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Voorwoord

De rechtsgelijkheid is op zichzelf als element van de rechtspraak niet weg te den-
ken. Toch heeft zij in de loop der tijd een zeer wisselende belangstelling genoten.
De laatste jaren heeft vooral het wetenschappelijk onderzoek de aandacht opnieuw
op dit onderwerp gericht. Verschillende onderzoeken toonden aan, dat er bij som-
mige delicten regionale verschillen bestonden in de straftoemetingl). Niet alleen de
rechtsgelijkheid in regionale zin, maar ook het klassejustitie-aspect werd, eveneens
als gevolg van wetenschappelijk onderzoek2), weer onderwerp van gesprek. Het
"rechtsgelijkheid"-onderzoek waar het hier om gaat vond op initiatief van het
Openbaar Ministerie plaats.

In 1975 werd op verzoek van mr. J.H.G. Boekraad (toen Advocaat-Generaal bij het
Gerechtshof te 's-Gravenhage) door het Wetenschappelijk Onderzoek-en Docu-
mentatiecentrum (WODC) een begin gemaakt met een onderzoek naar het
gevoerde sepotbeleid in het ressort 's-Gravenhage. Centraal stond de vraag hoe
door middel van wetenschappelijk onderzoek kon worden bijgedragen aan de har-
monisering van dit sepotbeleid en aan de uniformering van de registratie van de
sepotgronden.

Het onderzoek is uitgevoerd door mr. F.W.M. van Straelen, onder supervisie van
Dr. J.J.M. van Dijk. De eerstgenoemde was tevens secretaris van de werkgroep
sepotgronden en als zodanig betrokken bij de opstelling van de in 1980 ingevoerde
lijst met meer genuanceerde sepotgronden. Doordat het onderwerp van deze stu-
die eerder in de belangstelling stond, is aan dit rapport reeds een (deel)publicatie3)
vooraf gegaan. Tevens zijn enkele resultaten van het onderzoek gepresenteerd op
het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie over beslissings-
momenten in het strafrechtelijk systeem dat op in 1978 werd gehouden4).

Nadat mr. F.W.M. van Straelen het WODC in 1978 heeft verlaten, werd aan het
hier voorliggende verslag een belangrijke bijdrage geleverd door mr. J.J. van der
Kaaden.

1) Zie o.a. bij art. 26 WVW in 1972, Steenhuis, D.W., Rijden onder invloed. Van Gorcum, Assen 1972.
2) Vooral van het Criminologisch Instituut van de R.U. te Groningen.
3) Zie: Straelen, F.W.M. van en C. van der Werff, Gelet op de ernst van het gepleegde feit. Tijdschrift voor
Criminologie, 14e jrg., februari 1977, blz. 3-17.
4) Straelen, F.W.M. van, Het seponerings- en Strafvorderingsbeleid van het Openbaar Ministerie. In: L.
Gunther Moor, E. Lauw, Beslissingsmomenten in het Strafrechtelijk Systeem, Utrecht.
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1 Inleiding

Als men afgaat op de rolverdeling in het Nederlandse strafproces, dan krijgt men de
indruk dat de belangrijkste taak van de off icier van justitie is, de verdachte zo zwart
mogelijk af te schilderen opdat de rechter een zo hoog mogelijke straf oplegt. Min-
der bekend is, dat een groot deel van het werk van het Openbaar Ministerie zich
afspeelt vóór het optreden als aanklager in de rechtszaal. De officier van justitie
geeft leiding aan de politie voorzover het de opsporing van strafbare feiten betreft
en beslist of de ter kennis van de politie gekomen delicten voor de rechter moeten
worden gebracht of niet. Dit betekent, dat de zaken die wij in de rechtszaal de revue
zien passeren in feite een selectie vormen van de delicten waarmee het Openbaar
Ministerie wordt geconfronteerd. Op zichzelf vormen de zaken waar het Openbaar
Ministerie kennis van neemt, als gevolg van de prioriteiten die bij de opsporing wor-
den aangebracht, weer een fractie van de dagelijks plaatsvindende wetsovertredin-
gen.

Hieruit blijkt wel, dat aan het requisitoir van de officier van justitie ter terechtzit-
ting een hele reeks overwegingen vooraf gaat, van een afweging van prioriteiten bij
de opsporing tot een toetsing van de criteria voor de vervolging of het sepot.

Als we ons dan realiseren, dat uiteindeijk het merendeel van de ter kennis van het
Openbaar Ministerie gekomen misdrijven nooit op de terechtzitting wordt aange-
bracht, dan verandert het beeld van de officier van justitie wel enigszins.

Volgens het jaarverslag Openbaar Ministerie 1978 werden er in dat jaar 141.196
gewone misdrijfzaken afgedaan, waarvan de officier van justitie er 73.129, dat wil
zeggen 51,8%, voor zijn rekening nam.

Met een enkele uitzondering is de rechter er in al deze zaken niet aan te pas
gekomen. Het merendeel van deze zaken is afgedaan met een sepot, terwijl een
kleiner deel is overgedragen of ad informandum is gevoegd. De bevoegdheid tot
seponeren ontleent de officier van justitie aan de artikelen•167 lid 2 en 242 Sv.
welke hem de mogelijkheid bieden van verdere vervolging af te zien (ook) op gron-
den aan het algemeen belang ontleend. Deze grondregel met betrekking tot de ver-
volging heet het opportuniteitsbeginsel en staat tegenover het ondermeer in West-
Duitsland gehuldigde legaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat in principe alle ter kennis
van het Openbaar Ministerie gekomen strafzaken moeten worden vervolgd. Indien
een officier besluit tot seponering van een strafzaak, waarin hij echter ook met een
vrij grote zekerheid van veroordeling door de rechter had kunnen vervolgen, dan
heeft hij om opportuniteitsredenen afgezien van vervolging. Dit soort sepotzaken
heet "beleidssepots". Het kan evenwel ook voorkomen dat er geen vervolging
wordt ingesteld omdat een veroordeling, bijvoorbeeld door gebrek aan bewijs, niet
waarschijnlijk is. Een der gelijk sepot wordt "technisch sepot" genoemd. In dat
geval maakt de officier van justitie dus geen gebruik van het opportuniteitsbeginsel
maar ziet van vervolging af omdat dit toch niet kan leiden tot het door hem beoogde
resultaat, namelijk een veroordeling door de rechter.

Het ruime gebruik dat het Openbaar Ministerie van zijn seponeringsbevoegdheid
maakt, is niet altijd een vanzelfsprekende en onbetwiste zaak geweest.
Vóór de totstandkoming van het huidige wetboek van strafrecht in 1926 werd het
opportuniteitsbeginsel door schrijvers (en sommige ministers van justitie) fel bestre-
den. Door de invoering in 1926 van de artikelen 167 en 242 Sv. werd toen aan een
in de loop der jaren gegroeide seponeringspraktijk een. wettelijke basis gegeven.
De discussie die zich toen ontspon richtte zich voornamelijk op wat men onder
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"algemeen belang" moet verstaan en hoe ruim dit begrip geïnterpreteerd kan wor-
den: heeft het opportuniteitsbeginsel geen ander doel dan om aan het legaliteitsbe-
ginsel zijn scherpte te ontnemen, zoals de Staatscommissie Ort5) meende, of bete-
kent het dat het Openbaar Ministerie niet als regel de plicht heeft te vervolgen. In
latere jaren wordt het opportuniteitsbeginsel steeds meer in deze laatste zin opge-
vat. In 1970 verwoordden de vijf procureurs-generaal bij de gerechtshoven dit
beginsel nogmaals heel scherp door op te merken dat in de toekomst meer "het
waarom vervolgen" dan het "waarom niet vervolgen" normatief zal moeten zijn
voor het beleid van het Openbaar Ministerie. Deze laatste mening wordt echter niet
door een ieder gedeeld6).

Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de officier van justitie bij elke vervolging aan
de rechter zou moeten duidelijk maken waarom hij vervolgt en niet seponeert -
hetgeen op zich een positieve zaak genoemd mag worden - maar verder niet hoeft
te motiveren waarom hij een zaak seponeert wat, bezien vanuit het standpunt van
slachtoffer en maatschappij, moeilijk verteerbaar is.

Overigens wordt deze laatste consequentie nooit getrokken, ook niet door de vijf
procureurs zelf. Dit blijkt nog eens uit hun jaarverslag over 1977, waarin zij melding
maken van een werkgroep die zich voornamelijk bezig houdt met een rubricering
van de sepot-motiveringen.7) Zoals gezegd, is met een toelichting op het sepot in
termen van het "algemeen belang" dienende, weinig duidelijkheid verschaft.

Over de inhoudelijke betekenis van het begrip "algemeen belang" lopen de me-
ningen nogal uiteen. Duisterwinkel en Melai8) maken in deze een driedeling in
staatsbelang, maatschappelijk belang en particulier belang en geven aan dat in alle
drie categorieën gevallen kunnen voorkomen waarin van vervolging kan worden
afgezien. In het jaarverslag van het Openbaar Ministerie over 1976 werd echter een
geheel andere indeling gehanteerd bij de inventarisatie van de sepotgronden,
welke impliciet een concretisering van het algemeen belang aangeeft, namelijk een
tweedeling: ongewenstheid van een strafproces versus ongewenstheid van een
straf. Het is de vraag of deze twee verschillende indelingen ook tot verschillende
uitkomsten zullen leiden.

Men mag aannemen dat de wetgever, door de zeer vage term "algemeen
belang" te hanteren, beoogd heeft het Openbaar Ministerie een zo ruim mogelijke
discretionaire bevoegdheid te geven. De cijfers tonen aan dat de leden van het
Openbaar Ministerie ruimschoots van deze bevoegdheid gebruik maken. Naarmate
aldus het aantal zaken dat door het Openbaar Ministerie zelfstandig wordt afge-
daan steeds groter wordt, groeit ook de behoefte aan coordinatie van het gevoerde
beleid. Uit eerder door het WODC verricht onderzoek is reeds gebleken dat onder
officieren van justitie op diverse arrondissementsparketten en ook binnen één
arrondissement nauwelijks overeenstemming bestaat over de uitgangspunten
welke aan een beleid ten grondslag zouden moeten liggen. Het betrof twee discus-
sieprojecten op de arrondissementsparketten in het ressort Arnhem9) en het res-
sort 's-Hertogenbosch10), waarin de officieren van justitie gevraagd werd een
beslissing te nemen in een tweetal, respectievelijk drietal strafzaken.

De-resultaten gaven te zien.dat de beslissingen van verschillende officieren van
justitie in één en dezelfde strafzaak sterk uiteen konden lopen.

In de discussie welke op het nemen van de beslissing volgde, bleek dat de officie-
ren van justitie het ook niet eens waren over de doeleinden welke zij met hun beslis-
sing nastreefden. Officieren van justitie met een gelijk doel voor ogen kwamen

5) Staatscommissie Ort voor de herziening van het wetboek van strafvordering, ontwerp tot vaststelling van
een wetboek van strafvordering, 2 delen, Den Haag 1913: blz. 176.
6) Zie hiervoor o.m. Duisterwinkel-Melai, Het wetboek van strafvordering art. 167, aant. 7 en Corstens,
Gt.J.M., Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Vermande en Zonen 1974, blz. 26 e.v. en de hierin
aangehaalde literatuur.
7) De werkgroep heeft inmiddels een rapport uitgebracht; Utrecht, april 1978. Op basis van dit rapport is in
1980 landelijk een aanvang gemaakt met een nadere nuancering van de sepotgrond.
8) Duisterwinkel - Melai, Het Wetboek van Strafvordering, art. 167 aant. 6.
9) Van der Kaaden, J.J. en D.W. Steenhuis, De harmonisering van de straftoemeting in discussie - ressort
Arnhem, WODC, november 1976.
10) Van Bergeijk, G.A. en J.J. van der Kaaden. De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discussie -
ressort 's-Hertogenbosch, WODC, juli 1977.
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soms tot geheel verschillende straffen en officieren die totaal verschillende doelein-
den beoogden kwamen soms op dezelfde beslissing uit.

Al met al vormde de keuze van de doeleinden en middelen in de strafrechtsple-
ging een complex vraagstuk. Uit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid is het, zoals gezegd, wenselijk dat er een zekere uniformiteit bestaat in de
wijze waarop het opportuniteitsbeginsel door het Openbaar Ministerie wordt gehan-
teerd. De indruk bestaat dat er verschillen zijn in het gebruik van de seponeringsbe-
voegdheid door de leden van het Openbaar Ministerie. Deze verschillen zijn niet
alleen aanwezig op het niveau van de arrondissmenten, maar ook tussen de indivi-
duele officieren van justitie. Dat deze verschillen uiteindelijk leiden tot een ongelijk-
heid in behandeling van justitiabelen is evident.

In het volgende hoofdstuk zal worden toegelicht welke gegevens zijn verzameld
om aan een harmonisch sepotbeleid in het ressort 's-Gravenhage bij te dragen en
een uniforme registratie van de sepotgronden mogelijk te maken.



2 De opzet van het onderzoek

2.1 Het doel van het onderzoek
Met de vaststelling, dat door de officieren van justitie niet op een éénduidige manier
wordt geseponeerd is nog niet de vraag beantwoord wáár de ongelijkheid zit. In het
jaarverslag van het Openbaar Ministerie over het jaar 1976, uitgebracht door de
procureurs-generaal bij de gerechtshoven, blijkt dat in dat jaar in het arrondisse-
ment Leeuwarden 12% van alle misdrijven door het Openbaar Ministerie met een
beleidssepot is afgedaan tegen 34% in Utrecht. Hieruit kan echter niet worden
geconcludeerd dat in Utrecht een zoveel milder vervolgingsbeleid wordt gevoerd.
Om dit met recht te kunnen beweren, zal immers eerst voldaan moeten worden aan
de voorwaarde dat het parket in Leeuwarden ongeveer gelijke zaken te behandelen
krijgt als het parket in Utrecht. Een volgende vraag is dan, op welke criteria de
zaken vergelijkbaar moeten zijn.

De keuze van deze criteria hangt weer samen met de visie op de criminaliteit en
de strafrechtspleging in het algemeen. Hierdoor is er in de praktijk vaak sprake van
een soort cirkelredenering. Twee delicten worden door de ene officier even zwaar
aangerekend omdat hij/zij ze vergelijkbaar vindt, terwijl de andere officier een onge-
lijke straf vordert omdat hij/zij ze onvergelijkbaar acht. Vergelijkbaar of onvergelijk-
baar omdat ze even of lang niet even ernstig worden gevonden, dat wil zeggen op
gelijke of ongelijke wijze bestraft dienen te worden. Uit de thans gebruikelijke toe-
lichting op de sepotbeslissing is niet duidelijk op te maken wat de gehanteerde cri-
teria zijn. Meestal wordt de formulering "geen termen" gebruikt. Uit het jaarverslag
van het Openbaar Ministerie 1976 blijkt deze motivering in 69,2% van de onvoor-
waardelijke beleidssepots in het ressort Amsterdam te zijn genoemd en bij 3,9%
van de beleidssepots in het ressort Arnhem. Er blijft ons dus weinig anders over
dan van de afgedane strafzaken de voor ons kenbare aspecten te vergelijken.

Bovenstaande overwegingen hebben ertoe bijgedragen dat het doel van het
onderzoek, in overleg met de ressortsvergadering van 's-Gravenhage, als volgt is
geformuleerd: "het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren tot het expliciet
maken van het thans (1974) gevoerde sepotbeleid, teneinde indien nodig een bij-
stelling in de beleidscoórdinatie mogelijk te maken. Tevens wordt van het onder-
zoek verwacht dat het materiaal levert om een toetsing van het beleid mogelijk te
maken. "

2.2 De benodigde gegevens
Het onderzoek naar de sepotcriteria richt zich, zoals gezegd, op het ressort 's-Gra-
venhage. Binnen het ressort kunnen verschillen bestaan tussen de arrondisse-
mentsrechtsbanken en/of tussen de individuele officieren. Het is ook mogelijk, dat
de dagelijkse sepotpraktijk van de individuele officier zo inconsequent is, dat de
ontwikkeling van een beleid op dit punt zich eerst op de individuele officier moet
richten. In het laatste geval moet voor de verzameling van de benodigde gegevens
het onderzoek zich in vergaande mate op het individuele beslissingsproces richten.

In dit stadium zal van de consistentie van het individuele beslissingsproces van
de officier enigszins worden geabstraheerd en zal met name gekeken worden naar
de verschillen die over een bepaalde periode blijken te bestaan tussen de officieren
onderling en tussen de vier arrondissementen van het ressort.

Voor de explicitering van het sepotbeleid in het ressort richten wij ons dan op de
volgende gegevens: de delictsvariabelen, de persoonsvariabelen (van de ver-
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dachte) en de procesvariabelen.
Deze gegevens zijn verzameld uit het strafdossier van de verdachte of veroor-

deelde personen. Het strafdossier bestaat uit een verzameling stukken die tijdens
het strafrechtelijk onderzoek vanaf de opsporing tot aan de uiteindelijke afdoening
van de zaak worden opgesteld, of tijdelijk uit andere archieven worden bijeenrye-
bracht. Dit dossier begeleidt de strafzaak op haar weg langs parket, rechter-com-
missaris, zitting en verder. Het kan onder meer bevatten: diverse processen-ver-
baal van het opsporingsonderzoek, stukken met betrekking tot het gerechtelijk
vooronderzoek, het persoonsdossier, psychiatrische- en reclasseringsrapporten,
dagvaarding, verslag van terechtzitting, vonnis, stukken van het hoger beroep, enz.
Behalve op gegevens uit het strafdossier kan de officier van justitie zijn beslissing
echter ook baseren op gegevens, verkregen uit andere bronnen. Zo kan hij zich
mede laten leiden door telefonisch verkregen inlichtingen of persoonlijke indrukken
opgedaan tijdens verhoren of gesprekken met de verdachte (bijvoorbeeld tijdens de
procedure voor de-voorlopige hechtenis of het gerechtelijk vooronderzoek).

Voor ons onderzoek zijn slechts de dossiergegevens toegankelijk. Bij de delicts-
variabelen valt te denken aan o.a. de ernst van de schade, het aantal benadeelden
en daders, de relatie tussen dader en slachtoffer en eventuele bijzondere omstan-
digheden, zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik.

Tot de persoonsvariabelen worden kenmerken zoals de leeftijd, het geslacht en
de burgerlijke staat gerekend.

De procesvariabelen hebben betrekking op o.a. de duur van de preventieve
hechtenis, de voorlichtingsrapportage en het gerechtelijk vooronderzoek. Al deze
zaakaspecten zijn per behandelende officier bekend. Naast deze gegevens is
reeds de sepotmotivering overgenomen.

2.3 De onderzoekgroep
Zoals bekend varieert het sepotpercentage per delict en delicttype. In 1974 bijvoor-
beeld is van alle sexuele misdrijven die ter kennis kwamen van de officier van justi-
tie 68% door hem geseponeerd (beleids- en technisch sepot) tegen 22% van de
misdrijven ingevolge de wegenverkeerswet. Voor de agressieve en vermogensmis-
drijven ligt dit percentage op respectievelijk 55% en 57%.

Deze grote verschillen rechtvaardigen de veronderstelling dat de officier van
justitie bij de beoordeling of een geval in aanmerking komt voor een sepot, per
delict verschillende criteria zal aanleggen. Daarom is het gewenst, uitspraken met
betrekking tot het sepotbeleid niet over het totaal aantal misdrijven uit het wetboek
van strafrecht te doen, maar alleen per delict of delictsoort. Een onderzoek naar het
sepotbeleid dient dan ook gericht te zijn op één of enkele delicten. De delicten,
welke in het onderhavige onderzoek zijn betrokken moeten aan een tweetal eisen
voldoen. Zij moeten in die mate voorkomen dat ook per arrondissement nog statis-
tisch verantwoorde uitspraken gedaan kunnen worden. Verder mogen zij geen
extreem hoog of extreem laag sepotpercentage hebben. Deze laatste eis houdt ver-
band met de nog later te bespreken analysemethode van de stapsgewijze regres-
sie.

Rekening houdend met deze twee eisen zijn de volgende delicten voor het onder-
zoek geselecteerd:
- eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr.)
- eenvoudige diefstal (art. 310 Sr.)
- gekwalificeerde diefstal (art. 311 Sr.)
- vernieling (art. 350 Sr.).
De basis voor dit onderzoek wordt gevormd door de strafdossiers die betrekking
hebben op bovengenoemde vier delicten en die'in 1974 in de parketregisters van
de vier arrondissementen binnen het ressort 's-Gravenhage zijn ingeschreven.

Terwille van de homogeniteit is voorts besloten de relatief weinig voorkomende
groep vrouwelijke delinquenten buiten beschouwing te laten, zoals ook de zaken
tegen strafrechtelijk minderjarigen, d.w.z. verdachten beneden de leeftijd van 18
jaar. De reden hiervoor is dat in ons straf- en strafvorderingsrecht een aantal bijzon-
dere bepalingen zijn opgenomen voor deze verdachten, waardoor strafzaken tegen
minderjarigen en meerderjarigen moeilijk vergelijkbaar zijn. De volgende vraag is of
het nodig is alle strafzaken uit 1974 met betrekking tot deze vier delicten te onder-
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zoeken. Als het mogelijk is om van elk delict in elk arrondissement voldoende zaken
in de onderzoekgroep te krijgen om uiteindelijk verantwoode statistische uitspraken
te kunnen doen, dan kan een steekproef worden getrokken uit het totaal aan zaken.

Om dit te bereiken is van. de zaken in de twee grote arrondissementen binnen het
ressort 's-Gravenhage, te weten 's-Gravenhage en Rotterdam, a-select 20% van
alle in de parketregisters ingeschreven eenvoudige 'en gekwalificeerde diefstallen
getrokken.' 1)

Uit Dordrecht en Middelburg, de twee kleine arrondissementen in het ressort, zijn
alle ingeschreven diefstaldelicten geanalyseerd. Verder zijn alle vernielings- en
mishandelingszaken uit 1974 in de vier arrondissementen in het onderzoek betrok-
ken. Uiteindelijk zijn 451 eenvoudige diefstalzaken, 698 gekwalificeerde diefstalza-
ken, 404 vernielingszaken en 744 mishandelingszaken geselecteerd.

2.4 De analyse van het materiaal
Op basis van een analyse van bovengenoemde steekproef aan strafzaken uit 1974
(totaal 2.297 zaken) wordt getracht een bijdrage te leveren aan de explicitering van
het sepotbeleid in ressort 's-Gravenhage. Deze explicitering valt in een aantal
aparte vragen uiteen:
1. Met welke kenmerken van dader, delict en omstandigheden, d.w.z. met welke

factoren hangt de beslissing vervolgen of seponeren samen?
2a. Zijn er met betrekking tot de onder 1 genoemde factoren verschillen te ontdek-

ken tussen de vier arrondissementen in het ressort en/of de officieren van justi-
tie?
Hier bestaan vier mogelijkheden:

- gelijke uitkomst, d.w.z., dezelfde beslissing, waarbij gelijke factoren een rol
spelen;

- gelijke uitkomst met ongelijke factoren;
- ongelijke uitkomst met gelijke factoren;
- ongelijke uitkomst met ongelijke factoren.
2b. Valt er een onderscheid te maken los van arrondissementsindeling tussen de

individuele officieren wat betreft hun geneigdheid om in het algemeen snel of
minder snel te seponeren?

3. Welke sepotgronden worden er genoemd en met welke van de onder 1
genoemde factoren hangen deze gronden,samen? Zijn er verschillen tussen
arrondissementen of officieren van justitie bij het noemen van de sepotgronden
al of niet in combinatie met de gehanteerde criteria?

Om te bepalen welke factoren een rol spelen bij de vervolgingsbeslissing is gebruik
gemaakt van de stapsgewijze regressie-analyse.12j Met behulp van deze techniek
wordt een selectie uit de beschikbare variabelen gemaakt, zodanig dat door die
combinatie van geselecteerde variabelen een optimale voorspelling wordt bereikt
van de afhankelijke variabele (in dit geval de beslissing vervolgen dan wel sepo-
neren), met behulp van zo min mogelijk (onafhankelijke) variabelen. Bovendien
wordt vastgesteld wat de relatieve betekenis van de als relevant aangegeven varia-
belen is. Deze analyse houdt in dat, bij de bepaling welke onafhankelijke variabelen
van invloed zijn op de afhankelijke variabele, eerst die variabele wordt uitgezocht
welke het sterkste verband houdt met deze afhankelijek variabele. Vervolgens
wordt de invloed van deze variabele uitgeschakeld, waarna op dezelfde wijze bij de

11) Indien men deze cijfers aan de hand van de betreffende parketregisters zou controleren dan zou men
tot de conclusie komen, dat het resultaat van de steekproef te klein is uitgevallen. De oorzaak hiervan moet
gezocht worden in het niet tijdig beschikbaar zijn van de gevraagde strafdossiers. De redenen hiervan
lopen nogal sterk uiteen: er waren strafzaken niet afgedaan, of ze waren in verband met een nieuwe straf-
zaak in handen van een officier van justitie; in sommige zaken was hoger beroep of cassatie ingesteld,
waardoor het dossier bij de desbetreffende instantie in behandeling was; ook voor de tenuitvoerlegging
berustte het dossier dikwijls bij andere personen. Eenvoudige controle leert ons echter dat de verhouding
tussen vervolgde en geseponeerde zaken in de steekproef nagenoeg gelijk is aan die verhouding in de
gehele populatie. Overigens zijn er geen redenen te bedenken waarom de niet geselecteerde zaken op
belangrijke aspecten zouden verschillen van de wel geselecteerde strafzaken.
12) De analyse is uitgevoerd met behulp van het SPSS-programma, zie Nie, N.H. e.a., Statistical package
for the social scionces, Chicago, 1975, blz. 320 e.v.
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tweede stap een volgende variabele wordt geselecterd, enz.
Als een variabele door middel van deze analyse als een van de eerste wordt uit-

geselecteerd, dan vormt dit een sterke aanwijzing dat deze variabele invloed uitoe-
fent op de vervolgingsbeslissing. Dit sluit echter niet uit dat de verklaring voor die
invloed mede gelegen is in het verband dat de betreffende variabele met de overige
variabelen heeft. Het is immers niet ondenkbaar, dat een persoonskenmerk als
leeftijd enige samenhang vertoont met de omvang van de recidive. Een ander voor-
beeld vormt de kans op een zekere samenhang tussen het aantal benadeelden en
de omvang van de schade als onderscheiden delictsvariabelen. Dat er enig ver-
band zal bestaan tussen procesvariabelen, zoals de voorlichtingsrapportage en de
ernst van de strafzaak ligt al heel erg voor de hand.

Indien nu één van de onafhankelijke variabelen voor minder dan 1% bijdraagt
aan de verklaring van de verschillen in de vervolgingsbeslissing, dan wordt deze
variabele bij de bespreking van de resultaten buiten beschouwing gelaten. De bij-
drage is dan immers zo gering geworden, dat de kans groot wordt dat zij aan toeval-
lige omstandigheden te wijten is. Ook bij de beantwoording van de vraag naar
mogelijke verschillen tussen de arrondissementen of tussen individuele officieren
qua sepotgeneigdheid werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van de techniek van de
stapsgewijze regressie-analyse.
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3 De resultaten van het onderzoek 13'

3.1 Inleiding
Wanneer men de sepotpercentages bekijkt van de vier in dit onderzoek opgenomen
delicten, dan blijken er nogal wat verschillen te bestaan. Zo ligt dit percentage voor
eenvoudige mishandeling op 33,5, voor eenvoudige diefstal op 35,3, voor gekwalifi-
ceerde diefstal op 17,8 en voor vernieling op 28,7. Nu geven deze cijfers op zichzelf
hoogstens een beeld van het relatieve ernstoordeel van het Openbaar Ministerie
over deze delicten. Het antwoord op onze eerste onderzoekvraag, namelijk met
welke factoren hangt de beslissing vervolgen of seponeren samen, kan hiermee
niet worden gegeven. Deze vraag dient, zoals gezegd, bovendien per delict te wor-
den beantwoord.

Per delict is dus gezocht naar een verband tussen de genoemde delicts-, per-
soons- en procesvariabelen en de beslissing te seponeren of te vervolgen.

Bij een eerste analyse bleek echter een aantal van de procesvariabelen, te weten
de aanwezigheid van een proces-verbaal van aangifte, de ontdekking op heter-
daad, de bekentenis tijdens het politieverhoor en het tijdsverloop tussen het plegen
van het delict en de inschrijving op het parket, geen enkel verband te houden met
de vervolgingsbeslissing. Bij de overige procesvariabelen was in elk geval geen
sprake van een "oorzakelijk" verband tussen die variabele en de afdoening. Zo
bleek dat er in geval van vervolging vaker een voorlichtings- of psychiatrisch rap-
port aanwezig was en eveneens vaker gerechtelijk vooronderzoek of preventieve
hechtenis was bevolen. Hieruit mag natuurlijk niet worden afgeleid dat de officier
de aanwezigheid van een voorlichtingsrapport, welk hij doorgaans zelf heeft aan-
gevraagd, zelfstandig als factor in beschouwing neemt bij de beslissing wel of niet
een vervolging in te stellen.

,Het zal eerder zo zijn dat hij, in een zaak die hij ernstig genoeg vindt om te vervol-
gen, nog wel even een voorlichtingsrapport aanvraagt. Hetzelfde geldt voor de pre-
ventieve hechtenis en het gerechtelijk vooronderzoek. Dit heeft ons ertoe gebracht
bij de verdere berekeningen van de samenhang tussen de zaakaspecten en de
sepotbeslissing alleen gebruik te maken van de delicts- en persoonsvariabelen. In
dit hoofdstuk zullen we eerst voor het ressort als geheel de samenhang tussen deze
variabelen en de sepotbeslissing bij eik van de vier genoemde delicten nagaan.
Daarna zullen wij ons toespitsen op respectievelijk de verschillen tussen de arron-
dissementen en de verschillen tussen de individuele officieren van justitie.

3.2 De samenhang tussen de zaakaspecten en de sepotbeslissing
De eerste onderzoekvraag luidde: met welke kenmerken van dader, delict en
omstandigheden hangt in het ressort 's-Gravenhage de beslissing vervolgen of
seponeren samen.

Zoals gezegd spelen de delicts- en persoonsvariabelen in een strafzaak voor de
beslissing wel of niet te vervolgen per delict een verschillende rol. De omvang van
de schade bij een eenvoudige mishandeling heeft vanzelfsprekend een andere

13) In het kader van een discussie rond de klassejustitie is, zoals gezegd, een deel van de in dit hoofdstuk
gepresenteerde resultaten reeds eerder gepubliceerd.
Een vergelijking van dat artikel en dit hoofdstuk zal uitwijzen dat er soms enige verschillen zijn, zij het van
zeer ondergeschikte aard. Deze verschillen worden veroorzaakt doordat sinds de publikatie van het artikel
een aantal variabelen zoals beroep en recidive, door middel van hercoderingen nader zijn verfijnd.
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betekenis dan de waarde van het gestolen goed.
Hieronder zullen wij dan ook per delict de samenhang van de variabelen met de

sepotbeslissing onder de loupe nemen.

3.2.1 De eenvoudige mishandeling
Bij de beslissing om een geval van eenvoudige mishandeling te seponeren zal de
officier verschillende zaakaspecten afwegen. De ene factor weegt tegen de andere
op, of zal aan het gewicht daarvan nog iets toevoegen. Hoe dit ook zij, in welke rich-
ting een bepaalde omstandigheid de beslissing ook laat doorslaan, zij heeft in meer
of mindere mate aan die beslissing bijgedragen. Naarmate er meer belang aan
wordt gehecht bij de sepotbeslissing, zal zij meer van de verschillen tussen de
beslissingen kunnen verklaren. In statistische termen voegt zij dan meer toe aan de
verklaarde variantie.

De mate waarin zij van invloed is op deze beslissing wordt in de statistiek aange-
duid met de standaard partiële regressiecoëfficiënt. Dit is een relatieve waardering
van de verschillende factoren die bij de beslissing worden afgewogen. Of de factor
vóór of tegen een sepot pleit wordt aangegeven met het + en - teken. Onder-
staande tabel geeft aan welke variabelen van invloed zijn op de sepotbeslissing bij
het delict eenvoudige mishandeling.

Tabel 1: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict eenvoudige mishandeling;
afhankelijke variabele is de sepotbeslissing (ressort 's-Gravenhage, 1974) N = 744.

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem in
procenten

1. relatie slachtoffer/verdachte 2,47 2,47 +.13 27,7
2. beroep 2,01 4,48 +12 25,5
3. geslacht van slachtoffer 1,42 5,90 -.12 25,5
4. drank- of druggebruik tijdens 1,01 6,91 -.10 21,3

plegen delict

multiple r= .26

De vier variabelen die in de tabel zijn opgenomen, verklaren met elkaar 6,9% van
de variantie. De relatie tussen het slachtoffer en de verdachte blijkt daarbij nog de
belangrijkste factor. Indien verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is de officier
van justitie veel eerder geneigd om een mishandelingszaak te seponeren.

Indien het familieleden betreft worden zelfs ruim tweemaal zo veel zaken gesepo-
neerd dan wanneer verdachte en slachtoffer elkaar in het geheel niet kennen,
52,6% tegen 24,1 %.

Ten aanzien van de tweede variabele, het beroep van de dader, blijkt dat tegen
verdachten met een lager geklassificeerd beroep vaker een vervolging wordt inge-
steld dan tegen verdachten met een "hoger" beroep. Dit gegeven kan met behulp
van de ons ter beschikking staande gegevens niet nader worden verklaard;14)

Voorts blijkt de als derde geselecteerde variabele het resultaat op te leveren, dat
zaken waarin een kind, een vrouw of een bejaarde het slachtoffer van de mishande-
ling is, vaker worden geseponeerd dan zaken waarin dit een volwassen man is. Het
lijkt op het eerste gezicht een verrassend resultaat, vooral als men bedenkt dat niet
aangetoond kan worden dat mishandelingszaken tegen mannen doorgaans met
ernstiger letsel gepaard gaan dan de overige mishandelingen. De verklaring moet
dus elders worden gezocht. De groep kind-vrouw-bejaarde blijkt echter voor twee-
derde uit vrouwen te bestaan. Daarbij is er een vrij sterk verband (r= .19) tussen
beide victimologische variabelen, in die zin dat met name de groep vrouwelijke

14) Uit de op pagina 26 te bespreken analyse van de beleidsverschillen per arrondissement is overigens
gebleken dat de variabele beroep minder dan 1% van de variantie verklaart wanneer wordt gecontroleerd
voor de arrondissementsverschillen.
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slachtoffers relatief vaker bekend is met of familie is van de verdachte. Men zou
hieruit voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat het Openbaar Ministerie
geneigd is om een ruzie met hardhandige gevolgen tussen bekenden of familie-
leden (met name echtgenoten), met een seponering af te doen en niet verder in
deze ruzie te treden.

Tenslotte blijkt nog dat verdachten, die onder invloed van drank hun daad pleeg-
den, vaker werden vervolgd dan hun nuchtere collega's. Op zich behoeft het onder
invloed zijn geen strafverzwarende omstandigheid te betekenen, maar als we wat
verder kijken dan kan het verband tussen afdoening en drank- en/of druggebruik
(89,7% drank) wel nader worden verklaard. Verdachten onder invloed blijken
namelijk jonger, vaker ongehuwd en alleenstaand, hebben een lager "gewaar-
deerd" beroep en hebben meer gerecidiveerd. Voorts blijkt dat zij vaker hun mis-
handeling meermalen hebben gepleegd, hierbij ook meerdere hebben gemaakt en
daarnaast ook meer strafbare feiten hebben gepleegd.

Illustratief hierbij is het verschil in de sepotpercentages. Met behulp van een
zogenaamde break-down-analyse zijn de sepotpercentages berekend voor een
aantal subgroepen. Dan blijkt dat van de zaken waarin een verdachte met een
hoger "gewaardeerd" beroep, niet onder invloed, een hem bekende man of vrouw
mishandelt, ongeveer 50% wordt geseponeerd. Daarentegen wordt slechts 5,9%
geseponeerd als het gaat om verdachten met een beroep uit een lagere categorie,
wel onder invloed, die een onbekende man mishandelen. Opvallend is dat de ernst
van het toegebrachte letsel geen enkele rol speelt bij de vervolgingsbeslissing in
tegenstelling tot, zoals we verderop zullen zien, de hoogte van het schadebedrag
bij de andere drie onderzochte delicten. De verklaring hiervan is echter eenvoudig.
Het gros van de onderzochte mishandelingszaken bleek namelijk van tamelijk
onschuldige aard. Slechts in 4,7% van alle gevallen moest het slachtoffer enige tijd
naar het ziekenhuis. Het aantal ernstige gevallen was te klein om een significant
verschil in het vervolgingsbeleid aan te kunnen tonen.

3.2.2 De eenvoudige diefstal
De vraag welke factoren een rol spelen bij de vervolgingsbeslissing inzake het mis-
drijf diefstal is al eerder in een reeks van onderzoeken, uitgevoerd door het Cri-
minologisch Instituut te Groningen, besproken.'5)

Dé resultaten die de Groningse auteurs vonden wezen erop, dat met name de
sociale klasse van de verdachte de belangrijkste variabele bij de sepotbeslissing bij
dit delict vormde. Onderstaande tabel 2 laat zien, dat in ons onderzoek deze varia-
bele (sociale klasse of beroepshiërarchie) niet als invloedrijke factor naar voren
komt.

Tabel 2: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict eenvoudige diefstal; afhan-
kelijke variabele is de sepotbeslissing (ressort 's-Gravenhage) N = 451.

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem in
procenten

1. schadebedrag 10,49 10,49 +.25 38,5
2. benadeelde grootbedrijf of overheid 1,88 12,37 -.11 16,9
3. algemene recidive 1,28 13,65 +.15 23,1
4. leeftijd 1,63 15,28 -.14 21,5

multiple r= .39

Het is duidelijk dat het schadebedrag de grootste invloed uitoefent op de vervol-

15) Zie Jongman, R.W. en Smale, G.J.A., in het Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, 1972, blz. 30.35
en blz. 272-274; blz. 53-65; 1974 blz. 17-22 en blz. 224-232; en Taco Schilt en Riekent Jongman in het NTC,
1976, blz. 238-244. In het artikel in het Tijdschrift voor Criminologie, 19e jrg., februari 1977, blz. 3-17, heeft
het WODC een vraagteken gezet achter deze bevindingen en dit tevens geïllustreerd aan de hand van
resultaten van dit onderzoek.
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gingsbeslissing, in die zin dat de kans op een vervolging groter wordt naarmate het
gestolen bedrag hoger is. Het schadebedrag is niet alleen als eerste in de regres-
sie-analyse geselecteerd, maar heeft ook veruit de grootste bijdrage in de verkla-
ring van de variantie in de beslissing van het Openbaar Ministerie, namelijk 38,5%.
De als tweede geselecteerde variabele heeft betrekking op de vraag of een diefstal
wel of niet gepleegd. is bij een grootwinkelbedrijf dan wel de overheid. Het beeld dat
deze variabele vertoont is vrij duidelijk. Diefstallen, gepleegd in grootwinkelbedrij-
ven of bij de overheid (hierbij ging het in 87% van de gevallen om supermarkten of
warenhuizen en slechts in 13%Jo om overheidseigendommen) worden relatief vaak
geseponeerd. Het betreft hier voornamelijk kleine winkeldiefstallen, 73,6% bene-
den de f 100,-, die vanwege hun geringe belang door het Openbaar Ministerie wor-
den geseponeerd, zeker als de dader geen straflijst blijkt te hebben.

Verder toont de tabel ons dat de algemene recidive en .de leeftijd van de ver-
dachte ook nog een relatief kleine rol spelen bij de vervolgingsbeslissing. Hun
invloed is als volgt:

Als de verdachte een straflijst heeft waarop één of meer misdrijven voorkomen,
dan loopt hij een grotere kans vervolgd te worden. Dit effect is voornamelijk aan-
wezig indien er sprake is van kleine diefstallen en verdwijnt geheel als de gestolen
bedragen hoger worden. Zo wordt bij diefstallen beneden de f 100,- van de reci-
divisten 42% geseponeerd tegen 62% van de niet-recidivisten. Indien het gestolen
bedrag boven de t 100,- uitkomt liggen deze percentages nagenoeg gelijk, name-
lijk 19% van de recidivisten en 20% van de niet-recidivisten. Deze cijfers maken
duidelijk dat de officier van justitie dan pas de recidive als factor voor de vervol-
gingsbeslissing in aanmerking neemt, als hij, gezien de hoogte van het gestolen
bedrag, wat meer speelruimte heeft om te seponeren.

Daarnaast hebben jongere verdachten een grotere kans vervolgd te worden dan
oudere verdachten. Een verklaring hiervoor kan wellicht gevonden worden in het
feit dat de jongere verdachten in het onderzoek hogere bedragen (met name bij
privé personen) stalen, waaronder waarschijnlijk een aantal gevallen van zakken-
rollerij.

3.2.3 De gekwalificeerde diefstal
Evenals bij de eenvoudige diefstal blijkt, zoals onderstaande tabel 3 laat zien, ook
bij deze gekwalificeerde vorm de hoogte van het schadebedrag de belangrijkste rol
te spelen bij de sepotbeslissing.

Tabel 3: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict gekwalificeerde diefstal;
afhankelijke variabele is de sepotbeslissing (ressort 's-Gravenhage) N = 698.

percentage percentage standaard idem in
toegevoegde verklaarde partiële procenten

verklaarde variantie regressie
variantie cumulatief coëfficiënt

1. schade 7,54 7,54 +.26 53,1
2. ongehuwd 1,45 8,99 -.13 26,5
3. werkloos 1,07 10,06 +.10 20,4

multiple r= .32

De invloed van het schadebedrag is meer dan tweemaal zo groot als de invloed van
de andere twee relevante zaakaspecten samen.

Wel blijkt bij dit delict opnieuw dat de delicts- en persoonsvariabelen eigenlijk
maar weinig van de variantje in de sepotbeslissing kunnen verklaren. Wat hiervan
de oorzaak kan zijn wordt aan het slot van deze paragraaf (3.2.5) besproken.

De tweede variabele heeft betrekking op de vraag of de dader al dan niet gehuwd
is. Het blijkt dat onder de ongehuwden meer sepots vallen dan onder de gehuwden
of degenen, die gehuwd zijn geweest. Het is echter onaannemelijk dat het al of niet
gehuwd zijn een zelfstandige invloed kan uitoefenen tip de beslissing van de offi-
cier van justitie om te vervolgen of te seponeren. De verklaring van de werking van
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deze variabele moet naar onze mening dan ook elders worden gezocht. Wellicht
kan deze gevonden worden in het feit dat de ongehuwde verdachten in het alge-
meen minder gerecidiveerd hebben.

Wat voor de burgerlijke staat geldt, gaat evenzeer op voor de variabele "werkend
of werkloos". Het is nauwelijks voorstelbaar dat een officier van justitie sterker
geneigd is een vervolging tegen een verdachte in te stellen, enkel omdat deze
werkloos is. Met deze variabele blijken op zichzelf andere variabelen samen te han-
gen. De verdachten zonder werk hadden aanzienlijk grotere bedragen gestolen en
in veel gevallen weinig of geen schade vergoed. We hebben hierboven al gezien
dat er bij de vervolgingsbeslissing in de eerste plaats de hoogte van de schade een
rol speelt. Gevoegd bij het feit dat de verdachten die geen werk hebben ook nog
een hoger recidivecijfer vertonen, wordt het begrijpelijker waarom deze verdachten
in ons onderzoek een grotere kans op vervolging hebben dan niet-werkloze ver-
dachten.

3.2.4 De vernieling
De resultaten bij het delict vernieling geven globaal eenzelfde beeld te zien als bij
de andere delicten. In een wat andere volgorde komt, zoals tabel 4 laat zien, weer
dezelfde soort variabelen terug, namelijk een ernstfactor, een victimologische fac-
tor, een recidivefactor en een persoonskenmerk van de verdachte.

Tabel 4: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict vernieling; afhankelijke
variabele is de sepotbeslissing (ressort 's-Gravenhage, 1974) N = 404.

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie

percentage
verklaarde

variantie
cumulatief

standaard
partiële

regressie
coëfficiënt

idem in
procenten

1. geen schadevergoeding 4,59 4,59 +.20 31,7
2. leeftijd 8,17 7,76 -.18 28,6
3. schade 1,40 9,16 +.13 20,6
4. speciale recidive 1,53 10,69 +.12 10,1

multiple r= .33

Zoals verwacht mocht worden is de officier van justitie eerder geneigd een vervol-
ging in te stellen indien het slachtoffer geen enkele vergoeding heeft ontvangen of
nog zal ontvangen voor bijvoorbeeld vernielde eigendommen. Daarentegen zal hij
eerder seponeren indien wel in enige mate tegemoet wordt gekomen in de schade
van het slachtoffer. Hierbij is het echter wel van belang of de verdachte de schade
heeft vergoed of dat het slachtoffer schadedvergoeding op een andere wijze, bij-
voorbeeld van de verzekering, heeft teruggekregen. Het sepotpercentage bedraagt
bij alle zaken waarin schadevergoeding heeft plaatsgevonden 37,9. Bij de zaken
waarin de verdachte zelf voor de vergoeding heeft gezorgd is dit percentage 39,1,
indien dit niet het geval is, dan wordt nog slechts 30,0% van de vernielingszaken
geseponeerd.

De tweede geselecteerde variabele toont aan dat jongere verdachten meer ver-
volgd worden dan hun oudere lotgenoten. Het is ook in dit geval onwaarschijnlijk
dat het Openbaar Ministerie enkel op grond van de leeftjd een bepaald vervolgings-
beleid zou voeren. De verklaring van de factor leeftijd kan dan ook gevonden wor-
den in andere verbanden. Het blijkt namelijk dat meer jongere verdachten tijdens
het plegen van de vernieling onder invloed zijn dan bij de ouderen het geval is.
Daarbij worden de vernielingen vaker achter elkaar gepleegd, met meerdere
daders en tenslotte gaat het minder vaak om eigendommen van privé personen
(van deze totale categorie is bij dit misdrijf 91,0% overheid).

Verder blijkt uit de analyse dat, evenals bij de twee vermogensmisdrijven, de
hoogte van de schade een rol speelt: vernielingen met kleine financiële gevolgen
worden vaker met een sepot afgedaan dan die met ernstigere gevolgen. Wellicht
speelt hier ook nog een rol dat in de gevallen van vernieling, waarbij de gevolgen
gering zijn gebleven, vaker de schade aan het slachtoffer geheel is vergoed en
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deze vergoeding ook vaker door de verdachte zelf is aangeboden.
De laatste variabele tenslotte geeft aan dat verdachten, die al eens eerder veroor-

deeld zijn voor een agressief misdrijf, een grotere kans lopen voor een volgende
vernieling veroordeeld te worden dan verdachten met een schoon strafblad of een
strafblad met enkele niet-agressieve misdrijven.

3.2.5 Samenvatting en conclusies
Bij de beide diefstaldelicten speelt de hoogte van het schadebedrag een overheer-
sende rol bij de vervolgingsbeslissing. Ook in geval van vernieling blijkt de toege-
brachte schade, zij het in minder sterke mate, invloed op deze beslissing uit te oefe-
nen. De mate van invloed van het schadebedrag op het vervolgingsbeleid lijkt sterk
samen te hangen met de grootte van deze schade, in die zin dat naarmate de
schade hoger is deze ook een grotere rol gaat spelen. Bij de gekwalificeerde dief-
stal, waar deze variabele duidelijk de meest belangrijke rol speelt, is het gemid-
delde schadebedrag ± f 4.500,-. De waarde van de gestolen goederen in geval
van eenvoudige diefstal ligt een stuk lager, namelijk gemiddeld ± f 1.500,-, terwijl
bij de vernielingen gemiddeld ± f 1.100,-aan schade werd aangericht.

Zoals gezegd, bleek overigens ook bij de eenvoudige diefstal duidelijk de invloed
van de hoogte van het gestolen bedrag.

Bij diefstallen beneden f 100,-, door een first offender gepleegd, werd vaker
geseponeerd dan bij even ernstige diefstallen door recidivisten. Wanneer het
gestolen bedrag echter boven f 100,- lag dan was er geen sprake meer van een
verschil tussen recidivisten en first offenders.

De veronderstelling ligt voor de hand, dat naarmate het schadebedrag hoger is
en een grotere rol speelt binnen het vervolgingsbeleid, de ruimte die overblijft voor
andere variabelen steeds kleiner wordt. Deze stelling wordt door de resultaten van
de regressie-analyses van de beide diefstaldelicten en de vernieling duidelijk
ondersteund. Bij het misdrijf vernieling, waar gemiddeld het minste schade wordt
aangericht, is het een victimologische variabele die het sterkst de beslissing vervol-
gen of seponeren beïnvloedt. Indien het slachtoffer van vernieling (mede dankzij de
verdachte) geheel of gedeeltelijk de schade vergoed heeft gekregen, dan is de offi-
cier van justitie duidelijk vaker geneigd de zaak te seponeren, dan wanneer dit niet
het geval is.

Bij het misdrijf mishandeling blijkt er geen verband te bestaan tussen de ernst
van het gepleegde delict en de afdoening. De verklaring hiervoor moet gezocht wor-
den in het relatief geringe letsel bij de meeste eenvoudige mishandelingen. Hier-
door verliest deze variabele zijn onderscheidend vermogen. Wel spelen twee victi-
mologische variabelen bij dit misdrijf een rol.

Mishandelingen, waarin het slachtoffer een bekende is van de verdachte en
waarin het een vrouw is, worden vaker geseponeerd dan mishandelingen met
andere slachtoffers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Openbaar Ministe-
rie zich terughoudend opstelt indien de mishandeling zich heeft afgespeeld binnen
een relatie waarin sprake is van een bepaald samenlevingsverband.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de hoogte van de door de geselec-
teerde variabelen verklaarde variantie. Dit percentage geeft aan hoeveel procent
van de variantie in de sepotbeslissing verklaard kan worden. Deze percentages
bedragen voor mishandeling, eenvoudige en gekwalificeerde diefstal en vernieling
respectievelijk 6,9 , 15,3 , 10,1 en 10,7. Nu zijn deze percentages erg laag en lijkt
het alsof slechts een zeer klein gedeelte van de variantie van de sepotbeslissing
door de delicts- en persoonsvariabelen verklaard wordt. Dit is echter slechts ten
dele waar. Correlaties tussen een dichotome (=ja/neen) variabele (bijvoorbeeld:
vervolgen of seponeren) en andere variabelen zijn namelijk aan een bepaalde
grens gebonden. De maximale correlatie tussen een dichotome en een continue
variabele (zoals bijvoorbeeld de delictsvariabelen) is op zichzelf weer afhankelijk
van de verdeling binnen de dichotome variabelen.

Bij een 50/50-verdeling van de dichotome variabele (dus 50% sepot en 50% ver-
volgen) bedraagt de maximale correlatie met een continue variabele ongeveer .80.
De maximale verklaarde variantie is dan 64%. Naarmate de verdeling van de dicho-
tome variabele verder afwijkt van de ideale 50/50-verdeling wordt de maximale cor-
relatie en dus ook de maximale verklaarde variantie lager. Zoals we gezien hebben
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ligt bij geen van de onderzochte misdrijven het sepotpercentage op 50. De maxi-
male verklaarde variantje ligt dan ook bij alle delicten beneden de 64%. Voor mis-
handeling, eenvoudige en gekwalificeerde diefstal en vernieling ligt dit maximale
percentage ongeveer op respectievelijk 55, 61, 42 en 59. Bezien in dit licht zijn de
gevonden percentages hoger dan ze op het eerste gezicht lijken.

Toch zijn ze, ook gezien het bovenstaande, vrij laag te noemen.16) Dit brengt ons
tot de slotconclusie dat het grootste deel van de variantie, gemeten volgens de staps-
gewijze regressie-analyse, niet kan worden verklaard met de persoons- en delicts-
variabelen uit het strafdossier. Zoals wij bij de beschrijving van de opzet van het
onderzoek al hebben opgemerkt, zijn er naast deze factoren nog vele andere die de
sepotbeslissing kunnen beïnvloeden.

Vooral bij de sepotbeslissing is dit het geval. Deze beslissing heeft immers een
zeer open karakter. De officier van justitie wordt bij deze beslissing niet gestuurd
door de gevolgen van een éénmaal ingeslagen weg. Het feit dat de politie de zaken
aandraagt verplicht hem op zichzelf tot niets.

Er is hier, meer dan bij verschillende andere beslissingen in een latere fase van
het proces, de mogelijkheid aanwezig dat hij geheel zelfstandig bij zijn eerste selec-
tie van de zaken andere factoren een rol laat spelen, dan die welke direct samen-
hangen met de aard van de daad en de dader. Daarnaast is er bij deze "eerste"
beslissing ook een maximale ruimte voor zijn persoonlijke waardering van de feiten.
Niet alleen in de keuze van de af te wegen zaak- en persoonsaspecten heeft hij bij
deze beslissing (in dit soort zaken) een relatief grote vrijheid, maar ook in de waar-
dering hiervan.

3.3 De verschillen tussen de arrondissementen
In het voorgaande hoofdstuk hebben we expliciet gemaakt welke factoren, die uit
het strafdossier kenbaar zijn, in de praktijk in het ressort 's-Gravenhage een rol spe-
len bij het nemen van de sepotbeslissing. Dit betekent evenwel niet dat in het
gehele ressort dezelfde factoren een gelijke rol spelen en dat de uitkomst, d.w.z.
het sepotpercentage, overal hetzelfde is. Het is zeer wel mogelijk dat in de vier
arrondissementen een ongelijk sepotbeleid wordt gevoerd dat opgeteld leidt tot de
in het voorgaande weergegeven resultaten. Bij onze tweede onderzoekvraag (zie
2.4.) met betrekking tot de verschillen per arrondissement hebben we vier mogelijk-
heden onderscheiden, namelijk:
a. gelijke sepotpercentages waarbij dezelfde factoren een rol spelen;
b. ongelijke sepotpercentages met gelijke factoren.
c. gelijke sepotpercentages met ongelijke factoren;
d. ongelijke sepotpercentages met ongelijke factoren.

Een eerste globale indicatie voor het bestaan of het ontbreken van uniformiteit in
beleid biedt ons aldus een vergelijking van sepotpercentages per arrondissement.
In onderstaande tabel staan de percentages per delict weergegeven.

Tabel 5: De percentages door het openbar ministerie geseponeerde strafzaken voor een viertal delic-
ten per arrondissement in het ressort 's-Gravenhage; 1974.

Den Haag Rotterdam Dordrecht Middelburg Ressort

mishandeling 22,9 36,7 29,4 54,4 33,5
eenvoudige diefstal 34,5 38,7 28,3 41,1 35,3
gekwalificeerde diefstal 21,0 16,5 12,3 21,5 17,8
vernieling 28,0 30,8 31,7 23,3 28,7

Uit tabel 5 blijkt dat er tussen de arrondissementen verschillen bestaan in sepotper-

16) Bij een onlangs gepubliceerd onderzoek naar de toepassing, schorsing en duur van de voorlopige hech-
tenis (drs. L.C.M. Tigges en drs. A.C. Berghuis, WODC, 1981), werd een verklaarde variantie van 49% op
basis van de dossiergegevens gevonden. Het ging hierbij om het bevel tot voorlopige hechtenis bij het delict
"inbraak", d.w.z. eveneens om een criteriumvariabele met een dichotoom karakter,
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centage. Met name bij het del(ct mishandeling zijn de verschillen het grootst, varië-
rend van 22,9% in het arrondissement Den Haag tot 54,4% in Middelburg. Bij het
delict vernieling zijn de verschillen het kleinst.

Hoewel tabel 5 de indruk wekt, dat de verschillen behoorlijk groot zijn, zijn de
meeste toch niet significant. Bij het misdrijf mishandeling zijn wel de verschillen in
sepotpercentage tussen Den Haag en Rotterdam en tussen Middelburg en elk van
de drie andere arrondissementen significant (alle p =.005). Bij de eenvoudige dief-
stal is alleen het verschil tussen Middelburg en Dordrecht significant (p =.05). Bij de
gekwalificeerde diefstal zijn de verschillen tussen Den Haag en Dordrecht (p =.05)
en Middelburg en Dordrecht (p=.025) significant. De gevonden verschillen in
sepotpercentage bij de vernielingszaken zijn geen van allen significant. Samen-
gevat wijkt het arrondissement Middelburg nog het meest af van de andere arrondis
sementen van het ressort.

De significante verschillen kunnen niet zonder meer herleid worden'tot verschil-
len in de aard van de zaken per arrondissement. Als we bijvoorbeeld naar het mis-
drijf mishandeling kijken dan zien we dat de zaken in het arrondissement Den Haag
(met het laagste sepotpercentage) op geen enkele relevante variabele verschillen
van de andere arrondissementen.

In Middelburg (met het hoogste sepotpercentage) kenmerken de zaken zich wel
door een relatief iets minder ernstig letsel, maar daar staat tegenover dat ze daar
vaker worden gepleegd en er meer slachtoffers vallen dan in andere arrondisse-
menten. Bij eenvoudige diefstallen in Dordrecht (laagste percentage) is wel vaker
de kleine middenstand het slachtoffer en is het gemiddelde schadebedrag hoger.
De Middelburgse zaken (hoogste percentage) onderscheiden zich echter niet van
de rest. De Dordtse gekwalificeerde diefstalzaken (laagste percentage) verschillen
niet van de zaken in de overige drie arrondissementen. Bij dit delict blijkt dat in Mid-
delburg (hoogste percentage) wel weer aanzienlijk minder schade aanwezig is en
de schade ook wat vaker geheel is vergoed. Al deze gegevens kunnen slechts een
flauwe indicatie opleveren waarom het sepotpercentage in het ene arrondissement
hoger of lager is dan in de andere arrondissementen. Om na te gaan of de oorzaken
van het uiteenlopen van de percentages zijn gelegen in de locatie van de sepotbes-
lissing, d.w.z. het arrondissement, hebben we de onderzoekgegevens nog eens
wat meer verfijnd, namelijk multivariaat, bekeken.

De methode, die met dit doel gebruikt is, is het invoegen van het arrondissement
als variabele in de hiervoor beschreven regressie-analyse. Daarmee wordt geme-
ten wat de relatieve invloed van het arrondissement is op de sepotbeslissing, afge-
wogen tegen de andere variabelen die hierbij een rol spelen.

De resultaten van deze analyse tonen aan dat, zoals op grond van tabel 5 reeds
enigszins viel te verwachten, alleen in geval van mishandeling het duidelijk uit-
maakt in welk arrondissement de zaak door het Openbaar Ministerie in behande-
ling wordt genomen. De uitkomst van de analyse met betrekking tot het delict mis-
handeling is weergegeven in tabel 6.

Tabel 6: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij het delict eenvoudige mishandeling;
aan de onafhankelijke variabelen zijn toegevoegd de arrondissementsvariabelen; afhankelijke varia-
bele is de sepotbeslissing (ressort 's-Gravenhage, 1974). N = 744

percentage percentage standaard
toevoegde verklaarde partiële
verklaarde variantie regressie-

variantie cumulatief coëfficiënt

1. Middelburg/rest 3.97 3.97 -.15

2. geslacht slachtoffer 2.38 6.35 -.12
3. drank- of druggebruik 1.82 8.18 -.11

4. Den Haag/rest 1.08 9.26 .10
5. relatie slachtoffer-verdachte 0.93 10.02 .10
6. beroep 0.99 11.19 .10

multiple r=.33
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Uit tabel 6 blijkt dat verdachten van het delict mishandeling in het arrondissement
Middelburg een grotere kans hebben op een sepot dan in de andere arrondisse-
menten. Tevens blijkt dat in het arrondissement Den Haag het omgekeerde geldt:
bij qua ernst en omstandigheden vergelijkbare zaken wordt in Den Haag iets min-
der vaak tot een sepot besloten dan in de rest van het ressort. De verdiscontering
van de arrondissementsvariabelen in de analyse heeft het beeld overigens slechts
weinig gewijzigd. Dezelfde kenmerken die in de eerste analyse relevant bleken, blij-
ken nog steeds relevant wanneer de verschillen in afdoening per arrondissement in
de analyse worden betrokken. Wel valt op dat de betekenis van de factoren "relatie
slachtoffer/verdachte" en "beroep van de verdachte" kleiner blijkt te zijn dan op
grond van de eerdere analyse kon worden aangenomen. Hun bijdrage aan de ver-
klaarde variantie is nu kleiner dan 1% en derhalve volgens de gehanteerde norm
nauwelijks nog relevant. Kennelijk waren er in de arrondissementen met een afwij-
kend sepotbeleid (Middelburg, Den Haag) relatief veel zaken met bepaalde ken-
merken (bijvoorbeeld in Den Haag veel verdachten met een ongeschoold beroep)
en heeft dit de eerdere uitkomsten mede bepaald.17)

Er kan, hoe dan ook, worden geconcludeerd dat voorzover de dossiergegevens
inzicht verschaffen in de sepotbeslissingen bij het delict mishandeling, het gegeven
dat een zaak is behandeld in Middelburg in plaats van in bijvoorbeeld Den Haag,
nauwer blijkt samen te hangen met de sepotbeslissing dan de ernst, de omstandig-
heden of de persoon van de verdachte.

Al blijkt het arrondissement als zodanig bij drie van de vier delicten van weinig
betekenis voor de afdoening, bij het vierde delict zijn er toch enkele opmerkelijke
beleidsverschillen tussen de arrondissementen geconstateerd. Zoals gezegd kun-
nen zich nu verschillende situaties voordoen. Het is mogelijk dat ondanks het onge-
lijke sepotbeleid toch dezelfde factoren bij de beslissing een rol spelen (geval b,
pag. 16), of dat er sprake is van ongelijke factoren (geval d, pag. 16). Ook met
betrekking tot de delicten waarbij de arrondissementen geen significant verschil-
lend sepotpercentage laten zien, is het de moeite waard te bekijken of dezelfde cri-
teria worden gehanteerd.

Hieronder zullen wij daarom de gehanteerde criteria in de vier arrondissementen
per delict aan een nader onderzoek onderwerpen.

3.3.1 De gehanteerde criteria per arrondissement
Om te kunnen bezien of in de vier arrondissementen wellicht bij de sepotbeslissin-
gen verschillende criteria worden gehanteerd, zijn voor de vier delicten per arron-
dissement regressie-analyses uitgevoerd. In verband met de relatief kleine aantal-
len per arrondissement moeten de uitkomsten deze regressie-analyse met de
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.

3.3.2 Het delict mishandeling
Met betrekking tot de afdoening van mishandelingszaken in het arrondissement
Den Haag moet gesteld worden dat het nauwelijks mogelijk bleek dit arrondisse-
ment met de overige te vergelijjken. Door middel van de regressieanalyse zijn hier
maar twee variabelen geselecteerd die tezamen slechts 3,6% van de variantje in de
beslissingen kunnen verklaren"en die beide een vrij zwak verband (.13) met de
afdoening vertonen. De conclusie die hieruit getrokken moet worden, is dat van het
vervolgingsbeleid inzake mishandeling in het arrondissement Den Haag vrijwel
niets verklaard kan worden met behulp van de persoons- en delictvariabelen die uit
de strafdossiers kenbaar zijn. Het sepotbeleid ten aanzien van mishandeling in Den
Haag is strenger dan elders, maar op grond van welke criteria de beslissingen wor-
den genomen is onduidelijk gebleven. Een vergelijking van dit arrndissement met
de overige arrondissementen heeft daarom weinig zin.

Ten aanzien van mishandeling kunnen we dus alleen een vergelijking van de

17) E. Leuw en E. Lissenberg hebben in hun bijdrage aan de befaamde "klassestrijddiscussie" destijds
reeds op de theoretische mogelijkheid gewezen dat er een schijnbare relatie tussen de factor "beroep ver-
dachte" en de rechterlijke beslissing wordt gevonden wanneer geen rekening wordt gehouden met beleids-
verschillen per arrondissement (E. Leuw, E. Lissenberg, Jongman en Schilt "klassejustitie": conclusie of
uitgangspunt? Tijdschrift voor Criminologie, februari 1977).
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regressie-analyse maken voor de arrondissementen Rotterdam (36,7% sepot), Dor-
drecht (29,4%) en Middelburg (54,4%).

Het sepotbeleid in de twee niet significant van elkaar verschillende arrondisse-
menten - Rotterdam en Dordrecht - wordt gekenmerkt door een vrij groot aantal
variabele ais eerste geselecteerd, namelijk de relatie tussen het slachtoffer en de
verdachte en wel in die zin, dat mishandelingen waarbij verdachte en slachtoffer
elkaar kennen vaker worden geseponeerd. In beide arrondissementen kan dit wor-
den herleid tot wat we ook al voor het gehele. ressort hebben gezien, namelijk dat
het Openbaar Ministerie zich terughoudend lijkt op te stellen bij echtelijke twisten.
Verder blijkt dat van de vier overige in het arrondissement Rotterdam geselec-
teerde variabelen er drie ook in Dordrecht worden geselecteerd. Weliswaar is de
plaats in de regressie-analyse voor elke variabele niet gelijk, maar aan de andere
kant blijkt hun verband met de afdoening ongeveer telkens even sterk.

We mogen voor wat Rotterdam en Dordrecht betreft spreken van twee arrondis-
sementen die ongeveer gelijke criteria aanleggen en zo ook globaal hetzelfde
sepotpercentage vertonen bij het delict mishandeling (geval a, pag 16).

In Middelburg blijkt, zoals we hebben gezien, het sepotpercentage aanmerkelijk
hoger te liggen dan in de arrondissementen Rotterdam en Dordrecht, terwijl de
behandelde zaken nauwelijks verschillen qua ernst en omstandigheden.

Als we vervolgens het geheel aan factoren die bij de sepotbeslissing in de drie
arrondissementen een rol spelen in ogenschouw nemen, dan blijken zij globaal
overeen te komen (geval b, pag. 16). Het zijn voornamelijk de ernst van de mishan-
deling en het type slachtoffer die van invloed zijn op de sepotbeslissing.

Weliswaar ligt de nadruk in het ene arrondissement soms op wat andere ernst- en
slachtofferaspecten dan in het andere, maar men mag hieruit niet de conclusie trek-
ken dat er op geheel verschillende factoren wordt gelet. De conclusie met betrek-
king tot de geconstateerde verschillen in het sepotbeleid van de drie parketten ten
aanzien van mishandelingen moet derhalve luiden dat deze verschillen niet veroor-
zaakt worden door het hanteren van verschillende criteria. Het is niet zo dat men in
Middelburg op andere aspecten let dan elders. Het hogere sepotpercentage lijkt tot
stand te komen doordat men in Middelburg hogere drempels hanteert bij het vervol-
gen van eenvoudige mishandelingen.

3.3.3 De eenvoudige diefstal
In geval van eenvoudige diefstal zijn de onderlinge verschillen in sepotpercentage,
met uitzondering van Dordrecht/Middelburg, geen van alle significant. In Den
Haag, Middelburg en Dordrecht blijkt de sepotbeslissing vooral samen te hangen
met het schadebedrag. Hierbij speelt ook mee dat de diefstallen bij grote bedrijven
(supermarkten e.d.) doorgaans kleinere bedragen betreffen. Het significante ver-
schil tussen Dordrecht en Middelburg wordt verklaard door het grote verschil in de
hoogte van de gestolen bedragen in deze arrondissementen: in Dordrecht lag het
gemiddelde schadebedrag twee keer zo hoog als in Middelburg. We mogen hier de
conclusie trekken, dat in de drie arrondissementen ongeveer dezelfde criteria wor-
den gehanteerd en dat dit ook tot ongeveer gelijke beslissingen leidt (geval a, pag.
16).

In Rotterdam lijken wel andere factoren in aanmerking te worden genomen. Hier
lijkt bij de sepotbeslissing meer de nadruk te liggenop persoonskenmerken als leef-
tijd (meer sepots bij ouderen), recidive en nationaliteit. Vooral in dit arrondissement
valt op dat onder de buitenlanders meer sepots vallen dan onder de Nederlanders.
Dit gegeven is eerder ook reeds in landelijke onderzoeken aan de dag getreden.18)
Ten aanzien van het verschil tussen Rotterdam en de overige drie arrondissemen-
ten kan worden gesteld dat wel iets andere criteria lijken te worden gehanteerd,
maar dat het resultaat(het sepotpercentage) geen significant verschil te zien geeft
(geval c, pag. 16).

18) Van der Werff, dr.C. van der en A.A. van der Zee-Nefkens, Strafrechtelijke vervolging en berechting van
Nederlanders en Buitenlanders, WODC, Den Haag, 1978.
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3.3.4 De gekwalificeerde diefstal
In geval van gekwalificeerde diefstal waren alleen de verschillen tussen Den Haag
en Dordrecht en tussen Middelburg en Dordrecht significant. In Dordrecht wordt
minder geseponeerd, terwijl de zaken niet ernstiger lijken te zijn.Uit de regressie-
analyses is gebleken dat in alle arrondissementen het schadebedrag een belangrijk
criterium is. Andere kenmerken van de zaak of de verdachte vertoonden slechts
een zwakke samenhang met de sepotbeslissing. Het lage sepotpercentage in Dor-
drecht (12) en het hoge sepotpercentage in Den Haag (21)19) moet aldus worden
verklaard dat het criterium van het schadebedrag op verschillende wijzen wordt toe-
gepast (geval b, pag 16). Dit verschil in beleid is echter niet zo groot dat het behan-
delende arrondissement een duidelijke invloed heeft op de sepotbes lissingen
(zoals bij het delict mishandeling het geval is)20).

3.3.5 De vernieling
De gevonden verschillen in sepotpercentages tussen de arrondissementen bij het
misdrijf vernieling zijn, zoals eerder vermeld, geen van alle significant. Het relatief
lage sepotpercentage in Middelburg (23,3) blijkt te kunnen worden teruggevoerd op
de zwaardere, gemiddelde ernst van de daar afgedane zaken. In het algemeen blij-
ken vooral de ernst van de vernielingen en de mogelijke gevolgen voor het slachtof-
fer de sepotbeslissingen te overheersen (geval a, pag. 16). Ook bij dit delict bleek
echter dat in Rotterdam ten aanzien van jeugdige verdachten een vrij streng vervol-
gingsbeleid wordt gevolgd.

3.3.6 Samenvatting en conclusies
Bij drie van de vier delicten bestaan er statistisch significante verschillen tussen de
sepotpercentages van de arrondissementen. De verschillen bleken ten dele te
berusten op het feit dat de door de parketten afgehandelde zaken qua ernst en
omstandigheden niet geheel vergelijkbaar waren. Ook wanneer voor deze zaakver-
schillen een statistische correctie werd toegepast, bleek echter bij althans één
delict (mishandeling) de vraag of wel of niet tot een vervolging was overgegaan
mede afhankelijk te zijn van het parket dat de zaak had afgedaan. Qua ernst,
omstandigheden en persoon van de dader aan elkaar gelijke zaken bleek in Middel-
burg wel te zijn geseponeerd en elders niet. Omgekeerd bleek dat de vervolgings-
drempel voor mishandelingen in Den Haag juist lager lag dan elders: bepaalde
zaken die elders zouden zijn geseponeerd bleken hier te zijn vervolgd. Uit een
nadere analyse van de criteria die bij de sepotbeslissingen in de verschillende
arrondissementen een rol spelen, bleek dat er wat dit betreft een grote mate
van eenheid is. In het sepotbeleid ten aanzien van mishandelingen, maar ook ten
aanzien van de andere drie delicten, worden over het algemeen in alle arrondis-
sementen dezelfde criteria gehanteerd. De materiële ernst van de zaak blijkt steeds
het belangrijkste criterium te zijn. Hoewel voor de officieren van alle parketten
ongeveer dezelfde aspecten van de zaken de primaire aandachtspunten zijn bij hun
sepotbeslissingen, lopen deze beslissingen vooral bij het delict mishandeling toch
nogal uiteen. Kennelijk worden bij het hanteren van de betreffende criteria (bijvoor-
beeld de ernst van de zaak qua letsel of schade) verschillende grenzen aangehou-
den. Terwijl in het ene arrondissement bijvoorbeeld een gestolen bedrag van
f 1.500,- de uiterste limiet is voor een sepot, ligt deze limiet elders rond de
f 1.000,-.

3.4 De verschillen tussen de individuele officieren
In de vorige paragraaf is nagegaan of er verschillen bestonden tussen de sepotbe-
slissingen van de vier arrondissementsparketten. In een eerdere WODC-studie is
echter reeds gebleken dat er binnen hetzelfde parket soms zeer verschillende

19) Gemiddeld schadebedrag was in Den Haag f 2.400,-, in Rotterdam f 2.400,-, in Dordrecht f 2.200,-
en in Middelburg f 1.600,-.
20) Hierbij moet worden bedacht dat door middel van de regressie-analyses slechts kan worden nagegaan
of het uitmaakt of een zaak is afgedaan in één van de vier arrondissementen (of in één van de drie anderen).
Paarsgewijze vergelijkingen konden niet worden uitgevoerd.
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beslissingen worden genomen over eenzelfde strafzaak.21) Waar vroeger door de
hoofdofficieren vaak nog een strak toezicht werd gehouden op de individuele sepot-
beslissingen, is hiervan tegenwoordig geen sprake meer. Het is daarom geenszins
onaannemelijk dat er juist bij het sepotbeleid consistente verschillen zullen bestaan
tussen de sepotbeslissingen van verschillende individuele officieren.

Om een verschil in sepotbeleid tussen de individuele officieren van justitie vast te
kunnen stellen, moet voor de vergelijking het aantal afgedane zaken per officier
aan een bepaald minimum voldoen. Wanneer dit aantal te klein is, kan men immers
niet van een individueel beleid spreken en kan men bovendien geen goede vergelij-
king maken.

De vergelijking van het individuele sepotbeleid vindt plaats op basis van de
sepotpercentages bij minimaal 20 afgedane zaken per delict. In onderstaande tabel
7 zijn de sepotpercentages bij de vier delicten per officier weergegeven.

Tabel 7: Het sepotpercentage per delict van de officieren van justitie, die minimaal 20 zaken van een
delict hebben behandeld, ressort 's-Gravenhage, 1974

O.V.J. mishandeling eenvoudige
diefstal

gekwalificeerde
diefstal

vernieling

A 23,1 - - -
B 23,5 65,2 20,8 21,4
C - - 19,4 -

D 34,8 - - -
E 56,5 - 15,0 -
F 23,1 - - -
G 25,0 - - 30,0
H 25,7 - 27,3 -
1 35,0 - - -
J 50,0 - - -
K 25,7 - - -
L - - 4,8 -
M - - 20,0 -
N 57,1 - - -

0 35,6 45,2 22,2 -
P 41,9 39,3 16,2 -
Q 13,3 10,5 5,5 15,4
R 51,9 30,2 20,5 17,8
S 55,7 45,7 23,6 -

Ressort 33,5 35,3 17,8 28,7

Zoals tabel 7 laat zien, zijn er in het ressort slechts drie officieren die van elke delict
20 zaken hebben afgedaan.

Op het eerste gezicht lijken de officieren Q en S de uitschieters te zijn. De eerste
seponeert bij alle vier delicten opvallend weinig, de laatste ligt daarentegen - bij
drie delicten - ruim boven het ressortelijk sepotpercentage.

Een oorzaak van deze verschillen kan liggen in het verschillend aanbod van straf-
zaken per officier van justitie. Het is mogelijk dat binnen een parket een oudere, wat
meer ervaren, officier van justitie de meest ernstige gevallen te behandelen krijgt.
Deze officier zal ongetwijfeld relatief de minste strafzaken seponeren.

Om het verband tussen soort strafzaak en officier van justitie te onderzoeken zijn
we afgestapt van een vergelijking per individuele officier.

De aantallen per officier zijn te klein om er significante relaties mee aan te kun-
nen tonen. We hebben echter per delict alle officieren van justitie in twee groepen
verdeeld, namelijk officieren met een gemiddeld sepotpercentage boven het res-
sortelijk gemiddelde voor het gemak "milde" officieren genoemd en die met een
gemiddeld sepotpercentage beneden het ressortelijk gemiddelde, zogenaamde
"strenge" officieren. Het is dus mogelijk dat één officier van justitie bij het ene

21) Van Bergeijk, G.A. en J.J. van der Kaaden, De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discussie -
ressort 's-Hertogenbosch, WODC juli 1977.
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delict behoort tot de milde en bij een ander delict tot de strenge officieren. Zo zal
officier van justitie R uit tabel 7 in geval van mishandeling en gekwalificeerde dief-
stal - sepotpercentage boven het gemiddelde - tot de milde officieren en in geval
van eenvoudige diefstal en vernieling tot de strenge officieren worden gerekend.

In tabel 8 zijn de gemiddelde sepotpercentages van beide onderscheiden groe-
pen opgenomen.

Tabel 8: Het sepotpercentage per delict van de groep "milde" en de groep "strenge" officieren in
ressort 's-Gravenhage (minimaal 20 afgedane zaken per officier).

O.V.J. mishandeling eenvoudige
diefstal

gekwalificeerde
diefstal

vernieling
diefstal

mild 47,1 49,1 24,8 42,6
streng 17,5 20,8 10,3 17,2

ressort 33,5 35,3 17,8 28,7

Zoals te verwachten is op grond vanhet indelingscriterium van deze tweedeling
bestaat er een significant verband tussen deze nieuwe variabelen en de sepotbe-
slissingen.22) Uit de berekende correlaties blijkt tevens dat de tweedeling het minst
duidelijk is bij het delict inbraak.
Zoals gezegd, kan het feit dat een officier onder de categorie "streng" valt het
gevolg zijn van het feit dat hij voornamelijk zware zaken (waarbij geen sepotover-
weging aan de orde is) behandelt.

Om dit te onderzoeken is allereerst het verband berekend tussen de nieuw
gecreëerde variabele "mild" of "streng" en de variabelen waarvan eerder is geble-
ken dat zij met de sepotbeslissing samenhangen. Het blijkt dat bij de twee diefstal-
delicten de officieren die weinig zaken seponeren gemiddeld geen ernstiger dief-
stallen in behandeling krijgen dan de officieren die hier veel seponeren.

In geval van mishandeling hebben de milde officieren wat meer zaken tegen ver-
dachten uit de hogere sociale klasse (die bekenden mishandelden), maar overigens
bleken er geen verschillen te bestaan.

Alleen bij het misdrijf vernieling bestaat er een zwak verband met de ernst van de
zaak. Streng oordelende officieren krijgen vernielingen in behandeling die gemid-
deld meer schade opleveren dan de vernielingen die mildere officieren behandelen.
Dit verschil was echter niet significant. Bij de twee diefstaldelicten is ter controle
nog nagegaan of ten aanzien van het veronderstelde verband tussen de sepotbes-
lissing en de ernst van de diefstal nog andere variabelen een verstorende bijdrage
leveren. Daarvoor is bij deze diefstaldelicten en de vernieling ook nog een partiële
correlatieberekening uitgevoerd.23) Bij mishandeling is hetzelfde gedaan met het
verband letsel en strengheid van de officier. Dit brengt echter geen verandering in
het beeld.

We moeten dan ook concluderen dat er verschillen bestaan in de sepotpercen-
tages van de officieren van justitie, die niet afdoende verklaard kunnen worden uit
een verschil in de aard van de afgedane zaken. Dit verschil zal dus bij andere fac-
toren moeten worden gezocht.
Het zou kunnen zijn, dat de "milde" officieren andere daad- en/of daderfactoren in

22) Berekeningen met behulp van Pearson correlatie-coëfficiënt. Correlaties: mishandeling: r=.31
(p+.001); eenvoudige diefstal: r=.30 (p =.001); gekwalificeerde diefstal: r=.19 (p =.001); vernieling r=.28
(p=.001).
23) De controlevariabelen waren:
eenvoudige diefstal: beslissing, aard van de benadeelde, vergoeding, aantal malen gepleegd en ernst van
het tweede delict,
gekwalificeerde diefstal: beslissing, aantal strafbare feiten, aantal malen gepleegd, vergoeding en aantal
benadeelden,
vernieling: beslissing, aantal malen gepleegd, vergoeding, ernst van het tweede delict, aard van de bena-
deelde,
mishandeling: beslissing, financiële schade ten gevolge van letsel, aantal daders, ernst van het tweede
delict en beroepsklasse.
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de overweging betrekken dan hun "strenge" collegae. Om dit te onderzoeken heb-
ben wij opnieuw een stapsgewijze regressie-analyse toegepast, dit keer gericht op
de samenhang tussen de twee onderscheiden groepen officieren en de beslissings-
factoren.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de resultaten van deze analyse per
delict. Hieruit blijkt allereerst dat bij beide groepen de samenhangen tussen de dos-
siergegevens en de sepotbeslissing zwak zijn. Tevens blijkt dat, als we per delict de
geselecteerde variabelen bij beide groepen officieren vergelijken, vier opvallende
overeenkomsten bestaan. Bij de beide diefstaldelicten en de vernieling blijken voor
de twee groepen officieren dezelfde factoren in ongeveer gelijke mate een rol te
spelen bij de sepotbeslissing. Bij het delict gekwalificeerde diefstal blijkt bijvoor-
beeld de hoogte van het schadebedrag in beide gevallen een sterk overheersende
rol te spelen. Het misdrijf mishandeling leent zich nauwelijks voor een vergelijking.

Dezelfde stapsgewijze regressie-analyse hebben wij ook nog eens toegepast op
de samenhang tussen de eerder in 3.2. aangegeven beslissingsfactoren (zie tabel 1
t/m 4) die meer dan 1% variantie verklaarden en de twee groepen officieren. Ook bij
deze analyses bleek weer dat op grond van de dossiergegevens de sepotbeslissin-
gen slechts voor een heel klein deel kunnen worden verklaard. Voorzover er ver-
schillen bestaan tussen de mate waarin de factoren bij de twee onderscheiden
groepen een rol spelen, zijn deze verschillen derhalve weinig markant.

Aan de eerder getrokken conclusie dat het verschil tussen "milde" en 'strenge"
officieren niet te verklaren is uit een verschil in zaken, kan nu worden toegevoegd
dat ook niet blijkt dat door de twee groepen verschillende daad- en/of daderfactoren
bij de sepotbeslissing worden afgewogen. De verschillen tussen de individuele offi-
cieren lijken, evenals de verschillen tussen de parketten, het gevolg te zijn van het
aanhouden van verschillende grenswaarden waar beneden nog geseponeerd
wordt.

Tenslotte is nog onderzocht of de groep officieren die bij de ene categorie misdrij-
ven "mild" respectievelijk "streng" is, dit ook bij de andere categorieën is. Wan-
neer dit zou blijken, kan worden geconcludeerd dat de verschillen tussen het indivi-
duele sepotbeleid van de officieren niet berusten op een verschil in de opvatting
over het beleid ten aanzien van specifieke vormen van criminaliteit, maar veeleer
op een verschil in grondhouding ten aanzien van het strafrecht in het algemeen.

Om de hier genoemde analyse te kunnen uitvoeren werden de eerder per delict-
categorie uitgevoerde stapsgewijze regressie-analyses nogmaals uitgevoerd, waar-
bij aan de mogelijke beslissingsfactoren werd toegevoegd het gegeven of de
behandelende officier bij de overige drie delictscategorieën als "mild" of "streng"
was gekwalificeerd. Helaas had, zoals gezegd, slechts een deel van de officieren
voldoende aantallen zaken behandeld om hen als mild of streng te kunnen kwalifi-
ceren, zodat de analyse slechts een heel beperkte betekenis heeft. Als mogelijke,
andere beslissingsfactor werd nog toegevoegd de leeftijd van de behandelende
officier. Evenals bij de vorige regressie-analyses werd een beslissingsfactor slechts
als relevant beschouwd wanneer deze meer dan één procent variantie in de sepot-
beslissingen bleek te verklaren. Bij twee van de vier delictcategorieën bleken de
sepotbeslissingen mede te kunnen worden voorspeld op basis van de kwalificatie
van de behandelende officier als "mild" of "streng" bij één of meer van de overige
delictcategorieën (zie bijlage 11). Dit was het geval bij de delictcategorieën "eenvou-
dige diefstal" (partiële regressiecoëfficiënt met indeling mild/streng ten aanzien
van mishandeling: .12; met indeling mild/streng ten aanzien van vernieling: .12), en
"vernieling" (partiële regressiecoëfficiënt met de indeling mild/streng bij eenvou-
dige diefstal: -.11). De eerste uitkomst wijst uit dat sommige officieren inderdaad in
het algemeen een meer punitieve grondhouding lijken te hebben dan anderen. De
officieren die ten aanzien van mishandeling en vernieling relatief vaak seponeren,
doen dit bij eenvoudige diefstallen ook. Met betrekking tot het seponeren bij vernie-
ling geldt echter het omgekeerde: de officieren die hier extreem milde beslissingen
nemen, zijn bij andere typen zaken juist relatief streng.

Tussen de leeftijd van de behandelende officier en zijn/haar sepotbeslissingen
bleek geen enkel verband te bestaan. De verschillen in het individuele sepotbeleid
kunnen dus niet worden toegeschreven aan een generatieconflict binnen het
Openbaar Ministerie.
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Het is gebleken dat sommige officieren in het algemeen eerder zijn geneigd om een
zaak te seponeren dan anderen. De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in de per-
soon (persoonlijke kenmerken, achtergrond, studie e.d.) van de officier van justitie.
Al lijkt het erop, dat de officieren voor hun beslissing niet duidelijk verschillende
aspecten van de zaak in ogenschouw nemen, het blijft natuurlijk goed mogelijk dat
zij deze aspecten wel onderling verschillend afwegen, d.w.z. dat zij andere grens-
waarden hanteren. De officieren die hoge grenswaarden hanteren bij het ene delict,
d.w.z. relatief snel seponeren, doen dit soms ook bij andere delictstypen, maar
soms ook juist niet.

3.5 De sepotgronden
De termen "niet opportuun" of "geen termen" vormden voor de invoering van de
nieuwe sepotgronden in 1980 in het algemeen de meest voorkomende sepotmoti-
vering.

Uit opgaven verstrekt door het CBS blijkt, dat van alle zaken die door het Open-
baar Ministerie in het ressort 's-Gravenhage in 1974 door middel van een sepot
werden afgedaan maar liefst 61,5% hiermee gemotiveerd werd. Voorts werd nog
eens 14,5% van de sepots gemotiveerd met "berisping" en 15,2% met "voorwaar-
delijk sepot". Dan blijft er voor de overige sepotgronden nog slechts 11,8% over.

Deze cijfers maken duidelijk dat men geen hooggespannen verwachtingen moet
koesteren omtrent de mogelijkheid met behulp van de sepotgronden meer inzicht te
verkrijgen in het in 1974 gevoerde sepotbeleid. De sepotgronden "voorwaardelijk
sepot" en "berisping" geven helemaal geen inzicht in de overwegingen van de offi-
cier, doch duiden slechts respectievelijk een vorm van seponering en een bijko-
mende actie van de seponerende officier aan. Enige inhoudelijke betekenis hebben
deze gronden niet.

Bij de delicten die in dit onderzoek zijn betrokken is de situatie niet veel anders.
Als we echter de nadere toelichting op de algemene sepotformulering (zoals bij-
voorbeeld "geen termen") op zichzelf als een sepotgrond beschouwen, dan stijgt
het aantal gemotiveerde sepots aanmerkelijk.

We vinden dan dat bij de delicten eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal,
vernieling en mishandeling respectievelijk 27,0%, 45,2%, 53,8% en 43,8% van de
sepots gemotiveerd worden met een bijzondere sepotgrond. In al deze gevallen is
het dus mogelijk door middel van de sepotgrond althans enige informatie te verkrij-
gen omtrent de reden waarom de officier van justitie heeft geseponeerd.

In totaal zijn bij de vier delicten maar liefst 84 verschillende sepotgronden
genoemd. Dit gaf een bijzonder onoverzichtelijk beeld van het geheel aan moti-
veringen. Daarom hebben wij getracht enige systematiek aan te brengen in deze
gronden. Hierbij hebben wij gebruik kunnen maken van een onlangs door de werk-
groep "Rubricering sepotgronden", onder voorzitterschap van mr. W.H. Overbeek,
ontworpen lijst waarin de gronden op een systematische wijze zijn gerubriceerd.
Tabel 11 op pag. 25 geeft een overzicht van de resultaten.

Uit tabel 11 blijkt dan, dat het aantal sepotzaken dat niet, of door middel van
inhoudsloze sepotgronden is gemotiveerd, bij het misdrijf vernieling ongeveer de
helft van het totaal aantal seponeringen vormt en bij eenvoudige diefstal driekwart.
Bij de andere twee delicten ligt dat er tussen in.

Bekijken wij de overige gronden dan is het enige dat opvalt het relatief grote aan-
tal sepotgronden, "hoofdzakelijk samenhangende met de verhouding tussen ver
dachte en benadeelde", bij de misdrijven vernieling en mishandeling. In de meeste
gevallen was hier sprake van een vergoeding van de schade door de dader en/of
een verzoening met het slachtoffer. Bij de gronden samenhangend met de persoon
van de verdachte ging het meestal om een recente bestraffing. In sommige geval-
len werd de verdachte zodanig geestelijk minder valide geacht dat een sepot voor
de hand lag. De bovenstaande resultaten maken duidelijk dat het niet verantwoord
is de sepotgronden op te vatten als een nauwkeurige motivering van de sepotbes-
lissing.
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Tabel 11: De door de officieren van justitie in het ressort 's-Gravenhage genoteerde sepotgronden bij
vier verschillende delicten (1974)

totaal aantal sepots
niet gemotiveerd
kennisgeving n.v.v.
voorwaardelijk sepot

gronden samenhangende met andere maat-
regelen genomen of nog te nemen door ande-
ren dan officieren van justitie

II. gronden samenhangende met de algemene
rechtsorde

III. gronden samenhangende met het gepleegde
feit

IV. gronden samenhangende met de persoon van
de verdachte

V. gronden hoofdzakelijk samenhangende met de
verhouding tussen de verdacht en de bena-
deelde

eenv. gekwal. vernie- mishan-
diefstal diefstal ling deling

159 124 116 249
57 21 16 39
- 2 1 -
19 16 16 15

1 1 2

2 6 1

19 21 7 21

16 20 21 26

4 6 31 58
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4 Slotbeschouwing

Zoals aan het begin van dit rapport bij de toelichting op de onderzoekvraag (hoofd-
stuk 2) al is aangegeven, was het doel van dit dossieronderzoek niet alleen een
explicitering te geven van het tot nu toe gevoerde sepotbeleid in ressort 's-Graven-
hage, maar zou tevens een poging worden gedaan een bijdrage televeren aan een
mogelijke toetsing van dit beleid.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek (hier samengevat onder paragraaf
4.1.) en een beschouwing van de aard en functie van richtlijnen en indicatielijstjes
bij het vervolgingsbeleid (zie paragraaf 5.2.) zal aan het slot van dit rapport worden
getracht zo'n toetsingsbijdrage te leveren in de vorm van een nadere uitwerking
van een indicatielijstje.

4.1 Samenvatting van de onderzoekresultaten
Voordat wij ons verdiepen in de mogelijkheid om het sepotbeleid enigzins te harmo-
niseren en toetsbaar te maken, zullen wij eerst het feitelijk plaatsvindende sepotbe-
leid bij de vier onderzochte delicten in ressort 's-Gravenhage nog eens in z'n
geheel in beeld proberen te brengen.

De eerste conclusie van het onderzoek moet luiden dat met behulp van de uit het
dossier kenbare gegevens over de zaak en de persoon van de verdachte slechts
een vrij klein deel van de verschillen in de sepotbeslissingen kan worden verklaard.
Hiervoor moet ten dele de gebruikte analysetechniek van de regressie-alyse verant-
woordelijk worden gesteld. Deze techniek is in principe zeer geëigend voor een
analyse van straftoemetingsbeslissingen maar is helaas minder geschikt voor een
ja/nee beslissing als de vervolgingsbeslissing te analyseren. Een vergelijking met
de uitkomsten van andere door het WODC uitgevoerde straftoemetingsonderzoe-
ken wijst uit dat met behulp van een dossierstudie duidelijk minder inzicht wordt
verkregen in de sepotbeslissingen dan in de eigenlijke straftoemeting en in het
bevelen van voorlopige hechtenis (eveneens een ja/nee beslissing). Dit resultaat is
des te opmerkelijker omdat juist de sepotbeslissing vaak uitsluitend op basis van
het dossier wordt genomen. Nadere informatie over de verdachte zal zeker bij de
minder ernstige delicten, doorgaans niet beschikbaar zijn op het moment dat tot
vervolgen of seponeren wordt besloten.

Het relatief lage percentage verklaarde variantie zien wij daarom als een aanwij-
zing dat de sepotbeslissing meer dan de andere strafrechtelijke beslissingsmomen-
ten een open karakter heeft. Op de sepotbeslissing wordt door de rechter slechts
een passieve controle uitgeoefend - alleen het besluit om niet te seponeren kan
tot een corrigerende rechterlijke beslissing leiden -, terwijl ook de gelaedeerden
en de verbalisanten in de praktijk niet van de sepotbeslissing in kennis wordt
gesteld als het om feiten van geringe ernst gaat. De sepotbeslissing is minder dan
de andere strafbeslissingen een openbare beslissing. Ook binnen het parket wordt
tegenwoordig nog slechts weinig controle uitgeoefend op de sepotbeslissingen van
de individuele officierten aanzien van kleine delicten. De beslissingsruimte van de
behandelende officier van justitie is kortom bij de vervolgings- of sepotbeslissing
relatief groot. Het onderzoekresultaat dat slechts een klein deel van de variantie in
de sepotbeslissingen kan worden verklaard vanuit de dossiergegevens vatten wij
op als een aanwijzing dat de relatief grote beslissingsvrijheid van de officier de
sepotbeslissingen enigszins onvoorspelbaar maakt.

Voorzover de sepotbeslissingen bleken samen te hangen met de kenmerken van
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de daad en de dader bleek bij de diefstaldelicten vooral de grootte van het gestolen
bedrag een belangrijke factor. Bij het delict mishandeling was dit vooral de relatie
tussen de dader en het slachtoffer (delicten met een relationele problematiek als
achtergrond worden eerder geseponeerd). In geval van vernieling speelt eveneens
de omvang van de schade een grote rol, maar hier is het vooral ook een zwaarwe-
gende factor of de dader de schade heeft vergoed.

De overige analyses waren vooral gericht op het signaleren van systematische
verschillen tussen de sepotbeslissingen van de vier arrondissementsparketten. In
het algemeen bleek dat op de vier parketten globaal dezelfde criteria worden
gehanteerd bij het sepotbeleid: de hierboven genoemde beslissingsfactor, zoals de
hoogte van het schadebedrag, bleken in alle vier de arrondissementen een belang-
rijke rol te spelen. Toch bleken er vooral bij het delict mishandeling duidelijke ver-
schillen te bestaan tussen de uiteindelijke sepotbeslissingen van de vier parketten.
Zaken, die gezien hun ernst en omstandigheden, elders voor de rechter zouden zijn
gebracht, bleken in het arrondissement Middelburg te zijn geseponeerd. Het omge-
keerde bleek te gelden voor het parket Den Haag: hier bleek juist wat minder snel
tot een sepot te zijn besloten.

De verklaring voor deze verschillen moet zijn dat op de vier parketten weliswaar
globaal dezelfde criteria worden gehanteerd, maar dat hierbij verschillende gren-
zen worden aangehouden. In alle arrondissementen wordt bijvoorbeeld gelet op de
ernst van het toegebrachte letsel of de waarde van de gestolen goederen. De waar-
de op deze dimensies waar beneden nog een sepot wordt overwogen, blijkt echter
per parket enigszins uitéén te lopen. Er bestaan wat dit betreft als het ware verschil-
lende parkettradities.

Aangezien er in organisatorisch opzicht slechts weinig coordinatie plaatsvindt
van de sepotbeslissingen van de individuele officieren van justitie, kan worden ver-
wacht dat er ook op het niveau van de individuele officieren consistente verschillen
zullen bestaan. Het bleek inderdaad mogelijk om aan te tonen dat sommige officie-
ren bij dezelfde zaken eerder tot een sepot besluiten dan andere officieren.

Tenslotte bleek nog dat de in 1974 gehanteerde sepotgronden weinig of geen
inzicht boden in de overwegingen die tot de sepotbeslissingen hadden geleid. De
aangevoerde gronden waren hiervoor te algemeen (bijvoorbeeld "geen termen"),
terwijl bovendien niet zelden in het geheel geen grond in het dossier was opgete-
kend.

4.2 Een beschouwing over richtlijnen en indicatielijstjes
Het onderzoek waarover hierboven is gerapporteerd, heeft aangetoond dat op
enkele punten de eenheid in het vervolgingsbeleid in het ressort Den Haag ver te
zoeken is. Dit betekent allereerst dat zowel de doelstelling van de rechtszekerheid
als van de rechtsgelijkheid onvoldoende worden bereikt. Dit klemt vooral bij de
geconstateerde verschillen tussen de beslissingen van individuele officieren. Het
moet onaanvaardbaar worden geacht dat de vraag of een verdachte wegens een
misdrijf zal worden berecht (en waarschijnlijk gestraft) mede afhankelijk is van de
toevallige toewijzing van zijn zaak aan een bepaalde officier. Het ontbreken van
eenheid in het vervolgingsbeleid is echter niet alleen ongewenst om principiële
redenen. Het heeft tevens als consequentie dat van een goede afstemming van het
verbaliserings- en opsporingsbeleid van de politie op het vervolgingsbeleid van het
parket evenmin sprake kan zijn. De slachtofferenquêtes van het WODC hebben
aangetoond dat de politie in toenemende mate de neiging heeft om aangiften van
kleineren delicten voor kennisneming aan te nemen, zonder dat zelfs nog maar een
proces-verbaal van aangifte wordt opgemaakt.24). Overeenkomstig de adviezen
van de werkgroep Verbaliseringsbeleid geldt thans als officieel beleidsvoornemen
van het Openbaar Ministerie25) dat het verbaliseringsbeleid onderwerp van bespre-
king is in het driehoeksoverleg tussen de hoofdofficier, de burgemeester en de
korpschef. Het zal duidelijk zijn dat door het ontwikkelen van een op sommige pun-
ten meer uniform vervolgingsbeleid van het parket de positie van de hoofdofficier in

24) Van Dijk, J.J.M. en C.H.D. Steinmetz, De WODC-slachtofferen enquête 1974-1979, WODC 1980.
25) Jaarverslag van de Procureurs-Generaal, 1977.
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dit overleg aanzienlijk zal kunnen worden versterkt. Ook voor effectieve, bilaterale
besprekingen met de justitiële diensten van de politie over de prioriteitenstelling bij
de opsporing zal een uniform sepotbeleid nauwelijks kunnen worden gemist.

Een uniform sepotbeleid kan worden bereikt door de behandeling van bepaalde
categorieën zaken in handen te leggen van één of enkele officieren. Dergelijke spe-
cialisten zijn de afgelopen jaren o.a. aangewezen voor drugszaken, milieuzaken,
wapenwetzaken en economische delicten. Ook de kinderofficier zou men als een
specialist avant la lettre kunnen beschouwen. Binnen het parket wordt door de aan-
stelling van een specialist die een consistent beleid voert, een grote mate van een-
heid in handelen bereikt. Door overleg tussen de specialisten van verschillende
parketten kan ook landelijk meer eenheid ontstaan. Met betrekking tot de hier aan
de orde zijnde delicten als inbraak, mishandeling en vernieling kan de aanwijzing
van specialisten echter geen oplossing bieden. Deze delicten zullen wel altijd een 1
belangrijk deel van de praktijk van de niet-gespecialiseerde officier blijven uit-
maken.

Vele jaren geleden is o.a. door A. Mulder26) de suggestie gedaan om bij de
behandeling van veel voorkomende delicttypen te werken met zogenaamde check-
point lijstjes. Bij de bestudering van een zaak zou de officier een lijst met een aantal
vaste aandachtspunten moeten langsgaan alvorens een besluit te nemen. De uit-
komsten van het hier en elders gerapporteerde straftoemetingsonderzoek van het
WODC hebben uitgewezen dat in de praktijk vaak reeds bewust of onbewust met
een dergelijke check-points lijst wordt gewerkt (Van Dijk, 1980)27). Tussen de
aspecten van de zaken die bij de besluitvorming van de verschillende officieren een
punt van overweging vormen bestaat immers, zoals we hebben gezien, in het alge-
meen een grote mate van overeenstemming. Hiermee treedt echter tevens de
ontoereikendheid van een dergelijke lijst an het licht. Ook officieren die dezelfde cri-
teria hanteren, kunnen tot geheel andere beslissingen komen door andere grens-
waarden aan te houden. Een waarde op één van de relevante dimensies die voor de
één nog aanvaardbaar is, is dit voor de andere officier niet. De opstelling van for-
mele check-points lijstjes biedt hierdoor nog geen zekerheid voor het ontstaan van
een meer uniform beleid. Ditzelfde geldt ook voor het in 1980 ingevoerde, nieuwe
rubriceringsmodel van de sepotgronden. Dit nieuwe systeem zal ertoe kunnen lei-
den dat meer inzicht ontstaat in de motiveringen voor een sepot en in de verschillen
die er in dit opzicht bestaan. Het lijkt echter illusoir om te menen dat door het
gebruik van een nieuw stelsel van sepotgronden vanzelf een grotere eenheid in
beleid zal worden bereikt. Ook in het rapport van de werkgroep sepotgronden wordt
uitgesproken dat een dergelijke verwachting niet reëel is. In dit verband kan worden
gewezen op de praktijk van de wet op de preventieve hechtenis van 1973, waarin
de gronden werden gespecificeerd en de motiveringseis werd verscherpt. Uit de
evaluatiestudie .van deze wetswijziging is immers gebleken dat deze niet heeft
geleid tot een grotere eenheid in het toepassingsbeleid met betrekking tot de pre-
ventieve hechtenis.28)

Een ander harmoniseringsinstrument is de richtlijn.
In de jaren zeventig zijn op het gebied van het requisitoir beleid meerdere zoge-

naamde "richtlijnen" opgesteld. Hoekema29) geeft in een recent artikel de vol-
gende werkdefinitie van een OM-richtlijn: "de schriftelijke vastlegging van een spe-
cifiek omschreven algemene gedragslijn die de leden van het OM respectievelijk
een politiekorps geacht worden te hanteren bij het uitoefenen van een juridisch
erkende, respectievelijk feitelijk bestaande, autonome bevoegdheid op grond van
een intern-organisatorisch besluit". Deze definitie is wel bijzonder wijds en biedt
derhalve te weinig houvast voor een beleidsmatige beschouwing. De meest belang-
rijke OM-richtlijn is ongetwijfeld de richtlijn betrefende het requireren bij zaken van
art. 26 WVW (de "dronken rijders"). De richtlijn betreffende de opiummisdrijven

26) A. Mulder, Humane Spanningen in het Strafrecht, T.v.S., 1965, blz. 51-71.
27) J.J.M. van Dijk, Some Characteristics of the Sentencing Process, paper symposion over straftoemeting.
National Council tor Crime Prevention, Sweden, June 9-11, 1980, Skokloster, Sweden.
28) Berghuis, A.C., L.C.H. Tigges en J.P. Balkema, Toepassing, Schorsing en Duur van de Voorlopige
Hechtenis, WODC, 1980.
29) Hoekema, A.J., Opsporings- en vervolgingsbeleid, D.D. 8 (1978), blz. 443-448.
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vertoont een sterke mate van overeenkomst met de art. 26 WVW-richtlijnen. De
hoofdkenmerken van deze, het beeld sterk bepalende, richtlijnen zijn de volgende:
1. op basis van een beperkt aantal criteria (bijvoorbeeld bloedalcoholgehalte en
eventuele recidive) worden enkele categorieën zaken onderscheiden;
2. per categorie wordt een handeling (in casu eis) genoemd, die in principe op zijn
plaats zou zijn;
3. de richtlijn is landelijk vastgesteld door de vergadering van Procureurs-Generaal.

Een richtlijn met deze kenmerken verschilt van de eerder genoemde checklist
vooral door de aanwezigheid van een concreet handelingsadvies (in casu de eis)
per onderscheiden categorie (kenmerk 2). In dit opzicht is de richtlijn minder vrijblij-
vend dan de checklist en daarmee ook effectiever dan deze.30) Het derde kenmerk
van de richtlijn, dat deze landelijk is vastgesteld door de vergadering van Pro-
cureurs-Generaal, is voor een discussie over de voor- en nadelen van dit instrument
van grote betekenis. Dit kenmerk heeft zowel inhoudelijke, procedurele als staats-
rechtelijke consequenties.

Inhoudelijk brengt de opstelling van landelijke richtlijnen noodzakelijk met zich
mee dat voorbij wordt gezien aan locale aspecten van de criminele politiek. Is dit bij
de zaken tegen dronken rijders wellicht geen groot bezwaar, het strafrechtelijke
beleid ten aanzien van de zogenaamde "kleine criminaliteit" wordt in belangrijke
mate mede bepaald door overwegingen van locaal bestuur, of zou dit althans moe-
ten worden. Landelijke richtlijnen kunnen voor zo'n beleid een beletsel vormen.

Procedureel heeft het landelijke karakter van de richtlijn verder als consequentie
dat aanpassingen op de korte termijn moeilijk zijn te verwezenlijken: de besluitvor-
ming hierover is omslachtig en neemt vele maanden in beslag. De geringe flexibi-
liteit vindt zijn weerslag in de inhoud: in een landelijke richtlijn zal doorgaans vol-
staan moeten worden met een zeer grove indeling van de zaken. Voor nadere
nuanceringen - het aangeven van meerdere, secundaire criteria met hun respec-
tieve gewichten - zal juist in landeijke richtlijnen vaak geen ruimte zijn.

Aan de vaststelling van de richtlijnen door de vergadering van Procureurs-Gene-
raal gaat doorgaans een consultatie van de ressortsadviescommissies en van de
arrondissementsparketten vooraf. Door vele individuele officieren en hoofdofficie-
ren worden de richtlijnen echter toch beschouwd als richtlijnen-van-bovenaf. Voor
een deel is dit waarschijnlijk het gevolg van het feit dat binnen het Openbaar Minis-
terie nog weinig ervaring bestaat met het in overleg ontwikkelen van een gemeen-
schappelijk beleid. Hierbij zal ook een rol spelen dat het toezicht op de uitvoering
van de richtlijnen nog langs de traditionele hiërarchische weg plaatsvindt. Uit de
organisatieleer is bekend dat een dergelijke hiërarchische of bureaucratische regel-
geving in het algemeen grote weerstanden oproept.31)

Tenslotte brengt de vaststelling door de vergadering van Procureurs-Generaal
met zich mee dat de richtlijn weliswaar formeel een intern-organisatorisch besluit
is, maar dat deze door de officieren in den lande niet altijd ten volle als zodanig zal
worden ervaren. De geregelde contacten die er bestaan tussen de Procureurs-
Generaal en de Minister van Justitie c.q. zijn departement, maken bovendien dat
omtrent de richtlijnen de ministeriële verantwoordelijkheid inderdaad gemakkelijk
kan worden geactualiseerd.32) Op deze plaats zal niet verder worden uitgeweid

30) Van de art. 26 WVW-richtlijnen kan worden gezegd dat zij hun doel in belangrijke mate hebben bereikt.
Zie: C. van der Werff, Straftoemeting bij Rijden onder Invloed - 1978, Den Haag, maart 1979, blz. 156-171.
31) Van Doorn, J.A.A., Boekbespreking van H. Franken, Vervolgingsbeleid, Arnhem 1973. In: DD, nr. 4
(1974), blz. 69-76.
32) Oranje, L. De politieke verantwoordelijkheid voor het vervolgingsbeleid, Preadvies Calvinistische Juri-
sten Vereniging, mei 1976, weergegeven in Justitiële verkenningen 8/1977, blz. 31-38.
Suyver, J.J.H., De zeggenschap over het politie-orgaan naar Nederlands recht, Gouda Quint BV, Arnhem

1976, blz. 170.

't Hart, A.C., Om het O.M., een verkenning van enkele aspecten van taak en functioneren van het Open-
baar Ministerie in Nederland, rede, Zwolle 1076, blz. 34.
Th.W. van Veen, De vrijheid van het Openbaar Ministerie, de jaarverslagen van het O.M. over 1970-1971 en
1972. In: Vrijheid en recht, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. E.H. s'Jacob, Zwolle, 1975.
Maarseveen, H.Th.J.E. van, Ministeriële verantwoordelijkheid en Openbaar Ministerie na 1976. In: NJB, 26
februari'l 977, blz. 214.
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over de mérites van richtlijnen in dé hierboven genoemde zin. Aan de hoofdken-
merken van de meest bekende richtlijnen is hier slechts zo uitvoerig aandacht
besteed om het bijzondere karakter van deze richtlijnen onder de aandacht te bren-
gen.

Een standpuntbepaling ten aanzien van deze "P.G.-richtlijnen" hoeft namelijk nog
allerminst een standpuntbepaling in te houden ten aanzien van richtlijnen die
slechts de eerste twee kenmerken vertonen (het geven van beoordelingscriteria
plus een handelingssuggestie per categorie). Teneinde de onjuiste identificatie van
elke richtlijn met de P.G.-richtlijn te vermijden zullen wij in het onderstaande spre-
ken van indicatielijstjes, waar gedoeld wordt op een richtlijn die niet door de Pro-
cureurs-Generaal of een andere hiërarchische instantie is vastgesteld maar door de
beslissers zelf. Enschede33) vermeldt dat hij in zijn hoedanigheid van politierechter
destijds bij de berechting van havendiefstallen steeds dezelfde en in aantal zeer
beperkte aspecten van de zaken in zijn oordeelsvorming betrok. Aan de hand van
deze aspecten werden de zaken door hem gekwalificeerd. Voor elke kwalificatie-
categorie hanteerde hij als uitgangspunt een op eerdere uitspraken gebaseerd
tarief. Hij voegt hieraan toe dat naar zijn indruk de straftoemeting ten aanzien van
veel voorkomende delicttypen in het algemeen op een dergelijke wijze tot stand
komt. Recente observatie-onderzoeken van het WODC naar de straftoemetingspro-
cessen bij officieren en rechters hebben uitkomsten opgeleverd die deze veronder-
stelling lijken te ondersteunen. Officieren en rechters brengen de gegevens over
een door hen te beoordelen zaak doorgaans zeer snel onder in één van de vaste en
qua informatieinhoud zeer eenvoudige schema's die zij uit de praktijk kennen. Aan
deze schema's koppelen zij de beslissing waartoe zij in voorgaande gevallen
eveneens zijn gekomen. Soms worden hiertoe notities over vroegere zaken geraad-
pleegd (Van Duyne, 1981).34)

Het hier gepresenteerde analyseresultaat dat over de factoren die bij de sepot-
beslissing over kleine criminaliteit een rol spelen op de verschillende parketten een
grote mate van overeenstemming bestaat, vormt een aanwijzing dat er over de toe
te passen schema's reeds een redelijke mate van eensgezindheid bestaat. Wan-
neer de betreffende officieren het tevens één zouden kunnen worden over de te
hanteren grenswaarden, d.w.z. over de bij de kwalificatiecategorieën behorende
beslissingen, zou via de weg van het collegiale overleg een grotere eenheid in het
sepotbeleid kunnen worden bereikt.

Zowel de beoordelingscriteria als de tarieven per categorie zouden in theorie
kunnen worden vastgesteld langs deductieve weg, d.w.z. redenerend vanuit de ver-
schillende doelstellingen van de criminele politiek. Er is echter ook een andere,
meer inductieve weg mogelijk. Hierbij wordt de bestaande praktijk in het arrondis-
sement of ressort als zijnde de neerslag van de strafrechtspolitiek van de verant-
woordelijke officieren gezamenlijk, als uitgangspunt genomen. De betreffende offi-
cieren kunnen zich dan vervolgens zelf beraden over de vraag of zij deze neerslag
al dan niet in een aangepaste vorm voor enige tijd als gezamenlijk richtsnoer voor
toekomstige beslissingen willen nemen. In de hierna volgende paragraaf zal een
bescheiden poging worden gedaan om op basis van de resultaten van dit onder-
zoek een dergelijke inductief opgestelde indicatielijst te construeren voor één
delicttype. In principe zouden ook voor andere veel voorkomende delicttypen der-
gelijke indicatielijstjes kunnen worden opgesteld.

4.3 Een indicatielijstje voor het vervolgingsbeleid ten aanzien van eenvoudige
diefstal
We hebben hierboven gezien welke factoren in de praktijk bij de sepotbeslissing
inzake de eenvoudige diefstal een rol spelen. Hieruit zou een checklijstje kunnen
worden samengesteld, dat de officier van justitie eraan zou kunnen herinneren op
welke zaakaspecten (gezien de handelwijze van de meeste van z'n collegae) zou

33) Ch.J. Enschedé, Theorie, praktijk, onderzoek. In: Ch.J. Enschedé, H.C.M. Moor-Smeets, A.H.J. Swart,
Strafvorming, Clinken, 1975.
34) P.C. van Duyne, Een psychologische benadering van verschillen in straftoemeting, Justitiële Verkennin-
gen, nr. 10, 1980.

30



moeten worden gelet bij de vervolgingsbeslissing. De stapsgewijze regressie-ana-
lyse biedt ons echter ook nog de mogelijkheid vast te stellen wat de. invloed op de
beslissing was van de verschillende daad- en daderfactoren in hun onderlinge ver-
houding. Daarmee zou in aansluiting op de praktijk nog nauwkeuriger kunnen wor-
den aangegeven hoe de afweging van de verschillende factoren moet plaatsvinden.
Zoals hierboven gesuggereerd zou een verschil in waardering van deze aspecten,
naast een verschil in het niveau van de gehanteerde "vervolgingsdrempel" hieraan
weleens debet kunnen zijn.

We hebben gevonden dat in de eerste plaats de sepotbeslissing beïnvloed werd
door de hoogte van het schadebedrag. Hierna werden door middel van deze ana-
lyse geselecteerd:

1. de kwestie of de benadeelde een groot bedrijf was of niet en wel in die zin, dat
diefstallen bij grote bedrijven vaker werden geseponeerd;

2. de algemene recidive: first offenders-verdachten krijgen eerder een sepot dan
recidivisten;

3. leeftijd: jongere verdachten hebben een grotere kans om vervolgd te worden
dan oudere verdachten, waarbij de grens lag bij 21-22 jaar.

In onderstaand schema wordt nog eens duidelijk in beeld gebracht wat de invloed
van deze variabelen is op het sepot-percentage.

Schema 1

Schade: Gf 100,--

53,4

N-178

Grootbedrijf

als slachtoffer:
wel

N-42

Leeftijd:

Totale populatie
Delict: eenvoudige diefstal (320)

Sepot%: 34,6 N.399

niet

N - 105

geen wel

N-58

36,2

>f 100,-

19,5

N-22,1

wel niet

25,0 8,5

N-32 N-189

geen wel geen wel

E27,2 21,4 18,3

N-18 N=14 N-93

87

N-96

>22 18-21 >22 18-21 >22 18-21 >22 18-21 >22 18-21 >22 18.21 >22 18-21 >22 18-21

71 45,4 57,7 202 11 526 11 505 404 11 202 11 333 16.7 214 I - I 20.4 11 159 11 203 136

N-31 N-11 N=26 N-5 N-38 N-20 N-37 N-t0 N.12 N.6 N-14 N.0 N-49 N-44 N-74 N-22

Uitgaande van deze bestaande situatie in het ressort 's-Gravenhage kan men nu
een indicatielijstje ontwerpen voor het ressort, waarin de daadfactoren (schade en
omvang bedrijf als slachtoffer) en de daderfactoren (recidive en leeftijd) de vervol-
gingsbeslissing beïnvloeden naar de mate van hun belangrijkheid. Hiertoe is het
noodzakelijk te bepalen welke variabele, in welke mate, invloed uitoefent op de
beslissing. Hiervoor kunnen we mooi aansluiten bij de score die elke factor in de
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regressie-analyse, weergegeven in schema 1, heeft gekregen.
Door middel van deze analyse wordt namelijk de zogenaamde standaad partiële

regressiecoëfficiënt berekend (het bèta-gewicht) welke, rekening houdend met de
onderlinge verhoudingen, voor elke variabele het gewicht en de richting van de
invloed op de vervolgingsbeslissing aangeeft.

Vervolgens kunnen we de coëfficiënten omzetten in een puntensysteem en wel
zodanig dat de verhouding tussen de punten voor elke variabele ongeveer gelijk is
aan de verhouding tussen de regressiecoëfficiënten. Voor een eenvoudige diefstal
levert dit het volgende resultaat op.

Tabel 12

standaard partiële
regressiecoëfficiënt

aantal
punten

schadebedrag
groot bedrijf ja/nee
algemene recidive
leeftijd

+.25
-.11
+.15
-.14

4
2
3
3

totaal .65 12

Bovenstaande tabel geeft aan dat in een zaak een maximaal aantal van 12 punten
kan worden gehaald, namelijk als in die zaak elke variabele de meest bezwarende
uitkomst heeft, te weten een jonge recidivist die een groot bedrag bij een niet-groot-
bedrijf heeft gestolen. Daarentegen haalt een oude first-offender die bij Albert Hein
of Vroom en Dreesman een reep chocola steelt niet één punt. Tussen deze twee
gevallen ligt dan een heel scala van mogelijkheden.

Om deze mogelijkheden enigszins in kaart te brengen en met name ook onder-
ling te waarderen, gaan wij uit van de hierboven genoemde basiswaarden van de
vier factoren.

Dat wil zeggen, dat de schade bij een diefstal in werkelijkheid kan variëren van
nul tot vele duizenden guldens, maar als factor bij de sepotbeslissing nooit meer
dan vier punten kan krijgen.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de andere drie (relevante) beslissingsfac-
toren.

De onderverdeling van de punten zou er voor eenvoudige diefstal dan als volgt
kunnen uitzien:
A. Daad-Factoren aantal punten

1. schadebedrag
nihil 0
kleiner dan f 50,- + 1
tussen f 50,-en f 100,- +2
tussen f 100,-en f 250,- +3
boven f 250, +4

2. slachtoffer
grootbedrijf 0
niet-grootbedrijf +2

B. Dader-factoren
1. recidive

geen 0
een vroegere veroordeling +1
twee vroegere veroordelingen +2
drie of meer vroegere veroordelingen +3

3. leeftijd

65+ 0
30-65 +1
22-30 +2
18-22 +3
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Bovenstaande indeling is slechts een voorbeeld, maar wel in aansluiting op de
praktijk geconstrueerd.

De volgende stap is de vaststelling van de sepotindicatie naar het aantal punten,
gegeven het feit dat het minimum aantal punten 0 is en het maximum 12.

Het spreekt vanzelf dat de vaststelling van de "vervolgingsdrempel" een nor-
matieve keuze is. Ook hierbij kan echter bij wijze van vertrekpunt voor de discussie
aansluiting worden gezocht bij de bestaande praktijk. De onderstaande indeling is
hierop gebaseerd (zie schema 1).

0 tlm 2: sepotindicatie is zeer sterk (d.w.z. zeker seponeren)
3 t/m 5: sepotindicatie is sterk
6 t/m 8: sepotindicatie is zwak
9 t/m 12: sepotindicatie is zeer zwak (d.w.z. zeker vervolgen).

Zoals de bovenvermelde onderverdeling van de punten laat zien, is de totaalscore
per strafzaak het resultaat van bepaalde daadfactoren (maximaal 6 punten) en
daderfactoren (maximaal 6 punten). De mogelijke totaalscore op de beide zaakas-
pecten kan als volgt schematisch worden weergegeven.

Schema 2. Sepotindicatie bij het misdrijf diefstal

DAADSCORE

0 1 2 3 4 5 6 Sepotindikatie
0 ++ ++ ++ + + + - + + = zeer sterk
1 + + + + + + + - - + = sterk
2 ++ + + + - - - - = zwak
3 + + + - - - -- -- = zeer zwak
4 + + -
5 + - - -
6 - - - --

Het hier gepresenteerde model op empirische basis kan uiteraard in gezamenlijk
overleg op allerlei manieren gewijzigd worden. Bekeken zou bijvoorbeeld moeten
worden of een zeer hoge waarde op één der kenmerken (bijvoorbeeld de schade)
niet reeds bij voorbaat, dus ongeacht de overige kenmerken, als een zeer sterke
negatieve sepotindicatie zou dienen te worden opgevat. Naast de mogelijkheid dat
de waardering binnen de variabelen gewijzigd wordt, kunnen er redenen zijn om de
waardering van de variabelen onderling te wijzigen. Bovendien kunnen de omstan-
digheden zich zodanig wijzigen bij dit delict dat er factoren moeten worden toe-
gevoegd.

Met het oog op de noodzakelijk geachte afschrikking van een bepaalde categorie
potentiële delinquenten zou bijvoorbeeld besloten kunnen worden om voor een
bepaald type delicten (vandalisme in treinen) tijdelijk extra punten toe te kennen.

De voordelen van de hier voorgestelde werkwijze liggen voor de hand. Door een
indicatielijstje als gezamenlijk uitgangspunt te nemen, zullen alle vergelijkbare
zaken op basis van dezelfde indicaties worden afgedaan. De rechtsgelijkheid zal
hierdoor worden vergroot, terwijl het Openbaar Ministerie tevens meer dan-thans
de mogelijkheid krijgt om naar de (locale) samenleving toe en naar het (locale)
bestuur, de politie en de rechters één gezicht te tonen. Het idee om met een indi-
catielijst te werken omvat in onze visie echter meer dan de opstelling in gezamenlijk
overleg van de lijsten zelf. Hiertoe behoort ook een duidelijke procedure-afspraak
over de (voortdurende) bijstelling van de lijsten. De introductie van indicatielijsten
binnen een parket of ressort betekent in onze visie dat de officieren van justitie hun
persoonlijke opvattingen en strafrechtstheorieën minder dan voorheen zullen kun-
nen laten gelden in de afhandeling van individuele zaken maar des te meer in het
parket- of ressortsbeleid. Deze invoering zou natuurlijk niet dienen te resulteren in
een robotachtige strafrechtspleging waarbij de functionarissen geen oog meer heb-
ben voor de bijzonderheden van elk geval of voor actuele ontwikkelingen in het
(locale) rechtsgevoel. De indicatielijstjes met de erbij behorende procedureafspra-
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ken zullen integendeel moeten kunnen leiden tot een grotere mate van bewustheid
en oplettendheid bij de bestudering van de zaken. Hoewel over het optreden van dit
laatstgenoemde neveneffect op voorhand weinig met zekerheid valt te zeggen, lij-
ken de overige genoemde voordelen (rechtsgelijkheid, uniformiteit in het strafrech-
telijke beleid) een proef op de som te rechtvaardigen.

Zowel bij de opstelling van de indicatielijsten als bij de latere aanpassingen ervan
tijdens het periodieke overleg op het parket kunnen statistische studies als de hier
gepresenteerde een belangrijk hulpmiddel zijn. Het is evenwel niet reeël om te ver-
onderstellen dat dergelijke zeer arbeidsintensieve studies meer dan incidenteel zul-
len kunnen worden uitgevoerd. Er zal daarom gezocht moeten worden naar moge-
lijkheden om een administratief systeem op te zetten dat een voortdurende ter-
ugkoppeling van informatie over de beleidsuitvoering naar de officieren mogelijk
maakt. De opstelling van indicatielijstjes en het ontwikkelen van een adequaat infor-
matiesysteem zijn in onze visie beide belangrijke voorwaarden voor het voeren van
een beleid op strafrechtelijk gebied en zouden daarom bij voorkeur gezamenlijk ter
hand moeten worden genomen.
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Bijlage 1. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij vier delicten en twee groepen officieren van
justitie (met de mate en richting waarin de factor de beslissing beïnvloedt) afhankelijke variabele is de ver-
volgingsbeslissing (ressort 's-Gravenhage, 1974). N= 744 (mishand.), 451 (eenv. diefstal), 698 (gekw. dief-
stal) en 404 (vernieling).

Milde officieren van justitie
mishandeling eenvoudige diefstal gekwalificeerde diefstal vernieling

geslacht slacht. - 0,235 schade 0,372 schade 0,160 geen vergoeding 0,192
drankgebruik - 0,141 aantal daders - 0,172 werkloos 0,146 op recidive 0,147
aantal daders - 0,142 leeftijd - 0,124 aantal malen 0,095 schade 0,104
fin. schade -0,111 geen recidive 0,101 leeftijd - 0,178
aantal malen 0,205 klein bedrijf -0,199
beroep 0,112
aantal slacht. - 0,148
verkl. var. = 16,3% verkl. var. = 24,1% verkl. var. = 11,4% verkl. var. = 13,2%

Strenge officieren van justitie

groot bedrijf - 0,277 schade
aantal malen 0,180 drank

geen recidive 0,157 ongehuwd
leeftijd -0,103 slachtoff. privé

verkl. var. = 9,9% verkl. var. = 12,3%

0,245 leeftijd - 0,266
0,168 vergoeding 0,228

door verd.
- 0,180 aantal malen 0,150
-0,135 klein bedrijf 0,187

sp. recidive 0,112
verkl. var. 15,7%

Bijlage II. Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse bij twee delicten m.b.t. de vraag of de mate
waarin men bij het ene type delict veel/weinig seponeert voorspellende waarde heeft ten aanzien van het
sepotbeleid bij andere delicttypen (ressort 's-Gravenhage, 1974).

Tabel 1. Afhankelijke variabele sepotbeslissing eenvoudige diefstal (N = 451)

percentage cumulatief standaard
toegevoegde percentage patiële

verklaarde verklaarde regressie
variantie variantie variantie

1. schadebedrag 10.49 10.49 .25
2. benadeelde, groot bedrijf of overheid 1.88 12.37 -.20
3. o.v.j. mild/streng bij mishandelingszaken 1,13 13.70 .12
4. ernst tweede delict 1.12 14.96 -.13
5: algemene recidive 1.12 16.11 .13
6. leeftijd 1.16 17.67 -.14

multiple r=.42

Tabel 2. Afhankelijke variabele sepotbeslissing vernieling (N = 404)

1. geen schadevergoeding
2. leeftijd
3. o.v.j. mild/streng bij eenvoudige diefstal

4. schade
5. speciale recidive

multiple r= .35

percentage cumulatief standaard
toegevoegde percentage patiële

verklaarde verklaarde regressie
variantie variantie coëfficiënt

4.59 4.59 +.22
3.17 7.76 -.20
1.53 9.30 -.11
1.42 10.72 +11
1.40 12.12 +.12
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