijs dat de eis door andere of dezelfde factoren wordt beïnvloed als het
vonnis. Zoals hierboven reeds is opgemerkt is namelijk van een kleine groep
zaken (20%) de eis niet bekend doordat de betreffende gegevens niet tijdig te
achterhalen waren. De bevindingen omtrent het vonnis zijn dus op meer zaken
en dus ten dele op andere zaken gebaseerd dan die over de eis. Deze omstan-
digheid zou tot kleine verschillen in de uitkomsten van de analyses kunnen lei-
den.

De straffen waartoe de Nederlanders en buitenlanders van onze onderzoek-
groep door de rechtbank werden veroordeeld, zijn weergegeven in tabel 7.

26) v' 1,355; df = 1; p < .30.
27) Zie bijlage 14.
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Het beeld dat hieruit naar voren komt, vertoont veel overeenkomst met dat wat
de cijfers van het CBS 28) over het totaal van alle misdrijven opleveren en met
onze gegevens over de'strafvordering: bij de groep buitenlandse veroordeel-
den is het aantal (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen naar ver-
houding hoger dan bij de groep Nederlandse veroordeelden.

De percentages zijn respectievelijk 38 voor de Nederlanders en 59 voor de
buitenlanders in*onze onderzoekgroep. Daarnaast zijn de vrijheidsstraffen van
buitenlanders over het algemeen wat langer dan 'die van Nederlanders. Zo is
bv. 9% van de Nederlanders tegen 20% van de buitenlanders veroordeeld tot
een vrijheidsbeneming van vier maanden of langer.'Deze uitkomsten verschil-
len, zoals gezegd, weinig van die met betrekking tot de gevorderde straffen
(zie boven).

Tabel 7 Vergelijking van de straffen door"de rechtbank opgelegd aan Nederlanders en buitenlan-
ders; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van
Strafrecht, vierde kwartaal 1974.

duur van de (gedeeltelijk) on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf

geen onvoorw. vrijheidsstraf
minder dan 2 maanden
2 tot 4 maanden
4 tot '6 maanden
6 maanden of meer
duur onbekend

totaal

absolute aantallen percentages

VERNED VERBUI VERNED VERBUI

270 168 62 41
- 83 87 19 21

39 71 9 18
.16 28 4 7
24 53 6 13

4 - 1

436 407 100 100

N.B. de opgelegde straf is niet achterhaald van 2 Nederlanders en 1 buitenlander.

Zoals hierboven (bij het straf vorderingsbeleid) is uiteengezet is op basis van
deze globale cijfers niet te beoordelen of het straftoemetingsbeleid ten aan-
zien van buitenlanders en Nederlanders verschilt. 29) Om daarin inzicht te krij-
gen zijn daarom op het materiaal op dezelfde wijze als bij de gevorderde straf-
fen statistische bewerkingen. uitgevoerd.

Ook hier bleek uit de stapsgewijze regressie-analyse dat de variabele'voor-
lopige hechtenis' van alle in het onderzoek betrokken variabelen de grootste
invloed had op de aard van de straf. Van de totale hoeveelheid variantie die de
opgenomen variabelen tezamen verklaren (47%) neemt de variabele 'toepas-
sing van voorlopige hechtenis' 37% voor haar rekening. De resultaten zijn hier
niet in tabeivorm vermeld,. 30)

Vervolgens is, net als bij de gevorderde straffen, een tweede stapsgewijze
regressie-analyse uitgevoerd, nu zonder de procesvariabelen. Het resultaat is
weergegeven in tabel 8.

28) Zie de cijfers in het J ,arverslag van het Openbaar Ministerie 1974.
29) Zie voor een overzicht van de kwalificatie van de gepleegde misdrijven bijlage 7b.
30) Zie bijlage 13b.
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Tabel 8 Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de delicts- en persoonsvariabelen
(m.u.v. de variabele `woonplaats'), met als afhankelijke variabele de aard van de door de rechtbank
opgelegde straf, strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wet.
boek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 843)

1 werksituatie: zonderlmet
werk
2 maximale strafbedreiging
(vrijheidsstraf)
3 waarde gestolene c.q.
hoogte mater. schade
4 nationaliteit Nederlands:
neen/ja
5 strafrechtelijk verleden-
algemeen
6 leeftijd

totaal

R = .59

percentage percentages standaard idem in
toegevoegde verklaarde partiële procenten

verklaarde variantie regressie
variantie cumulatief coëfficiënt

.17 .17 - .27 21

.09 .26 .23 18

.03 .29 .18 14

.03 .32 -.27 21

.02 .34 .21 16

.01 .35 -.13 10

1.29 100

Van de in deze vergelijking opgenomen variabelen (dus alleen de persoons- en
delictsvariabelen met uitzondering van de variabele 'woonplaats') blijken de
variabelen 'werkloosheid' en 'nationaliteit' de meeste variantie van de straf-
soort te verklaren. Van de totale hoeveelheid variantje van de aard van de straf
die de persoons- en delictsvariabelen tezamen verklaren (35%) nemen de vari-
abelen'werkloosheid' en 'nationaliteit' elk 21% voor hun rekening, wat neer-
komt op 7,3% van de totale hoeveelheid variantje van de strafsoort. 31) Daar-
naast blijkt dat ook de maximale strafbedreiging die in de wet op het betref-
fende misdrijf is gesteld en de waarde van de gestolen of vernielde goederen
(beide ernstindicatoren), het strafrechtelijke verleden en de leeftijd van de da-
der van-invloed zijn op de aard van de straf: de kans op een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf is groter naarmate de op het misdrijf gestelde maximum vrij-
heidsstraf langer is, naarmate de waarde van de gestolen of vernielde goede-
ren hoger is, wanneer de verdachte een (lange) straflijst heeft en naarmate de
daders jonger zijn (het betreft verdachten van 18 jaar en ouder). Hanteert men
als criterium voor de 'strafzwaarte'de bovenbeschreven zeven-punts-schaal
dan komt men tot vrijwel dezelfde resultaten. 32)

Evenals bij de eis komt de variabele'voorlopige hechtenis' - zoals uit de
eerste analyse blijkt - als de belangrijkste verklarende variabele voor de vari-
antie van de aard van de straf naar voren. Neemt men alleen de strafzaken in
beschouwing waarin geen voorlopige hechtenis is toegepast, dan blijkt dat
het verschil in strafsoort tussen Nederlanders en buitenlanders evenwel niet
volledig kan worden toegeschreven aan het feit of al dan niet voorlopige hech-
tenis is toegepast. Van de totale hoeveelheid variantje die de persoons- en de-
lictsvariabelen tezamen verklaren in de groep niet-voorlopig gehechten (20%)
komt 16% voor rekening van de variabele'nationaliteit'. Dit komt neer op 3%
van de totale variantje van de strafsoort. 33)

Om het inzicht in de achtergronden van de variatie in de straftoemetings-
beslissingen te verdiepen is vervolgens, net als bij de eis, een analyse uitge-
voerd waarbij als extra persoonsvariabele de variabele 'met of zonder vaste
woon- of verblijfplaats in Nederland' (een indicatie voor de mate van vluchtge-

31) Standaardpartiële regressie coëfficiënt = -.27, p < .001.
32) Zie bijlage 13a en b.
33) Standaardpartiële regressie coëfficiënt = -.16, p G .001; zie bijlage 13f.
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vaar) werd ingevoerd. In deze analyse zijn alle veroordelingen betrokken. De
variabele `nationaliteit' blijkt bijdeze nieuwe analyse aan betekenis te hebben
ingeboet en te zijn verschoven van de (gedeelde) eerste plaats naar de vierde
plaats. Van de totale hoeveelheid variantje die de persoons- en delictsvariabe-
len, inclusief de variabele'woonplaats' tezamen verklaren (37%) neemt de va.-
riabele'nationaliteit' 15% voor haar rekening; dat komt neer op 4% van de to-
tale variantje van de strafsoort. 34) Belangrijker dan 'nationaliteit' en het 'al
dan niet in Nederland een vaste woonplaats hebben' blijken ook hier de varia-
belen werksituatie (werkloosheid), maximale strafbedreiging en strafrechte-
lijk verleden. Deze uitkomsten komen sterk overeen met die bij de eis.

Tenslotte zijn op dezelfde manier weer bij de gehele groep analyses uitge-
voerd met als afhankelijke variabelen: de hoogte van de boete, de duur van de
totale, vrijheidsstraf en de duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de vrij-
heidsstraf. De resultaten zijn samengevat in tabel 9. 35) Het blijkt dat de natio-
naliteit van de verdachte behalve op de aard van de straf ook - zij het in ge-
ringe mate - van invloed is op de duur van de totale vrijheidsstraf (het voor-
waardelijke gedeelte inbegrepen): voor zover een vrijheidsstraf is opgelegd, is
deze bij buitenlanders iets langer dan bij Nederlanders. Bekijkt men evenwel
alleen de lengte van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (of van het onvoor-
waardelijke gedeelte van de vrijheidsstraf) dan blijkt die echter niet afhanke-
lijk te zijn van de nationaliteit van de verdachte, maar wel van de volgende
variabelen:
- maximale strafbedreiging: hoe langer de vrijheidsstraf die in de wet op het
betreffende misdrijf is gesteld, hoe langer over het algemeen de vrijheidsstraf
die wordt opgelegd;
- aard van het gebruikte geweld: voor zover geweld is gebruikt worden in ge-
val van (vuur)wapen gebruik in het algemeen langere vrijheidsstraffen opge-
legd dan bij puur fysiek geweld;
- de waarde van het gestolene of de hoogte van de materiële schade: hoe ho-
ger de waarde van de gestolen of vernielde goederen hoe langer over het alge-
meen de vrijheidsstraf die wordt opgelegd;
- het feit of het om een voltooid delict gaat of om een poging: in geval van
een voltooid delict is de opgelegde vrijheidsstraf in het algemeen langer dan
bij een poging.

De hoogte van de boete die is opgelegd, blijkt vooral te worden bepaald door
de waarde van het gestolene of de hoogte van de materiële schade: naarmate
de waarde van de gestolen of vernielde goederen hoger is, is de boete over het
algemeen hoger.

Verder blijkt de hoogte van de boete ook afhankelijk te zijn van de sociale
laag waartoe de verdachte behoort: hoe hoger de sociale'klasse' hoe hoger in
het algemeen het bedrag van de boete. 36) Daarnaast spelen nog een aantal
andere (onzes inziens minder interessante) variabelen een rol (zie tabel 9).

Vermeldenswaard is hier tenslotte dat de strafzaken van buitenlandse ver-
dachten over het algemeen sneller blijken te zijn afgedaan dan die van Neder-
landers. Voor zover het de veroordelingen betreft is van de strafzaken tegen
buitenlanders 30% afgedaan binnen twee maanden na inschrijving bij het par-
ket, en van die tegen Nederlanders 10%. Dat is - naar mag worden aangeno-
men - een gevolg van het gebruik en de richtlijnen om strafzaken van voorlo-
pig gehechten en van vreemdelingen zo snel mogelijk te behandelen. 37)

34) Standaardpartiële regressie coëfficiënt = -.20, p < .001; zie bijlage 13h.
35) Voor gedetailleerde gegevens zie bijlage 13a-e.
36) Eenzelfde tendens is waarneembaar binnen de groep veroordeelde Nederlanders, zie STRAE-
LEN, F. W. M. VAN en WERFF, C. VAN DER, Gelet op de ernst van het gepleegde feit...., in: Tijd-
schrift voor Criminologie, februari 1977, p. 13. Een andere uitkomst vonden Jongman en Schilt, zie
JONGMAN, R. en SCHILT, T., Gelet op de persoon van de verdachte...., in: Nederlands Tijdschrift
voor Criminologie, december 1976, p. 28.
37) Zie jaarverslag arrondissementsparket Amsterdam, 1975, blz. 22. (niet gepubliceerd).
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Tabel 9 Overzicht van de resultaten van de stapsgewijze regressie-analyses met de delicts- en per-
soonsvariabelen voor de door de rechtbank opgelegde straf; strafrechtelijk meerderjarige mannen
veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974.

aard van hoogte duur totale duur ou-
de straf boete vrijheids- voorw.

NEJA 34 R35 straf (ged.)
vrijheids-

R36 straf
R37

. 22

(N = 843) (N = 404)

delictsvarlabelen
1 vermogensdelict
2 agressie tegen personen
3 agressie tegen goederen +
4 letsel aan slachtoffer
5 ernst van letsel bij slachtof-

fer
6 iets gestolen en/of schade +
7 waarde gestolene enlof hoog-

te materiële schade + + +
8 schade vergoed
9 onder invloed van alcohol

10 onder invloed van alcohol
enlof drugs
11 maximum vrijheidsstraf
gesteld op het delict + +
12 delict: één of meer malen ge-
pleegd
13 delict: voltooid of poging
14 aantal daders +
15 gebruik van of dreiging met
geweld
16 aard v/h geweld ad punt 15

persoonsvariabelen
17 nationaliteit Nederlands +
18 burgerlijke staat
19 sociale laag
20 werksituatie + +
21 leeftijd. +
22 strafrechtelijk verleden -
algemeen +
23 strafrechtelijk verleden -
speciaal

+

(N = 568) (N = 401)

+

+ +

+ + + +

+ +

+ + +

totaal percentage verklaarde
variantie (bij benadering) .35 .14 .32 .32

+ + = bijdrage aan de verklaarde variantie is 5% of meer
+ = bijdrage aan de verklaarde variantie ligt tussen de 1 en 5%

Concluderend kan worden gesteld, dat de vraag of de nationaliteit van de ver-
dachte van invloed is op de opgelegde straf voor wat betreft de soort straf be-
vestigend en voor wat betreft de strafmaat ontkennend moet worden beant-
woord.

Buitenlanders die voor de rechter moeten verschijnen worden in vergelijk-
bare gevallen- naar verhouding vaker tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
veroordeeld dan Nederlandse verdachten. Het zijn vooral korte vrijheidsstraf-
fen die bij buitenlanders vaker voorkomen dan bij Nederlanders. Dit is voorna-
melijk een gevolg van het feit dat toepassing van voorlopige hechtenis bij bui-
tenlanders vanwege de grotere vluchtgevaarlijkheid vaker voorkomt dan bij
Nederlanders. Het verschil kan evenwel niet geheel worden verklaard uit het
feit dat buitenlanders vaker in voorarrest worden genomen dan Nederlanders.
Relatief lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen of hoge geldboetes worden-



aan buitenlanders niet vaker opgelegd dan bij Nederlanders als men rekening
houdt met de aard en de ernst van het misdrijf.

Een nadere analyse
Hierboven hebben wij beschreven hoe wij via `matching' twee gelijkwaardige
groepen van eik 179 veroordeelden hebben geformeerd met als enig punt van
verschil dat de ene groep bestaat uit buitenlanders eh de andere uit Nederlan-
ders. Zij dienden als basis voorde vergelijking van de gevorderde straffen. De-
ze zelfde twee groepen hebben wij gebruikt om de opgelegde straffen te verge-
lijken.

De straffen waartoe de Nederlanders en de buitenlanders uit deze groepen
zijn veroordeeld zijn weergegeven in tabel 10 hieronder. 38)

Tabel 10 Vergelijking van de straffen opgelegd aan Nederlanders en buitenlanders (rechtbank);
strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Straf-
recht,.vierde kwartaal 1974.

voor de matching na de matching

duur van de (gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke vrijheids-
straf

geen onvoorwaardelijke vrijheids-
straf
minder dan 2 maanden
2 tot 4 maanden
4 tot 6 maanden
6 maanden of meer
duur onbekend

totaal

VERNED •VERBUI VERNED VERBUI

(steek-
proef)

(N 436) (N = 407) (N = 179) (N = 179)

62% '41% 68% 47%
19 21 16 22
9 17 6 17
4 7 3 4
6 13 6 9
1 - - -

100% 100% 100% .100%

Bij onderlinge vergelijking van de straffen van de gematchte groepen blijkt dat
buitenlanders vaker tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld dan
Nederlanders: bij Nederlanders is 32% van de gevallen een geheel of gedeel-
telijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd en bij buitenlanders in 53%
van de gevallen. Wat dit betreft is er weinig verschil met het beeld van vóór de
matching. Dit verschil in strafmaat is dus niet terug te voeren tot een verschil
in ernst van het misdrijf. Het blijkt evenwel niet zo te zijn dat buitenlanders in
gelijksoortige zaken tot langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden
veroordeeld dan Nederlanders. Het percentage relatief lange vrijheidsstraffen
(van zes maanden of meer) is bij de buitenlanders weliswaar iets hoger dan bij
de Nederlanders, maar aan dit verschil mag geen betekenis worden toege-
kend. De kans dat het verschil op toeval berust is erg groot. 39)

Als men de grens bij vier maanden legt, blijkt statistisch gezien evenmin
sprake van significant langere vrijheidsstraffen bij buitenlanders. 40) Het zijn
vooral de relatief korte vrijheidsstraffen (korter dan vier maanden) die bij bui-
tenlanders vaker worden opgelegd dan bij Nederlanders. 41)

Deze uitkomsten vormen een bevestiging van die van bovenstaande
regressie-analyses.

38) Voor een gedetailleerder beeld zie bijlagen 17a - 17d.
39) X' = 1.001; df = 1; p < .50
40) X' = 1.013; df = 1; p < .50
41) X' = 12.548; df = 1; p < .001
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Ook uit een vergelijking van deze gematchte groepen blijkt dat buitenlan-
ders in vergelijkbare gevallen eerder in voorlopige hechtenis worden genomen
dan Nederlanders. Licht men die paren er uit waarvan noch de Nederlander
noch de buitenlander in voorarrest heeft gezeten, dan blijkt dat buitenlanders
ook los van het feit dat voorlopige hechtenis is toegepast iets vaker tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld dan Nederlanders. Omge-
keerd blijken Nederlanders iets vaker tot voorwaardelijke straffen te zijn ver-
oordeeld. 42) Een verklaring hiervoor is in ons materiaal niet te vinden. Men
zou zich kunnen voorstellen dat de rechter voor buitenlanders een voorwaar-
delijke straf over het algemeen niet zo zinvol vindt. Uit een aparte telling van
deze twee groepen van elk 115 veroordeelden die niet voorlopig gehecht wer-
den, is verder gebleken dat buitenlanders iets vaker verstek hebben laten gaan
op de zitting dan Nederlanders en dat in verstek-zaken over het algemeen wei-
nig voorwaardelijke straffen worden uitgesproken. 43)

Er zijn aanwijzingen dat het niet verschijnen op de zitting, althans gedeelte-
lijk, een verklaring vormt voor het feit dat ook buitenlanders die niet voorlopig
zijn gehecht naar verhouding vaker tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn
veroordeeld dan Nederlanders.

Evenals bij de eis is vanwege de kleine aantallen geen rekening gehouden
met de variabele `.vaste woon- of verblijfplaats in Nederland'.

3.4 Het straf toemetingsbeleid in hoger beroep
Bij de bovenbeschreven analyse van de straftoemeting zijn wij uitgegaan van
het vonnis van de rechtbank. Aanvankelijk lag het in de bedoeling daarnaast
een vergelijking te maken op basis van het eindvonnis. Bij nader inzien bleek
dat evenwel niet zinvol. Ten eerste bleek dat slechts 69 van de 843 betrokken
strafzaken in hoger beroep waren behandeld. In circa 20 van deze zaken resul-
teerde dit in een straf die afweek van die in eerste instantie was opgelegd. 44)

Tussen buitenlanders en Nederlanders bleek voorts wat dit betreft geen
verschil te bestaan. Een en ander betekent dat een analyse op basis van het
eindvonnis dezelfde uitkomsten te zien zal geven als die uitgaande van het
vonnis van de rechtbank, reden waarom van deze analyse is afgezien.

42) Zie bijlagen 17c en 17d.
43) Van deze 115 Nederlanders werd 16% bij verstek veroordeeld, en van deze 115 buitenlanders
41 %. In de totale groep veroordeelden liggen deze percentages op 17 resp. 24.
44) Zie bijlage 19.
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4 Conclusie en slotbeschouwing

In het hierboven beschreven onderzoek is gezocht naar het antwoord op de
vraag of bij de afdoening van strafzaken tegen buitenlanders andere criteria
worden gehanteerd dan bij de afdoening van zaken van Nederlanders. Daartoe
is nagegaan hoe, in het vierde kwartaal van 1974, door strafrechtelijk meerder-
jarige mannen gepleegde misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht zijn afge-
daan. Strafzaken tegen (voormalige) rijksgenoten en Zuidmolukkers zijn daar-
bij buiten het onderzoek gehouden.

Gebleken is dat van de bij de parketten ingeschreven zaken met buitenland-
se verdachten een groter percentage (53%) was geseponeerd dan van de za-
ken met een Nederlandse verdachte (44%). Van de sepotgevallen waren de za-
ken met buitenlandse verdachten gemiddeld wat ernstiger dan die van Neder-
landse verdachten. Het verschil blijkt vooral te bestaan ten aanzien van bui-
tenlandse verdachten zonder vaste woon- of verblijf, plaats in ons land, dat wil
zeggen, ten aanzien van buitenlanders die zonder verbÍijfstitel in Nederland
verblijven en dus terstond uitzetbaar zijn. Een en ander wijst er op dat ten aan-
zien van buitenlanders in het algemeen een ruimer sepotbeleid wordt gevoerd
dan tegenover landgenoten. Het is aannemelijk dat dit verband houdt met
eventuele beslissingen van de vreemdelingendienst om de verdachten het
land uit te zetten. Sommige opgegeven sepot-gronden vormen hiervoor een
aanwijzing.

Bij het strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie treffen we ook
verschillen aan maar deze gaan in omgekeerde richting. Buitenlandse ver-
dachten horen vaker dan Nederlanders een (deels) onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf tegen zich eisen (58 tegen 38%). Voor een deel - met name bij de
langere straffen - wordt dit verschil 'wegverklaard' door de verschillen in de-
licten welke door beide groepen zijn gepleegd. Die van de buitenlanders zijn
gemiddeld wat ernstiger. Dat geldt evenwel niet voor de kortere straffen (tot 4
maanden): tegen buitenlanders blijkt eerder dan tegen Nederlanders korte on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf te worden gevorderd, ook als rekening wordt ge-
houden met verschillen in aard en ernst van de misdrijven en met bepaalde
persoonskenmerken.

Ook bij het straftoemetingsbe/eid valt een duidelijk verschil tussen Neder-
landers en buitenlanders te constateren wat betreft het percentage opgelegde
(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen: bij Nederlanders is dit 38%,
bij buitenlanders 59%. Bovendien bleken de straffen van buitenlanders langer
te zijn. 20% van de buitenlanders kreeg bijvoorbeeld vier maanden of meer te-
gen 10% van de Nederlanders. Opnieuw echter blijkt dat dit laatste verschil
samenhangt met het ernstiger karakter van de feiten door buitenlanders ge-
pleegd. Buitenlanders blijken in vergelijkbare gevallen echter wel vaker tot
een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (van korter dan vier maanden) te
worden veroordeeld dan Nederlanders.

De verklaring voor het relatief grote percentage (korte) gevangenisstraffen
bij buitenlandse verdachten moet vooral worden gezocht in de omstandigheid
dat buitenlandse verdachten vanwege het grotere gevaar voor vlucht dat zij
opleveren vaker in voorlopige hechtenis worden genomen dan Nederlandse
verdachten. Zoals bekend wordt de straf in het algemeen aangepast aan de
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reeds ondergane voorlopige vrijheidsbeneming. 1)
In die gevallen waarin geen voorlopige hechtenis is toegepast, blijkt de

kans op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor buitenlanders desalniette-
min ook iets groter te zijn dan voor Nederlanders, terwijl bij Nederlanders de
kans op een boete of op een voorwaardelijke straf iets groter is. Een verklaring
voor dit, overigens geringe, verschil, is in ons materiaal niet te vinden.

Eén van de redenen waarom de rechter ten aanzien van buitenlanders iets
terughoudender is met het opleggen van boetes en voorwaardelijke straffen is
vermoedelijk dat de executie van deze straffen bij buitenlanders die niet in
ons land woonachtig zijn veelal meer problemen oplevert dan executie van on-
voorwaardelijke,vrijheidsstraffen 2), en voorts dat voorwaardelijke straffen on-
der die omstandigheden niet geschikt worden geacht. Een andere oorzaak zou
kunnen zijn dat buitenlanders die niet in voorlopige hechtenis worden geno-
men vaker verstek laten gaan op de zitting dan Nederlanders. Dit laatste kan
mede een gevolg zijn van het administratief-rechtelijke vreemdelingenbeleid,
dat kan resulteren in onder meer uitwijzing van buitenlanders die zich aan een
misdrijf hebben schuldig gemaakt. 3) Het lijkt aanbeveling te verdienen een
onderzoek te doen naar het uitzettingsbeleid ten aanzien van van misdrijf ver-
dachte buitenlanders en naar de invloed van dit beleid op het strafrechtelijke
beleid ten aanzien van buitenlanders.

De belangrijkste verklaring voor het verschil in bestraffing van Nederlan-
ders èn buitenlanders is, zoals gezegd, een gevolg van de toepassing van voor-
lopige hechtenis.

Dat ten aanzien van buitenlanders frequenter voorlopige hechtenis wordt
toegepast dan ten aanzien van Nederlanders houdt verband met het feit dat
buitenlanders voor zover zij maatschappelijk niet gebonden zijn in ons land,
zich gemakkelijk aan de berechting en de tenuitvoerlegging van de straf kun-
nen onttrekken door de grens over te gaan. Mede om dit probleem te ondervan-
gen heeft de wetgever bepaald - zoals in de inleiding reeds is opgemerkt -
dat toepassing van voorlopige hechtenis in meer gevallen is toegelaten bij ver-
dachten, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben dan bij
verdachten die wel een vaste woon- of verblijfplaats in ons land hebben (art.
67, lid 2 Sv). Tevens is in de wet'ernstig gevaar voor vlucht' als grond voor de
voorlopige hechtenis opgenomen. (art. 67a, lid la Sv.). Deze straf processuele
regelingen hebben als consequentie dat buitenlanders, omdat onder hen rela-
tief veel personen voorkomen zonder vaste woon- of verblijfplaats in ons land,
vaker in voorlopige hechtenis worden genomen dan Nederlanders. Uit ons on-
derzoek is tevens gebleken dat ook buitenlanders mét een vaste woon- of ver-
blijfplaats in Nederland iets vaker in voorlopige hechtenis worden genomen
dan Nederlanders met een vaste woon- of verblijfplaats in ons land. Ook hier-
bij zal, met name wanneer het om buitenlanders zonder verblijfstitel gaat, het
grotere vluchtgevaar waarschijnlijk een rol spelen. Daarnaast zou nog een rol
kunnen spelen dat zaken tegen buitenlandse verdachten vanwege de taalbar-
rière en/of de afwijkende culturele achtergrond tijdens het politie-onderzoek
soms onvoldoende tot klaarheid kunnen worden gebracht.

Om het opleggen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen als consequentie
van de toepassing van voorlopige hechtenis op grond van de vluchtgevaarlijk-
heid, tegen te gaan, zou men kunnen overwegen juist ten aanzien van buiten-
landers meer gebruik te maken van de mogelijkheid van schorsing van de
voorlopige hechtenis onder voorwaarden, al dan niet met zekerheidsstelling
(art. 80 Sv.).

Ter bevordering van het gebruik van de mogelijkheid tot schorsing van de
voorlopige hechtenis heeft de rechter met ingang van 1 januari 1974 de be-

1

1) Zie bijlage A bij de Memorie van Toelichting op Wetsontwerp 9994 (interimrapport 'Commissie
Feber'), 1969, p. 12.
2). Iets anders is, dat de aanwezigheid van buitenlanders in penitentiaire inrichtingen speciale pro-
blemen met zich brengt tijdens de detentie, zowel voor de gedetineerden ais voor het personeel, zie
MESMAN SCHULTZ, K. en METHORST. G., Buitenlandse gedetineerden in Nederland, rapport Mi-
nisterie van Justitie, WODC, maart 1976.
3) Zie SWART, A. H. J., o.c.; en ENKELAAR, G. A. C., o.c.



voegdhéid gekregen behalve op verzoek van de verdachte ook ambtshalve of
op vordering van de officier van justitie voorwaardelijke schorsing te bevelen.

De ervaringen die met de voorwaardelijke schorsing van de voorlopige
hechtenis zijn opgedaan, schijnen echter van dien aard dat men daarvan geen
al te hoge verwachtingen mag hebben. De voorwaarde dat de verdachte zich
dagelijks meldt op een politiebureau, terwijl bovendien zijn paspoort wordt in-
gehouden, blijkt bijvoorbeeld lang niet altijd uitkomst te bieden; ook onder die
omstandigheden blijken verdachten zich gemakkelijk aan de voorwaarden te
onttrekken en het land te verlaten. In dit verband kan worden vermeld dat de
vergadering van procureurs-generaal medio 1977 een `Evaluatiecommissie
Voorlopige Hechtenis' heeft ingesteld die onder meer de praktische mogelijk-
heid van (voorwaardelijke) schorsing bestudeert, evenals meer in het alge-
meen de toepassing van voorlopige hechtenis bij buitenlanders. 4)

Een extra moeilijkheid die zich voordoet bij voorwaardelijke schorsing van
de voorlopige hechtenis bij vreemdelingen is dat de.vreemdelingenpolitie be-
voegd is buitenlanders zonder verblijfstitel die van een misdrijf worden ver-
dacht, het land uit te zetten. Dit komt in de praktijk ook voor. In zo'n geval
schiet men met de voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis het
doel voorbij. Formeel bestaat er voor het openbaar ministerie de mogelijkheid
om de uitzetting van een van misdrijf verdachte buitenlander te voorkomen,
maar hiervan wordt in de praktijk nagenoeg geen gebruik gemaakt. De vreem-
deling wordt vaak in verband met het gevaar voor de openbare orde reeds vóór
de terechtzitting en eventuele strafexecutie door de Vreemdelingendienst uit-
gezet.

Dat het strafrechtelijke en administratief-rechtelijke vreemdelingenbeleid
niet optimaal op elkaar zijn afgestemd, is door het openbaar ministerie onder-
kend. Dit heeft er toe geleid dat bij besluit van de Minister van Justitie dd.
7 juli 1976 een werkgroep is ingesteld die -tot taak heeft voorstellen te doen
voor een betere coordinatie. 5)

Eén van de agendapunten van deze werkgroep is de overdracht van de
strafvervolging van vreemdelingen aan de justitiële autoriteiten in het land
van herkomst. Ook dit laatste zou men kunnen zien als een middel om rechts-
ongelijkheid te bestrijden. Behalve aan overdracht van vervolging en berech-
ting zou men kunnen denken aan de overdracht van de executie van geld-
boetes.

Dat dit in theorie een reële mogelijkheid is blijkt uit het gegeven dat de
meeste buitenlanders voor zover ze niet in ons land wonen, wel een vaste
woon- of verblijfplaats in het buitenland hebben. 6)

Aangezien de Europese verdragen tot het overnemen van strafvervolging of
- executie slechts door enkele landen - waarmee weinig strafrechtelijk ver-
keer bestaat - geratificeerd zijn, zal deze mogelijkheid op korte termijn niet
kunnen worden benut.

Tot slot zouden wij er op willen wijzen dat met de in dit onderzoek betrok-
ken persoons- en delictsvariabelen tezamen slechts circa 35% van de varian-
tje van de strafsoort kan worden verklaard. Dit betekent dan met behulp van
deze dossiergegevens de factoren die een rol spelen bij de besluitvorming van
de rechter, evenals bij die van de officier, slechts gedeeltelijk aan het licht zijn
gekomen. Bij de interpretatie van de onderzoekuitkomsten dient men zich hier
wel van bewust te zijn.

4) Voorzitter van deze commissie is de heer mr. R. J. C. Graaf van Randwijck, advocaat•generaál bij
het gerechtshof te 's-Gravenhage.
5) De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, van het Mi-
nisterie van Justitie, van de vreemdelingenpolitie en van de reclassering; voorzitter van deze werk-
groep is de heer mr. H. Lagerwaard, advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam.
6) Zie bijlage 18b.
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Bijlagen

Het aantal afgedane misdrijfzaken en het aandeel. van de buitenlanders
.daarin, 1974.

2a en 2b Overzicht van het aantal zaken dat in het onderzoek is opgenomen, naar
arrondissement.

3 Vergelijking met de populatie en de steekproef (= onderzoekgroep); in
1974 afgedane zaken van misdrijf Wetboek van Strafrecht, strafrechte-
lijk meerderjarige mannen.

4 De verhouding tussen het aantal vervolgde en geseponeerde zaken, per
categorie misdrijven, naar nationaliteit van de verdachte, 1968 t/m 1974.

5. De reden van seponering naar nationaliteit van de verdachte; straf rech•
telijk meerderjarige mannen verdacht van een misdrijf genoemd in het
Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974.

6 Aan buitenlandse autoriteiten overgedragen strafzaken naar nationali-
teit van de verdachte en naar aard van het misdrijf; vierde kwartaal 1974.

7a en 7b Verdeling van de meest voorkomende misdrijven in de onderzoekgroep,
naar nationaliteit; veroordeelden.

8 Overzicht van de relatie tussen nationaliteit en de overige variabelen
(enkelvoudige correlatie).

9 De relatie tussen de opgelegde straf en de in het onderzoek betrokken
variabelen (enkelvoudige correlatie).

10a en 10b Idem, naar nationaliteit van de veroordeelden.

11 a - 11 f Basis correlatiematrix, veroordeelde Nederlanders en buitenlanders.

12a - 12h Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyses m.b.t. de eis.

12i Idem, m.b.t. de toepassing van voorlopige hechtenis; veroordeelden met
een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

13a - 13h Idem, m.b.t. het vonnis.

14 Vergelijking van eis'en vonnis.

15 Verantwoording van de matchings-procedure.

16a en 16b Resultaten van de matching; vergelijking van de gevorderde straffen.



17a - 17d Resultaten van de matching; vergelijking van de opgelegde straffen.
Idem, voor niet voorlopig gehechten.

18a en 18b • Vergelijking tussen buitenlanders met en zonder vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland m.b.t. voorlopige hechtenis, opgelegde straf en
`zwaarte van de delicten' (= maximale strafbedreiging).

18c De aard van de nationaliteit van de buitenlanders, naar wijze van afdoe.
ning en woonplaats.

19 Vergelijking van vonnis en arrest.

20 Codeboek en Frequentieverdeling-Sepots.

21 Idem, Veroordeelden.



.^l Bijlage 1: Het aantal afgedane misdrijfzaken en.het aandeel van de buiten-
landers daarin, per misdrijfcategorie, 1974

veroordelingen antal 1) aarvan buiten-
lander als ver-

dachte 2)

Wetboek van Strafrecht 29.405 1.631 = 5.5%
Wegenverkeerswet 15.393 784 = 5.1%
Opiumwet 823 319 = 38.8%
Vuurwapenwet 2.756 879 = 31.9%
overige wetten (excl. economische) 550 3 = 0.5%

totaal 48.928 3.616 = 7.4%

seponeringen 3)

Wetboek van Strafrecht 36.978 2.211 = 6.0%
Wegenverkeerswet 4.110 236 = 5.7%

Opiumwet 1.228 475 = 38.9%
Vuurwapenwet 1.105 470 = 42.5%
overige wetten (excl. economische) 304 10 = 3.2%

totaal 43.725 3.402 = 7.8%

1) Bron: CBS-Maandstatistiek Politie en Justitie, juni 1976
2) Bron: CBS-aparte opgave
3) incl. voeging ad informandum

Uit dit overzicht blijkt dat het aandeel van de buitenlanders in de misdrijven
van de Opiumwet en van de Vuurwapenwet veel hoger is dan in de misdrijven
van het Wetboek van Strafrecht en van de Wegenverkeerswet. Absoluut gezien
hebben de meeste strafzaken van de buitenlanders echter, net als bij Neder-
landers, betrekking op een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht.

Bijlage 2a: Het aantal afgedane misdrijfzaken WvSr van buitenlanders en
een steekproef van afgedane misdrijfzaken WvSr van Nederlanders (m.u.v.
Rijksgenoten e.d.), alleen strafrechtelijk meerderjarige mannen - 4e kwartaal
1974

arrondissement sepots (excl. voeging
ad informandum)

veroordelingen

SEPNED SEPBUI VERNED VERBUI

's-Hertogenbosch 30 (1117) 31 12 (1138) 12
Breda 41 (117) 41 23 (1116) 24
Maastricht 27 (119) 26 29 (1/12) 27
Roermond 14 (1110) 15 27 (1111) 26
Arnhem 17 (1/25) 16 26 (1/15) 22
Zutphen 21 (119 ) 22 11 (1113) 12
Zwolle 8(1116) 8 2(1146) 2
Almelo 9(1115) 9 16 (1/16) 15
's-Gravenhalte 17 (1116) 16 18 (1126) 16
Rotterdam 24(119 ) 25 35 (1112) 35
Dordrecht 5 (1/14) 5 7(1127) 7
Middelburg 23 (114) 24 13(116 10
Amsterdam 167 (113) 174 167(113 151



Bijlage 2a: vervolg

arrondissement sepots (excl. voeging
ad informandum)

veroordelingen

SEPNED SEPBUI VERNED VERSUI'

Alkmaar 112 (-); - 5(1/35) 4
Haarlem 15 (111.1) 14 12 (1116) 13
Utrecht 21 (1112) 20 13 (1/19) 12 n

Leeuwarden 2(1154) 2 .5(1149) 5
Groningen 7(1125) 6 9(1126) '8

Assen 3(1127) 3 8(1118) 7

totaal in onderzoekgroep 451 457 438 408

totaal in populatie 4119 457 5294 408

() = fractie per arrondissement

Bijlage 2b: Het aantal veroordelingen en sepots.1) van misdrijven van' het
Wetboek van Strafrecht, ten aanzien van Nederlanders (m.u.v. Rijksgenoten
e.d.) en buitenlanders; vierde kwartaal 1974, strafrechtelijk meerderjarige
mannen

arrondissement sepots veroordelingen, steekproeffractie
Nederlanders

Ned. bui. Ned. bui. veroord. sepots

's-Hertogènbosch 552 31 454 12 1 38 1 17
Breda 314 41 395 24 1 : 16 1 : 7

Maastricht ' 242 . 26 ' 351 27 (28) 1 12 1 : 9
Roermond 151 15 ' 302 26 (27) .1 : 11 110 '
Arnhem 413 16, 383 22 (25) 1 15 1 26
Zutphen 180 22 155• 12 113 1 :' 9
Zwolle 130 8 93 2 1 46

'
1 16

Almelo 138 9. , 254 15 1 16 1 15
's-Gravenhage 261 16 443 16 '(17) 1 26 ' 116
Rotterdam 224 ' 25 432 35 . 1 12 1 : 9
Dordrecht 70 .5 192 7 1 27 1 14
Middelburg 99 24 ' 79 10 (12) 1: 6 1 : 4
Amsterdam 475 . 174 517 151 (155) 1: 3 1 : 3
Alkmaar. 1122) - 178 4 (5) 1 ': 35 -
Haarlem 159 14 ^ 212 13 116 111
Utrecht 255 20 233 12 1 19 1 12
Leeuwarden 108 2 245 5 1 49 1 54.
Groningen 154 6 232 8 ' 1':26 1 25
Assen 82 3 144 7 (8) 1: 18 1' : 27,

Totaal 4119 457 5294 408(422) (1 :12) (1 :7)

1) excl. voegingen en overdrachten ' ,
2) schatting .
(j resultaat van de oorspronkelijke (ruwe) telling die als basis diende om de fractie te berekenen
per arrondissement
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Bijlage 3: Vergelijking van de populatie 1) en de steekproef ( onderzoek-
groep). In 1974 afgedane zaken van misdrijf Wetboek van Strafrecht, strafrech-
telijkmeerderjarige mannen

onherroepelijke
veroordelingen

vermogensmisdrijven
agressieve misdrijven
sexuele misdrijven
overige misdrijven WvSr.

totaal WvSr.

seponeringen 2)

vermogensmisdrijven
agressieve misdrijven
sexuele misdrijven
overige misdrijven WvSr.

totaal WvSr.

Nederlanders buitenlanders

1974 steekproef uit 1974 4e kwartaal

= 4e kwartaal = 1974
populatie 1) 1974 populatie =

onderzoekgroep
onderzoekgroep

14.633 = 63°1° 277 = 63% 1.004 = 66% 275 = 67%
7.712= 33% 141 = 32% 445 29% 110= 27%

737= 3% 16= 4% 67= 4% 18= 4%

83= 0% 4= 1% 15= 1% 5= 1%

23.165=100% 438=100% 1.531=100°/o 408=100%

13.960= 59% 250= 55% 1.206= 63% 285= 62%
8,240= 35% 168= 37% 579= 30% 1141 = 31%
1.310= 6% 32= 7% 133= 7% 27= 6%

93 = 0% 1= 0% 10 = 0% 4= 1%

23.603 = 100% 451 = 100% 1.928 = 100% 457 = 100%

1) Incl. strafrechtelijk meerderjarige vrouwen (aparte opgave C.B.S.). Een uitsplitsing naar mannen
en vrouwen was niet beschikbaar.
2) Excl. voeging ad informandum.

Bijlage 4: De verhouding tussen het aantal vervolgde en geseponeerde za-
ken, per categorie misdrijven, naar nationaliteit van de verdachte, in de jaren
1968 t/m 1974

misdrijven Wetboek van Strafrecht 1968
1970
1971
1972
1974

misdrijven Wegenverkeerswet 1968
1970
1971

1972
1974

overige misdrijven (excl. economische) 1968

1970

1971
1972

1974

totaal afgedane zaken: waarvan gesepo-
veroordelingen neerd 3) (in %)

+ seponeringen

Ned. t) bui. 2) Ned. bui.

54.255 2.461 44 52
57.661 2.829 50 57
59.508 3.514 53 57
61.842 4.117 54 . 59
62.541 3.842 56 58

16.001 662 19 26
17.708 829 22 30
18.099 882 27 32
18.110 1.041 24 30

18.483 1.020 21 23

741 94 32 44
1.917 241 46 54

4.348 961 42 41
3.961 1.355 44 49
4.610 2.156 36 44



Bijlage 4: vervolg

Totaal generaal misdrijven
(excl. economische) 1968

1970
1971
1972
1974

totaal afgedane zaken:
veroordelingen

+ seponer/ngen

waarvan gesepo-
neerd 3) (in %)

Ned. 1) bui. 2) Ned. bui.

70.997' 3.217 38 46
77.286 3.899' 44 51
81.955 5.357 47 50
83.913 6.513 47 52

. 85.634 7.018 47 - 48

1) Bron: CBS-Maandstatistiek Politie en Justitie, juni 1975 en juni 1976.
2) Bron: CBS-Maandstatistiek Politie en Justitie, september 1976.
3) incl. voegingen en overdrachten aan andere afdelingen en autoriteiten.

Bijlage 5: De reden van seponering naar nationaliteit van de verdachte; 4e
kwartaal 1974, strafrechtelijk meerderjarige mannen verdacht van een misdrijf
genoemd in het Wetboek van Strafrecht

reden van seponering

beleidsepots
1 onbelangrijk, gering feit
2 geen termen
3 niet opportuun
4 berisping officieus/ten parkette
5 ondergaat reeds straf of maatregel
6 conform advies kinderrechter
7 uitgewezen
8 verdachte is vreemdeling
9 beleidsepot wegens overige redenen

10 voorwaardelijk sepot

subtotaal

technische sepots
11 geen of onvoldoende bewijs
12 civiele zaak, geen strafzaak
13 feit niet strafbaar
14 verdachte niet toerekeningsvatbaar e.d.
15 verjaring der zaak
16 verdachte overleden
17 overige technische sepots

18 onbekend
subtotaal

totaal

Ned. 1) bui. waarvan:
bui. z. v. w. o. v.
in Nederland

26, 5.8 27 5.9 15 7.7
123 27.3 125 27.4 63 32.5

10 2.2 8 1.8 3 1.5
19 4.2 11 2.4 3 1.5
11 2.4 4 0.9 2 1.0
- - 1 0.2 0 -
- - 15 3.3 5 2.6
-. - 17 3.7 9 4.6
30 6.6 29 6.4 10 5.2
51 11.3 24 5.3 11 5.7

270 59.9 261 57.2 121 62.4

167 37.0 - 180 39.5 64 33.0
1 0.2 - 0
3 0.7 2 0.4 2 1.0
4 0.9 - 0

-

- - 3 0.7 9
2 0.4 2 0.4 1 0.5
4 0.9 8 1.8 6 3.1

181 40.1 195 42.8 73 37.6
-. -. 1 . 0 -

451 100.0 457 100.0 194 100.0

4

p

N.B. Gevoegde en overgedragen zaken zijn buiten beschouwing gelaten.

1) Steekproef.
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Bijlage 6: De nationaliteit van de buitenlanders wier zaak aan buitenlandse
autoriteiten ter berechting in het buitenland werd overgedragen en de aard
van het betreffende misdrijf 1), misdrijven Wetboek van Strafrecht, strafrech-
telijk meerderjarige mannen, 4e kwartaal 1974

nationaliteit

Belgisch
Westduits
Engels
Frans
overige Europese
Amerikaanse (V.S.)
Afrikaanse

aard misdrijf

art. 310 Sr.

art. 311,4 Sr.
art. 311, 4 en 5 Sr.
art. 311,5 Sr.
art. 312 lid 1 Sr.
art. 326 Sr.
art. 416 lid 1 Sr.
art. 184 lid 1 Sr.
art. 287 Sr.
art. 300 lid 1 Sr.

eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
diefstal in vereniging met braak
diefstal met braak
diefstal met geweldpleging
oplichting
heling
niet voldoen aan ambt. bevel
doodslag
mishandeling

1) Voor een overzicht van de overige kenmerken zij verwezen naar bijlage 21

aantal zaken

Bron: C.B.S.

Bovendien zijn in het 4e kwartaal 1974 aan het buitenland overgedragen de
volgende strafzaken (misdrijven)

totaal waarvan nationaliteit:.

Duits Amerikaans Italiaans

Opiumwet 43 36 5
WvW 5 3 2
Vuurwapenwet 1 1
Verorden. bestrijding
Waterverontreiniging
Gelderland 1

Turks

1

Bron: C.B.S.

)0.0



Bijlage 7a: Verdeling van de meest voorkomende misdrijven in de onderzoek-
groep, naar nationaliteit; veroordeelden, voorzover gegevens over eis bekend
zijn

artikel in WvSr.

art. 138, lid 1
art. 180
art. 141, lid 1

art. 184, lid 1

art. 247

art. 300, lid 1.
art. 285, lid 1
art. 225, lid 1
art: 310
art. 311, 4°

art. 311, 4°, 5°
art. 311, 5°

art. 312, lid 1, lid 2, 2°
art. 321
art. 322
art. 326
art. 416, lid 1.

art. 417 bis, lid 1

art. 317, lid 1

art. 350, lid 1
art. 231, lid 1
art. 197
art. 239, 1 °
art. 242
art: 246
art. 287
art. 302, lid 1
art: 312, lid 1
art. 231, lid 2

VERNED VERBUI

Huisvredebreuk 5 .2
Wederspannigheid 5 (1) 1 (2)
Openlijke geweldpleging 9 3
Niet voldoen aan ambt. bevel 5 (1) 2
Ontucht met kind of bewusteloze 7 1 {-)
Mishandeling 45 (5) 38 (5)
Bedreiging met geweld 4 5
Valsheid in geschrifte 6 14
Eenvoudige diefstal 39 (5) 76 (7)
Diefstal in vereniging 43 (2) 35 (1)

Diefstal in ver. + braak 48 (1) , 44 (1)

Diefstal met braak 24 (1) 15 (2)
Diefstal met geweldpleging in ver. 2 2
Verduistering 5 . 6
Gekwal. verduistering 4 -

Oplichting 6 (3) 2(-)
Heling 10 (1) 7 (2)
Schuldheling 9(-) 6 (2)
Afpersing 4 2
Eenvoudige vernieling 31 13
Valse reispas verschaffen e.d. 1

Verblijf in Ned. als ongewenst vreemdeling 3
Openbare schennis v.d. eerbaarheid' - 5
Verkrachting 4
Feitelijke aanranding v.d. eerbaarheid (2) 4 (1)
Doodslag - 3
Zware mishandeling (opzett. zwaar letsel) 8
Diefstal met geweldpleging 7
Opzettelijk gebruik valse reispas 4

Vuurwapenwet (5)
Wegenverkeerswet

subtotaal 312 312
overige 32 15

totaal aantal veroordeelden 344 (35) 327 (35)

() = kwalificatie op één na zwaarst bedreigde misdrijf, ingeval van meer dan één misdrijf

Bijlage 7b:. Verdeling van de meest voorkomende misdrijven in de onderzoek-
groep, naar nationaliteit; veroordeelden

artikel in WvSr.

art. 138, lid 1
art. 180
art. 141, lid 1

art. 184, lid 1

art. 247

art. 300, lid 1
art. 285, lid 1
art. 225, lid 1
art. 310
art. 311, 4°

art. 31.1, 4°, 5°

art. 311, 5°

VERNED VERBUI

Huisvredebreuk 5 3
Wederspannigheid 7 (1) 2. (2)
Openlijke geweldpleging 9 3'
Niet voldoen aan ambt. bevel 5 (2). 3
Ontucht met kind of bewusteloze 7 1 (2)
Mishandeling 52 (6) , 46 (7)
Bedreiging met geweld 5 5
Valsheid in geschrifte 9. 15
Eenvoudige diefstal 59 (6) 91 (10)
Diefstal in vereniging 50 (3) 42 (2)
Diefstal in ver. + braak 63 (1) 59 (1)
Diefstal met braak 29 (1) 20' (2)
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Bijlage 7b: vervolg

artikel in WvSr.

art. 312, lid 1, lid 2,
art. 321
art. 322
art. 326
art. 416, lid 1

art. 417 bis, lid 1
art. 317, lid 1

art. 350, lid 1
art. 231, lid 1

art. 197
art. 239, 1 °
art. 242
art. 246
art. 287
art. 302, lid 1'
art. 312, lid 1
art. 231, lid 2

VERN ED

2° Diefstal met geweldpleging in ver. 4

Verduistering 8
Gekwal. verduistering 6
Oplichting 8 (4)
Heling 16 (2)
Schuldheling 12(-)
Afpersing 5
Eenvoudige vernieling 35
Valse reispas verschaffen e.d. 1
Verblijf in Ned. als ongewenst vreemdeling
Openbare schennis v.d. eerbaarheid
Verkrachting
Feitelijke aanranding v.d. eerbaarheid 2)
Doodslag
Zware mishandeling (opzett. zwaar letsel) -

Diefstal met geweldpleging
Opzettelijk gebruik valse reispas
Vuurwapenwet
Wegenverkeerswet 6)

subtotaal 395
overige 43

totaal aantal veroordeelden 438, (44)

() kwalificatie op één na zwaarst bedreigde misdrijf, ingeval van meer dan één misdrijf

VERBUI

2(-)
9 (2)

6 (2)
4

18

5
6
4
5
4

11

12
4

(1)

- (6)
- (-)

391
17

408 (45)

(2)
(7)



Bijlage 8: De relatie tussen nationaliteit en de overige variabelen, enkelvou-
dige correlatiecoëfficiënt (Pearson)

afhankelijke variabele =
nationaliteit VRA004

sepots veroord. ver+ sep
N = 908 N=846 N = 1754

vonnis
NEW034 strafsoort
R35 bedrag onvoorwaardelijke boete
R36 totale duur vrijheidsstraf
R37 duur onvoorw. (gedeelte van) vrijheidsstraf

eis
NEW030 strafsoort
R31 bedrag onvoorwaardelijke boete
R32 totale duur vrijheidsstraf
R33 duur onvoorw. (gedeelte van) vrijheidsstraf

delictsvariabelen
VRA012 vermogensdelict neen/ja
VRB012 agressie tegen personen neenlja
VRC012 agressie tegen goederen neen/ja
VRA023 letsel aan slachtoffer neenlja
VRB023 ernst van letsel bij slachtoffer
VRC025 iets gestolen enlof schade neen/ja
R25 waarde gestolene enlof hoogte materiële schade
VRB026 schade vergoed neen/ja
VRB0271) persoon slachtoffer onbekendelbekende
VRA0291) geslacht slachtoffer man/vrouw
VRA009 orider invloed van alcohol neen/ja
VRBOO9 onder invloed van alcohol enlof drugs neen/ja
R13 maximum vrijheidsstraf gesteld op het delict
VAR014 delict: een of meer malen gepleegd
VAR015 delict: voltooid of poging
VAR016 aantal daders een/meerdere

VARO64 gebruik van of dreiging met geweld
tegen personen neen/ja

VAR065 aard van het geweld ad VAR064
geenlfysiekl(vuur)wapen

persoonsvariabelen
VRA004 nationaliteit Nederlands neen/ja
VRB005 woonplaats vast in Ned.loverige
VRA006 burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd
VRA007 sociale laag
VRA008 werksituatie zonderlmet werk
VAR010 leeftijd
VAR039 strafrechtelijk verleden - algemeen
VAR040 strafrechtelijk verleden - speciaal

procesvariabelen
NEJA41
R41

VRA042
VAR043
VAR044
VAR048
VAR049
V RA002
VRBO02
V R0002
V R D002
V R E002
V R F002
V RG002
VR H002
VRIO02

voorlopige hechtenis
duur voorlopige hechtenis
voorlichtings- en/of psych. rapport
tijd tussen plegen en vonnis resp. sepot
tijd tussen inschr. en vonnis resp. sepot
gerechtelijk- vooronderzoek
verdachte liep in proeftijd
ressort Den Bosch
ressort Arnhem
ressort Den Haag
ressort Amsterdam
ressort Leeuwarden
arrondissement Amsterdam
arrondissement Rotterdam
arrondissement Breda
arrondissement Maastricht

neen/ja

neen/ja

jalneen
neen/ja
neen/ja

neen/ja

neen/ja
neen/ja
neenlja

neen/ja
neen/ja

neen/ja

neenlja

-.17
-.00
-13
-.08

-19
-01
-06
-08

-0,7 -0.4 -0.6
.01 -04 -02
.07 .08 .07

-.03 -.03 -.03
-05 -04 -04

-05 . -07 -06
-02 .06 .03
-.06 -.11 -.08

.05 -03 .02

.01 -12 -05
.01 .02 .01
.00 .00 .00

-.17 -.10 -.14
.02 .08 .06

-.05 -.00 -.02
-.12 -.02 -.07

-04 -06 -05

-05 -11 -08

1.00 1.00 1.00
.51

-14 -05 -10
-.04 -.01 -.02

.09 .10 .09

.16 -.06 .07
.36 .43 .40
.28 .33 .31

-.09 -30 -20
-.09 -.20 -.13

.18 .16 .16

.20 29 .24

.14 .24 .18

.07 .12 .09

.24 .27 .25

.00 -01 -01

.00 - .00 .00
-00 .00 .00
- .01 .01 .00

.01 .00 .00
-.01 .01 -.00
-.00 , -.01 -.01

.00 -.01 -.01

.01 .00 .00

11

1

1) alleen bij niet-vermogensdelicten; niet opgenomen in de regressievergelijkingen 1 - 111 tenzij uit-
drukkelijk aangegeven.



Bijlage 9: De relatie tussen de opgelegde straf en de onderzochte variabelen
- VERNED + VERBUI, enkelvoudige correlatiecoëfficiënten (Pearson)

sep
754

0.6
.02

.07

.03

.04

.06

.03

.08

.02

.05

.01

.00

.14

.06

.02

.07

.05

.08

.00

.10

.02

.09

.07

.40

.31

.20

.13

.16

.24
18

.09
25
01
00
00
00
00
00
01
01
00

Jit-

straf- bedrag duur duur onv.
soort onvoorw. totale (ged.)

NEWO34 boete vri/h. vri/h.
R35 straf straf

R36 R 37

delictsvariabelen
VRA012 vermogensdelict
VRB012
VRC012
VRA023
VRB023
V RC025
R25
V RB026
V R 8027 1)
V RA029 1)
V RA009
V R B009
R13
VAR014
VAR015
VAR016
VAR064

agressie tegen personen
agressie tegen goederen
letsel aan slachtoffer
ernst van letsel bij slachtoffer
iets gestolen enlof schade
waarde gestolene enlof hoogte
schade vergoed
persoon slachtoffer
geslacht slachtoffer
onder invloed van alcohol

neen/ja

neenlja

neen/ja
neen/ja

neen/ja

mat. schade
neen/ja

onbekendelbekende
man/vrouw

onder invloed van alcohol enlof drugs
maximum vrijheidsstraf gesteld op delict
delict: een of meer malen gepleegd
delict: voltooid of poging
aantal daders: een/meerdere
gebruik van of dreiging met geweld

neenlja
neen/ja

tegen personen neen/ja
VAR065 aard van het geweld ad VAR064

geenlfysiek/(vuur)wapen

persoonsvariabelen
VRA004 nationaliteit Nederlands neen/ja
VRA006 burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd
VRA007 sociale laag
VRA008 werksituatie zonderlmet werk
VAR010 leeftijd
VAR039 strafrechtelijk verleden - algemeen
VAR040 strafrechtelijk verleden - speciaal

procesvariabelen
NEJA41 voorlopige hechtenis neen/ja
R41 duur voorlopige hechtenis
VRA042 voorlichtings- enlof psychiatr. rapport neen/ja
VAR043 tijd tussen plegen en vonnis rechtbank
VAR044 tijd tussen inschr. en vonnis rechtbank
VAR048 gerechtelijk vooronderzoek jalneen ,
VAR049 verdachte liep in proeftijd neen/ja
VRA002 ressort Den Bosch neen/ja
VRB002 ressort Arnhem neen/ja
VRO002 ressort Den Haag neen/ja
VRD002 ressort Amsterdam neen/ja
VRE002 ressort Leeuwarden neen/ja
VRF002 arrondissement Amsterdam neen/ja
VRG002 arrondissement Rotterdam neen/ja
VRH002 arrondissement Breda neen/ja
VRI002 arrondissement Maastricht neen/ja

1) alleen bij niet-vermogensdelicten

(N = 843) (N = 404) (N = 568) (N = 401)

.29 .09 .08 .05

-.18 -.13 -.03 -.01
-.25 -112. -07 -.07
-12 -04 -01 .01

-07 -03 .03 .05
.13 .02 .11 .11

.32 .29 .24 .21

.09 .02 -02 -04

.09 .01 -10 -.20

.15 .13 -19 -.22
-07 - .09 -06 -.09
-.05 -.09 -.06 -.09

.41 .15 .44 .46

.16 .16 .04 .03

.07 .06 -01 -03

.27 .17 .13 .11

-06 -07 .19 .25

.00 -08 .27 .31

-.17 .00 -.13 -.08
.21 -.06 .10 .04
.01 -13 -07 - .06

-40 -011 - .09 - .01
- .13 -05 - .04 .00

.16 .04 .00 -.01

.19 .06 .04 .04

.53 .15 .44 .34

.40 .06 .69 .66

.21 .11 .27 .25
-.28 .20 -.03 .09
-22 .08 -06 .03
-37 -16 -42 -39

.08 -02 .00 -011
-14 -02 -.03 -02
-09 .04 -.05 -02

.02 .17 .19 .25

.19 -11 -08 -16
-09 -07 - .03 -03

.22 -04 -05 -13

.08 .11 .24 .28
-01 - .08 -02 -05
-.06 .13 -.03 -.03



Bijlage 1Oa: De relatie tussen de opgelegde straf en de onderzochte variabe-
len, naar nationaliteit van de veroordeelde

Ned. bui. Ned. bui.

delictsvariabelen

VRA012
VRBO12

VRC012

V RA023
VRB023

V RC025
R25

VR 8026
VRB027 1)
V RA029 1)
V RA009
V R BOOS
R13
VAR014

VAR015
VAR016
V A R064

V A R065

vermogensdelict
agressie tegen personen
agressie tegen goederen
letsel aan slachtoffer
ernst van letsel bij slachtoffer

neen/ja

neen/ja
neen/ja

neen/ja

iets gestolen enlof schade neen/ja
waarde gestolene en/of hoogte mat. schade
schade vergoed
persoon slachtoffer
geslacht slachtoffer
onder invloed van alcohol
onder invloed van alcohol enlof drugs
maximum vrijheidsstraf gesteld op delict

delict: een of meer malen gepleegd
delict: voltooid of poging
aantal daders: een/meerdere
gebruik van of dreiging met geweld
tegen personen
aard van het geweld ad VAR064

man/vrouw

neen/ja
neen/ja

neen/ja

geen/fysiekl(vuur)wapen

persoonsvariabelen

VRA004 nationaliteit Nederlands neen/ja
VRA006 burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd
V RA007 sociale laag

V RA008 werksituatie zonder/met werk
VARO10 leeftijd
V A R039 strafrechtelijk verleden - algemeen

VAR040 strafrechtelijk verleden - speciaal

procesvariabelen
NEJA41 voorlopige hechtenis
R41 duur voorlopige, hechtenis

neen/ja

VRA042 voorlichtings- enlof psychiatr. rapport neen/ja
VAR043 tijd tussen plegen en vonnis rechtbank
VAR044 tijd tussen inschr. en vonnis rechtbank
VAR048 gerechtelijk vooronderzoek ja/neen

VAR049 verdachte liep in proeftijd neen/ja

VRA002 ressort Den Bosch neen/ja

VRBO02 ressort Arnhem neen/ja

VR0002 ressort Den Haag neen/ja

VRD002 ressort Amsterdam neen/ja

VRE002 ressort Leeuwarden neenlja

VRF002 arrondissement Amsterdam neenlja

VRG002 arrondissement Rotterdam neen/ja

VRHO02, arrondissement Breda neen/ja

VRIO02 arrondissement Maastricht neen/ja

1) alleen bij niet-vermogensdelicten

neenlja

onbekendelbekende

.31 .27 .13 .02
-.22 -.17 -.16 -.07
-.23 -.27 -.11 -.13
-.15 -.09 -.07 .01
-.11 -.04 -.02 -.06

.15 .10 .05 -.04

.32 .36 .33 -21

.09 .05 .06 - .06

.08 .10 -.04 .11

.18 .10 -.00 .26

.05 -.20 -.06 -.13

.06 -.17 -.06 -.14

.39 .40 .14 .16

.24 .11 .20 .07

.05 .08 .05 .11

.29 .26 .16 .18

--.11 -.03 -.15 .06

-07 .02 -.15 .02

.19. .23 -.13 .08

.04 -.02 -.12 -.16
-.35. -.44 -.10 .15
-.13 -.15 .05 .06

.36 .10 .04 .00

.36 .12 .07 .06

.40 .60 -02 .32

.36 .41 -.02 .12

.32 .14 .15 .03
-.11 -.35 .24 .13
-05 -31 .08 .08
-.31 -.40 -.11 -.26

.26 -.03 -.01 -.05
-05 -23 .08 -19
-07 -11 .03 .07

.03 .01 .10 .29

.08 .32 -.13 -.09
-.03 -.14 -.08 -.05

.09 .38 - .06 .02

.06 .09 .01 .30

.08 -.12 -.01 -.17
-06 -.07 .19 .03

i



iabe•

7 onv.
e R35

bui.

1-
r

.02
-07
-13

.01
-.06
-04
- .21 j.
- .06 f

.11

.26

-.13
-.14

.16

.07

.11

.18

.06

.02

.08
-.16

.15

.06

.00

.06

.32

.12

.03

.13

.08
-26
- .05
- .19

.07

.29
-09
-.05

.02

.30
-.17

.03

Bijlage l Ob: De relatie tussen de opgelegde straf en de onderzochte variabe-
len, naar nationaliteit van de veroordeelde

delictsvariabelen
VRAQ12
VRBO12
VRC012
VRA023
V R B023
V RC025
R25
VRB026
VRB027 1)
VRA029 1)
V RA009
V RB009
R13
VAR014
VAR015
VAR016
VAR064

VAR065

vermogensdelict
agressie tegen personen
agressie tegen goederen
letsel aan slachtoffer
ernst van letsel bij slachtoffer

neen/ja
neen/ja
neen/ja
neen/ja

iets gestolen enlof schade neen/ja
waarde gestolene enlof hoogte mat. schade
schade vergoed neen/ja
persoon slachtoffer onbekendelbekende
geslacht van slachtoffer man/vrouw
onder invloed van alcohol neen/ja
onder invloed van alcohol enlof drugs neen/ja
maximum vrijheidsstraf gesteld op het delict
delict: een of meer malen gepleegd
delict: voltooid of poging
aantal daders: een/meerdere
gebruik van of dreiging met geweld
tegen personen
aard van het geweld ad VAR064

neen/ja

geenlfysiekl(vuur)wapen

persoonsvariabelen
VRA004 nationaliteit Nederlands neen/ja
VRA006 burgerlijke staat gehuwdldngehuwd
VRA007 sociale laag
VRA008 werksituatie zonderlmet werk
VAR010 leeftijd
VAR039 strafrechtelijk verleden - algemeen
VAR040 strafrechtelijk verleden - speciaal

procesvariabelen
NEJA41 voorlopige hechtenis neen/ja
R41 duur voorlopige hechtenis
VRA042 voorlichtings- enlof psychiatr. rapport neen/ja
VAR043 tijd tussen plegen en vonnis rechtbank
VAR044 tijd tussen inschr. en vonnis rechtbank
VAR048 gerechtelijk vooronderzoek jalneen
VAR049 verdachte liep in proeftijd neen/ja
VRA002 ressort Den Bosch neen/ja
VRBO02 ressort Arnhem neen/ja
VR0002 ressort Den Haag neenlja
VRD002 ressort Amsterdam neen/ja
VRE002 ressort Leeuwarden neenlja
VRF002 arrondissement Amsterdam neen/ja
VRG002 arrondissement Rotterdam neen/ja
VRHO02 arrondissement Breda neen/ja
VRIO02 arrondissement Maastricht neen/ja

duur totale
vriih.straf_

R36

duur onv,
(ged.) vr'i/h.

straf R37

Ned. bui. Ned. bui.

.12 .05 .12 .02
-.07 -.02 -.04 -.00
=.07 -.06 • -.08 -.06
-06 .00 -05 .03
- .04 .06 -04 .09

.10 .13 .09 .12

.23 .28 .15 .26

.02 -.07 .05 -12
-.04 -.18 -.22 . -.19

.26 .10 .33 .12
-.09 -.02 -.14 -.03
-.10 -.02 -.14 -.04

.41 .45 .48 .45

.10 .02 .09 .02
-.06 .02 -,06 -.02

.13 .15 .11 .11

.11 .23 .18 .28

.22 .27 .29 .30

.03 .14 -04 .08
-.04 -.08 -.05 -.07
-.17 -.02 -.08 .04
-.06 -.06 -.01 -.01

.13 .03 .10 .01

.18 .04 .19 . .02

.50 .39 .41 .29

.64 .70 .60 .69

.35 .30 .29 .31
-.08 .07 -.06. .23
- .11 .03 -.12 .16
-44 -38 -42 -37

.11 .00 .06' .01

.01 - .06 -00 -01
-12 -00 -10 -02

.10 .27 .10 .35
-02 -15 -02 -25

.01 -07 .00 -04
-00 -10 -01 - .22

.20 .27 .20 .33
-04 .00 -08 -01
-.04 -.03 -.07 -.01

1) alleen bij niet-vermogensdelicten



Basis correlatiematrix, veroordeelde Nederlanders en buitenlanders (N = 843)

1 LE VERNED VERFIJ I
.1
It_IRREL

NEJA:34 NEWO:34 R.35 R36 R:37 VRA0P 13012

NE•JA:34 1. 00000 0. 88479 0. 05565 0. 26712 0. 03926 0. 25 1571
NEWO:_34 0. 88479 1. 00000 0. 24384 0. 25415 0. 16522 0. 29 1841
R35 0. 05565 0.24384 1'. 00000 0. 19371 0.03598 0..09 1258
R3.6 0. 26712 0. 25415 0. 18371 1. 00000 0. 99039 0. 07 0286
R37 0. 0:3926 0. 16522 o.03598 0. 99039 1. 00000 0. 05 0057
VRAO12 0. 25032 0. 29368 0. 09343 0. 07872 0. 05328 1. 00 599^
VRG012 -•0. 15710 -0.18419 -0. 12581 -0. 0286:3 -0. 00579 -0. 59 0000
VRCO12 -0. 20795 .-0. 25465 -0, 11644 -0. 07042 -0. 06932 -0. 37 1203
VRA023 -0. 10016 -0. 1 1 529 -0. 04141 -0. 01223 0: 00659 -0. 60 7307
VR 1302.3 -0. 05437 -0. 06503 -0. 03398 0. 02645 0. 04842 -0. 53 6853
VRC025 0. 12113 0. 1:3:307 0. 01881 0. 11427 0. 11154 0. 67 5297
R25 0. 29889 O. 31855 0. 28598 .0. 23979 0. 20672 0. :38 2664
VRC. 026 0. 07726 0. 09306 0. 0171 9 -0. 01598 -0. 03847 0. 70 4986
VRC027 0. 09402 0. 09005 0. 01218 -0. 09586 -0. 20091 -0. 11 0577
VRA029 0. ^316 7 ^ ., 0. 15375 0. 13406 0. 18765 0. 21651 -0. 03 261é-
VRA009 -0. 04901 -0. 06912 -0. 08534 -0. 06274 -0. 08565 -0. 22 o83,21
VR13009 -0. 032:31 -0. 04990 -0. 08904 -0. 05946 -0. 085:35 -0. 20 0701
R13 0. 3é.647 0. 40541 0. 14685 0. 44158 0. 46384 0. 37 2797
VARO 14 (1 11857 0. 16:377 0. 15940 0. 03673 0. 03279 0. 17 1913
VAR015 0. 0466,9 0. 06662 0. 06221 -0. 01322 -0. 02933 -0. 01 0738
VAR016 0. 26144 0. 27386 0. 16813 0. 13407 0. 11025 0.34 2277
VAR064 -0. 04517 -0. 05710 -0. 07434 0. 19434 0. 25358 -0. 57 7447
VAR065 0. 01092 0. 00139 -0. 07769 0. 26681 0. 30753 -0. 48 6622
VRA004 -0. 2065:3 -0. 16824 0. 00128 -0. 13109 -0. 08208 -0. 04 0405
VR13( 05 -0. 30021 -0. 26148 -0. 04151 -0. 09398 -0. 015.30 -0.21 1717
VRAC.)O6 0. 24697 0. 21317 -0. 05521 0. 09553 0. 03919 0. ''1 1916
VRAO(-)7 -0. 00179 0. 01:364 -0.12849 -0. 06849 -0. 06416 -0. 02 003 12
VRA008 -0. 41654 -0. 40:353 -0. 00702 -0. 09107 -0. 00714 -0. 27 1761
VAR010 -O. 15316 -0. 12811 0. 05102 -0. 0408'2 0. 00180 -0. 12 1343
VAR039 0. 13379 0.15587 0. 0359:3 -0. 00271 -0. 01447 0. 01 0481
VAR040 0. 14838 0. 19292 0. 05928 0. 04343 0. 04231 0. 21 113!--
NE•_iA41 c). 60618 0. 52564 0. 15000 0. 44371 0. 34166 0.28 1771
R41 0. 43031 0. 39924 0. 06336 0. 68798 0. 66025 0. 161' 0777
VRA042 0. 20975 0. 20644 0. 11273 0. 26678 0. 25235 0. 03( 046C
VAR04:3 -0. 37205 -0. 27601 0. 19619 -0. 03156 0. 0911:3 -0. 131 0701
VAR044 -0. 30607 -0. 22113 0.07816 -0. 06187 0. 03408 -0. 091 094C
VAR048 -0. 381 19 -0. 37314 -0 16185 -0. 41521 -0. 39127 -O. 081 079C
VAR(149 0. 07848 0. 08185 -0. 02219 0. 00199 -0. 01142 0. 001 03,91
VRAC)02 -0. 12443 -0.13640 -0. 01895 -0. 02800 -0. 01517 -0. 13 0783
VRE:C)C) -0. C) 7 2 -0. 08751 0. 0433:3 -0. 05237 -0.01786 -0. 1'21 1157
VR)=C)02 C). O(--)471 0. 01818 0. 16874 0. 19831 0. 35300 0. 00j 058_
VREi C )02 C). 211810.19451 -0.11132 -0. 08354 -0. 15717 0. 18' 1060
VREOCO2 -0. 08924 -0. 0850$$ -o. 07006 -0. 03480 -0. 02805 0. 0 (,)181
VRF002 0., 24614 .0. 22:36.3 -0. 0:3617 -0. 05276 -0. 13267 0. 20 106,4
VR)_ 002 0. 04631 0. 07635 0. 11453 0. 2:3803 0. 28152 -0. 003 026E
VRH002 0. ()04:35- -0. 01 227 -0. 07929 -0.0238:3 -0. (.-)454:3 -0. 071 048C
VR I002 -0. 04675 -0. 06297 0. .12914 -0. 02:350 -0. 03:343 -C). 061 000'
NEJA:3C} ^. 84 0.77995 0. 14566 0. 26061 0. 08107 0 22 1426
NEWC)3C) 0. 77235 0. 87601 0. 21939 0. 24084 0. 14381 0. 24 16'2`

R.31 0. 0:3289 C). 20313 0. 81644 0. 37279 0. :3205:x; 0. 151 159e
R :,,2 0.16196 0. 11589 -0. 0182:3 0. 93983 0. 93231 -0. 00^ C) /-. 1

0. 1:3246 0. 17521 0. 63531 0. 93103 0. 93752- 0. 0'21 O58

NEJA55 0 9692 0. 85561 0. 07924 0. 27930 0. 09416 0. 25^ 1 é. V

LIEF 034 0. 86C)02 C). 97:31 1. 0.25274 0. 27040 0. 18426 0. 30' 193'
DEFR:_:5 C). 096,0:z, 0 34930 0. 99091 0. 20536 0. 1240: 0. 09' 112
DEFR:36 0. 2662 --- 0. 2547:_3 0. 19225 0. 98427 0. 97463 0. 08( 0:32(
DEFR37 0 )?4812 0.16145 0. 03890 0. 97:374 0. 98341 0. 05: 003



. Bijlage ila

óRRELATION COEFFICIENTB• A VALUE OF 99. 00000 I'=; FR I NTED
1 F A C:OEFF I C. I ENT CANNOT 13E . COMFUTED.

VRA0 I3O12 VRCO12 VRA0 VRB023 VRC025 R25

0. 25^' 1571 O -0. 20795 -0. 10016 -0. 054:37 0. 12113 0. 29889 NEJA= 34
0. 29^, 18419 -0. 25465 -0. 11529 -0. 0650; 0. 13307 0. 31855 NEWO 4
0. 095.` 12581 -0. 11644 -0. 04141 -0. 0339,8 0. 01881 0. 28598 F.35

0,07 -,02863 -0. 07042 -0. 01223 0. 02645 0. 11427 0. 23979 R'36

0. 05 00579 -0. 06932 0. 00659 0. 04842 0. 11154 0. 20672 R37
1.00 59934 -0. 37487 -0. 60183 -0. 53574 0. 67339 0. 38737 VRAO12

-0.59 1.00000 -0. 12032 0. 73077 0. 68535 -0. 52975 -0. 26642 VREO12

-0.37 '12032 1. 00000 -0. 03917 -0. 03078 0.14068 -0. 08640 VRC012.

-0.60 :.73077 -0. 03917 1. 00000 0. 91828 -0. 48470 -0. 26767 VRA02:3

-0. 5.3 685:35 -0.03078 0. 91828 1. 00000 -0:41981 -0. 23992 VRE-::3

0.67 52975'52975 0.14068 -0. 48470 -0. 41981 1. 00000 0. 36430 VRC025

0.:8 26642 -0. 08640 =0.26767 -0. 23992 0. 36430 1. 00000 R25

0. 70 49862 0. 06404 -0. 50272 -0. 46515 0. 85397 .0. 33308 VREC,24
-0. 1 1 05778 0. 04358 0. 02498 0. 09761 -0. 00116 0. 13349 VREO27
-0. 03 26160 -0. 12295 -0. 16992 -0. 23325 -0.19772, -0. 05850 VRAO29

-0.22 ,08321 0. 24132 0. 17245 0.160221 0. 02947 '-0.14432 VRA009
-0. 20 • 07017 0. 22993 0. 15638 0. 14540 0. 04482 -0. 12301 ' VRE:009
0. ;7` 27972 -0. 23369 -0. 19152 -0. 13897 0. 21235 0. 20114 R1.3
0. 17 19136 -0. 064 37 -0. 16878 -0. 14980 0.13855 0. 33889 VARC) 14

-0. 01 0738$ -0. 04270 0. 02615 0. 06804 -0. 08017 -0. 06182 VARCO15
0. 341, 22770 -0. 14899 -0. 14325 -0.1'-->554 0. 27042 0. 23328 VARO 1,5

-0. 57), 74478 -0. 07273 0. 76898 0. 71923 -0. 52233 -0. 23939 VARC )64

-0. 483; 66223 -0. 07261 0. 66322 0. 66513 -0. 44793 -0. 19408 VAROé.5
-0. 04 04091 0.078< 5 -0. 03023 -0. 03715 -0. 06697 0. 06418 VRA004
-0. 21 17177 0. 095 35 0. 16968 0. 17267 -0. 17298 -0. 03640 VRE:OOS
0. 2fl, 19161 -0. 03414 -0. 18021 -0. 16581 0.15511 0. 10741 VRAC?04

-0. 04 00333 -0. 00628 -0. 0148:3 -0. 01481 -0. 02548 0. 03830 VRA0 r7
-0. 271 ; 17611 0. 15127 0. 20107 0. 15521 -0. 13730 -0. 19946 VRA00S
-0..121 , 13437 0. 02630 0. 08670 0. 06335 -0. 10728 -0. 05065 VAR010
0. 04 04815 -0. 01599 -0. 01892 -0. 00639 -0. 02241. 0. 14855 VAR 029
0. 2-1 , 11359 -0. 08344 -0. 09302 -0. 07301 0. 11642 0. 24101 VAR040
0. 28k . 1.7715 -0. 15912 -0. 13235 -0. 09649 0. 2 0652 0. 34289 NEJA41
0. 16 , 07777 -0. 11194 -0. 04356 0. 02791 0. 11398 0. 28834 R41
0. 03 04608 -0. 05111 -0. 00287 0. 02420 0. 01982 0. 25690 VRAO42
0. 13 , 07012 0. 03407 0. 08622 0. 08288 -0. 14563 -0. 05059 VAR04:=

•0. 091. 09404 0. 02249 0. 09467 0. 10275 -0. 14732 -0. 06692 VAR044
•0. 0$ 07907 0. 08634 -0. 00771 -0. 05843 -0. 05559 -0. 22477 VARCr48
C). 00 . 03947 -0. 03647 -0. 00265 0. 008:35 -0. 03640 0. 09457 VAR04 -?
0. 13

`
07839 0. 04995 0. 07:25 0. 06982 -0. 11229 -0. 07114 VRA0 2,

•0. 12 ^, 11574 0. 05022 0. 11919 0. 12907 -0. 035:31 -0. 06032 VREB002

0. 00 05830 -0. 01089 -0. 00594 -0. 01225 -0. 02052 0. 01819 VRC002
0. 18 10605 -0. 07651 -0. 13051 -0.12844 0. 10807 0. 08315 VRDOO2
C:• 0' . 0181-9 0. 02266 -0. 00826 -0. 01'226 0. 05550 0. 00736 VRE002
0. 0 10646 -0. 09717 -0..14016 -0. 12723 0. 11621 0. 07271 VRF00.2
•0. 00`7. 02680 -0. 06570 -0. 00297 -0. 00874 -0. 04700 0.00296 VR0002
0. 07v, 04804 0. 03466 0. 0685 5 0. 11813 -0. 02987 -0. 06850 VRHC X02
U. O6h. 00045 0. 05752 0. 00343 -0. 02075 -0. 06690 -0. 01596 VR1002
0. 22$ 14262 -0. 2043,3 -0. 09857 -0. 06040 0. 14153 0. 27397 NEJA_O
0. 24`5 16252 -0. 24135 -0. 11:347 -0. 06554 0. 14264 0. 29635 NEW030
0. 15 , 15985 -0. 1 1491 -0. 13676 -0." 09992 0. 07178 0. 40728 R31
0. 00;1 06128 0. 1256$ 0. 00055 0. 02247 0. 08666 0. 13696 F32
0. 021 05885 -0.05922 0.04547 0. 08044 0. 09559 0. 17568 R3 -
0. 25 16931 -0. 21287 -0. 10615 -0. 05745 0. 12457 0. 30393 NEJA55
0. 30 19341 -0. 26619 -0. 11750 -0. 06590 0. 13621 0. 32353 LIEF 034
0. 09 11238 -0. 13736 -0. 0464$ -0. 04588 0. 02222 0. 29223 DEFR-:5
0. 08, 03204 -0. 06532 -0. 01684 0. 02044 0. 11566 0. 24136 DEFR36
0. 05^ 00372 -0. 04297 0. 00492 0. 04293 0. 11154 0. 20931 DEFR.::7



Vervolg: Basis correlatiematrix

'=:! )E:F I LE VERNED VERDU I

1
1

VR8026 VR0027 VRA029 VRA009 VRC'OO9 R 1:3 ti![I.1R01

NEJA:34 0. 07726 0. 09402 0. 16723 -0. 04901 -0. 03231 C), 3F6 118

NEWO34 0. 09306 0. 09005 0. 15375 -0. 06912 -0. 04990 o. 405 16.3
R35 0. 01719 o. 01218 0. 1340é, -0. 08534 -0. 08904 C). 146 1.J

R36 1 -0. 01598 -0. 09586 0. 18765 -0. 06274 -0. 05946 0. 441 036

R317 -0> 0:3847 -0. 20091 0. 21651 -0. 08565 -0. 08535 0. 463 032
VRAO1 2 C). 70011 -0. 11789 -0. 03313 -0. 2 2951 -0. 20515 0. 370 171
VR8012 -0. 49862 0. 05778 -0. 26160 0. 08321 0. 07017 -0. 279. 191

VR)O12 0, 04404 0. 04358 -0. 12295 0. 24132 0. 22?93 -0. 23:3 044
VR4 023 -0. 50272 0. 02498 -0. 16992 0. 17245 0. 15638 -0. 1?1 168
VRE:023 -0. 46515 0. 09761. -0. 23325 0. 16021 0. 14540 -0. 1:38 149

VRC:025 (i. :?5:397 . -0. 001 16 -0. 19772 0. 02947 0. 04482 0. 212 1:8
R25 0. 32:308 0. 13349 -0. 05850 -0. 14432 -n. 12301 0. 201. 338
VRE 026 1. 00000 -0. 08944 -0. 19309 0. 024.33 0. 04959 0. 154 1,165

VRE027 -0. 08944 1. 00000 0. 07385 -0. 02915 -0. 02915 0. 029 068

VRA029 -0. 19309 0. 07385 1. 00000 -0. 17096 -0. 17096 0. 367 249
VRA009 0. 02433 -0. 0'2915 -0. 17096 1. 00000 0. 96898 -0. 056 109
VR0009 0. 04959 -0. 02915 -0. 17096 0. 96898 1. 0)0000 -0. 050 104'

R 13 C). 15406 0. 02986 0. 3 6765 -0. 05667 -0. 050**-:, 1 1.' 000 116

VPRO 14 0. 04.561 -0. 06832 0. 24954 -0. 10914 -0. 1049:3 0. 116 . 0001

VPRO 15 -C). 0731 C: 0. 12321 0. 06485 0. 03:391 0. 0 2 714 0. 234 . 058-
VARC)16 0.:_704 -0.07366 -0.08343 -0.00232 -0. 00405 0. 410 1 53:

VAR064 -0. 55189 -0. 01267 -0. 13510 0. 16074 0. 15000 -0. 055 1 92

VARO65 -0. 48802 0. 07672 -0. 16122 0. 1'23:38 0. 11652 0. 043 172:
VRAO04 -0. 10495 -0. 02601 -0. 12443 0. 01925 0. 00305 -0. 097 020:
VRE:005 . -0. 18262 0. 15019 -0. (19933 0. 09010 0. 06 772 . -0. 150 046:

VRA0066 C). 15452 -0. 14626 -0. 1:3704 0. 04278 0. 06:356 0. 166 005.

VRA007 -0. 01431 0. 05466 -0. 02812 0. 05829 0. 04652 0. 012 028'
VRAOOS -0. 11943 -0. 09903 -0. 06990 0. 14918. 0. 12150 - 0

144'

043(
VAR01 C) -0. 08452 0. 13405 0. 16238 -0. 06429 -0. 070:?1 -0. 1U6 015)
VAR039 -0. 08546 0. 07448 C). 07358 0. 04851 0. 0:3536 0. 005 058

VPRO 40 0. 0491 8 -0. 1374:3' -0. 05930 -0. 01116 -0. 01819 0. 082 104'

NEJA41 0. 14015 -0. 01009 0. 20675 . -0. 10499 -0. 07295 0. 396. 147:

R41 0. 02434 C). 01753 0. 09754 -0. 07104 -0. 05814 0. 417. 134(

VRAO42 -0. 04246 .0. 05002 0. 3073' 00956 -0. 01367 0. '266 214'

VAR043 ' -0. 20129 0. 02258 0. 07120 C). 03589 0. 00699 -0. 0961 109,

VAR044 01878-0 16895 0 0 07786 0 07075 0 04548 0 036#

VAR048
. .

0. 03490 -0. 11832
.

-0. '6979
.

o. 08010

.

0. 08520
- .
-0. 326: 1:39':

VAR04.9 -0. 07142 0. 02456 0. 10122 -0. 01324 -0. 01761 0. 040) 053:
VRA0(52 -0. 07457 -0. 07281 -0. 01044 0: 11157 0. 10312 -0. 0725 00

V2r3 002 -0. 01 C)43 .0. 14550 -0. 10207 0. 10816 0. 096:32 -0. 06011 04?:

VRG002 -0. 08900 0. 06928 0. 16354 -0. 02582 -0. 036v2 0. o6 5d 078é

VR1 t 002 0. 10388 -0. 13318 -0. 02902 =0. 13587 -0. 11 046 0. 067 f 049

VRE002 0. 06623 0. 09317 0. 00164 -0. 02151 -0. 02700 -0. 037
VRF002 0. 10855 -0. 11833 0. 01658 -0. 16981 -0. 15139 0. 097 054;

VR)_ 002 -0. 12067 0. 01620 0. 09297 -0. 02651. -0. 03412 0. 0454 028':

VFH002 -0. 02658 0. 06449 -0. 12469 0. 09317 0. 08528 0. 008 048:

VR I 002 -0. 04658 -0. 05804 -0. 01268 0. 07840 0. 06996 -0. 011 0601

NEJA30 ' 0. 08594 0. 03558 0. 13529 -0. 03354 -0. 02114 0. 351 092:

NEWO?0 0.09109 0.03913 0. 18498 -0.0422:3 -i) 02410 0. :3644 1342

R.1 0. 0238:3 -0.01303 0. 10911 -0. 10686 -0. 11548 0. 119 1'?4/

R.2 -0. 00182 -0. 11373 0. 22833 -0. 08300 -0. 08249 0. 263.
050:

R 3 -0. 06868 -C). 13612 0 :0695 -0. 0912; -0. 08784 0. 400( 1 105:

NEJA55 C), 08190 0. 0188,56 0. 16659 -0. 04565 -0. 02854 C). :373: 128(

DEF034 C). 0995$ 0. 0760? 0. 1573.2 --0. 06522 -0. 04572 0. 417:: 1691

DEFR:_ 5 0. o1962 o. 008 31 0. 14234 -0. 08973 -0. 09:342 0. 1481 15

DEFR:36 -C). 02577 -0. 09197 0. 18451 -0. 06:3.30 -0. 06037 0. 442( 034'

DEFR37 -0.05438 -0.20488 0.22117 -0.085.38 -0. 0 857:] (] 468
025/



Bijlage 71 b

N13 JARO14 VARO15 VARO16 VAR064 VAR065 VRA004

369&` 11857 0. 04669 0. 26144 -0. 04517 0. 01092 -0. 20653 NEJA:34

^). 4050 16377 0. 06662 0. 27386 -0. 05710 0. 00139 -0..16824 NEWO34

0. 1460 15940 0. 06221 0. 16813 -0. 07434 -0. 07769 0. 00128 R35

0). 441? 03673 -0. 01322 0. 13407 0. 19434 0. 26681 -0. 13109 R36

46?y 032790 -0. 02933 0. 11025 0. 25358 0. 30753 -0. 08208 R37.
3705 17193n -0. 01 135 0. 34486 -0. 57265 -0. 48287 -0. 04455' VRAO12.
279J 191360 0. 07388 -0. 22770 0. 74478 0. 66223 -0. 04091 VRBO12

.
0. 23 -06437 -0. 04270 -0. 14899 -0. 07273 -0. 07261 0. 07895 VRCO12

0. 1910 16878 0.'02615 -0. 14325 0. 76898 0. 66322 -0. 03023 VRA02:3
13& 149800 0. 06804 -0. 12554 0. 71923 0. 66513 -0. 03715 VR2023.

0. 212.' 13855 -0. 08017 0. 27042 -0. 5223:3 -0. 44793 -0. 06697 VRCO25

D. 201) 3:2'889 -0. 06182 0. 23328 -0. 23939 -0. 19408 0. 06418 R25

154 06561 -0. 07318 0. 23704 -0. 55189 -0. 48802 -0. 10495 VRV--0'26

J. 029 06832' 0. 12321 -0. 07366 -0. 01267 0. 07672 -0. 02601 VR80'27

367? 24954:^ 0. 06485 -0. 0834:3 -0. 13510 -0. 16122 -0. 12443 VRA029
.

0560 10914:t 0. 03391 -0. 00232 0. 16074 0. 1'2338 0. 01925 VRA009.
0. 050:' 10493 0. 02714 -0. 00405 0. 15000 0. 11652 0. 00305 VR13009

'000'? 11641[ 0. 2:3450 0. 41018 -0. 05544 0. 04328 -0. 09765 R13.
1 161 00000:r -0. 05863 0. 15380 -0. 19207 -0. 17232 0.08032 VARO14

.
2340 015863: 1. 00000 0. 0:3005 0. 06802 0. 11498 -0. 00179 VARO15.

:). 4101 15380 0. 03005 1. 00000 -0. 07880 -0.07251 -0.02342 VAR016

' 055? 19207 0. 06802 -0. 07880 1. 00000 0. 93116 -0. 06273 VAR064

043? 17232:► 0. 11498 -0. 07251 0. 93116 1. 00000 -0. 10790 VARO65
.

0970 08032 -0. 0Q179 -0. 02342 -0. 0627.. -0. 10790 1. 00000 VRA004

150) 04634.x 0. 02536 -0. 1356:3 0. 11652 0. 08334 0. 50585 VR13005
.x 166) 00544 0. 02631 0. 25110 -0. 14712 -0. 13977 -0. 05560 VRA006

Cr 12:1 02894;r 0. 01692 0. 02886 -0. 03980 -0. 02710 0. 00348 VRA007
.

184u1 04305;► -0. 02623 -0. 20497 0. 14228 0. 10142 0. 09992 VRAOO8
.

186'1 01581:x -0. 02899 -0. 27589 0. 04072 0. 02178 -0. 06221 VARO10
.
0051 05810 -0. 00217 -0. 02479 -0. 05162 -0. 06227 0. 43402 VAR039
082? 104997 0. 02108 0. 02271 -0. 12684 -0. 1107:3 0. 33404 VAR040

.
396? 14721 0. 02598 0. 28527 -0. 04416 0. 02155 -0. 30496 NEJA41

41711 13408> 0. 06373 0. 19630 0. 10530 0. 19201 -0. 19532 R41
.

>. 266;1 21456 0. 08067 0. 08959 0. 02539 0. 06985 0. 16359 VRA042
0960 10949 -0. 02550 -0. 15154 0. 06814 0. 04534 0. 28903 VAR043

085.) 03662► 0. 00636 -0. 11540 0. 11679 0. 10260 0. 24158 VAR044
.

► . 3260 13994 -0. 02440 -0. 19855 -0. 10257 -0. 16437 0. 12447 . VAR048
04011 05320 0. 02721 0. 03797 -0. 06664 -0. 05735 0. 26859 VAR049

072;) 00281 0. 03667 -0. 06408 0. 04423 0. 02821 -0. 01214 VRA00'2
060 a 04835 0. 04288 -0. 06086 0. 06772 0. 06197 0. 00127 VR8002

065(1 07887 0. 04021 -0. 01687 -0. 021:30 -0. 03987 0. 00048 VRC002

067:1 04925 -0. 06679 0. 08481 -0. 05093 -0. 01314 0. 00749 VRLr002

0370 05553 -0. 05194 0. 04944 -0. 03251 -0. 04819 0. 00303 VRE00'2
097? 05474 -0. 03542 0. 08715 -0. 05342 -0. 01964 0. 01258 VRF002

045`> 02896 0. 06678 0. 01455 0. 00680 0. 00921 --0. 01036 VR000'2
0082 04813 0. 03747 -0. 01204 0. 02439 0. 03712 -0. 01354 VRHO02

011 06023 -0. 01877 0. 00765 0. 02213 0. 01176 0. 00035 VR 1002
-l è 09236 0. 03768 0. 27043 -0. 05054 0. 00898 -0. 20632 NEJA30

364' 13946 0. 03877 0. 27871 -0. 06881 -0. 00583 -0. 19199 I EWO30
1192 19466 0. 07085 0. 08028 -0. 16214 -0. 14053 -0. 00583 R:31

263.`3 05022 -0 02391 0. 07056 0. 10374 0. 12589 -0. 05851 R !Q

400(> 10585 -0. 03651 0. 12:340 0. 21456 0. 22465 -0. 08411 R33
3731 12805 0. 03979 0.27260 -0. 05958 0. 00044 -0. 22751 NEJA55
417` 16954 0. 06:300 0. 28568 -0. 06393 -0. 00138 -0. 18856 DEF0'34

10-.81' 15597 0. 06982 i x. 16262 -0. 04329 -0. 03814 0. 00980 DEFR5
4420 03493 -0. 01910 0. 13489 0. 19671 0 26790 -0.12751 DEFR36
4680 025/.6 -0. 03427 0. 10918 0. 26778 0.:31700 -0. 07368 DEFR37



Vervolg: Basis correlatiematrix

=aiE:F I LE VERNED VERELJ I

VRE:005 VRA006 VRAOO7 VRAC)00 VARO1C) VARO3 AK)

NEJA34 -0. :30021 0.24697 -0. 00179 -0. 41654 -0. 15:316 0. 1:=::3 . 14
NEWO:34 -0. 2614; : 0. 21317 0. 01364 -0. 4035:3 -0. 12811 0. 155. 0-9

-0.04151 -0.05521 -0. 12849 -0. 00702 O. 05102 co 035 05
R36 -0. 09398 Ce 09523 -0. 06849 -0. 09107 -0. 0408'2 -Ce 002 04
R37 -0. 01530 0. 0:3919 -0. 06416 -0. 00714 0. 00180 -0.0149 04

' 21VRA012 -0.21845 0. 21668 -0.02617 -0.27466 -0.1277:3 o. 013
VRE:012 0. 17177 -0.19161 0. 00333 0. 17611 0. 13437 -0. 04S 11

VRC012 0.09535 -0,03414 -0. 00628 0. 15127 0. 026:30 -0.01% 08

VRAU2_ 0. 1 4968: -0. 18021 -0. 01483 0. 20107 0. 02670 -0. 018i 09
VRS023 0. 17267 -0. 1658 1 -0. 01481 0. 15521 0. 06335 -Al 006 07
VRC 025 -0. 17298 0. 15511 -0. 02548 -0. 1:3730 -0. 10728 -0. 022 11

R25 -0. 0:3640 0. 10741 0. 03830 -0. 19946 -0. 05065 0. 148 74

VRE--:026 -0. 18262 0. 15452 -0. 01631 -0. 11943 -0. 08452 -0. 085 04

VRB027 0. 15019 -0. 14626 0. 05466 -0.0990:3 0.1:3405 0. 0741 1
VRA029 -0. 099:33 -0. 13704 -0. 02812 -0. 06990 0. 162:38 0. 07.31 , 05

VRA00'=9 Ce 09010 0. 04278 0. 05829 Cl 14918 -0. 06429 0. 048 0 1
VR0009 0. 06772 0. 06356 0. 04652 0. 12 150 -0. 07091 0 0 35 01

R1:3 -0. 15012 Cl 16699 0. 01234 -0. 18493 -0. 18671 0. 005 08
VARC) 14 0. 046:34 -0. 00544 0. 02894 -0. 04305 -0. 01581 Ce 058 10

VAR015 0. 025:36 0. 02631 0. 01693 -0. 02,523 -0. 0'2899 -0. 00'21 02
VARO16 -0. 1:356"3 0. 25110 0. 02386 -0. 20497 -0. 27539 -0. 024t 02

VARC)44 0.11652 -0.14712 -0. 03980 0. 14228 0. 04072 --Ce 051 12

VAR065 0. 08334 -0. 13977 -0. 02710 0. 10142 0.02178 -0. 062 11

VRA004 0.50585 -0.05560 Cl 00348 (1 09992 -0. 06221 0. 434
VRE:005 1. 00000 -o.19927 0.06911 0.25744 0'. 04484 0.233 14

VRA006 -0. 19927 1. 00000 0. 00386 -0. 25294 -0.44615 -0. 046 ,O6

VRA00)7 Ce 0691 1 0. 00386 1. 00000 0. 04596 -0. 09903 --0. 035 C) 1

VRA000 0. 2 5744 -0.2529 4 0. 04596 1. 00000 0.11286 -0. 148 19

VAR010 0.04484 '-0. 44615 -0. 0990:3 0. 11286 1. 00000 0. 206 14

VAR03'=7 0-2334:3 -0. 04684 -0. 03549 -0. 14834 0. 20675 1. 000 :3u
VAR(04(:) o. 14966 0. 06638 -0. 01982 -0. 19049 0. 14371 0. :308 00
NEJA41 -0.28440 0. 22979 -0. 04961 -0. 35413 -0. 09517 -0. 082 00
R41 -(j. 18654 0. 14644 -0. 04557 -0.26.960 -0. 07485 -0. 002 05

VRA042 0. 10839 -0. 00015 0. 0 3749 -0. 07815 -0. 1 C):309 0. 163 15

VAR04 0). .35079 -0. 21217 -0.00598 Cl 25227 0. 11452 Cl 177 11

VAR044 o. :3o5-!55 -0.16683 0. 00674 (. 18848 0. 0790'2 ' Cl 166 12

VAR')48 0. (:) 9228 =0. 11374 0. 01554 0. 21763 0. 07643 0. 026 00
VAR049 0. 1'9921.'9 0. 05335 0. 02492 -0. 10024 -0. 04280 Cl 560 44

VRA0I(:)2 0.03870 -0. 09177 0. 00948 0. 04304 0. 02875 -Ce 000 O3

VRI3O02 0.10422 -0.12719 0. 05867 0. 12207 0. 04861 o. 0:3 9 00
VRC002 0. 042:33 0. 0:3225 -0. 00382 0. 05215 0. 0202:3 -0. 038 00
VRD002 -0. 14432 0. 12388 -0. 04596 -0. 18587 -0. 0,5155 ' -0. 001 0:3
VRE002 0.02218 0.03152 0. 00292 0. 05333 -0. 0222,4 0. 008 00
VRF002 -0.1737 0.18594 -0. 06:389 -0. 22787 -0. 06048 0. 009 03

VRO002 0. 0196 0. 0332 3 -0. 01696 -0. 041 10 0. 00538 -0. 021 00
VRHO02 O. 09652 -0. 01188 0. 00774 -0. 00141 -0.05168 0.061 02
VRIO02 -0. 00052 -0. 05339 -0. 00051 -0. 01010 0. 01027 -0. C)1: 00
NEJA:30 -0. :3142:3 0. 23102 0. 02868 -0. :34963 -0. 16824 Ce 108 14
NEWO:30 -0. 28950 0. 18017 0. 04528 -0.35347 -0. 13325 0. 126 15

R:1 -0. 03981 -0. 1:3018 -0. 10101 -0. o52:33 0. 07502 0. 068 11

R32 -0. 04215 0,02468 -0. 00527 0. 02722 -0. 03886 0. 00'2 0:3

R33 -0. 0074 9 0. 04788 -0. 0222:3 0. 07063 0. 02421 Cl 022 04

NEJA55 -0.32084 0.2519: -0.00201 -0.40609 -0.15495 0.1d'_ 1:3

DEF034 -0. 28118 0. 2175:1 0. 01204 -0. 38821 -0. 13136 0. 13 18

DEFR_5 -0.02636 -(. 05898 -0. 12795 -0. 02099 Ce 03 7 0 7 0. 04 05
DEFR36 -0. 10130 0. 0975 -0. 06814 -0. 09786 -O. 04231 -0. 00 04

DEFR37 -- 0. 01867 0. C C702 -0. 06727 -0.01556 0.00085 -0.00 04



Bijlage 11 c

VARO? AR040 NEJA41 R41 VRA042 VAR(143 VAR044

0. 1:3:3 , 148.:38 0. 6C)/.1:_: t). 4:3031 0. 20975 -0. 37205 -0. 30607 NEJA:4

0. 155 19292 0. 5251:4 0. 3-99'24 C). 20644 -0. 27601 -0. 22112 . NEWt-i:34

0. 0F . 059'28 0. 15000 C). 063:36 C). 1 1'27:3 0. 1961'? 0. 07816 R 3:5
0. 00 2 " 04:34 3 0. 44371 0. 68798: 0. 2667:) -0. 0::15/ -ti. 06187 R36

-0. 014 04'231 0. 34166 0. E.6025 <). 2 523 0. 09113 0. 03408 R37

0. 018 21097 C). 28:380 C). 16446 0. 03C)14 -0. 13432- -0. 09985 VRA01'2

-0. 048 . 1 f359 -0. 17715 -0. 07777 -0. 04608 0. 07012 0. 09404 VRE:012

-0. 015 08344 -0. 159 12 -0. 11 l'.;)4 -0. 0511 1 0. 0:3407 0. 0224', VRCO 12

-0. 018 09302 -0. 1 2 : -0. 0435/. -0. C)0287 0. 086222 0. 09467 VRA02:3
•0. 006 07301 -0. 09649 0. 027:31 0. 02420 0. 08288 0. 10275 VRB02:3
0. 022 11642 0. 20652 0. 11:398 0. 01982 -0. 1456:3 -C). 14732 VR)_ 025
0. 14 8F 24101 O. :34289 0. 28834 0. 25690 =0. 05059 -0. 06692 R25
0. 08:5 04918 0. 16015 0. 02434 -0. 04246 -0. 20129 -0.16895 VRE:026
0. 074 13743 -0. 01009 0. 0175:3 0. 05002 0. 02258 0. 0187$ VREB027
0. 073 05930 0. 20675 0. 09754 0. :30733 0. 07120 0. 07786 VRAO29
0. 048 01116 -0.10499 -0.07104 -0.00956 0.03589 0.07075 VRA00'.p

t3. 035 . 01819 -0. 07295 -0.05814 -0. 01:367 0. 00699 0. 04548 VRE:009

0. 00 5 08269 0. :39617 0. 41784 C). 26622 -0. 09607 -0. 08521 R1:3
0. 058 10499 0. 14721 0. 1:3408 0. 21456 0. 10949 0. 03662 VARO14

0. 0029; 02108 0. 02598 0. 06 373 0. 08067 -0. 02550 0. 00636 VARO15
0. 024k, 02'271 0. 28527 C). 19630 0. C)8959 -0.15154 -0. 1 1540 VAR016

0. 051 . 12684 -0. 04416, 0. 10530 ' 0. 02539 0.06814 0. 11679 VAR064
0. 062 11073 0. 02155 0. 19201 0. 06985 0. 04534 0. 10260 VAR06_
0. 4:3 4 33404 -0,30496 -0. 19532 0. 16359 0. 28903 0. 24158 VRAO04

14966 -0. 38440 -0. 18654 0. 108:39 0. :35079 0. 30555 VRE1005
0. 04/, 06638 C). 22979 0. 14644 -0. 00015 -0.'21217 -0. 16683 VRA006
0. 035 01982 -(1. 04961 -0. 04557. 0. 03749 -0.00598 0. 00674 VRA007
0. 148 19049 -(). 35413 -0. 2696.0 -0. 07815 0. 25227 0. 18848 VRAC)0E:
C). 206v. 14871 •-0. 09517 -0. 07485 -0. 10309 0. 11452 0. 07902 VAR010
1. 0000 80839 -0. 08229 -0. 00276 0. 16383 0. 17752 0. 16669 VARO 3:'
0. 8081. 00000 -0. 00949 U. 05081 0. 151 12 . 0. 11880 0. 12877 VAR(-)4(.)
0. 092p 00949 1. 00000 0. 68545 0. 24207 -0. 51596 -0. 46082 NEJA41
0. 002 .05081 0. 68545 1. C )0)000) 0. 28098 -0. 12977 -0. 12506 R41
0. 16? 15112 0. 24207 0. 2809$ 1. 00000 0. 10101 0. 07525 VRA042
0.177 11880 -0.51596 -0.12977 0.10101 1.00000 0.84780 VAR! i4:
C). 1 /: D 12877 46082 -0. 1'250/. 0. 07525 C). 84780 1. 00000 VAR044
0. 02/.D 00874 -0. 52906 -C). 52190 -0. 28763 0. 1:3132 0. 1023/. VAR04$
0. 540 k 46646 -0. 0375:: 0. 0081"1 0. 19792 0. 12876 C). 13095 VAR049?
:3. 000 '1 03558 -C). 10155 -0. 06502 0. 06166 0. 0372:? -0. 002:33 VRA(-)(-)2

). 0 00515 -0. 13820 -0. 06574 -C. 03065 0. 13161 0. 09355 VRB002
03_: 00868

b
-0 01872 0. 05.= 3/• 0. 03998 0. 09757 0. 06650 VR1-:C )02

OU1 03537 0. 20940 0. 07367 -0. 06536 -0. 21017 -0. 1'276'? VRD002
3. 0o3b 00929 -0. 04:380 -0. 03668 0 01121 0. 04244. 0. VREE X02
3. OC)9 03227 0.'24242 0.10025 -0. 08022 -0. 234$7 -C). 15161 VRFt 102
3. 021 003731 C). 05480 C). 0924$ 0. 010'?3 0. 0544:3 C). 0310:3

3. 0/.1 02079 -0. 02276 -0. 00 559 0. C) 7:_4 -0.00117 -0.04822 VRH0 i2
3. 01:3 00813 -0. 05814 -0. 05447 0.00464 0. 01865 0.05150 VRIOU2
_). 108 14642 0. 59796 0. 45607 0. 21849 -0. :3/.84 7 -0. 29651 NEJA:_:0
^. 12/. 15463 C). 5296.6. C). 41 901 C). 18450 -0. 3046:3 -0. 2367.3 NEW0:3(-)
_). 0/. 8 11845 0. 07257 0. 16524 C). 1062,1 0. 24016 0. 10839 R=.1
3. 002 03088 0. 29725 0. 4599:3 . C). 21165 -0. 02917 -0. 0:3357
3. C) 1 04564 0. :3:3179 0. 58245 0. 28201 0. 04252 -0. 0071
?.109p 13637 0. 6169$ 0. 43772 0. 19860 -0. 37898 -0. 31476 NEJA55
3.132 18009 0. 5352$ 0.•40575 0. 18974 -0. 2804$ -0. 22513 EiEFC )34

05896 0.1487:= 0. 06275 0'.12820 C). 20419 0. 09479 EiEFR::S
>. 001 k) 04259 0.43741 0.70178 0.2597:_ -0. 01275 -0. 04571 DEFR-:6
3 0091) 0)4109 0. 3316 6 0. /.7=;00 0 24214 0. 1 1709 0. 05847 DEFR:37



Ik

Vervolg: Basis correlatiematrix

'=a1E:F I LE VERNED VER 1 1J I

VARC )48 VAR049- VRA002 VRBO02 VR0002 VRD0 0(

NEJA:34 -0.38119 0. 07848 -0. 12443 -0. 09972 -0. 00471 0. 21
NEW0:34 -0.:=7:314 0. 08185 -0. 1364.0 -0. 08751 0. 01818 0. 19

-0.16185 -0. 02219 -0. 01895 0. 04:323 0. 16974 -0. 11
R36 -0. 41521 0.00199 -0. 02800 -0. 052:37 0. 198:31
R:37 -0. :39127 -0. 01142 -0. 01517 -0. 01786 0. 25:300 -0. 15 02
VRA012 -0. 08979 0. 00871 -0. 13499 -0. 1278 6 0. 00116 0. 1s C)3(

VRBO12 U. 07907 -0. 0:3947 0. 07899 0. 11574 -0.05830 -0. 10 01)
VRCO12 0. 08634 -0.03647 0. 04995 0. 05022 -0. 01082 -0. 07
VRA02:3 -0.00771 -0. 00265 0. 072'25 0. 11919 -0. 00594 --0. 13 .,n:

-0. 0584. 0. 00835 0. 06982 0. 12907 -0. 01225 -0. 1 2 )11:
VRC025 -C ) 09-559 -0. 0:3640 -0. 1 1'--'2 9 -0. 03531 -0. 02052 0. 10 n5,

R2:1 -0. 22 477 0. 09457 -0.07114 -0. 06.032 0. 01819 0.08 00'
VR6026 0. 03690 -0. 07162 -0. 07457 -0. 01043 -0. 08900 0. 10
VRE027 -0. 1183:3 0. 02456 -0. 07281 0. 14550 0. 069'8 -0. 13 ír?:
VRAO29 -0. 26979 0. 10122 -0. 01044 -0. 10207 0. 16.354 -0. 02 C) 1 i
VRAOO9 0. 08010 -0. 01324 0. 11157 0. 10816 -0. 0582 -0. 13 02
VR 6009 C). 08520 -0. 01761 0. 10312 0. 096?'2 -0. 03692 -0. 11 02
R13 -O.^2689 0. 0407..3 -0. 0721:3 -0. 06016 0. 06505 0. 06. n,
VAR014 -0.13994 0. 05 3'20 -0. 00281 -0. 048 35 0. 07887 -0. 04
VARC )15 -0.02440 0. 02721 0.03667 0. 04298 0. 040'21 -0. 06 0 5

VARO 16 -0 19855 0. 03797 -0. 06408 -0. 06086 -0. 01687 0. 08 J')4'

VAR064 -0.10257 -0. 06464 0. 04423 0. 06772 -0. 02130 -0. 05
VAR065 -0.16437 -0. 05735 0. 02821 0. 06197 -0. 03987 -0. 01 0 4'
VRAC i04 0, 12447 0. 26859 -0. 01214 0. 00127 0. 0004 8 0. 00 00
VRE:005 C). C)9228 0. 19269 -0. 0:3870 0. 106'22 0. 042'3 -0. 14 02
VRAOOC-• -0. 11:-:74 0. 053 -0. 09177 -0. 12719 0. 03225 0. 12 n:3

VRAO('.)7 0. 01554 0. 02492 0. 00948 0. 05867 -0. 00382 -,0. 04 00
VRA008 0. 21763 -0. 10024 0. 04304 0. 12207 0.05215 -0. 18 (:) 5
VARO 1 C) 0.07649 -0. 04280 0.02875 0. 04861 0. 02023 -0. 06! 02
VAR039 0. 02655 0. 56011 -0. 00005 0. 03900 -0. 03819 -0. 00 00
VAR04O 0.00874 0. 4é-666 -0. 03558 -0. 00515 -0. 00868 0 . 3 of)
NEJA41 -0. 52906 -0. 03753 -0. 10155 -0. 1:3820 -0. 0187'2 0. 20' 04
R41 -C). 52190 0. 0o811 -0. 06502 -0. 06574 0. 05:336 0. 07 ).)

VRAO42 -0. 28763 0 19792 0. 06166 -0. 030é-5 0. 0399:3 -0. 06 01
VARO43 0. 1 31 _̂'2 0. 1287é- C). 0'372:3 0. 1:3161 C). 09757 -0. '21) 04
VAR044 0. 10236 0. 13095 -0. 002:33 0. 09:355 0. 06650 -0. 12 Ci=

VAR(-)4=8 1. 00000 -0. 02359 0. 14460 0.11047 -0.09466. -0. 14 0^-

VAR049 -0. 02'3 5 =: 1. 00000 -0. 01111 0. 05761 -0. 01659 -0. 00 02
VRAC)(')2 0. 14460 -0. 01111 1. 00000 -0. 19761 -0. 233 52 -0. 46 11
VRB002 0. 11047 0. 05761 -0. 19761 1. 00000 -0. 16.997. -0. _'3: 08
VR0002 -0. 09466 -0. 01659 -0. 23352 -0. 169'?7 1. 00000 -0. 40 lo
VRC100'2 -0. 14556 -0. 00575 -0..465:30 -0. 33866 -0. 40021 1. 00 20
VRE002 0. 05284 -0. 02650 =0. 11931 -0: 08684 -0. 10'262 -0. 20 C)0

VRF002 -0. 17579 -0. 0.3599 -0. 40348 -0. 29:367 -0. 34704 0.86. 17
VROO(.-)2 -0. 19x:57 -0. 00807 -0. 15680 -0. 11412 0. 67146 -0. 26 (1-.

..1 VRH(')(')2 0. 0O( :35 0. 00406 0. 46635 -0. 09215 -0. 10890 -0.21 05

VRIOC)2 0. 09265 -0.02202 0. 51195 -0. 10116 -0. 11955 -0. 23 06

NEJA:30 -0. 35403 0. 09969 -0. 10256 -0. 12049 0. 05567 0. 19 14

NEW030 -0. 3443-.'2. 0. 082'2 1 -C). 1.3568 -0. 08334:3 0. 04253 0. '20 14
R:= 1 -0.09880 0. 00654 -0. 02842 -0. 00760 0.17187 -0. 09 (-)o

R-32 -0.27159 -0. 0121:3 -0. 04079 0. 04364 0. 18147 -0. 11 0'2
R -0. 35861 -0. 02940 -0. 03946 0. 00'264 0 -, 8255 -0. 18 . 00
NÈJAS5 -0.:38440 0. 07520 -0. 13326 -0. 10066 0. 00911 0.20
DEFO _:4 -0.37807 0. 07607 -0. 1517.3 -0. 08803 0. 03407 C). 19 07

DEFR -0. 1901 -0. 02370 -0. 02105 C). 04659 0. 14473 -0. 09 07
rr DEFR :6 -O 40:389 0. 00069 -0.02842 -0. 03088. 0. 19162' -0. 09:

DEFR37 -C ). :38394 -C). o 1449 -0. 01606 0. 01032 0. 24469 -0. 16 O_



Bijlage lid

VRDO EO02 VRF002 VRI_ 002 VRHO02 VR I 002 NE-JA30

0. 21 08924 0. 24614 0. 04621 0. 004:35 -0. 04675 0. 84271 NEJA _:4

0. 19 08508 O. 22363 0. 07635 -0.01227 -0. 06297

1

0. 77995 NEWC1::4

-0. 11 0700é- -0. 03617 0. 11453 -0.07929 0. 12914 0. 14566 R35

- 0. 08} 0340 0 -0. 05276 0. 23803 -0. 02383 -0. 03350 0. 26061 R:34

-0. 15 02805 -0. 13267 0. 28152 -0.04543 -0. 03343 0. 08107 R:37

0. 18 03029 0. '20674 -0. 00530) -0. 07169 -0. 06467 0. 22370 VRA012

-0. 10 . 01815 -0. 10646 -0. 02680 0. 04804 -0. 00045 -0. 14262 VRE:012
-0. 07 ;. O'22F66 -0. 09717 -0. 06570 0. 03466 0. 05752 -0. 20438 VRCCI12

--0. 13 L, 00826 -0. 1401 L-. -0" 00297 0. 06855 0. 0034'3 -0. 09857 VRA02:3

-0. 12 ` 01226 -0. 12723 -O. 00874 0. 11813 -0. 02075 -0. 06040 VR13023

0. 10 ; 05550 0. 11621 -0. 04700 -C. 0298.7 -0. 06690 0. 14153 VRC025

0. 08 ' 0073é- 0.07271 0. 0029é- -0.06850 -0. 01596 0. 27397 R25

0. 10 06623 0. 10855 -(1, 1206.7 -0. 02658 =0. 04658 0. 08594 VR B026
-0. 13 , 09317 -0 1133:3 0. 01620 0. 0644'7 -0.05804 0. 03558 VR13'027

-0. 02 " 00164 0. 0165_: 1i. 09297 -0. 12469 -0. 01268 0. 13529 VRA029

-0. 13 02151 -0. 16.1981 -0. C>2651 O. 019317 0.07840, -0.03354 VRA009

-0. 11 02700 -0. 151:39 -0. 0'3412 0. 0852: 0. 06996 -0. 02114 VRC:009
0. 06 03-•746 0.09710 0. 04557 0.00882 -0. 01176 0. :35145 R13

-0. 04 , 05553 -0. 05474 0. 02896. -004813 0. 06023 0. 09236 VARO14

-0. 04, 051'=!4 -0. 0354'2 1?. 0667:: 0.0=747 -0. 01877 0. 03768 VAR015

0. U8 - 04944 0. 05715 0. 01455 -0.01204 0. 00765 0. 27043 VARO16

-0. 051 , 0:''251 05342 0. 00680 0. 024:_ 9 0.0221:= -0. 05054 VARO64

-0. 01: , 0481'? =0. 01'9.4 0. OCt921 0. 0:3712 0.01176 0.00898 VAR065

0. 00' . 0090.3 0. 01'25 -0. 0103/-, -0.01354 0.00035 -0.20632 VRA004

-0. 14 02218 -0. 1737E: 0. 00196 C1.09(- - 52 -0.00052 -0. 3 1423 VREO05

0. 12 0:3152 0. 18594 0. 0:=.323 -0. 0118,11 -0. 05:3:39 0. 2:3102 VRAO06

-0. 04. ; 00292 -0. 06389 -0. 016'?6 0. 00774 -0.00051 0.02868 VRA007

-0, 18 . 0533 :3 -0 2,2787 -0. 04110 -0.00141 -0. 010110 -0. 3496 VRAC>0S

-0. 06 02'2_=4 -0.06048 0. 00538 -0. C)516 0. 011?27 -0. 16824 VARO 1 C)

-0. 00 , 00845 0. 00960 -0. 02115 0. 0/.120 -0.01361 0. 10899 VAR0:=:'?

0. 03 0! 1 929 0. 03227 0. 00 373 0.02079 -0. 0081 3 0. 14 é, 42 VARO4C 1

0. 20'b 04380 0. 24242 0. 05480 -0. 02276 -0. 0514 0, 59796 NEJA41

0. 07. ' 03648 0. 1 01035 0. 0.9248 -0. 00559 -0.05447 0.45609 R41

-0. O6 01121 -0. 08022 0. 010'9 0.06734 0. 00464 0. 21849 VRA042

-0.21 04246, -0. 2:3487 C>. 05443 -0. 00117 0. 01869 -0. 36847 VARO4:=:

-0. 1 , o _'90:3 -0. 15161 0. 0310:3 -0. 04822 0.05150 -0.29651 VARC 144

-0. 14 1 05284 =0. 17579 -0. 19357 0. 00035 0. 09265' -0. :3540:3 VARO4

-0. 00 02650 -0. 03599 -0.00807 0.00406 -0.02202 0.09969 VAR! X49

-0. 464 1 1'?31 -0. 4o34::-:: -0. 156801 'Cl. 46635 0. 51195 -0. 10256 VRA002

-0. 08684 -0. 29367 -0.11412 -0. 09215 -0.10116 -0. 12049 VRE:002

-0. 40 10262 -0. 34704 0. 67146 -0. 10:390 -0.11955 0.05567 VRC002
1. 00 20448 0.86714 -C), 26873 -0.21699 -0. 23821 0. 19159 VRD002

-0. 204 00000 -0.177:32 -0" 06891 -0. 0_°_564 -0 06108 -0.14882 VREOO2

0. 86 1) 177:32 1. (-)0000 -0. 23:3012 -0.18816 -0. 20656 0. 22192 VRF002

•0.26 ,1 06891 -0. 23302 1. 00000 -0.07312 -0. 08027 0. 09720 VR1 ;01019

0. 21. 05564 -0. ,18816 -0.07312 1. 00000 -0. 06482 0 03720 VRHOO2

0. 23: > 06108 -0. 20656 -0. 08027 -0.06482 1. 00000 -0. 05745 VRIOO2

0. 191f1 14882 0, 2 2192 0. 09720 0. 033 7,2 0 -0. 05745 1. 00000 NEJA30
0. "201 7 14065 0.2774 0. 0930,9 -0. 003'20 -0. 07609 0.89712 NEWO:3O

0. 090 1 00?'? 1 -0. 013E:2 0.15836 -0. 07106 C)- 11685 0,03830 R:31

0. 11 02602 -0. 08944 0.15864 -0. 0:3460 -0. 02833 0. 14815
R0. 18FC1 00290 -0. 1508E: 0. 27274 -0. 078'- -0. 012551 99. 00000 .

0. 207 550 0 23955 C>. 04264 -0. 0226=: -0. 04295 0. 83125 NEJA55
0. 19:=.kj 07977 032092 0. 07469 -0.04609 -0. 06039 0. 76856 DEFC134
C 1. 09(:) 07109 -0.01:367 '0. 119 1:3 -01, 07454 0. 12,690 0. 15365 DEFR_5
0. 093-.1 03656 -0. 06143 0. 2:_:6?8 -0.0204:_: -O. 03460 0. 26299 E1EFR'6

0. 167,1"; 0.324_ -0.141"" 0. 286'21 -0, 0:?931 -O. 036 92 0. 08327 DEFR37



Vervolg: Basis correlatiematrix

:_:i IBF I LE IVERNEE' VERSUI

1

NEW030 R.31 R 833 NEJA55 DEF0

NEJA:34 0. 77235 0. 03289 0. 16196 0. 13246 0. 96922 0. 86s -t9MC
NEWO:34 0. 87601 0. 20:31 3 0. 11589 0. 17521 0. 85561 0. 971. -,,1•^
R3 5 0. 21939 0. 81644 -0. 01823 0. 63531 0. 07924 0. 25,
R:3 é- 0. 24084 0. 37279 0. 93983 0. 93103 0. 27930 0. 27
R'37 0. 1481 0. 82053 0. 93231 0. 93758 0. 09416 0. 18 1 24c
VRAc i 12 0. 24835 0. 15162 -0. 00459 0. 02720 0. 25329 0. 301 ,11•a•,C
VRE;9) 12
VRC:012

-0. 16252 -0. 15985
-0. 241 35 -0. 11491

-0.
0.

06123
12548

-0.
-0.

05885
05922

-0.
-0.

16931
21287

-0. 191
-0. 26

t 1 2
1

VRA02 -0. 11347 -0. 13676 0. 00055 0. 04547 -0. 10615 -0. 1 11 ^^qF q
VRE:02 -0. 06554 -0. 09992 0. 02247 0. 08044 -0. 05745 -0. 06, ,)4' SE
VRC025 0. 14264 0. 07178 0. 08666 0. 09559 0. 12457 0. 13 t),:'
825 0. 296:35 0. 40728 0. 13696 0. 17568 0. 30393 0. '321 -,.?. .,
VRE-:026 0. 09109 0. 02383 -0. 00182 -0. 06868 0. 08190 0. 0? . , r 1 f
VR0 C)27 C). 131 -0. 01303 -0. 113,73 -0. 18612 0. 08866 0.
VRAO29 0. 18498 0. 10911 0. 2'28'33 0. 30695 0. 16689 0. 15 1 4
VRAO 09 -0. 04223 -0. 10686 -0. 02,300 -0. 0? 129 -0. 04565 -0. 06 tlr 9 ï
VRB009 -0. 02410 -0. 11548 -0. 08249 -0. 08784 -0. 02854 -0. 04.• (34
R1:, 0. 34441 0. 11959 0. 2635? 0. 40007 0. 37328 0. 41 t F ,1
VARO14 0. 13946 0. 19466. 0. 0502 2 0. 10585 ' 0. 12805 0. 16.' t.ïcc
VARO15 0. 0=:877 0. 07085 -0. 02391 -0. 03651 0. 0:3979 0. 06 ^ibgr
VARO 1,5 0. 27871 C). 08028 0. 07056 0. 12340 0. 27260 0. 28^ 1 5,2
VAR064 -0 06881 -0 16214 0 10374 0 21456 -0 05958 -0 06. . . . . . 1
VAR065 -0. 00583 -0. 14053 0. 12589 0. 22465 O. 00044 -0. 001 C^ ?8
VRAO04 ' -0. 19199 -0. 00583 -0. 05851 -0. 08411 -0. 22751 -0. 18. cl09e
VRG005 ' -0.28950 -0. 03981 -0. 04215 -0. 00749 -0. 32084 -0. 28 OYh.
VRA006 0. 18017 -0. 13018' 0. 02468 0. 04788 0. 2519 3 0. 21 , n. 6
VRA007 0. 04528 -0. 10101 -0. 00527 -0. 02'2 2 3 -0. 00201 , 0. 01 1-M
VRA00:81 -0. 35347 -0. 05283 0. 02722 0. 07063 -0. 40609 -0. 3 8 n?C^`
VAR010 -C). 13325 0. 07502 -0. 03886 0. 02421 -0. 15495 -0. 1:3 7
VARO39 0. 12648 0. 06826 0. 00243 0. 0227:3 0. 10912 0. 1:3'i
VAR040 0. 15463 0. 11945 0.03088 0. 04564 0. 13637 0. 18
NEJA41 0. 52966 0. 07'257 0. 29725 0. 33179 0. 61698 0. 53 1488;
R41 0. 41901 0. 16524 0. 45993 0. 58245 0. 43772 0. 40
VRA042 0. 18450 0. 10621 0. 21 165 0. 28201 0. 19360 0. is. 8:
VAR043 -0. :3046: 1:, 0. 24016 -0. 02917 0. 04252 -0. 37898 -0. 28 04:
VAR044 -0. 2_673 0. 10839 -0. 0'3357 -0. 00715 -0.:31476 -0. 22
VAR048 -0. 34462 -0. 09880 -0.27159 -0. 35861. -0. 38440 -0. 37 Vo:
VAR049 0. 082'2 1 ' 0. 00654 -0. 01213 -0. 02940 0. 07520 0. 07 0 ,.^
VRA002 -0. 1:3568 -0. 02842 -0. 04079 -0. 0 394 6 -0. 1:3326 -0. 151 021'
VRB002 -0. 08343 -0. 00760 0. 04364 0. 00264 -0. 10066 -0. 08 ,;)qF.'
VR0002 0. 04253 0. 17187 0. 18147 0. 28255 0. o0911 0. 03 144'
VR0002 0. 20143 -0. 09002 -0. 11913 -0. 18613 0. 20770 0.19 : ,
VREO02 -0. 14065 -0. 00991 -0. 02602 0. 00290 -0. 08550 -0. 07, 071 '
VRF! OU'2 0. 22774 -0. 01382 -0. 08944 -0. 15088 0. 23958 0. 22 alt`;,
VRi3002 0. 09308 0. 15836 0. 13864 0. 27274 0. 04264 0. 074 1 1 `J

VRH002 -0.00320 -0. 07106 -0. 03460 -0. 07439' -0. 02268 -0. 04' 074'
VR 1002' -0. 07609 0. 11685 -0. 02833 -0. 02551 -0. 04235 -0. 060 1 2é,•
NEJA'30 0. 89712 0. 03830 0. 14815 99. 00000 0. 83125 0. 76 1 5

-
NEWO _:0 1. 00000 0. 19482 0. 09050 0. 14 452 0. 76001 0. 861
R:= 1 0. 19482 1. 00000 -0. 04621 0. 51869 0. 03289 0. 20 ,i11é
R: C). 09050 -0. 0462,1 1. 00000 0. 99262 0. 16839 .. 0. 124

0. 14452 0. 51 869 0. 99262 1. 00000 0. 14588 ' 0. 18. '. 1.
NE JA55 0. 7/-,001 0. 03289 0. 16839 0. 14588 1. 00000 0. 88 • X154
DEF034 0. 86397 0. 20765 0. 12469 0. 18904 0. 88064 1. 00c. 4.

DEFR:35 0. 20. 80675 -0. 01801 0. 61829 0. 05471 0. 26 000.
DEFR: e 6 0. 84518 0. :37101 0. 94092 0. 93'248 '0. 27088 0. 264 11
DEFR _,7 0. 15065 0. 8205.. 0. 9:3289 0. 93841 0. 0 3920 0. 17 ' C,

L



Bijlage 11e

DEFO FR35 LiEFR:36 DEFR37

0. 86 1C)96 08 0. 26625 0. 04812 NEJA:34
0. 97 °24930 0. 2547:: 0. 16145 NEW034
0. 25 4909 1 0. 19225 03890 R35

0. 27 •'05:36 0. 98427 n, 97374 R:36
0. 181 12.403 0. 97463 0. 98::41 R:37
0. 30;,09902 0. 08002 0. 05:30: VRA012

-0. 19 `11238 -0. 03204 -n. 00372 VRG012

-O. 26 1 3736 -0. 06532 -o. 01,'2'7 VRCO127
-0.11Ff04E,48 -0. 01684 0. 0049'2 VRA02
-0. 0^, t )4583 0. 02044 c1. 0429:3 VRE02::

0. 1.^ 7220 0.11566 0. 11154 VRi=025
0.2 .,42 3 0. 24136 0.

;5

0. 09 01Q62 -0. 02577 -0. 054. 8 VRL:026

0. 07 008:31 -0. 09197 -0. 20488 VRE:027

0. 157 14234 0. 18451 cj. 22117 VRA027
-0. 06.0$97:, -0. 06:330 -n. 0$5:3$ VRA009^

-0. 041, 09342 -0. 0603-7 -0. 0857:3 VRL-:009

0. 41 16011 0. 44207 0. 46816 R 1...33

0. 16 15597 0. 0349:3 0. 02566 VARO14
0. 06: 0698'= -0. 01910 -0. 03427 VAR015
0. 2$ 16262 0. 13489 0. 10918 VAR016

-0. 06 1: 04329 0. 19671 0. 26778 VAR064
-0. 0011.0:?814 0. 2!•790 0. 31700 VAR065
-0. 18 00980 -0. 12751 -0. 07368 VRA004
•0. 281f 02636 -0. 10130 -0. 01867 VRL-:ijn5
0. 217f. 05898 0. 09785 0. 03702 VRA006-
0. 01?J̀. 12795 -0. 06814 -0. 06727 VRA007

-0. '80 02099 -0.09786 -0. 01556 VRAO08
'0. 131 03707 -0. 04231 0. 00085 VARO10

0. 13 04578 -0. 00182 -0. 00992 VAR 0:3 9
0. 1800. 05896 0. 04259 0. 04109 VAR040
0. 5 51 1487 3 0. 43741 0. 33166 NEJA41
0. 40 ^, 06275 0. 70178 0. 67300 R41

0. 189f: 12820 0. 25973 0. 24214 VRA042
0. 280'' 20419 -0. 01275 0. 11709 VARC)4
0. 225' 09479:

'
-0. 04571 0. 05847 VARc 144

0. :378. 1401 -0. 40889 383Q4 VAR048
0. 076 02370{{ 0. 00069 -0. 01449 VAR049
0. 151 `̀ 02105 -0. 02842 -0. 01606 VRA002
0. 088 04659 -0. 0308 o. 010:32 VRF-:002
0. 034 1447.3 0.19162 0. 24469 VRC 002
). 19:3 040:_ 8 -0.09215 -d 16781 VRDo02

07. 07108 -0 03656 -0 03242 VREOO2•2

^. 074 . 01367
11913

.
-0. 0614::
0.2369$

-0.
0.

1418:?
28621

VRF002
VR0002

1.046 07456 -0.02043 -0. 0:3931 VRH002,
1. OE•0 12690 -0. 03460 -0. 0:?672 VRI002
1. 76$ 15365 O. 26'299 0. 05327 NEJA:30
). X63 2.29:31 0. 24518 0. 15045 NEWO:3O
). 2072 80675 0 37101 8'2053 R:10
) 124

. .
.

189
01801 0. 9409.7 0. R3 2

?. 889
l- ' 18'29
05471

0 9324$
0. 270 _:8

9_841 R
(1 03920 NEJA55

000 26494 0. 264/,0 0 17=29 DEF034
>.264 00000 0. 2112 2 0.03598 LiEFR.35
^. 2641 ''1122 1. 00000 0. 99121 DEFR36

173{ 03598 0.99121 1. 00000 DEFR_!7



Vervolg: Basis correlatiematrix

U UE:F I LE VERNED VERE:! i I

VARIAE-:LE MEAN 5TANDARD DEV <=:A'=E_'

NE.JA _;4 0. 4304 Ce 4''99
NEWO=4 5. 0652 1. 7146 843
R:3 2:--:4. 0124 157. 6510 404
RW. 116. 77 193. 9064 5/
R07 1.31. 5112 222. 1061 401
VRAO12 0. 6512 i . 4769 :34:=
VRBO12 0. 161 0. 3681 84:--:
VRC012 0. 0700 0. 2553 8 4:3
VRA02._: 0. 1302 0. 3846 =10
VRB02.. 0. 677:8 1. 5750 '10
VRC025 0. 7525 0. 4319 70 3
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VAR042 5. = 1 W. 1. 9071 S17
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VAR049 0. 1716 0. 3773 775
VRAí tr'2 0. 2135 0. 4100 34:_

0 4:z-.,
VRC:002 0. 167:--: 0. 3734 8
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VRE002 . ' 0. 0498 0. 2177
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vR'H i:) 2 0. 055: 0,2296 84:3
VR I 02 Ce 0464 0. 2492 84-
NEJA30 0. 47^ 84 0. 4999 671
NEW<_> K) 51 111:3 1. 7010 671
R.31 23:3 3095 1 8. 1392 336
R32 1 35, 1 22 310. 2066 456
R: 150. 107:3 275. 5711 317
NEJA55 0.4721 0.4995 34_
DEFO34 5.0474 1.7092 84:=

5 3DEFR3 2 34. 8083 156. 8326 412
DEFR36 . 118, 1693 201. 3753 567
DEFR37 135 9898 232.5743 94



Bijlage 12a:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, .m.u.v. de variabele 'woonplaats', met
als afhankelijke variabele de zwaarte van de door de o.v.j. gevorderde straf
(NEW030); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een mis-
drijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 671)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 voorlopige hechtenis neen/ja
2 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf)
3 werksituatie zonderlmet werk
4 agressie tegen. goederen neen/ja
5 strafrechtelijk verleden - algemeen

totaal

.28 .28 .40 42

.03 .31 .16 17

.03 .34 -.16 17

.01 .36 -.12 13

.01 .37 .11 11

.95 100

R = .61

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', incl. de variabele R13 (N= 671)

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf)
2 werksituatie zonderlmet werk
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
4 nationaliteit Nederlands neen/ja
5 strafrechtelijk verleden - algemeen
6 leeftijd
7 agressie tegen goederen neenlja

totaal

R .57

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde
variantie

variantie
cumulatief

regressie
coëfficiënt

procenten

.13 .13 .23 18

.10 .23 -.20 16

.03 .26 .18 14

.02 .28 -.24 19

.02 .30 .19 15

.01 .31 -.12 9

.01 .32 -.11 9

1.27 100

Regressie lll. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen; m.u.v. de variabe-
Ie 'woonplaats', excl. de variabele R13 (N= 671)

1 werksituatie zonderlmet werk
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade

3 agressie tegen goederen neen/ja
4 , aantal daders een/meerdere
5 nationaliteit Nederlands neen/ja
6 strafrechtelijk verleden - algemeen
7 leeftijd

totaal

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde
variantie

variantie
cumulatief

regressie
coëfficiënt

procenten

.13 .13 -.18 1'4

.05 .18 .19 15

.03 .21 -.14 11

.02 .23 .15 12

.02 .26 -.27 21

.02 .28 .21 17

.01 .29 -.12 10

1.26 100

R= .54



Bijlage 12b:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de.
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de aard van de door de o.v.j. gevorderde straft
(NEJA3Ó); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens'een mis
drijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 671)

percentage percentage standaard idem I
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantje regressie procenten
variantje cumulatief coëfficiënt

1 voorlopige hechtenis neen/ja .36 .36 .49 61
2 werksituatie zonderlmet werk .02 .38 -.16 20
3- maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .02 .40 .15 19

totaal .80 100

R=.63

Regressie fl. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', incl. de variabele R13 (N= 671)

percentage percentage
toegevoegde verklaarde

verklaarde variantje

variantje cumulatief

standaard

partiële
regressie

coëfficiënt

idem
in

procenten

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .12 .12 .24 . 19
2 werksituatie zonder/met werk .09 .22 -.20 . 16
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .02 , .24 .17 14

4 nationaliteit Nederlands neen/ja .02 .27 -.27 22
5 strafrechtelijk verleden - algemeen .01 .28 .20 16
6 leeftijd .02 .30 -.16 13

totaal 1.24 100

R=.55'

Regressie 111. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m. u. v. de varia-
bele 'woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 671)

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantje
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

1 werksituatie zonder/met werk .12 .12 -.18 14
2 aantal daders een/meerdere .04 .17 .14 11
3 nationaliteit Nederlands neen/ja .03 .19 -.29 22
4 waarde gestolene c.q. hoogte materiële

schade .03 .23 .18 14
5 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .25 .22 17
6 leeftijd .02 .27 -.17 13
7 agressie tegen goederen neen/ja .02 .28 -.11 9

totaal 1.29 100

R = .53

je



Bijlage 12c:

met de
ts', met
fe straf
en mis-

idem
in

Docenten

61
20
19

100

wriabe-

idem
in

ocenten

19
16

14

22

16

13

Regressie 1. Resultaten -van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m. u. v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de hoogte van de onvoorwaardelijke boete 1) gevor-
derd door de officier van justitie (R31); strafrechtelijk meerderjarige mannen
veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwar-
taal 1976 (N= 336)

1 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
2 tijd tussen plegen en vonnis rbk.
3 duur voorlopige hechtenis
4 arrondissement Maastricht neen/ja
5 ressort Den Haag neen/ja
6 agressie tegen goederen neenlja
7 burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd
8 dèlict: voltooid of poging
9 sociale laag

totaal

R=.53

percentage percentage. standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

.17 .17 .36 27

.02 .19 .13 10

.02 .21 .13 10

.01 .22 .13 10

.02 .24 .13 10

.01 .25 -.10 8

.01 .26 -.12 9

.01 .27 .11 8

.01 .28 -.11 8

1.32 100

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', incl. de variabele R13 (N = 336)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coefficiënt

1 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .17 .17 .40 37
2 sociale laag .02 .18 -.12 11

3 agressie tegen goederen neen/ja ..01 .20 -.12 11
4 burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd .01 .21 -.12 11

5 geweld tegen personen neenlja .01 .22 -.19 17
6 schade vergoed neen/ja .01 .23 -.14 13

totaal 1.09 100

R=.48

1) voorzover onvoorwaardelijke boete is gevorderd; in geval van gedeeltelijk voorwaardelijke boete
is het onvoorwaardelijke gedeelte geteld



Bijlage 12c: vervolg

Regressie 111. Idem, met de dëlicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 336)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .17 .17 .40 37
2
3

sociale laag
agressie tegen goederen neen/ja

.02

.01
.18
:20

-.12
-.12

11
11 .^

4
5
6

burgerlijke staat
geweld tegen goederen
schade vergoed

gehuwd/ongehuwd
neenlja
neen/ja

.01

.01

.01

.21

.22

.23

-.12
-.19
-.14

11
17
13

totaal 1.09 100

R=.48



Bijlage 12d:
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37
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Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de duur van de vrijheidsstraf 1) gevorderd door de'of-
ficier van justitie (R 32); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld we-
gens een misdrijf van het Wetboek. van Strafrecht, vierde kwartaal. 1974
(N=456)

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

1 duur voorlopige hechtenis .21 .21 .42 48
2 agressie tegen goederen neen/ja .03 .18 ' 21
3 ressort Den Haag neen/ja .02 .26 .14 16
4 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .02 .28 .13 15

totaal .87 100

R=.53

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', incl. de variabele R13 (N = 456)

percentage
toegevoegde .

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantje
cumulatief

standaard
'partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .07 .07 .26 30
2 agressie tegen goederen neen/ja .02 .09 .18 21
3 aard van het gebruikte geweld .01 .11 .17 20
4 o.i.v. alcohol neen/ja .02 .12 -.13 15
5 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .01 .14 .12 14

totaal .86 100

R=.37

Regressie 111. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', excl. de variabele R13 (N= 456)

percentage percentage standaard 'idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 waarde.gestolene c.q. hoogte materiële
schade .02
2 aard van het gebruikte geweld .02
3 agressie tegen personen , neen/ja .03
4 agressie tegen goederen neen/ja .01
5 o.i.v. alcohol neen/ja .02

totaal

R=.32

.02 '.12 13

.04 .33 35

.07 -.22 23

.08 .14 15

.10 -.13 14

.94. 100

1) incl. voorwaardelijk gedeelte indien gevorderd



Bijlage 12e:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de 1
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 1)
gevorderd door de officier van justitie (R33); strafrechtelijk meerderjarige man-
nen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde
kwartaal 1974 (N= 317) ri

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 duur voorlopige hechtenis .34 .34 .47 38
2 ressort Den Haag neen/ja .06 .40 .22 18
3 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .04 .44 .25 20
4 geweld tegen personen neen/ja .02 .46 .15 12

5 delict: voltooid of poging .02 .48 -.14 12

totaal 1.23 100

R=.69

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoons variabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', incl. de variabele R13 (N = 317)

percentage percentage standaard
toegevoegde verklaarde partiële

verklaarde variantie regressie
variantie cumulatief coëfficiënt

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf)
2 aard van het gebruikte geweld
3 delict: voltooid of poging
4 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
5 o.i.v. alcohol neenlja

totaal

R =.51

idem
in

procenten

.16 .16 .39 34

.03 .19 .28 24

.04 .22 -.19 17

.03 .25 .16 14

.01 .26 -.13 11

1.15 100

Regressie 111. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 317)

percentage
toegevoegde

verklaarde

variantie

percentage
verklaarde

variantie

cumulatief

standaard

partiële
regressie

coëfficiënt

idem

in
procenten

1 aard van het gebruikte geweld .05 .05 ..17 13
2 agressie tegen personen neen/ja .08 .13 -.36 28
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .03 .16 .19 15
4 o.i.v. alcohol neen/ja .02 .18 -.15 12
5 geweld tegen personen neen/ja .01 .19 .40 32

totaal 1.27 100

R=.44

i

1) voorzover onvoorwaardelijk vrijheidsstraf is opgelegd; in geval van gedeeltelijk voorwaardelijke
vrijheidsstraf is het onvoorwaardelijke gedeelte geteld



Regressie Il. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met als af-
hankelijke variabele de aard van de door de o.v.j. gevorderde straf (NEJA30);
niet in voorlopige hechtenis genomen, strafrechtelijk meerderjarige mannen
veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwar-
taal 1974 (N= 494)

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantje
cumulatief

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .04 .04
2 werksituatie zonderlmet werk .04 .08
3 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .10
4 leeftijd .03 .13
5 nationaliteit Nederlands neen/ja .02 .15

standaard idem
partiële in

regressie procenten
coëfficiënt

.16 18
-.11 12

.26 28
-.21 23
-.17 19

.91 . 100

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons en procesvariabelen, met als afhankelijke variabele de
aard van de door de o.v.j. gevorderde straf (NEJA30); in Nederland wo-
nende l), strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een mis-
drijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 510)

4

voorlopige hechtenis neenlja
strafrechtelijk verleden - algemeen
leeftijd
maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf)

5 arrondissement Rotterdam
6 nationaliteit Nederlands

neen/ja
neen/ja

percentage percentage standaard
toegevoegde verklaarde partiële

verklaarde variantje regressie
variantie cumulatief coëfficiënt

.31 .31 .44

.03 .34 .25

.03 .36 -.18

.02 .38 .14

.02 .39 ..12

.01 .41 -.12

idem
in

procenten

35
20
14

11

10
10

1.25 100



Bijlage 12g: vervolg

regressie 11. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met del,
Jelicts- en persoonsvariabelen, met als afhankelijke variabele de aard van de`
door de o.v.j. gevorderde straf (NEJA30); in Nederland wonendel), strafrechte-
rijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek
3an Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 510)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .13 .13 .25 18
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .05 .17 .21 15
3 werksituatie zonderlmet werk .03 .21 -.11 8,1
4 aard van het gebruikte geweld .02 .23 .14 101
5 burgerlijke staat gehuwdlongehuwd .02 .24 .09 7'
3 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .26 .24 17.
7 nationaliteit Nederlands neen/ja .02 .28 -.18 13
9 leeftijd .02 .29 -.16 12`

totaal 1.38 100

R=.54

1) met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Bijlage 12h:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, incl. de variabele woonplaats
(VRBO05), met als afhankelijke variabele de aard van de door de o.v.j. gevorder.
de straf (NEJA30); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens
een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N== 671)
(N = 671),_.

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 voorlopige hechtenis neen/ja .36 .36 .49 61
2 werksituatie zonderlmet werk . .02 .38 -.16 20
3 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .02 .40 .15 19

totaal .80 100

R=.63

Z



Bijlage 12h: vervolg

7let de
van del,'
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'etboekf

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, incl. de variabele
R13 en de.variabele woonplaats (VRBOO5) (N = 671)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

idem'
in

•rocenten

18t

15^
8f.

10
7

17

1311
1.2

J

100f

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf)
-2 werksituatie zonderlmet werk
3 woonplaats vast in Ned./overige
4 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
5 aard van het gebruikte geweld
6 burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd
7 strafrechtelijk verleden - algemeen
8 nationaliteit Nederlands neen/ja
9 leeftijd

totaal

.12 .12 .22 15

.09 .22 -.17 12

.04 .26 -.19 13

.03 .28 .18 13

.01 .30 .12 9

.01 :31 .07 5

.01 .32 .19 13

.01 .33 -.16 11

.01 .34 -.13 9

let de

R=.58

Bijlage 12i:

1.43 100

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, met als afhankelijke variabele de toe-
passing van voorlopige hechtenis (NEJA41); in Nederland wonendel), straf-
rechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het
Wetboek van. Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 650)

plaats
vorder.
'egens percentage percentage standaard idem

671) toegevoegde verklaarde partiële in
verklaarde

variantie
variantie

cumulatief
regressie

coëfficiënt
- procenten

idem 1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .15 .15 .29 32
in 2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële

ocenten .schade .08 .23 .29 32
3 nationaliteit Nederlands neen/ja .03 .26 -.18 20
4 werksituatie zonderlmet werk .02 .28 -.16 17

61
20 totaal .92 100
19

-
R=.53

100 1
1) met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.



Bijlage 13a:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons-. en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de zwaarte van de door de rechtbank opgelegde
straf (NEW034); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 843)

1

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 voorlopige hechtenis neen/ja .28 .28 .37 36
2 werksituatie zonder/met werk .05 .33 -.19 19
3 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .04 .37 .19 19
4 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .39 .15 14
5 agressie tegen goederen neen/ja .01 .41 -.12 12

totaal

R=.64

1.02 100

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', incl. de variabele R13 (N= 843)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten

variantie cumulatief coëfficiënt

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .16 .16 .27 23
2 werksituatie zonder/met werk .11 .28 -.25 21
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .04 .31 .19 16
4 agressie tegen goederen neen/ja .02 .33 -.12 10
5 nationaliteit Nederlands neen/ja .01 .34 -.19 16
6 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .36 .17 14

totaal 1.19 100

Regressie 111. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 843)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 werksituatie zonder/met werk .16 .16 -.24 19
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .06 .22 .21 16
3 agressie tegen goederen neen/ja .03 .25 -.16 12
4 nationaliteit Nederlands neen/ja .02 .27 -.24 19
5 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .30 -.22 17
6 aantal daders . een/meerdere .02 .32 .12 9
7 leeftijd 01 .33 -.11 8

totaal 1.30 100

R=.57



Bijlage 13b:
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Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele 'woonplaats', met
als afhankelijke variabele de aard van de door de rechtbank opgelegde straf
(NEJA34); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een mis-
drijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 843)

idem
in

centen

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

36 1 voorlopige hechtenis neen/ja .37 .37 .47 37
19 2 werksituatie zonderlmet werk .05 .41 -.17 13
19 3 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .44 .24 19
14 4 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .01 .45 .11 9
12 5 nationaliteit Nederlands neen/ja .01 .46 -.15 12

6 leeftijd .01 .47 -.13 10

100

totaal 1.27 100

ïabe-

idem
in

,enten

23
21

16

10
16
14

100

abe-

idem
in

enten

19

16
12

19
17

9
8

R=.69

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', incl. de variabele R13 (N= 843)

percentage
toegevoegde

verklaarde

percentage
verklaarde

variantie

standaard
partiële

regressie

idem
in

procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 werksituatie zonderlmet werk .17 .17 -.27 21
2 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .09 .26 .23 18
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .03 .29 .18 14
4 nationaliteit Nederlands neen/ja .03 .32 -.27 21
5 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .34 .21 16
6 leeftijd .01 .35 -.13 10

totaal 1.29 100

R=.59

Regressie 111. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 843)

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

1 werksituatie zonderlmet werk .17
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .05
3 nationaliteit Nederlands neen/ja .03
4 strafrechtelijk verleden - algemeen .02
5 leeftijd .03
6 agressie tegen goederen neen/ja .01

percentage
verklaarde

variantje
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

.17

.22

.26

.28

.30

.32

-.28

.21
-.29

.22
-.17
-.12

22

16
23
17
13
9

1.29 100100
t totaal

R=.56



Bijlage 13c:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de hoogte van de onvoorwaardelijke boete 1) door
de rechtbank opgelegd (R35); ' strafrechtelijk meerderjarige mannen veroor-
deeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal
1974 (N = 404)

1 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
2 ressort Den Haag neen/ja
3 arrondissement Maastricht neen/ja
4 aantal daders een/meerdere
5 voort. enlof psych. rapport neen/ja
6 voorlopige hechtenis neen/ja
7 sociale laag
8 ressort Arnhem neen/ja

totaal

R=.46

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

.08 .08 .24 20

.02 .11 .17 14

.03 .13 .17 14

.02 .15 .12 10

.02 .17 .13 11

.02 .18 .13 11

.01 .20 -.12 10

.01 .21 .11 9

1.19 100

Regressie 11. Idem, met de,delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', incl. de variabele R13 (N = 404)

1 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
2 sociale laag
3 aantal daders een/meerdere
4 iets gestolen en/of schade neen/ja
5 agressie tegen personen neen/ja

totaal

R=.38

percentage

toegevoegde
verklaarde

variantie

percentage

verklaarde
variantie

cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

.08 .08 .30 32

.02 .10 -.15 16

.02 .12 .16 17

.01 .13 -.19 20 fjl

.01 .14 -.14 15

.94 100

1) voorzover onvoorwaardelijke boete is opgelegd; in geval van gedeeltelijk voorwaardelijke boete
is het onvoorwaardelijke gedeelte geteld.
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Regressie lii. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u. v. de variabe-
le `woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 404)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde • partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie . cumulatief coëfficiënt

1 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
2 sociale laag
3 aantal daders
4 iets gestolen en/of schade
5 agressie tegen personen

totaal

R =.38

.08 .08 .30 32

.02 .10 -.15 16
een/meerdere .02 .12 .16 17

neen/ja .01 .13 -.19 20
neen/ja .01 .14 -.14 15

.94 100

)ete
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Bijlage 13d:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de duur van de vrijheidsstraf 1) door de rechtbank
opgelegd (R36); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N= 568)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 duur voorlopige hechtenis .47 .47 .53 40
2 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .04 .51 .23 17
3 arrondissement Rotterdam neen/ja .04 .55 .20 15
4 delict: voltooid of poging .01 .56 -.11 8
5 aard van het gebruikte geweld .01 .57 .14 10
6 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .01 .58 .13 10

totaal

R=.76

1.34 100

Regressie Il. idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m. u. v. de variabe-
le `woonplaats', incl. de variabele R13 (N = 568)

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .20 .20 .38 31
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .04 .24 .23 19
3 aard van het gebruikte geweld .06 .30 .36 29
4 delict: voltooid of poging .02 .31 -.13 10
5 letsel aan slachtoffer neen/ja .01 .32 -.14 11

totaal 1.24 100

R=.57

Regressielil. Idem, , met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le `woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 568)

percentage

toegevoegde
verklaarde

variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard

partiële
regressie

coëfficiënt

idem
in

procenten

1 aard van het gebruikte geweld .07 .07 .52 42
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .09 .16 .26 21
3 agressie tegen goederen neen/ja .04 .20 -.18 15
4 nationaliteit Nederlands neenlja .01 .21 -.11 9
5 letsel aan slachtoffer neen/ja .01 .22 -.16 13

totaal 1.23 100

R=.47

1) incl. voorwaardelijk gedeelte indien opgelegd
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Bijlage 13e:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- en procesvariabelen, m.u.v. de variabele `woonplaats', met
als afhankelijke variabele de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 1)
door de rechtbank opgelegd (R37); strafrechtelijk meerderjarige mannen ver-
oordeeld wegens een.misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal
1974 (N = 401)

1 duur voorlopige hechtenis
2 arrondissement Rotterdam neen/ja
3 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf)
4 delict: voltooid of poging
5 aard van het gebruikte geweld
6 waarde-gestolene c.q. hoogte materiële
schade

totaal

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde .
variantie

variantje
cumulatief

regressie
coëfficiënt

procenten

.44 .44 .47 34

.04 .48 .23 17

.04 .53 .24 18

.02 .54 -.14 10
:02 .56 .17 12

.01 .57 .12 9

1.37 100

R=.75

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', incl. de variabele R13 (N = 401)

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem
in

procenten

1 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .22 .22 .41 39
2 aard van het gebruikte geweld .04 .25 .28 26
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .05 .30 .21 20
4 delict: voltooid of poging .02 .32 -.16 15

totaal 1.06 100

R=.57

Regressie 111. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabe-
le 'woonplaats', excl. de variabele R13 (N = 401)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 aard van het gebruikte geweld .09 .09 .48
2 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .07 .17 .21
3 agressie tegen personen neen/ja .03 .20 -18-
4 o.i.v. alcohol enlof drugs neenlja .01 .21 -.10
5 iets gestolen enlof schade neen/ja .01 .22 .31
6 schade-vergoed neen/ja .02 .25 -.26

totaal

100

R=.50

31

14
12

6
20
17

1.54 100

1) voorzover onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd; in geval van gedeeltelijk voorwaardelijke
vrijheidsstraf is het onvoorwaardelijke gedeelte geteld.



Bijlage 13f:

Regressie 11. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts- en persoonsvariabelen, m.u.v. de variabele 'woonplaats', met als al
hankelijke variabele de aard van de door de rechtbank opgelegde straf (NEJA
34); niet in voorlopige hechtenis genomen, strafrechtelijk meerderjarige man.
nen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde
kwartaal 1974 (N = 609)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 werksituatie zonderlmet werk .08 .08 -.18 1E
2 strafrechtelijk verleden - algemeen .05 .13 .33 34
3 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .03 .16 .15 1E
4 leeftijd .02 .18 -.17 17
5 nationaliteit Nederlands neen/ja .02 .20 -.16 16

totaal .99 10G

R=.45
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Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons-, en procesvariabelen, met als afhankelijke variabele de
aard van de door de rechtbank opgelegde straf (NEJA34); in Nederland
wonende 1), strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N= 648)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 voorlopige hechtenis neen/ja .28 .28 .40 33
2 strafrechtelijk verleden - algemeen .05 .33 .26 22
3 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .03 .36 .15 12
4 werksituatie zonderlmet werk .02 .38 -.13 11
5 leeftijd .01 .39 -.14 12
6 nationaliteit Nederlands neen/ja .01 .40 -.12 10

totaal 1.20 100

R=.63

Regressie Il. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts- en persoonsvariabelen, met als afhankelijke variabele de aard van de
door de rechtbank opgelegde straf (NEJA34); in Nederland wonende 1), straf-
rechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het
Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974 (N = 648).

1 maximale strafbedreiging
2 werksituatie zonderlmet werk
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade
4 schade vergoed neen/ja
5 strafrechtelijk verleden - algemeen
6 nationaliteit Nederlands neen/ja
7 leeftijd

totaal

R=.57

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde
variantie

variantie
cumulatief

regressie
coëfficiënt

procenten

.13 .13 .26 '18

.07 .21 -.19 13

.04 .25 .24 17

.02 .26 -.14 10

.02 .28 .25 17

.02 .30 -.20 14

.02 .33 -.16 11

1.44 100

1) met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.



Bijlage 13h:

Regressie 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met de
delicts-, persoons- . en procesvariabelen, incl. de variabele woonplaats
(VRBO05), met als afhankelijke variabele de aard van de door de rechtbank op-
gelegde straf (NEJA34); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld we-
gens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974
(N=843)

percentage percentage standaard idem
toegevoegde verklaarde partiële in

verklaarde variantie regressie procenten
variantie cumulatief coëfficiënt

1 voorlopige hechtenis neen/ja .37 .37 .47 37
2 . werksituatie zonder/met werk .05 .41 -.17 13
3 strafrechtelijk verleden - algemeen .02 .44 .24 19
4 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .01 .45 .11 9
5 nationaliteit Nederlands neen/ja .01 .46 -.15 12
6 leeftijd .01 .47 -.13 10

totaal 1.27 100

R=.69

Regressie 11. Idem, met de delicts- en persoonsvariabelen, incl. de variabele
R13 en de variabele woonplaats (VRBO05) (N = 843)

percentage

toegevoegde
verklaarde

variantie

percentage

verklaarde
variantie

cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem

in
procenten

1 werksituatie zonderlmet werk .17 .17 -.24 18

2 maximale strafbedreiging (vrijheidsstraf) .09 .26 .22 16
3 waarde gestolene c.q. hoogte materiële
schade .03 .29 .18 14
4 woonplaats vast in Ned.loverige .03 .32 -.14 11
5 strafrechtelijk verleden - algemeen .01 .33 .22 16
6 nationaliteit Nederlands neen/ja .02 .35 -.20 15
7 leeftijd .01 .37 -.13 10

totaal 1.33 100

R=.60
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Vergelijking van de aard van de in eerste instantie gevorderde en opgelegde
straffen, voor Nederlanders, voor buitenlanders en voor het totaal; strafrechte-
lijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek
van Strafrecht, vierde kwartaal 1974

strafsoort 1)

vonnis = eis
vonnis zwaarder dan eis
vonnis lichter dan eis

totaal

verned
(steekproef)

verbui totaal

281 = 82% 275 = 84% 556 = 83%
19 = 5 13 = 4 32 = 5
44 = 13 39 = 12 83 = 12

344 = 100% 327 = 100% 671 = 100%

Vergelijking van de duur van de in eerste instantie gevorderde en opgelegde
onvoorwaardelijke (gedeelte van de) vrijheidsstraf, voorzover onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf is opgelegd, voor Nederlanders, voor buitenlanders en voor
het totaal; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een mis-
drijf van het Wetboek van Strafrecht, vierde kwartaal 1974

duur onvoorwaardelijke (gedeelte
van) vrijheidsstraf

vonnis = eis 2)
vonnis langer dan eis
vonnis korter dan eis

totaal

verned
(steekproef)

verbui totaal

52 = 49% 84 = 48% 136 = 48%
7 = 6 7 = 4 14 = 5

48 = 45 84 = 48 • 132 = 47

107 = 100% 175 = 100% 282 = 100%

1) voor de rangorde van de onderscheiden straffen zie pagina 5.

2) de duur van de vrijheidsstraf werd als gelijk beschouwd wanneer hij in dezelfde categorie
viel. Voor de onderscheiden categorieën zie men variabele R37 op bijlage 21.



Bijlage 15: Verantwoording van de matchingsprocedure uitgevoerd voor de
vergelijking van de straffen van Nederlanders en buitenlanders

De vergelijking van de straffen van Nederlanders en buitenlanders in dit on-
derzoek is gebaseerd op gegevens over de misdrijfzaken van het Wetboek van
Strafrecht die in het vierde kwartaal 1974 in een onherroepelijke veroordeling
zijn geëindigd. In het totaal zijn in het vierde kwartaal 1974 408 buitenlandse 1)
strafrechtelijk meerderjarige mannen onherroepelijk veroordeeld wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht. Bij elk van deze 408 buitenlanders is
binnen een steekproef van 438 beschikbare Nederlandse mannen die in het
zelfde kwartaal onherroepelijk zijn veroordeeld 2) een Nederlander gezocht. De
Nederlander diende met de buitenlander overeen te stemmen wat betreft:

1 aard van het misdrijf (VAR012)
2 juridische delictskwalificatie (VAR012)
3 aantal malen dat het delict is gepleegd (VAR014)
4 delict was voltooid of een poging (VAR015)
5 sprake van wel of geen mededaders (VAR016)
6 ernst van letsel aan slachtoffer (VRB023)
7 waarde van het gestolene, c.q. hoogte van de materiële schade (VRA025)
8 of er al dan niet sprake was van schadevergoeding (VRA026)
9 of er al dan niet sprake was van gebruik van c.q. dreiging met geweld te-

gen personen (VAR064)
10 aard van het geweid genoemd bij 9 (VAR065)
11 bij agressie tegen personen: is de persoon van het slachtoffer een beken-
de van de verdachte of niet (VRB027)
12 bij agressie tegen personen: het geslacht van het slachtoffer (VRA029)
13 werksituatie: had verdachte werk of niet op het moment van het plegen
van het delict (VRA008)
14 was verdachte tijdens het plegen van het delict onder invloed van alcohol
(V RA009)
15 leeftijd van de verdachte (VAR010)
16 strafrechtelijk verleden van de verdachte (VAR039)
Deze variabelen zijn gekozen omdat uit de regressie-analyses bleek dat zij van.
invloed zijn op de aard van de gevorderde en/of opgelegde straffen, danwel op
de zwaarte van de onderscheiden straffen.

De verdachten werden als gelijkwaardig beschouwd als ze op alle bovenge-
noemde variabelen overeenstemden. Van overeenstemming was sprake wan-
neer aan de volgende criteria was voldaan:
ad 1) aard van het misdrijf: naar aard van het misdrijf is onderscheid ge-
maakt in: vermogensmisdrijven, agresieve misdrijven tegen personen, agres-
sieve misdrijven tegen goederen en een restgroep voornamelijk bestaande uit
sexuele misdrijven. Het misdrijf van de Nederlander en de buitenlander moest
tot dezelfde categorie behoren.
ad 2) juridische delictskwalificatie: hiervoor is uitgegaan van de delictskwa-
lificatie zoals genoemd in het vonnis van de rechtbank. Niet alleen het wetsar-
tikel zelf, maar ook de specificatie moest identiek zijn. Artikel 311, lid 4 Sr. is
b.v. niet opgevat als gelijk aan artikel 311, lid 5 Sr.
ad 3 tot en met 14) voor de onderscheiden categorieën die bij Nederlanders
en buitenlanders identiek dienden te zijn, zij verwezen naar onderstaande fre-
quentieverdelingen.
ad 15) leeftijd van de verdachte: aangezien het onmogelijk zou zijn - vooral
binnen dit kleine bestand - om individuen te vinden die exact even oud waren
(in jaren gerekend) zijn categorieën aangehouden. De individuen dienden tot
dezelfde leeftijdscategorie te behoren. De onderscheiden categorieën zijn:

1) Voor de definitie van buitenlander en Nederlander zie p. 3 van het verslag
2) Zie bijlage la
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1 = 17 tot en met 20 jaar
2 = 21 tot en met 25 jaar
3 = 26 tot en met 30 jaar
4 = 31 tot en met 35 jaar
5 =.36 tot en met 40 jaar
6 = 41 tot en met 50 jaar
7 ouder dan 50 jaar
ad 16) strafrechtelijk verleden: het aantal voorgaande veroordelingen we-
gens misdrijf diende gelijk te zijn, waarbij drie en meer vroegere veroordelin-
gen zijn samengenomen. Het strafrechtelijke verleden varieert dus van geen,
één, twee tot drie of meer vroegere veroordelingen.

Uit het beschikbare bestand konden slechts vier paren worden gedestilleerd
die aan deze criteria beantwoorden.

Van te voren was reeds te verwachten dat gelijkschakeling op strafrechte-
lijk verleden slechts in weinig gevallen haalbaar zou zijn, omdat buitenlanders
nu eenmaal veel minder vaak met de Nederlandse rechter in aanraking komen
dan Nederlanders. Binnen ons bestand van veroordeelden kwamen dan ook
310 buitenlandse first offenders voor en slechts 134. Nederlandse first
offenders. Zonder de eis van gelijkschakeling op strafrechtelijk verleden, kon-
den zestien paren worden gevormd.

Het bleek dat behalve strafrechtelijk verleden vooral ook de variabele leef-
tijd problemen opleverde. Daarom zijn de criteria enigszins verlegd. Een Ne-
derlander uit een aangrenzende leeftijdscategorie werd qua leeftijd als gelijk-
waardig beschouwd aan een buitenlander in een bepaalde leeftijdscategorie.
Waar mogelijk werd het verspringen van leeftijdscategorie voorkomen door de
criteria voor overeenstemming m.b.t. één of meerdere andere variabelen te
verleggen. Zo is b.v. artikel 310 Sr. in een aantal gevallen gelijkgesteld aan art.
311, 4e Sr., art. 311, 4e + 5e Sr. aan art. 311, 5e Sr., art. 311, 1e Sr. aan art. 311,
le + 4e Sr., en 312, lid 1 Sr. aan art. 317 Sr.

Aan de criteria die een indicatie vormen voor de ernst van het misdrijf
(VRB023, VRA025, VAR064 en VAR065) is streng de hand gehouden. Slechts in
uitzonderlijke gevallen is een aangrenzende categorie als gelijkwaardig opge-
vat. In die gevallen is er naar gestreefd het gevolg van deze verwisseling bij
een ander paar te compenseren 3).

In het totaal zijn 179 paren ontstaan die redelijk aan de criteria voldoen. De
frequentieverdelingen hieronder geven een indruk van het resultaat van de
matching.

Bij 229 van de 408 buitenlandse veroordeelden in het bestand is dus geen ge-
lijkwaardige Nederlandse veroordeelde te vinden in het beschikbare bestand
van 438 Nederlanders. Het betreft in de eerste plaats circa 60 gevallen die uit-
vielen omdat het delictskwalificaties betrof die wel bij de buitenlanders en
niet bij de Nederlanders voorkwamen. In de overige gevallen werd niet voldaan
aan een bepaalde combinatie van de criteria. Op basis van de vergelijking van
de gematchte groepen buitenlanders en Nederlanders kan dus slechts een uit-
spraak worden gedaan over het straftoemetingsbeleid (en het straf-
vorderingsbeleid) ten aanzien van de helft van de groep veroordeelde buiten-
landers. Er is evenwel geen reden om aan te nemen dat het straftoemetingsbe-
leid (en het straf vorderingsbeleid) bij de niet-te-matchen groep verschilt van
dat bij de gematchte groep.

De gematchte groepen zijn zowel vergeleken met betrekking tot de opgelegde
straffen als ten aanzien van de gevorderde straffen. Hiermee is mogelijk een
kleine onzuiverheid ingevoerd, aangezien gelijkschakeling heeft plaatsgevon-

3) De matching vertoont dus kenmerken van de groepsmatching, hoewel het accent ligt op de indi-
viduele matching. Zie over matching o.a. GADOUREK, I., Sociologische Onderzoekstechnieken, Arn•
hern 1967, p.70.



den op de deljctskwalificatie zoals genoemd in het vonnis. De laatste kan'ver-
schillen van de delictskwalificatie in de tenlastelegging. Dat komt over het al-
gemeen evenwel weinig voor. Bovendien is het niet aannemelijk dat dit bij bui-
tenlanders vaker het geval is dan bij Nederlanders. Voor de vergelijking van de
gevorderde en opgelegde straffen vormt dit punt ons inziens dan ook geen be-
zwaar.

Voor de vergelijking van de gevorderde straffen moesten helaas 44 paren
worden verwijderd uit het bestand van 179 gematchte paren, omdat bij één van
beide of bij beide partners gegevens over de eis ontbreken. Van de resterende
135 gevallen zijn geen afzonderlijke frequentietellingen in dit verslag opgeno-
men.

Vergelijking van de gematchte groep veroordeelde Nederlanders en veroor-
deelde buitenlanders; onherroepelijke veroordelingen, vierde kwartaal 1974

nummer omschrijving verned verbui
variabele (N = 179) (N = 179)

VRA 012 aard van het misdrijf 1 = vermogensdelict 130 130

VRB 012 aard van het misdrijf 1 = agressie tegen personen 28 28

VRC 012 aard van het misdrijf 1 = agressie tegen goederen 14 14
(overige misdrijven) (7) (7)

VAR 012 delictskwalificatie art. 180 Sr. 2 1
art. 140 lid 1 Sr. 1 2
art. 184 lid 1 Sr. 1 1
art. 207 lid 1 Sr. 1 1
art. 300 lid 1, j° 304, 2° Sr. 1 1
art. 239, 1 ° Sr. 1 1
art. 300 lid 1 Sr. 25 25
art. 300 lid 1, j° 304, 1° Sr. - 1
art. 300 lid 2 Sr. - 1
art. 301 lid 1 Sr. 1 -
art. 302 lid 1 Sr. 1 -
art. 285 lid 1 Sr. 1 1
art. 225 lid 1 Sr. 7 7
art. 310 Sr. 42 50
art. 311, 4° Sr. 26 18
art. 311, 4°, 5° Sr. 30 33
art. 311, 5° Sr. 12 9
art, 32`I Sr. 3 3
art. 326 Sr. 1 1
art. 416 lid 1 Sr. 5 5
art. 417 bis, lid 1 Sr. 4 4
art. 157, 1 ° Sr. 1 1
art. 350 lid 1 Sr. 13 13

VAR 014 aantal malen dat delict
is gepleegd

VAR 015 delict voltooid of poging

VAR 016 aantal daders

1 = voltooid of niet vermeld 171 178
2 = poging (art. 45 Sr.) 8 2

it



Bijlage 15: vervolg

nummer omschrijving
variabele

VRB 023 ernst van het letsel 0 = neen, geen letsel, geen
pijn

.1 = alleen pijn op moment
zelf enlof kort daarna (zelfde
dag)
2 = enkele dagen pijn, maar
geen zichtbaar letsel (medi-
sche behandeling niet nodig)
3 = zichtbaar letsel, dat niet
door arts of EHBO behandeld
hoefde te worden (zwelling,
blauwe plek, blauw oog)
4 = letsel, eenmalige behan-
deling door arts of EHBO
noodzakelijk of gewenst
5 = behandeling arts/EHBO
noodzakelijk
6 = letsel, ziekenhuisopname
noodzakelijk
7 = dodelijk gewond
9 = onbekend

VRA 025 kosten aangerichte schade 0 = n.v.t., geen schadelniets
enlof waarde gestolene gestolen

1 = tot f 25,-
2 = f 25,- tot f 50,-
3 = f 50,- tot f 100,-

4 = f 100,- tot f 250,-
5 = f 250,- tot f 500,x-

6 = f 500,- tot f 1.000,-
7 = f 1.000,- tot f 10.000,-

8 = > f 10.000,-
9 = onbekend

VRA 026 vergoeding van schade 0 = geen schadevergoeding
heeft pláatsgevondenlis toe- of onbekend
gezegd 1 = wel schadevergoeding

9 = n.v.t. (geen schade, niets
gestolen)

VRB 027 aard slachtoffer 1 = familie of bekende
0 = onbekend persoon
9 = n.v.t. + niet bekend (o.a.
vermogensdelicten)

VRA 029 geslacht van het slachtoffer 1
2
9

= man
= vrouw
= n.v.t. + onbekend (o.a.

vermogensdelicten)

VRA 008 werksituatie 1, = met werk
0 = zonder werk
9 = n.v.t. + onbekend

VRA 009 drankinvloed tijdens delict 1 = onder invloed van
alcohol
0 = niet o.i. van alcohol
9 = onbekend

NEW 010 leeftijd 1 = 17 t/m 20 jaar

2 = 21 t/m 25 jaar

3 = 26 t/m 30 jaar
4 = 31 t/m 35 jaar

5 = 36t/m40jaar
6 = 41 t/m 50 jaar

7 = 51 jaar of ouder

verned verbui
(N=179) (N=179)

147 146

3 1

2

13 10

8 8

4 6

1 1
- -

3 5

29 33
8 11

10 9
11 14
26 27
17 14
22 25
39 38
13 11

4 7

49 47
101 109

29 23

16 17
22 16

141 146

35 30
4 6

140 143

61 84
92 66
26 29

45 42
129 126

5 11

46 26
56 61
33 38
15 31
11 12
15 9

3 2



Bijlage 15: vervolg

nummer omschrijving
variabele

gen wegens misdrijf, ver-
meld in ADR

VAR 064 dreiging met c.q. gebruik
van geweld tegen personen

VAR 065 aard van het bedreigde c.q.
gebruikte geweld tegen per-
sonen

VAR 002 1) arrondissement

R 13 maximum vrijheidsstraf
gesteld op het delict

VAR 041 1) duur van de voorlopige
hechtenis

VAR 044 t) tijdsverloop tussen inschrij-
ving ten parkette en vonnis
rechtbank

verned verbui
(N=179) (N=179)

0 = geen 63 139
1 = 1 veroordeling 35 28
2 = 2 veroordelingen 13 4
3 = 3 of meer veroordelingen 68 8
9 = onbekend 1 -

0 = neen 168 166
1 = ja 11 12
9 = onbekend 0 1

1 = geen geweld 168 166
2 = fysiek geweld 4 4
3 = (vuur)wapen 7 8
9 = onbekend 0 1

1 = 's-Hertogenbosch 7 5
2 = Breda 8 16
3 = Maastricht 11 12
4 = Roermond 14 8
5 = Arnhem 14 11
6 = Zutphen 6 7
7 = Zwolle 1 1
8 = Almelo 8 4
9 = 's-Gravenhage 3 5

10 = Rotterdam 10 11
11 = Dordrecht 2 4
12 = Middelburg 8 5
13 = Amsterdam 63 57
14 = Alkmaar 3 3
15 = Haarlem 6 4
16 = Utrecht 5 9
17 = Leeuwarden 2 4
18 = Groningen 4 7
19 = Assen 4 6

9 = 3 maanden 1 1
14 = 1 jaar 6 5
17 = 2jaar 38 41
18 = 2jaar + 8 maanden 1 2
19 = 3jaar 10 9
20 = 4jaar 43 50
21 = 4 jaar + 6 maanden 1 2
22=5jaar 7 7
24 = 6 jaar 70 61'
27 = 8 jaar 1 -
32 = 12 jaar 1 1

0 = geen voort. hechtenis 155 115
1 = minder dan 1 week 2 7
2 = 1 week tot 1 maand 3 11
3 = 1 tot 2 maanden 4 23
4 = 2 tot 3 maanden 6 11
5 = 3 tot 4 maanden 5 9
6 = 4 tot 6 maanden 3 2
7 = 6 tot 9 maanden 1 1

1 = minder dan 1 week - 6
2 = 1 week tot 1 maand 1 14
3 = 1 maand tot 2 maanden 20 32
4 = 2 tot 3 maanden 42 33
5 = 3 tot 4 maanden 38 23
6 = 4 tot 6 maanden 51 47
7 = 6 tot 9 maanden 18 20
8 = 9 maanden tot 1 jaar 6 2
9 = 1 jaar of langer 2 2
0 = onbekend 1 -

op deze variabelen heeft geen `matching' plaatsgevonden.



. Bijlage 16a:

Vergelijking van de tegen Nederlanders,.,en buitenlanders gevorderde straffen
(o.v.j.); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf
van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

aard van de straf

1 voorw, boéte, arrest
2 ged. voorw. boete
3 onvoorw. boete
4 onvoorw. vrijheidsstraf
5 idem 4 + (ged. voorw.) boete
6 ..ged. voorw. vrijheidsstraf
7 onvoorw. vrijheidsstraf

totaal

voor de matching na de matching

VERNED VERBUI VERNED VERBUI

2 0.6% - -% -
3 0.9 2 0.6 2 1.5 - -

125 36.3 86 26.3 54 40.0 42 31.1

17 4.9 10 3.1 4 3.0 3 2.2

67 19.5 38 11.6 28 20.7 14 10.4

47 13.7 48. 14.7 13 9.6 16 ' 11.9

83 24.1 143 43.7 34 25.2 60 44.4

344 1) = 100.0% 327 2) = 100.0% 135 = 100.0% 135 = 100.0%

1) excl. 94 x eis onbekend 2) excl. 81 x eis onbekend

Bijlage 16b:

Vergelijking van de tegen Nederlanders en buitenlanders gevorderde straffen
(o.v.j.); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf
van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

duur van de (gedeeltelijk) onvoor-
waardelijkevrijheidsstraf 1)

voor de matching

VERNED VERBUI

geen vrijheidsstraf 214 62% 136 42%
minder dan 1 week 1
1 tot 2 weken 11 9
2 weken 10 20
meer dan 2 weken tot 1 maand 15 13
1 maand 7 26% 14 > 34%
meer dan 1 tot 2 maanden 6 13
2 tot 3 maanden 13 20
3 tot 4 maanden 21 20-
4 tot 6 maanden 16 31
6 maanden 9 17
meer dan 6 tot 9 maanden 2 10
9 maanden tot 1 jaar 3 11% 4 > 24%
1 jaar 4 8
meer dan 1 tot 3 jaar 2 5
3 tot 5 jaar 2 3
5 tot 8 jaar - 2
duur onbekend 3 1 % 1 1 %

totaal 3442) = 100% 327 3) = 100%

na de matching

VEF?NED VERBUI

88 65%

7
10

2
22% 5 38%

5

13

111
7

2
13% 2 18%

2
1

59; 44%

135 = 100% 135 = 100%

1) gevangenisstraf of hechtenis
2) excl. 94 x eis onbekend
3) excl. 81 x eis onbekend

N.B.
4 maanden of meer t.o. rest vóór matching: , X' 2 = 19,7049; df = 1;pc.05
4 maanden of meer t.o. rest nà matching: .. 2 = 1,355 ; df = 1; n.s.
3 maanden of meer t.o. rest nà matching: 2 = 3,859 ; df = 1;p- .05
wellgeen vrijheidsstraf vóór matching: 2 = 28,5623; df = 1;,p .001

.21

wellgeen vrijheidsstraf nà matching: -^ 2 = 12.5584; df = 1;p .001
.22



Bijlage 16a:

Vergelijking van de tegen Nederlanders,en buitenlanders gevorderde straffen
(o.v.j.); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf
van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

aard van de straf

1 . voorw. boete, arrest
2 ged. voorw. boete
3 onvoorw. boete
4 onvoorw. vrijheidsstraf
5 idem 4 + (ged. voorw.) boete
6 .,ged. voorw. vrijheidsstraf
7 onvoorw. vrijheidsstraf

totaal

voor de matching na de matching

VERNED VERBUI VERNED VERBUI

2 0.6% - -% - -% - -%

3 0.9 2 0.6 2 1.5 - -
125 36.3 86 . 26.3 54 40.0 42 31.1

17 4.9 10 3.1 4 3.0 3 2.2

67 19.5 38 11.6 28 20.7 14 10.4

47 13.7 48. 14.7 13 9.6 16 11.9

83 24.1 143 43.7 34 25.2 60 44.4

344 1) = 100.0% 327 2) = 100.0% 135 = 100.0% 135 = 100.0%

1) excl. 94 x eis onbekend 2) excl. 81 x eis onbekend

Bijlage 16b:

Vergelijking van de tegen Nederlanders en buitenlanders gevorderde straffen
(o.v.j.); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf
van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

duur van de (gedeeltelijk) onvoor-
waardélijke vrijheidsstraf 1)

voor de matching

VERNED. VERBUI VERNED

geen vrijheidsstraf 214 62% 136 42% 88 65%
minder dan 1 week 6 1 3
1 tot 2 weken 11 9 6
2 weken 10 20
meer dan 2 weken tot 1 maand 15 13 7
1 maand 7 26% 14 34%° 3 22%
meer dan 1 tot 2 maanden 6 13
2 tot 3 maanden 13 20 5
3 tot 4 maanden . 21 3
4 tot 6 maanden 16 31 4
6 maanden 9 17 5
meer dan 6 tot 9 maanden 2 10 2
9 maanden tot 1 jaar 3 11% 4 24% 2 13%
1 jaar 4 8 4
meer dan 1 tot 3 jaar 2 5
3 tot 5 jaar 2 3
5 tot 8 jaar _ 2
duur onbekend 3 1% 1 1%

totaal 3442) = 100% 327 3) = 100% 135 = 100%

1) gevangenisstraf of hechtenis
2) excl. 94 x eis onbekend
3) excl. 81 x eis onbekend

N.B.
4 maanden of meer t.o. rest vóór matching: X' = 19,7049; df = 1; p < .05
4 maanden of meer t.o. rest nà matching: X ' = . 1,355 ; df = 1; n.s.
3 maanden of meer t.o. rest nà matching: x 2 = 3,859 ; df = 1; p < .05
wellgeen vrijheidsstraf vóór matching: X = 28,5623; df = 1;,p < .001

4> _ .21

wellgeen vrijheidsstraf nà matching: A 12,5584; df = 1; p < .001

na de matching

'VERBUI

59 44%

135 = 100%

4) =.22



Bijlage 17a:

Vergelijking van straffen door de rechtbank opgelegd aan Nederlanders en
buitenlandèrs; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

aard van de straf

1 voores. boete, arrest
2 ged. voorw. boete
3 onvoorwaardelijke boete
4 voorw. vrijheidsstraf
5 idem 4 + (ged. voorw.) boete
6 ged. voorw. vrijheidsstraf
7 onvoorw. vrijheidsstraf

totaal

Bijlage 17b:

voor de matching na de matching

VERNED VERBUI VERNED VERBUI.

6 1.4% 2 0.5% 4 2.2% 1 0.6%
9 2.1 5 1.2 5 2.8 2 1.1

144 33.0 108 26.5 68 38.0 60 33.5
24 5.5 8 2.0 8 4.5 2 1.1
87 19.9 45 11.1 37 20.7 20 11.2
62 14.2 83 20.4 15 8.4 29 16.2

104 23.9 156 38.3 42 23.5 65 36.2

436 = 100.0% 407 = 100.0% 179 = 100.0% 179 = 100.0%

Vergelijking van straffen door de rechtbank opgelegd aan Nederlanders en
buitenlanders; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

duur van de (gedeeltelijk) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf 1)

geen vrijheidsstraf 270
minder dan 1 week 8
1 tot 2 weken 12
2 weken 25
meer dan 2 weken tot 1 maand 14
1 maand 18
meer dan 1 tot 2 maanden 6
2 tot 3 maanden. 17
3 tot 4 maanden 22
4 tot 6 maanden T6-
6 maanden 10
meer dan 6 tot 9 maanden 1
9 maanden tot 1 jaar
1 jaar
meer dan 1 tot 3 jaar
3 tot 5 jaar
duur onbekend

totaal

1) gevangenisstraf of hechtenis
2) excl. 2 x onbekende strafsoort
3) excl. 1 x onbekende strafsoort

9% 4 > 20%
10

7

1%

68% 85 47%

10
9

10

22% 3 40%
8

19
12

10% 13%

4362) = 100% 4073) = 100% 179 = 100% 179 = 1000/ó

N.B.
4 maanden of meer t.o. rest vóór matching:
4 maanden of meer t.o. rest nà matching:
wellgeen vrijheidsstraf vóór matching:

wellgeen vrijheidsstraf nà matching:

voor de matching

VERNED VERBUI

62% 168 41%

17

17

19

> 28% ' 11 39%
20
40
31

18
9

_Y' = 19,7049; df = 1; p <
x2 = 1,013 ; df = 1; n.s.

.05

_Y' = 35,9563; df = 1; p < .001
rD = .21
X' = 15,6797; df = 1; p < .001

tD = .21

. na de matching

VERNED VERBUI



Bijlage 17c:
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n
n

9
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Vergelijking van straffen door de rechtbank aan Nederlanders en buitenlan-
ders in die strafzaken waarin geen voorlopige hechtenis is toegepast; ge-
matchte groepen, strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens
een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

aard van de straf

1 voorwaardelijke boete, arrest
2 gedeeltelijk voorwaardelijke boete
3 onvoorwaardelijke boete
4 voorwaardelijke vrijheidsstraf
5 idem 4 + (ged. voorwaardelijke) boete
6 gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraf
7 onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

totaal

VERNED . VERBUI

4 3.6% 1 0.9%
5 4.5 2 1.8

58 51.8 58 51.8
5 4.5 1 0.9

24 21.4 19 17.0
4 3.6 3 2.7

12 11.7 28 25.0

112 =100.0% 112 =100.0%

Bijlage 17d:

Vergelijking van straffen door de rechtbank opgelegd aan Nederlanders en
buitenlanders in die strafzaken waarin geen voorlopige hechtenis is toege-
past; gematchte groepen, strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld
wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht - 4e kwartaal 1974

duur van de (ged.) onvoorw. vrijheidsstraf

geen vrijheidsstraf
minder dan 1 week

1 tot 2 weken
2 weken
meer dan 2 weken tot 1 maand
1 maand
meer dan 1 tot 2 maanden
2 tot 3 maanden
3 tot 4 maanden
4 tot 6 maanden

totaal

VERNED VERBUI

97 86% 81 72%

44
4 11% 22%

5
1 2

2% 6%

1% 0%

112 = 100% 112 = 100%

weligeen vrijheidsstraf: X2 = 7.00; df 1; p <.01
= .18



Bijlage 18a:

Vergelijking van de strafrechtelijke behandeling van buitenlandse verdachten
die in Nederland woonachtig zijn en buitenlandse verdachten die niet in Ne-
derland wonen 1); strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens
een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht - vierde kwartaal 1974

buiten Nederl. in Nederl.
wonend wonend.

1 voorlopige hechtenis ja 81 56.0% 59 26.4%
neen 64 44.0 164 74.6

onbekend (2)

2 (ged.) onvoorwaardelijke ja 108 73.0 99 44.4
vrijheidsstraf opgelegd neen 39 27.0 124 56.6
door de rechtbank onbekend (1)
3 maximum vrijheidsstraf gesteld op het betreffende
misdrijf

3 maanden 1 0.7 2 0.9
6 .maanden 2 1.4 0 .0.0
9 maanden 0 0.0 1 0.4

12 maanden 2 1.4 7 3.1
24 maanden 13 8.8 62 27.7
32 maanden 0 0.0 5 2.2
36 maanden 7 4.8 8 3.6
48 maanden 37 25.2 53 23.7
54 maanden 1 0.7 2 0.9
60 maanden 8 5.4 6 2.7
72 maanden 61 41.5 48 21.4
96 maanden 2 1.4 14 6.3

108 maanden 6 4.1 10 4.5
144 maanden 5 3.4 4 1.8

180 maanden 2 1.4 2 0.9

totaal 147 = 100.0% 224 = 100.0%

1) 36 buitenlanders die noch in Nederland noch in het buitenland een vaste woon- of verblijfplaats
hadden, zijn in dit overzicht niet opgenomen (zie daarvoor bijlage 18b)

Bijlage 18b:

De toepassing van voorlopige hechtenis naar aard van de woon- of verblijf-'
plaats en nationaliteit; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld we-
gens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht - vierde kwartaal 1974

aantal waarvan in
voorlopige
hechtenis
genomen

Nederlanders 438 63 = 14%

waarvan:
- vaste woon- of verblijfplaats in Nederland 427 59 = 14%

wonend in buitenland 1 4 = 36%
- zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of buitenland 10

Buitenlanders 405 169 42%
waarvan:.
- vaste woon- of verblijfplaats in Nederland 224 59 = 26%
- wonend in buitenland 147 . 81 = 56%'

- zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of buitenland 37 29 = 78%



Bijlage 18c:

,d

De nationaliteit van de buitenlanders naar de wijze van afdoening van de zaak
en naar `woonplaats' op het moment van het plegen van het misdrijf; misdrij-
ven Wetboek van Strafrecht, strafrechtelijk meerderjarige mannen - 4e kwar-.
taal 1974

nationaliteit sepots veroordelingen waarvan zonder vaste woon-
of verblijfplaats in Nederland

yQ sepots veroordelingen

S

in
ie
is
>n

/o

Belgische 30 6:6% 18 4.4% 21 10.8% 12 6.5%
Deense .2 0.4 2 0.5 2 1.0 2 1.1

Westduitse 96 21.0 95 23.3 59 30.4 62 33.7

Engelse 16 3.5 15 3.7 5 2.6 8 4.3
Franse 25 5.5 25 6.1 15 7.7 18 9.8
Italiaanse 53 11.6 46 11.3 15 7.7 20 10.9
Oostenrijkse 7 1.5 5 1.2 3 1.5 4 2.2
Spaanse 9 2.0 20 4.9 4 2.1 3 1.6
Turkse 41 9.0 25 6.1 6 3.1 - -

Zwitserse 5 1.1 2 0.5 4 2.1 - -
Joegoslavische 12 2.6 17 4.2 8 4.1 6 3.3
Overige Europese 37 8.1 25 6.1 15 7.7 8 4.3

V.S. van Amerika 13 2.8 3 0.7 7 3.6 . 1 0.5
Canadese 2 0.4 - - 1 0.5 - -
Marokkaanse 59 12.9 63 15.4 5 .2.6 13 7.1
Overige Afrikaanse 9 2.0 20 4.9 5 2.6 13 7.1
Aziatische 13 2.8 7 1.7 3 1.5 4 2.2
Overige nationaliteiten 20 4.4 10 2.5 12 6.2 5 2.7
Statenloos 8 1.8 10 2.5 4 2.1 5 2.7

totaal 457 = 100.0% 408 = 100.0% 194 = 100.0% 184 = 100.0%

Bijlage 19:

Vergelijking van de aard van de in eerste en tweede instantie opgelegde straf-
fen, voor Nederlanders, voor buitenlanders en voor het totaal; strafrechtelijk
meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van
Strafrecht - vierde kwartaal 1974

strafsoort 1)

vonnis = arrest
vonnis zwaarder dan arrest
vonnis lichter dan arrest

totaal

VERNED
(steekproef)

VERBUI totaal

24 65% 26 81% 50 72%
2 5 4 13 6 9

11 30 2 6 13 9

37 = 100% 32 = 100% 69 = 100%

1) voor de rangorde van de onderscheiden straffen zie pagina 5.



Bijlage 19: vervolg

Vergelijking van de duur van de in eerste en tweede instantie opgelegdeon•
voorwaardelijke (gedeelte van de) vrijheidsstraf, voorzover onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf is opgelegd, voor Nederlanders, voor buitenlanders en voor het
totaal; strafrechtelijk meerderjarige mannen veroordeeld wegens een misdrijf
van het Wetboek van Strafrecht - vierde kwartaal 1974

duur onvoorwaardelijke (ge-
dee/te van) vrijheidsstraf

vonnis = arrestt)
vonnis langer dan arrest
vonnis korter dan arrest

totaal

VERNED
(steekproef)

VERBUI totaal

16 76% 23 82% 39 80%
2 10 2 7 4 8
3 14 3 11 6 12

21 = 100% 28 = 100% 49 = 100%

1) de duur van de vrijheidsstraf werd als gelijk beschouwd wanneer hij in dezelfde categorie viel.
Voor de onderscheiden categorieën zie men variabele R37 op bijlage 21.



Bijlage 20: Codeboek en frequentieverdeling - sepots

nummer omschrijving
variabele

VRA 002 rechtsgebied

VRB 002 rechtsgebied

VRC 002 rechtsgebied

VRD 002 rechtsgebied

VRE 002 rechtsgebied

VRF 002 rechtsgebied

VRG 002 rechtsgebied

VRH 002 rechtsgebied

VRI 002 rechtsgebied

VRA 004 nationaliteit

VRB 005 woonplaats tijdens plegen
van het delict

VRA 006 burgerlijke staat

VRA 007 sociale laag
(Van Tulder)

VRA 008 werksituatie

VRA 009 drankinvloed tijdens
delict

VRB 009 drankldrug invloed
tijdens delict

VAR 010 leeftijd van dader

VRA 012 aard misdrijf

VRB 012 .. aard misdrijf

Ned bui

1 = ressort Den Bosch 112 113 (41)1)
0 = overige 339 344 (153)

1 = ressort Arnhem 55 55 (16)
0 = overige 396 402 (178)

1 = ressort Den Haag 69 70 (27)
0 = overige 382 387 (167)

1 = ressort Amsterdam 203 208 (110)
0 = overige 248. 249 (84)

1 = ressort Leeuwarden 12 11 (0)
0 = overige 439 446 (194)

1 = arrondissement Amsterdam 167 174 (100)
0 = overige. 284 283 (94)

1 = arrondissement Rotterdam 24 25 (6)
0 = overige 427 432 (188)

1 = arrondissement Breda 41 41 (13)
0 = overige 410 416 (181)

1 = arrondissement Maastricht 27 26 (13)
0 = overige 424 431 (181)

1 Nederlandse 451 0 (0)
0 = buitenlandse 0 457 (194)

1 = in Nederland 443 263 (-)
0 = buiten Nederland, of zonder
vaste woon- of verblijfplaats, of aan
boord van schip 194 (194)

1 = ongehuwd 190 252 (50)
0 = gehuwd 210 156 (116)

1 = sociale laag 1 4 9 (4)
2 = sociale laag 2 20 12 (8)
3 = sociale laag 3 34 18 (10)
4 = sociale laag 4 118 118 (47)
5 = sociale laag 5 110 154 (46)
6 = sociale laag 6 68 56 (25)

1 = met werk 264 234 (73)
0 = zonder werk 77 105 (54)

1 = o.i.v. alcohol 87 84 (32)
0 = niet o.i.v. alcohol 344 345 (146)

1 = o.i.v. alc. en of drugs 91 89 (33)
0 = niet o.i.v. alc. enlof drugs 340 340 (145)

in jaren, absoluut

1 = vermogensdelict 250 285 (155)
0 = overige 201 172 (39)

1 = agressie tegen personen 82 80 (15)
0 = overige 369 377 (179)

1) tussen haakjes het aantal zaken van buitenlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats in ons land; die in de
voorgaande cijfers zijn inbegrepen.



Bijlage 20: vervolg

nummer omschrijving
variabele

VRC 012 aard misdrijf

R13 maximum vrijheidsstraf
gesteld op het delict
(bij meerdere delicts-
kwalificaties die van
het zwaarste delict)

VAR 014 aantal malen dat het de-
lict van R13 is gepleegd

VAR 015 voltooid of poging:
delict van R13

VAR 016 aantal daders
delict van R23

VRA 023 letsel slachtoffer

VRB 023 ernst letsel slachtoffer

VRC 025 vermogensaantasting:
schade aangericht enlof
iets gestolen (m.u.v. kosten van :
letsel)

sepots

Ned bui

1 = agressie tegen goederen
ruwheidsmisdrijven) 48 30 (11)
0 = overige 403 427 (183)

0,5 = 2 weken 1 1 (1)
3 = 3 maanden 15 4 (-)
4 = 4 maanden - - (-)
6 = 6 maanden 7 4 (-)
9 = 9 maanden 1 1 (-)

12 = 1jaar 28 5 (2)
24 = 2 jaar 105 90 (19)
32 = 2 jaar + 8 maanden 3 - (-)
36 = 3 jaar 59 54 (23)
48 = 4 jaar 95 109 (52)
54 = 4 jaar + 6 maanden 9 19 (2)
60 = 5 jaar 11 8 (6)
72 = 6 jaar 96 114 (63)
90 = 7 jaar + 6 maanden - - (-) '
96 = 8 jaar 6 .16 (4)

108 = 9 jaar 8 15 (14)
144 = 12 jaar 7 7 (1)
180 = 15 jaar - 8 (5)
240 = 20 jaar - 2 (1)

1 = 1 x of niets vermeld 402, 412 (172)
2 = meerdere malen 49 45 (19)

1 = voltooid of niets vermeld 434 430 (181)
2 = poging (art. 45 Sr.) 17 27 (13)

1 = één dader of niets vermeld 324 272 (93)
2 = meerdere daders 127 185 (97)

1 = letsel 70 81, (21)
0 = geen letsel 370 357 (169)'

0 = neen, geen letsel, geen pijn 370 357 (169).
1 = alleen pijn op moment zelf enlof
kort daarna (zelfde dag) 10 (3)
2 = enkele dagen pijn, maar geen
zichtbaar letsel (medische behande-
ling niet nodig) 5 7 (4)
3 = zichtbaar letsel, dat niet door
arts of EHBO behandeld hoefde te
worden (zwelling, blauwe plek, blauw.
oog) 3 2 3)
4 = letsel, eenmalige behandeling
door arts of EHBO noodzakelijk of
gewenst 13 9 (2).
5 = behandeling arts/EHBO noodza-
kelijk 13 15 (2)
6 = letsel, ziekenhuisopname nood-
zakelijk 6 17 (7)
7 = dodelijk gewond 1 1

1 = schade aangericht en/of iets
gestolen 259 273 (130)
0 = geen schadelniets gestolen. 123 106 (28)

1) tussen haakjes het aantal zaken van buitenlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats in ons land, die in de
voorgaande cijfers zijn inbegrepen.



l)

i)

I •)

q

nummer
variabele

R25

omschrijving

kosten aangerichte schade
enlof
waarde gestolene

VRB 026 vergoeding van schade

VRB 0271) aard slachtoffer (alleen
bij niet-vermogensdelicten)

VRA 0291) geslacht van het slachtoffer
(alleen bij niet-
vermogensdelicten)

VAR 039 aantal vroegere veroordelingen
wegens misdrijf, vermeld
in ADR

VAR 040 aantal vroegere veroordelingen,
wegens zelfde soort misdrijf,
vermeld in ADR

NEJA 41 voorlopige hechtenis .

R41 duur van de voorlopige hechte-
nis

VRA 042 voorlichtings- en psychiatrische
rapportage

sepots

Ned bui
i{

0 = n.v.t., geen schadelniets gesto-
(en 123 106 (28)

12 = tot f25,- 34 . 26 (12)
37 = f '25,- tot f 50,- 26 29 (12)
75 = f 50,- tot f 100,- 29 30 (13)

175 = f 100,- tot f 250,- 51 52 (21)
375 = f 250,- tot f 500,- 32 30 (11)
750 = f 500,- tot f 1.000,- 24 38 (26)

5.500 = 1 1.000,- tot 1 10.000,- 51 57 (30)
10.000 = '> f 10.000,- 12...- . 11 . (5)

1 = ja, schade is/wordt vergoed e.d. 155 174 (92)
0 = neen. geen schadevergoeding
e.d. + n.v.t. geen schade/niets gesto-
len 161 140 (44)

1 = familie of bekende 83 63 (5)
0 = onbekende persoon 58 54 (18)

1 = man 84 73 ' (14)
2 = vrouw 62 52 '(10)

0 = geen 199 373 (177)
1 = 1 63 43 (11)
2 = 2 52 14 • (4)
3 = 3 28 6
44of5 133 6 (-)
5 = 6 t/m 8 17 2 (1)
6=9of10 12 1 (-)
7 = 11 of 12 3 - (-)
8 = 13t/m15 4 - (-.)
9 = 16 of meer 16 2 (-)

0 = geen 267 398 (179)
1 = 1 60 31 •(8)
2 = 2 34 9 (4)
3 = 3 21 1 (-)
4 = 4 '13 - (-)
5 = 5 .5 1 (-)
6 = 6 2 1 (-)
7 = 7 1 1 (1)

8 = 8 2 - (-)
9 = 9 of meer

1 = wel voorlopige hechtenis 2 12 (6)
0 = geen voorlopige hechtenis 449 445 (188)

0 = geen voorlopige hechtenis 449 445 (188)
3 = minder dan 1 week 1 1 (1)

18 = 1 week - < 1 maand 1 5 (2)
45 = 1 - < 2 maanden 4 (2)
75 = 2 - < 3 maanden - : 1 -

105 = 4 - < 4 maanden - 1 (1)
150 = 4 - < 6 maanden
225 = 6 - < 9 maanden
318 = 9 maanden - 1 jaar
450 = 1 jaar en. langer

1 = wel rapport 32 2 (-)
0 = geen rapport 419 455. (194)

e
1) niet opgenomen in de regressie-analyses 1-111, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.



Bijlage 20: vervolg

nummer omschrijving
variabele

VAR 043 tijdsverloop tussen plegen van
delict en uitspraak in eerste
aanleg

VAR 044 tijdsverloop tussen inschrijving
van de zaak ten parkette en uit-
spraak in eerste aanleg

VAR 048 gerechtelijk vooronderzoek in-
gesteld

VAR 049 verdachte liep i,n proeftijd van
een voorwaardelijke veroorde-
ling op moment van het plegen
van het delikt

VAR 064 dreiging met c.q. gebruik van
geweld tegen personen

VAR 065 aard van het geweld waarmee
is gedreigd c.q. dat is gebruikt
tegen personen .

sepots

Ned bui

1 = minder dan 1 week 1 1 (1)
2 = 1 week - < 1 maand 38 78 (52)
3 = 1 = •( 2 maanden 71 104 (53)
4 = 2 - < 3 maanden 63 79 (32)
5 = 3 - 4 maanden 52 44 (17)
6 = 4 - 6 maanden 86 59 (9)
7 = 6 - < 9 maanden 63 45 (13)
8 = 9 maanden - < 1 jaar 29 21 (8)
9 = 1 jaar of langer 45 22 (8)

1 = minder dan 1 week 17 17 (8)
2 = 1 week - < 1 maand 195 265 (127)
3 = 1 - < 2 maanden 75 77 (32)`
4 = 2- < 3 maanden 48 24 (5)
5 = 3 - < 4 maanden 26 20 (5)
6 = 4- < 6 maanden 35 20 (2)
7 = 6 - -: 9 maanden 29 17 (9)
8 = 9 maanden - .- 1 jaar 8 5 (1)
9 = 1 jaar of langer 16 11 (4)

1 = ja 14 27 (13)
2 = neen 434 426 (179)

1 = ja 95 26 (4)
0 = neen/geen informatie 356 416 (188)

0 = neen 349 350 (163)
1 = ja 81 97. (29)

1 = geen geweld 349 . 350 (163)
2 = fysiek geweld 62 64 (17)
3 = (vuur)wapen 18 33 (12)

alleen buitenlanders

nummer omschrijving
variabele

VRA 005 woonplaats tijdens plegen van
het delict

VRB 008 werk in Nederland

VRA 028 nationaliteit van het slachtoffer
m.u.v. vermogensdelicten

VRA• 047 reden van verblijf in Nederland

bui

1 = Nederland 263 (-)
0 = buiten Nederland 164 (164)

1 = werk in Nederland 165 (10)
0 = werk buiten Nederland 69 (63)

1 = landgenoot 21 (2).
0 = geen landgenoot 104 (23)

1 = beroep, werk, studie 196 . (31)
0 = vakantie, doorreis, overige 104 (87)



Bijlage 21: Codeboek en frequentieverdeling voor de regressie-analyse -
veroordeelden

VRB 002 rechtsgebied

VRC 002 rechtsgebied

VRD 002 rechtsgebied

VRE 002 rechtsgebied

.VRF 002 rechtsgebied

VRG 002 rechtsgebied

VRH 002 rechtsgebied

VRI 002 rechtsgebied

VRA 004 nationaliteit

VRB 0051) woonplaats tijdens plegen van
het delict

VRA 006 burgerlijke staat

VRA 007 sociale laag (Van Tulder)

VRA 008 werksituatie

VRA 009 -drankinvloed tijdens delict

VRB 009 drankldrug invloed tijdens delict

VAR 010 leeftijd van dader

VRA 012 aard misdrijf

VRB 012 aard misdrijf

Ned bui

1 = ressort Den Bosch 91 89 (6)
0 = overige 347 319

1 = ressort Arnhem 55 51 (8)
0 = overige 383 • 357.

1 = ressort Den Haag 73 68 (8)
0 =.overige 365 340

1 = ressort Amsterdam 197 180 (20)
0 = overige 241 .228

1 = ressort Leeuwarden 22 20 (6)
0 = overige 416 388

1 = arrondissement Amsterdam 167 151 (8)

0 = overige 271 257 (40)

1 = arrondissement Rotterdam 35 35 - (3)
0 = overige 403 . 373

1 = arrondissement Breda 23 .24 (1)
0 = overige 415 384

1 = arrondissement Maastricht 29 27 (2)
0 =.overige 409 381

1 = Nederlandse 438 0 .
0 = buitenlandse 0 408 (48)

1 = in Nederland 427 224
0 = buiten Nederland, of zonder
vaste woon- of verblijfplaats, of aan
boord van schip 11 184.

1 ongehuwd 252 247 (20)
0 = gehuwd 155 121 (5)

1 = sociale laag 1 2 1
2 = sociale laag 2 9 5
3 = sociale laag 3 19 14

4 = sociale laag 4 135 .125
5 = sociale laag 5 138 160
6 = sociale laag 6 73 49

1 = met werk 225 172 (14)
0 = zonder werk 129 146 .(3)

1 = o.i.v. alcohol 98 83 (3)
0. = niet o.l.v. alcohol 326 302 ..(27)

1 = o.i.v. alc. en of drugs 100 90 (3)
0 = niet o.i.v. alc. enlof drugs 324 295 . (27)

in jaren, absoluut

1 = vermogensdelict 277 275 • (42)
0 = overige 161 133 (6)

1 = agressie tegen personen 64 72 (5)
0 = overige 374 ' 336 (43)

() = tussen haakjes het aántal aan buitenlandse autoriteiten overgedragen zaken, niet begrepen in
de voorgaande cijfers, noch opgenomen in de regressie-analyse



Bijlage 21: vervolg

nummer
variabele

omschrijving

VRC 012 aard misdrijf

R13 maximum vrijheidsstraf gesteld
,op het delict genoemd in het
vonnis (bij meerdere delictskwa-.
lificaties die van het zwaarste
delict)

VAR 014 aantal malen dat het delict van
R13 is gepleegd

VAR 015 voltooid of poging:,delict van
R13

VAR 016 aantal daders
delict van R13

VRA 023 letsel slachtoffer

VRB 023 ernst letsel slachtoffer

VRC 025 vermogensaantasting: schade
aangericht en/of iets gestolen
(m.u.v. kosten van letsel)

R25 kosten aangerichte schade
en/of waarde gestolene .

veroordeelden

Ned bui

1 = agressie tegen goederen
(= ruwheidsmisdrijven) 39 20 (-).
0 = overige . 399 388, (48)'-'

3 = 3 maanden 6. 4 (1)
4 = 4 maanden 3 0
6 = 6 maanden 4 4,
9 = 9 maanden 0 1Y

12.= l jaar 19 9
24 2 jaar 95 76 (3)
32 = 2 jaar + 8 maanden 2 5
36 = 3 jaar 41 19 (2).
48'= 4 jaar 67 . 98 (11)
54 = 4jaar + 6 maanden. 8 3.
60 = 5 jaar 9 16
72 = 6 jaar 164 126 (28)-'
90 = 7 jaar + 6 maanden 1 0
96 = 8 jaar 4 16

108 = 9 jaar 7 17 (1)
144 = 12 jaar 8. 10
180 = 15 jaar 0 4• (2)

1 = 1 x of niets vermeld
2 = meerdere malen

1 = voltooid of niets vermeld
2 = poging (art. 45 Sr.)

1 = één dader of niets vermeld
2 = meerdere daders

1 = alleen pijn op moment zelf enlof

1 = letsel
0 = geen letsel

0 = neen, geen letsel, geen pijn

kort daarna (zelfde dag)
2 = enkele dagen pijn, maar geen
zichtbaar letsel (medische behande-
ling niet nodig)
3 zichtbaar letsel, dat niet door
arts of EHBO behandeld hoefde te
worden (zwelling, blauwe plek, blauw
oog)
4 = letsel, eenmalige behandeling
door arts of EHBO noodzakelijk of
gewenst
5 = behandeling arts/EHBO noodza-
kelijk .
6 = letsel, ziekenhuisopname nood-
zakelijk
7 = dodelijk gewond

1 = schade aangericht en/of iets
gestolen
0 = geen schade/niets gestolen,

0 = n.v.t., geen schade/niets gesto-
len

12 = tot f 25,-
37. = f 25,- tot f 50,-
75 f . 50,- tot f 100,-

175 = f 100,- tot f 250,-
375 f 250,-'tot f 500,-'
750 = f 500,-. tot f 1.000,-

5.500 = f 1.000,- tot f 10.000,-
10.000,,= > f 10.000,- •

25 22 '

19 12

, 9 9
0 ' 2

263 266
101 74

101- 74 (-)
13 25 (1)

18: 27 (2)'.
20 22 (3)
40 ' •51 (1)
30 . 20 (1)
34 38 (2)
80 65 (3)
28 , 18 (6)' ..



nummer omschrijving
variabele

familie of bekende
onbekende persoon

VRB 026 vergoeding van schade .1 = ja, schade is/wordt vergoed e.d. 170 ' 191
0 = neen geen schadevergoeding
e.d. +. n.t.v. geen schadelniets gesto-
len 125 90

VRB 0271) aard slachtoffer (alleen bij niet- 1 =
vermogensdelicten) 0 =

VRA 0291) geslacht van het slachtoffer (al- 1 =
leen bij niet-vermogensdelicten) 2 =

NEJA 30 strafsoort - eis o.v.j. (gedeelte- 0 =
lijk) onvoorwaardelijke vrij- 1 =
heidsstraf

NEW 030 strafzwaarte - eis o.v.j. 1 =

2 =
3 =
4' =

5 =

6 =
7 =

R31

man
vrouw

neen
ja

Ned , bui

62
50

51
37

84 63
27 35

214 136
130 191

voorwaardelijke boete, arrest 2 0
ged. voorwaardelijke boete 3 2
onvoorwaardelijke boete 125 . 86
voorw. vrijheidsstraf 17 10
idem 4 + (ged. voorw.) boete 67 38
ged. voorw. vrijheidsstraf 47 48
onvoorw. vrijheidsstraf 83 143

geldboete: bedrag van het on- 5
voorwaardelijk gedeelte - eis 17
o. v. j. 37

75
175
375
750

1000

R32 gevangenisstraf of hechtenis: 3
totale duur - eis o.v.j. 10

14
22

30
45
74

104

149

180
225
317

365
730

1460
2372
3650
4380
4927
5475
6387
7300

= < 110,- 2,
.1

= f 10,- tot f 25,- 0 0
= f 25,- tot f 50,- 9 2
= f 50,- tot f 100,- 22 14'
= f 100,- tot f 250,- 114 75
= f 250,- tot f 500,- 46 33
= f 500,- tot f,1.000,- 10 5

f 1.000,- en hoger 2 1

= minder dan 1 week 9 1

= 1 - < 2 weken 24 15
= 2 weken 26 38
= > 2 weken - < 1 maand 32 16
= 1 maand 19 16
= > 1 - < 2 maanden 15 9

- 2 - < 3 maanden 15 27
= 3 - < 4 maanden 18 . 21
= 4 - < 6 maanden 25 37
= 6 maanden 11 21

>• 6 9 maanden 9 .12
= 9 maanden - 1 jaar • 3 6
= 1 jaar 6 10

> 1-<3jaar 2 5
= 3-< 5jaar 2 3
= 5-<8jaar - 0 2
= 8 - < 12 jaar 0 0
= 12 jaar 1 0
= > 12 - < 15 jaar 0 0
= 15 jaar 0 0
=>15-<20jaar 0 0
= 20 jaar (levenslang) 0 0

1) niet opgenomen in de regressieanalyses 1-III, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.



Bijlage 21: vervolg

nummer omschrijving
variabele

R 33 gevangenisstraf of hechtenis:
duur van het onvoorw. gedeelte
- eis o.v.j.

NEJA 34 strafsoort - vonnis rechtbank:
(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf

NEW 034 strafzwaarte - vonnis recht-
bank

R 35 geldboete: bedrag van het on-
voorwaardelijke gedeelte vonnis
rechtbank

R 36 gevangenisstraf of hechtenis;
totale duur vonnis rechtbank

3 = minder dan 1 week

10 = 1 - < 2 weken

14 = 2 weken

22 = > 2 weken - < 1 maand
30 = 1 maand
45 = > 1 - < 2 maanden
74 = 2 - < 3 maanden

104 = 3 - < 4 maanden
149 4 - < 6 maanden
180= 6 maanden
225 = > 6 - < 9 maanden
317 = 9 maanden - < 1 jaar
365 = 1 jaar
730=> 1-<3jaar

1460 = 3 - < 5jaar
2372 = 5 - < 8 jaar
3650 = 8 - < 12 jaar
4380 = 12 jaar
4927 = > 12 - < 15 jaar
5475 = 15 jaar
6387 = > 15 - < 20 jaar
7300 = 20 jaar (levenslang)

0 = neen
1 = ja

1 = voorwaardelijke boete, arrest
2 = ged. voorwaardelijke boete
3 = onvoorwaardelijke boete
4 = voorw. vrijheidsstraf
5 = idem 4 + (ged. voorw.) boete
6 = ged. voorw. vrijheidsstraf
7 = onvoorw. vrijheidsstraf

5 < (10,-
17 = f . 10,- tot f 25,-
37 = f 25,- tot f 50,-
75 = f 50,- tot f 100,-

175 = f 100,- tot f 250,-
375 = f 250,- tot t 500,-
750 = f 500,- tot f 1.000,-

1000 = f 1.000,- en hoger

3 = minder dan 1 week
10 = 1 - < 2 weken
14 = 2 weken
22 = > 2 weken - < 1 maand
30 = 1 maand
45 = > 1 - < 2 maanden
74 = 2 - < 3 maanden

104 = 3 - < 4 maanden
149 = 4 - < 6 maanden
180 = 6 maanden
225 = > 6 - < 9 maanden
317 = 9 maanden - < 1 jaar
365 = 1 jaar
730 = > 1 - < 3 jaar

1460 = 3 - < 5 jaar
2372 = 5 - < 8jaar
3650 = 8 - < 12 jaar
4380 = 12 jaar.
4927 = > 12 - < 15 jaar
5475 = 15 jaar
6387 = > 15 - < 20 jaar
7300 = 20 jaar (levenslang)

veroordeelden,

Ned bui

6 1
11 9
10 20

15 13
7 14
6 13

13 20
21 20
16 31
9 17
2 10
3 4
4 8
2 5
2 3
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

270 168
166 239

6 2
9 5

144 108
24 8
87 45

62 - 83
104 156

1 0
1 0
9 3

31 16
132 94
57 43

9 5
3 0

8 2

30 25
41 35
36 19
31 16
17 12
24 42
29 22
24 51
15 . 22
4 18
7 6
4 10
4 7
2 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 .0
0 0



Bijlage 21: vervolg

nummer
variabele

omschrijving

R 37 gevangenisstraf of hechtenis:
duur van het onvoorw. gedeelte
vonnis rechtbank

VAR 039 aantal vroegere veroordelingen
wegens misdrijf, vermeld in .
ADR

VAR 040 aantal vroegere veroordelingen,
wegens zelfde soort misdrijf,
vermeld in ADR

NEJA 41 voorlopige hechtenis

R 41 duur van de voorlopige hechte-
nis

VRA 042 voorlichtings- en psychiatrische
rapportage

veroordeelden

Ned bui

3 = minder dan 1 week 8 3
10 = 1 - < 2 weken 12 17
14 = 2 weken 25 17
22 = > 2 weken - < 1 maand 14 19
30 = 1 maand 18 11

45 = > 1 - < 2 maanden 6 20
74 = 2 - < 3 maanden 17 40

104 = 3 - < 4 maanden 22 31
149 = 4 - < 6 maanden 16 28
180 = 6 maanden 10 18
225 = > 6 - < 9 maanden 1 9
317 = 9 maanden - < 1 jaar 5 4
365 = 1 jaar 2 10
730= > 1-< 3jaar 4 7

1460 = 3 - < 5 jaar 2 5
2372 = 5-< 8jaar 0 .0
3650 = 8 - < 12 jaar 0 0
4380 = 12 jaar 0 0
4927 = > 12 - < -15 jaar 0 0
5475 = 15 jaar 0 0
6387 = > 15 - < 20 jaar 0 0
7300 = 20 jaar (levenslang) 0 0

0 = geen 134 310
1 = 1 79 53
2=2 48 13

33 37 10
4 = 4of5 52 9
5=6t/m8 28 5
6=9of10 22 0
7= 11of12 9 0
8=13t/m15 6 0
9 = 16 of meer 10 . 6

0 = geen 201 343
1 = 1 90 36
2 = 2 36 8
3 = 3 30 6
4 = 4 23 4
5 = 5 12 1
6 = 6 10 1
7 7 7 1
8 = 8 4 0
9 = 9 of meer 13 2

1 = wel voorlopige hechtenis 63 169 (1)
0 = geen voorlopige hechtenis 375 236 (47)

0 = geen voorlopige hechtenis 375 236
3 = minder dan 1 week 2 12

18 = 1 week - < 1 maand 10 35
45 = 1 - < 2 maanden 9 46
75 = 2 - < 3 maanden 16 30

105 = 3 - < 4 maanden 18 24
150 = 4 - < 6 maanden 6 11

225 = 6 - < 9. maanden 2
318 = 9 maanden - < 1 jaar 0 4
450 = 1 jaar en langer 0 p

1 = wel rapport 101 4.1
0 = geen rapport 3:17 31111



Bijlage 21: vervolg

nummer omschrijving
variabele

VAR 043 tijdsverloop tussen plegen van
delict en uitspraak in eerste
aanleg

VAR 044 tijdsverloop tussen inschrijving
van de zaak ten parkette en uit-
spraak in eerste aanleg

VAR 048 gerechtelijk vooronderzoek in-
gesteld

VAR 049 verdachte liep in proeftijd van
een voorwaardelijke veroorde-
ling op moment van het plegen
van het delict

VAR 064 dreiging met c.q. gebruik van
geweld tegen personen

VAR 065 aard van het geweld waarmee
is gedreigd c.q. dat is gebruikt
tegen personen

NEJA 55 strafsoort - onherroepelijke
straf: (gedeeltelijk) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf

DEF 034 strafzwaarte - onherroepelijke
straf

DEF R35 geldboete: bedrag'van.het on-.
voorw. gedeelte onherroepelijke
straf

veroordeelden

Ned bui

1 = minder dan 1 week 1 6
2 = 1 week < 1 maand 2 39
3 = 1 - < 2 maanden 12 59
4 = 2 - < 3 maanden 39 49
5 = 3 - < 4 maanden 62 52
6 = 4 - < 6 maanden 124 84
7 = 6 - < 9 maanden 91 57
8 = 9 maanden - .< 1jaar 59 33
9 = 1 jaar of langer 44 27

1 = minder dan 1 week 1 14
2 = 1 week - < 1 maand 3 41
3 = 1 - < 2 maanden 41" 68
4 = 2- < 3 maanden 86 81
5 = 3 - < 4 maanden 94 61
6 = 4 - < 6 maanden 121 89
7 = 6 - < 9 maanden 54 39
8 = 9 maanden - < 1 jaar 22 7

j
9 = 1 jaar of langer 14 8

1 = ja 72 109 (1)
2 = neen 363 298 (47)

1 = ja 106 27
0 = neen/geen informatie 284 360

0= neen 339 292
1 = ja 84 98

1 = geen geweld 339 292
2 = fysiek geweld 60 42
3 = (vuur)wapen 24. 56

0 = neen 280 167
1 = ja 158 241

1 = voorwaardelijke boete, arrest 6 2
2 = ged. voorwaardelijke boete 10 5
3 = onvoorwaardelijke boete 147 106
4 = voorw. vrijheidsstraf 24 8
5 = idem 4 + (ged. voorw.) boete 93 46
6 .= ged. voorw. vrijheidsstraf 62 82
7 = onvoorw. vrijheidsstraf 96 159.-

5 < (10,- 1 0
17 = f 10,- tot f 25,- 1 0
37 = f 25,- tot f 50,- 9 3
75 = f 50,- tot f 100,- 31 16.

175 f 100,- tot f 250,- 137 94
375 = f 250,- tot f 500,- 62 42
750 = f 500,- tot f 1.000,- 9 5

1000 = f 1;000,- en hoger 3 0



1

0

nummer
variabele

' Bijlage 21: vervolg

omschrijving

DEF R36 gevangenisstraf of hechtenis:
totale duur onherroepelijke
straf

DEF R37 gevangenisstraf of hechtenis:
duur van het onvoorw. gedeelte
onherroepelijke straf

veroordeelden

Ned bui

6. 2
31 25
38 35
37 19
32 16
17 13
25 45
27 22
24 50
14 22
6 20
7 6
4 7
4 7

2 6

6 3
10 17

23 16
14 20
16 11

6 20
16 43
22 31
18 27

9 18
1 10

5 5
2 7
4 7

2 6

alleen buitenlanders

nummer
variabele

VRA 0051),

VRB 0081)

VRA 0281)

VRA 0471)

omschrijving

woonplaats tijdens plegen van
het delict

3 = minder dan 1 week
10 = 1 - < 2 weken
14 = 2 weken
22 = > 2 weken - < 1 maand
30 =1 maand
45 = > 1 - < 2 maanden
74 = 2 - 3 maanden

104 = 3 - < 4 maanden
149 = 4 - < 6 maanden
180 = 6 maanden
225 = > 6 - < 9 maanden
317 = 9 maanden - < 1 jaar
365 = ljaar
730 > 1 - < 3jaar

1460 = 3 - < 5 jaar

3 = minder dan 1 week
10 = 1 - < 2 weken
14 = 2 weken
22 = > 2 weken - < 1 maand
30 = 1 maand
45 = > 1 - < 2 maanden
74 = 2 - < 3 maanden

104 3 - < 4 maanden
149 = 4 - < 6 maanden
180 = 6 maanden
225 = > 6 - < 9 maanden
317 = 9 maanden - < 1 jaar
365 = 1 jaar
730> 1-<3jaar

1460 = 3 - < 5 jaar

1 = Nederland
0 = buiten Nederland

werk in Nederland

nationaliteit van het slachtoffer
m.u.v. vermogensdelicten

reden van verblijf in Nederland

1 = werk in Nederland
0 = werk buiten Nederland

1 = landgenoot
0 = geen landgenoot

1 = beroep, werk, studie
0 = vakantie, doorreis, overige

1) niet opgenomen in de regressieanalyses 1-111, tenzij uitdrukkelijk aangegeven,

bui

224 (1)
147 (39)

123 (-)
49 . (14)

3()

67

15U
74
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