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Ten geleide

Begin 1976 werd het WO.DC benaderd door de Ressorts-advies-
commissie (Resac) Den Haag met het verzoek een onderzoek te
verrichten naar de strafvordering en straftoemeting in ge-
vallen van zware criminaliteit..De achtergrond van dit ver-
zoek was het streven om binnen het ressort te komen tot een
meer geharmoniseerd strafvorderingsbeleid betreffende deze
vormen van criminaliteit. In dat kader stelde men zich voor
op de verschillende arrondissementsparketten een overleg-
structuur tot stand te brengen, welke ertoe zou moeten lei-
den dat officieren van justitie ernstige delicten in princi-
pe slechts na consultatie van collega's zouden afdoen. Tegen
de achtergrond van deze plannen kwam de wens naar voren om
een exacter beeld te krijgen van de straftoemeting inzake
ernstige misdrijven op landelijk niveau, echter gespecifi-
ceerd naar ressort en arrondissement.
Het WODC is graag op het verzoek van de Resac ingegaan en
eind 1976 werd begonnen met een dossieronderzoek, hoewel op
een wat beperktere schaal dan aanvankelijk in de bedoeling
lag. Om voornamelijk praktische redenen werd van een lande-
lijk onderzoek afgezien; de hier weergegeven resultaten be-
treffen de ressorten Amsterdam, Den Haag en Den Bosch.
In een ander opzicht werd het onderzoek juist uitgebreid.
Aan officieren van justitie in het ressort Den (laag, en in
een later stadium eveneens in het ressort Arnhem, werd name-
lijk gevraagd vragenlijsten met betrekking tot de afdoening
van ernstige delicten in te vullen. De resultaten hiervan
zijn eveneens in het voorliggende rapport vermeld.

Met name bij de opzet van het onderzoek werd veel steun on-
dervonden van de begeleidingscommissie, waarvan de samen-
stelling in bijlage 12 is Vermeld. Daarnaast is dank .ver-
schuldigd aan degenen binnen het WODC die bij het verzamelen
en analyseren van het onderzoekmateriaal of bij de typogra-
fische verzorging van het rapport betrokken waren. Veel werk
werd verzet door de. medewerkers van de afdeling Dataverwer-
king van het WODC, terwijl drs. C.H.D. Steinmetz adviseerde
met betrekking tot de in dit onderzoek toegepaste analyse-
technieken.
Tenslotte, maar niet in dé laatste plaats, dank ik de offi-
cieren van justitie die hun medewerking verleenden aan dit
onderzoek door de vragenlijsten in te vullen.
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1 Achtergrond en doel van
het onderzoek

In het kader van het streven naar een grotere harmonisering
in de straftoemeting werden in de loop der jaren binnen het
WODC verschillende onderzoeken verricht. In de eerste plaats
waren er de onderzoeken die erop gericht waren het feitelijk
voorkomen van ongelijkheden in de afdoening van strafzaken
te signaleren, zoals het project inzake de straftoemeting
bij rijden onder invloed (artikel 26 WVW). In het verleden
was al geruime tijd aanvullende informatie ten opzichte van
de CBS-gegevens over dit delict verzameld (Van der Werff,
1971) en toen in 1974 de wetgeving terzake rijden onder in-
vloed werd gewijzigd en er - enige tijd later - richtlijnen
werden opgesteld voor de strafvordering door de vergadering
van procureurs-generaal bij de gerechtshoven werd die infor-
matieverzameling opnieuw ter hand genomen en nader uitge-
werkt. Verslagen van deze studies verschenen in de jaren
daarna (Van Bergeijk en Vianen, 1977; Van der Werff, 1979 en
1981).
Ook het onderzoek naar het vervolgingsbeleid en de straftoe-
meting in zaken met buitenlandse en Nederlandse verdachten
had tot doel eventuele ongelijkheden in de afdoening op te
sporen. Het ging met name om de vraag of in vergelijkbare
zaken bij buitenlanders zwaardere straffen worden geëist en/
of opgelegd dan bij Nederlanders (Van der Werff en Van der
Zee-Nefkens, 1978). Een derde studie op dit gebied betrof
het sepotbeleid in het ressort Den Haag. Onderzocht werd
welke kenmerken van dader en delict met de vervolgingsbe-
slissing en,in geval van sepot, met de sepotgrond samenhan-
gen. Voorts werd bekeken of er verschillen in vervolgingsbe-
leid waren tussen de vier arrondissementen in het ressort
(Van Straelen en Van Dijk, 1981).
Tenslotte mag hier het onderzoek naar de toepassing van de
voorlopige hechtenis niet onvermeld blijven (Berghuis en
Tigges, 1981). Weliswaar betreft het hier niet, zoals bij de
zojuist genoemde onderzoeken, de afdoening van strafzaken in
strikte zin, maar het is bekend dat zowel de aard als de
hoogte van de geëiste en opgelegde straf in belangrijke mate
beïnvloed kan worden door het feit dat een verdachte al of
niet in voorlopige hechtenis werd genomen (zie bv. Van der
Werff en Van der Zee-Nefkens, 1978 of Oomen, 1970). In het
onderzoek Van Berghuis en Tigges werd nagegaan welke facto-
ren van invloed zijn op de toepassing van de voorlopige
hechtenis en in hoeverre er wat dat betreft verschillen be-
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staan tussen arrondissementen.
In de tweede plaats werd onderzoek verricht dat tot doel had
dieper in te gaan op de achtergronden van de verschillen in
afdoening van strafzaken. Daarbij baseerde men zich niet,
zoals bij de bovengenoemde onderzoeken, op de strafdossiers
maar werden officieren van justitie direct bij het onderzoek
betrokken. Zo werd in het ressort Den Bosch aan'de hand van
een aantal zaken nagegaan op welke wijze de officieren bij
de vervolgingsbeslissing gebruik maken van de hun ter
beschikking staande informatie (Van Bergeijk, 1972). Enige
jaren later werden in het ressort Arnhem en - wederom - Den
Bosch zogenaamde discussieprojekten uitgevoerd. Hierbij wer-
den aan de betrokken officieren reële zaken voorgelegd waar-
over zij een beslissing moesten nemen alsof het hun eigen
zaken waren. In Den Bosch ging het om de beslissing om al of
niet te vervolgen, in Arnhem om de te vorderen straf. Ver-
volgens werd over de motivering van de beslissing gediscus-
sieerd (Van der Kaaden en Steenhuis, 1976 en Van Bergeijk en
Van der Kaaden, 1977).
Een onderzoek naar de strafvordering en straftoemeting in
gevallen van zware criminaliteit, zoals bedoeld door de
Resac-Den Haag, sloot in verschillende opzichten goed aan
bij de bovengenoemde projecten. De harmonisering van de
straftoemeting was ook hier het motief om het onderzoek uit
te voeren en het kon dan ook gezien worden als een aanvul-
ling op hetgeen inmiddels bekend was op dit terrein. Dit was
des te meer het geval omdat het, anders dan de zojuist ge-
noemde onderzoeken, juist op zware criminaliteit betrekking
had.
Dit onderzoek zou antwoord moeten geven op de volgende
vragen:
a. Hoe heeft de straftoemeting met betrekking tot ernstige

delicten (bedoeld werden zowel de geëiste als opgelegde
straffen) zich de laatste jaren ontwikkeld.

b. In hoeverre bestaan er verschillen tussen de ressorten,
respectievelijk de arrondissementen, met betrekking tot
de eis, het vonnis en de mate waarin per zaak het vonnis
afwijkt van de eis,. Bestaat er een relatie tussen de
praktijk van de straftoemeting en de wettelijke strafbe-
dreiging, en hoe is de verhouding in dit opzicht tussen
de misdrijven onderling.

Uit deze vragen blijkt dat het in eerste instantie de bedoe-
ling was een overzicht te verkrijgen van de geëiste en opge-
legde straffen. Hoewel het onderzoek dus deels een inventa-
riserende funktie zou hebben was vooral de vraag van belang
of de verschillen in strafvordering met betrekking tot ern-
stige delicten die ertussen de ressorten en de arrondisse-
menten (lijken te) bestaan ook inderdaad te wijten zijn aan
verschillen in beleid, of slechts het gevolg zijn van de on-
gelijkheid van de zaken die zich per ressort en per arron-
dissement voordeden. Hetzelfde geldt voor een eventuele ont-
wikkeling over een aantal jaren. Het is duidelijk dat een
simpele inventarisatie van de geëiste en opgelegde straffen
in de tijd en per regio op zichzelf weinig zegt over de
vraag of het beleid zich inderdaad in een bepaalde richting
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ontwikkelt, en evenmin of er'sprake is van werkelijke be-
leidsverschillen tussen de arrondissementen. Wanneer bij-
voorbeeld in het ene arrondissement lichtere straffen worden
geëist en opgelegd dan in een ander arrondissement verwijst
dit niet naar beleidsverschillen indien het eerste arrondis-
sement met (aanzienlijk) lichtere criminaliteit wordt gecon-
fronteerd dan het laatste.
De vraag of wij bij verschillen in strafvordering en straf-
toemeting te doen hebben met beleidsverschillen dan wel met
de logische gevolgen van de ongelijkwaardigheid van zaken
kan helaas niet beantwoord worden aan de hand van de wette-
lijke kwalificatie van de delicten. Immers, de delicten die
onder één wetsartikel vallen kunnen sterk uiteenlopen in
ernst en aard. Om te kunnen bepalen of'van (on-)gelijkwaar-
dige zaken sprake was moest aan de hand van de strafdossiers
nadere informatie over de betreffende delicten en daders
worden verkregen. Om enig inzicht te krijgen in het beleid,
en daarmee ook in de eventuele beleidsverschillen werd in
dit onderzoek tevens nagegaan welke specifieke kenmerken van
het delict en de daders een samenhang vertoonden met de
straf.
Op grond van het voorgaande werden, uitgaand van de oor-
spronkelijke, min of meer globale vraagstelling, in meer
concrete termen de volgende onderzoekvragen geformuleerd.

1. Hoe was de straftoemeting (zowel eis als vonnis) met
betrekking tot de zware criminaliteit over een aantal
jaren, en. zijn er tussen de jaren verschillen te con-
stateren?

In het voorstel van de Resac-Den Haag werd gesproken van de
ontwikkeling van de straftoemeting over de jaren 1973.t/m
1975. Gegevens over een dergelijke korte periode kunnen ei-
genlijk niet zonder meer beschouwd worden als aanwijzingen
voor een eventuele trend. Weliswaar betrof het onderzoek
uiteindelijk de veroordelingen uit de jaren 1973 t/m 1976
- dus één jaar meer - maar ook dan geldt dat uitspraken over
een ontwikkeling slechts gedaan zouden kunnen worden tegen
de achtergrond van cijfermateriaal over een langere periode.
Het zou in verband hiermee ideaal zijn geweest indien het
onderzoek antwoord had kunnen geven op de vraag of het door
de Resac geëntameerde overleg over de afdoening van voorko-
mende ernstige delicten en de in 1975 daarvoor uitgevaardig-
de richtlijnen ook het gewenste resultaat hebben opgeleverd.
Ook hiervoor geldt echter dat dit, gezien de periode van on-
derzoek, als een onmogelijke zaak moest worden beschouwd,
nog afgezien van het feit dat het ook over een langere peri-
ode nog niet zo eenvoudig is om te achterhalen of het nu
juist het overleg is geweest dat tot grotere harmonie in de
straftoemeting aanleiding zou hebben gegeven.

2. Bestaan er tussen de arrondissementen verschillen in de
straftoemeting met betrekking tot de onderscheiden delic-
ten, en zijn binnen de ressorten de verschillen in straf-
toemeting kleiner dan tussen ressorten?
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3. Zijn de eventuele verschillen in straftoemeting, zoals
bedoeld onder 1 en 2, te verklaren door de ongelijkwaar-
digheid van de zaken die zich per jaar en per arrondisse-
ment voordeden?

De vergelijkingen worden gemaakt per type delict. Zoals ge-
zegd bestaan er ook binnen een bepaalde delictkwalificatie
grote verschillen in aard en ernst. Aan de hand van meer
specifieke daad- en daderkenmerken zal de (on-)gelijkwaar-
digheid van zaken worden bepaald.Daarbij gaat het natuurlijk
juist om die daad- en daderkenmerken die van invloed zijn
op de straf. Of de verschillen in straftoemeting hierdoor
zijn te verklaren hangt dan ook rechtstreeks samen met de
volgende vraag.

4. Welke daad- en dadenkenmerken hangen samen met de aard en
de hoogte van de straf?

Het gaat hier in feite om een kernvraag. Het antwoord erop
is op zich al interessant maar het biedt, zoals reeds ge-
zegd, tevens de mogelijkheid iets meer te zeggen over even-
tuele beleidsverschillen. Daarbij gaan we uit van het vol-
gende.
Wanneer er van een bepaald parketbeleid sprake is, dan zal
dat tot uitdrukking komen in de strafvordering, dat wil
zeggen in de keuze van strafsoort en strafmaat en de wijze
waarop deze tot stand komt. Welnu, indien het aanbod van za-
ken per arrondissement globaal genomen niet verschilde, ter-
wijl er wèl verschillen in straftoemeting tussen de arron-
dissementen zijn geconstateerd, dan is er reden om te veron-
derstellen dat er per parket een verschillend beleid wordt
gevoerd. Dit is nog des te duidelijker wanneer bovendien de
wijze waarop de daad- en daderfactoren met de straftoemeting
samenhangen min of meer systematische verschillen vertoont
per parket. Als aanvulling hierop kan informatie per parket
over de strafrechtelijke procedure (zoals het toepassen van
preventieve hechtenis of het aanvragen van een voorlich-
tings- of psychiatrisch rapport) eveneens een aanwijzing
zijn voor eventuele verschillen in beleid.
Benadrukt moet worden dat uit de wijze waarop de daad- en
daderkenmerken samenhangen met de strafvordering slechts met
grote voorzichtigheid is af te leiden welke factoren bij de
keuze van strafsoort en strafmaat ook inderdaad door de of-
ficieren in beschouwing werden genomen.
In het verlengde van de vraag naar de verschillen tussen de
parketten ligt de vraag naar eventuele verschillen binnen de
parketten. Om in principe de mogelijkheid om hierin enig in-
zicht te krijgen niet uit te sluiten werd in het onderzoek-
materiaal vastgelegd welke zaken door dezelfde officier wer-
den behandeld (1).

5. Bestaan er verschillen tussen de arrondissementen in de
mate waarin per zaak het vonnis afwijkt van de eis?

6. Welk verband bestaat er tussen de gevorderde en opgelegde
straffen en de wettelijke strafbedreiging per delict en
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hoe is in dit opzicht de verhouding tussen de delicten
onderling?

Te verwachten is dat de verhouding tussen feitelijke straf-
toemeting en wettelijke strafbedreiging per delict weer an
ders ligt. Er moet rekening mee worden gehouden dat bij een
lage maximumstraf de mogelijke spreiding in feitelijke
straftoemeting kleiner is dan bij een hoge maximumstraf, wat
natuurlijk die verhouding kan beinvloeden.

Zoals gezegd kan het dossieronderzoek weliswaar relaties aan
het licht brengen tussen bepaalde kenmerken van de daad en
de dader en de straf, maar het biedt niet de mogelijkheid
rekening te houden met de wijze waarop officieren van justi-
tie (en ook rechters) de tot hun beschikking staande infor-
matie waarderen en laten meespelen bij het bepalen van de
straf. Daarom werd op voorstel van het WODC naast het dos-
sieronderzoek aan officieren gevraagd om gedurende enige
tijd met behulp van een vragenlijst bij de zaken betreffen-
de zware criminaliteit die zij behandelden aan te geven wel-
ke factoren van belang waren bij het bepalen van de straf-
maat. De bedoeling hiervan was langs een andere weg dan in
Arnhem en Den Bosch was gebeurd na te gaan, welke rol de
officier zelf, als beslisser, speelt bij de strafvordering.
Met de gedachte om dergelijke lijsten in te vullen ging men
in het ressort Den Haag accoord, maar het voorstel om dit
zo te doen dat de lijsten van eenzelfde officier als zodanig
herkenbaar waren kon geen goedkeuring verwerven. Daarmee
verdween de mogelijkheid om na te gaan of, en in welk op-
zicht, officieren systematisch van elkaar verschillen in de
wijze waarop zij tot een beslissing komen. Niettemin kon in
het algemeen worden bekeken op welke aspecten bij de straf-
vordering gelet wordt en welk gewicht eraan wordt toegekend
bij de beslissing. Behalve in het ressort Den Haag werd de
vragenlijst ook door officieren in het ressort Arnhem inge-
vuld.

IHet rapport omvat in feite drie duidelijk te onderscheiden
gedeelten:
a. een statistisch overzicht van de straftoemeting in geval-
len van zware criminaliteit in de jaren 1973-1976,
b. een analyse van de samenhangen tussen kenmerken van daad/
en dader, zoals vermeld in de strafdossiers, en de geëiste
straffen,
c. een analyse van de antwoorden op de vragenlijsten;.,
In 'het eerstvolgende hoofdstuk is om te beginnen aandacht
besteed aan de wijze waarop het dossieronderzoek is uitge-
voerd. Vervolgens is in hoofdstuk 3 voor de onderzochte de-
licten een overzicht gegeven van de straftoemeting per jaar
en per arrondissement. Het betreft de arrondissementen in
de ressorten Den Bosch, Den Haag en Amsterdam. In aanslui-
ting hierop is tevens ingegaan op de vraag in hoeverre de
arrondissementen verschillen in de mate waarin per zaak het
vonnis afwijkt van de eis. Ook is in dit hoofdstuk aandacht
besteed aan de toepassing van de preventieve hechtenis in
verband met de onderzochte zaken en de rapportage. Tenslotte

1
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is per delict de verhouding weergegeven tussen de werkelijk
geëiste en opgelegde straffen en de wettelijk gestelde maxi-
mumstraffen (2).
In hoofdstuk 4 zijn een aantal veronderstellingen geformu-
leerd ten aanzien van de samenhangen tussen de daad- en da-
derkenmerken en de strafvordering waarna in hoofdstuk 5 de
onderzoekresultaten met betrekking tot deze samenhangen zijn
weergegeven. Tevens is aangegeven of er wat dit betreft ver-
schillen te constateren waren tussen de onderzochte jaren en
arrondissementen.
In hoofdstuk 6 zijn tenslotte de bevindingen met de vragen-
lijst weergegeven.
Tenslotte geeft hoofdstuk 7 naast een samenvatting een nabe-
schouwing waarin de resultaten van het dossieronderzoek en
van de vragenlijsten met elkaar in verband zijn gebracht.
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2 Opzet en uitvoering van het
dossieronderzoek

2;1 Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk werd uiteengezet moest ter be-
antwoording van de onderzoekvragen nadere informatie over de
betreffende ernstige delicten en de daders uit de strafdos-
siers worden verkregen. Aangezien de CBS-statistieken geen
gedetaileerde gegevens over eis en vonnis per type delict
verschaffen en per arrondissement verschaffen werden deze
gegevens eveneens-uit de dossiers overgenomen.
In dit hoofdstuk zal eerst kort worden weergegeven welke de-
licten werden onderzocht en welk soort gegevens met betrek-
king tot deze delicten werden verzameld. Ook wordt beschre-
ven op welke wijze de bovenbedoelde gegevens werden verza-
meld en geanalyseerd. Op dit laatste komen we uitgebreider
terug in hoofdstuk 4 en 5.

2.2 De ernstige delicten
Alvorens met het verzamelen van de dossiers kon worden be-
gonnen moest bepaald worden op welke delicten dit onderzoek
zich zou moeten richten. De vraag was wat onder zware crimi-
naliteit moet worden verstaan en welke delicten daaronder
vallen. Het lag voor de hand aansluiting te zoeken bij de
criteria die door de Resac Den Haag zelf waren opgesteld en
uit te gaan van de door dit college in dit verband genoemde
delicten (3). De in het onderzoek op te nemen delicten moes-
ten echter aan de voorwaarde voldoen dat ze zo vaak voorko-
men dat de te onderzoeken aantallen zich lenen voor statis-
tische analyses. Het probleem daarbij is dat de meeste ern-
stige delicten nu juist niet frequent worden gepleegd.
Zo goed mogelijk rekening houdend met dit intern min of meer
strijdige uitgangspunt werden een aantal delicten geselec-
teerd. Daarbij werd er ook op gelet dat de wettelijke om-
schrijving van de geselecteerde delicten geen al te onge-
lijksoortige handelingen omvatte (zoals dit bv. wel het ge-
val was met de door de Resac genoemde opiummisdrijven).
Hierbij speelden tevens overwegingen van praktische aard,
die samenhingen met de uitvoering van het onderzoek, een
rol.
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De volgende delicten, alle uit het Wetboek van Strafrecht,
werden in het onderzoek opgenomen:

art. 289 (moord)

art. 288 (gekwalificeerde doodslag)

art. 287 (doodslag)

art. 242 (verkrachting)

art. 312 (diefstal met geweldpleging)

lid 1
lid 2

art. 317 (afpersing)

Maximum straf

20 jaar gevangenisstraf

20 jaar

15 jaar

.12 jaar

9 jaar
12 jaar

9 jaar

11

Gezien de aard van de delicten is het niet waarschijnlijk
dat naast de geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf vaak anderssoortige straffen zullen worden geëist
of opgelegd. Aangezien dit in principe wel kan voorkomen,
onderscheidden we tevens de geheel voorwaardelijke gevange-
nisstraf en de geldboete, de laatste zowel geheel of gedeel-
telijk onvoorwaardelijk als geheel voorwaardelijk. Combina-
ties van deze straffen werden geregistreerd, evenals de
maatregel ter beschikkingstelling van de regering.
De hoogte van de hiergenoemde straffen werd uitgedrukt in
aantal maanden gevangenisstraf of aantal guldens boete.

2.3.2 De kenmerken van de daad, de dader en de strafrechtelijke
procedure
Een groot aantal daad- en dadervariabelen, waarvan op grond
van eerder onderzoek op dit terrein en op grond van gesprek-
ken met officieren van justitie de zekerheid of het vermoe-
den bestaat dat ze samenhangen met de straftoemeting, werden
in het onderzoek opgenomen. Met betrekking tot de daad ging
het om gegevens over de ernst van het letsel, de waarde van
het gestolene, de wijze waarop het delict werd gepleegd,
kenmerken van het slachtoffer, e.d. Over de dader werden ge-
gevens verzameld met betrekking tot de leeftijd, werksitua-
tie e.d. en de recidive.
De hier bedoelde variabelen zullen uitgebreider beschreven
worden in hoofdstuk 4, waarin de mogelijke samenhang van de
daad- en daderkenmerken met de straf aan de orde wordt ge-
steld.
Daarnaast werden ook variabelen met betrekkking tot de
strafrechtelijke procedure in het onderzoek betrokken. Het
gaat hier vooral om de vraag of voorlopige hechtenis was
toegepast en of een voorlichtingsrapport en/of psychiatrisch
rapport was aangevraagd. Deze laatste variabelen hebben een
enigszins dubbele betekenis. Aan de ene kant willen we na-
gaan in hoeverre zij van invloed zijn op de geëiste en opge-

art. 311, ten 4e en 5e (id jo ten 3e)
(diefstal in vereniging met braak) 6 jaar

2.3 De dossiergegevens

2.3.1 De geëiste en opgelegde straffen
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legde straffen, aan de andere kant zijn ze zelf, evenals de
geëiste straffen, te beschouwen als eventuele indicaties
van een bepaald parketbeleid.

2.4 Het onderzoekmateriaal
De gegevens over de daad, de dader en de strafrechtelijke
procedure werden gehaald uit de strafdossiers betreffende
de genoemde ernstige delicten ten aanzien waarvan in de ja-
ren 1973, 1974, 1975 en 1976 vonnis is gewezen.
Voor het vaststellen van de te onderzoeken aantallen dos-
siers werd uitgegaan van CBS-tellingen en, voor een nadere
specificatie, van de Staten van Inlichtingen (voor 1973) en
Verificatie-'en Informatiestaten (1974-1976). Hierbij werden
de delicten op grond van de kwalificatie volgens het vonnis
(zoals op de staten is geregistreerd) ingedeeld. De zaken
tegen strafrechtelijk minderjarigen werden buiten beschou-
wing gelaten, evenals die tegen medeplichtigen (niet te ver-
warren met medeplegers).
Gezien de. praktische noodzaak om de hoeveelheid te onderzoe-
ken dossiers zo beperkt mogelijk te houden zonder de moge-
lijkheid te verliezen om tussen arrondissementen te verge-
lijken werden alleen zaken uit de ressorten Den Haag, Den
Bosch en Amsterdam onderzocht. De overweging dat art. 311,
ten 4e en 5e wellicht geen ernstig delict genoemd kan worden
leidde tot het besluit hiervan alleen de meervoudige kamer-
zaken te nemen (4).
Voor een overzicht van de in de jaren 1973-1976 in totaal en
door de meervoudige kamer afgedane zaken betreffende art.
311, ten 4e en 5e in de arrondissementen waarop het onder-
zoek betrekking heeft wordt verwezen naar bijlage 1.
De aantallen veroordelingen verschillen aanzienlijk per type
delict. Om de onderzoekvragen te kunnen beantwoorden moesten
er zowel per delict als per arrondissement voor zover moge-
lijk voldoende zaken zijn. Voor de meeste delicten betekent
dit dat alle zaken in het onderzoek werden opgenomen. Alleen
van de art. 311, ten 4e en 5e-zaken (in alle arrondissemen-
ten behalve Middelburg), van art. 312 (in Den Haag, Rotter-
dam en Amsterdam) en art. 317 (in Amsterdam) werden steek-
proeven genomen zodanig dat er in de betrokken arrondisse-
menten steeds ongeveer 50 zaken (over 4 jaren) waren.

2.5 Het verzamelen van de gegevens
In eerste instantie werden 2000 dossiers opgevraagd. Daarvan
bleken er een aantal niet beschikbaar, soms omdat ze in die
periode in gebruik waren, bv. in de inrichting waar de dader
verbleef, of op een parket in verband met de behandeling van
een nieuwe zaak tegen de betrokkene. Daarnaast kwam het ook
voor dat dossiers niet op de griffie waren terwijl onbekend
was waar ze wél te vinden waren. Bij de arrondissementsgrif-
fies was er door deze oorzaken een uitval van een kleine
12%, bij de griffies van de gerechtshoven ruim 22%. Van de
ontvangen dossiers bleken er een aantal niet bruikbaar, bv.
omdat het om een ander wetsartikel ging dan de bedoeling
was of omdat de dader "slechts" medeplichtig was of in een
enkel geval nog strafrechtelijk minderjarig.
Tijdens het coderen vielen tenslotte nog een aantal dossiers
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af omdat er teveel essentiële gegevens uit ontbraken. Dit
verschilde overigens per arrondissement. Zo kwam het voor
dat, ook na navraag bij de griffie, door het ontbreken van
de dagvaarding in het dossier ook de eis en het vonnis niet
achterhaald konden worden.
Waar door deze.uitval de steekproeven (veel) kleiner dan 50
werden (het ging dus met name om art. 311, ten 4e en 5e- za-
ken) werden, voorzover daartoe de mogelijkheid bestond, aan-
vullend dossiers opgevraagd (5). Het aantal dat na de co-
deerfase bruikbaar bleek was 1527. In bijlage 2 is een over-
zicht gegeven van de aantallen opgevraagde, uitgevallen, ge-
codeerde en uiteindelijk bruikbare dossiers. Hieruit blijkt
dat niet steeds aan de eis van voldoende aantallen kon wor-
den voldaan. Bij de conclusies zal daarmee rekening moeten
worden gehouden.
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3 De straftoemeting bij ernstige delicten
Een overzicht over de jaren 1973-1976 in de ressorten Am-
sterdam, Den Haag, Den Bosch.

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal een globaal overzicht worden gegeven
van de geëiste en opgelegde straffen per jaar en per arron-
dissement. Om dit- overzicht niettemin wat reliëf te geven
zal eerst aangegeven worden hoe de onderzochte delicten over
de arrondissementen en jaren zijn verdeeld.
Behalve aan de straffen zal in dit hoofdstuk enige aandacht
worden besteed aan enkele aspecten van de strafrechtelijke
procedure: de toepassing van de preventieve hechtenis en de
rapportage. Samen met de straftoemeting vormen zij immers
aanwijzingen voor het beleid zoals dit op de parketten in de
onderzochte jaren werd gevoerd. Uiteraard zullen conclusies
ten aanzien van dit beleid en de eventuele verschillen tus-
sen de jaren en/of de arrondissementen pas getrokken kunnen
worden nadat voldoende inzicht is verkregen in de aard en de
ernst van de zaken die zich in de verschillende arrondisse-
menten en per onderzocht jaar voordeden.

3.2 De delicten, per jaar en per arrondissement
Zoals in paragraaf 2.5. werd vermeld was het totaal aantal
uiteindelijk bruikbare dossiers 1527. Niet alle arrondisse-
menten en niet alle delicten waren even sterk vertegenwoor-
digd. De meeste delicten kwamen in elk arrondissement aan-
zienlijk minder voor dan 50 keer, waardoor een vergelijking
tussen de arrondissementen voor sommige delicten enigszins
dubieus is en slechts met voorbehoud kan worden gemaakt. Zo-
als gezegd werden van het delict gekwalificeerde diefstal
zodanig steekproeven getrokken dat per arrondissement onge-
veer 50 meervoudige kamerzaken in het onderzoek kwamen. In
Breda en Middelburg echter ligt dit aantal een stuk lager,
in het eerste arrondissement wegens de grote uitval, in het
tweede omdat er niet méër van zulke zaken waren.
Uit figuur 1 is duidelijk af te lezen dat het aandeel van de
verschillende delicten per jaar betrekkelijk constant is.
Per arrondissement daarentegen verschilt de verdeling van de
delicten aanzienlijk.
In bijna 80% van de gevallen ging het om voltooide delicten,
de overige gevallen waren pogingen.Deze verhouding verschil-
de echter sterk per delict. Bij de diefstallen in vereniging
met braak vonden we de meeste voltooide delicten (meer dan
90%). Was er ook geweld in het spel dan werd het aandeel van
de pogingen groter, terwijl het bij de "pure" geweldsmis-
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drijven in de helft of meer van de gevallen om een poging
ging (82% bij doodslag).
We zullen hier niet verder op de zaken ingaan. Een meer ge-
detailleerde beschrijving is te vinden in hoofdstuk 5 waar
per delict de straftoemeting wordt geanalyseerd.

Figuur 1. Overzicht van het relatieve aandeel van de onderzochte delicten
(zoals primair tenlastegelegd) per arrondissement en per jaar
van veroordeling.
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Dit overzicht geeft niet de werkelijke verhoudingen van de afgedane zaken
weer. De uitval van dossiers (zie paragraaf 2.5) verschilde per delict,
per arrondissement en per jaar. Bovendien werden van sommige delicten
steekproeven onderzocht, van andere totale populaties. Het gaat hier dus
alleen om de verhouding van de onderzochte zaken. Wel zien we dat in de
arrondissementen met weinig zware criminaliteit naar verhouding veel art.
311,ten 4e en 5e-zaken zijn. Bij de steekproeftrekking streefden we er
immers naar uit elk arrondissement een ongeveer gelijk aantal te krijgen.

De geëiste en opgelegde straffen

Over het geheel genomen werd in de meeste gevallen een ge-
heel onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist en opgelegd,
eveneens in veel gevallen, maar wat minder vaak, een deels
voorwaardelijke gevangenisstraf. Samen maakten ze bijna 90%
uit van het totaal. De overige straffen bestonden voorname-
lijk uit combinaties van gevangenisstraf met een geldboete
of met de maatregel tbr.
De vonnissen vertoonden in grote lijnen hetzelfde beeld als
de geëiste straffen. Ze verschilden in die zin dat minder
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vaak sprake was van geheel onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen en van tbr, en daarentegen vaker van geheel voor-
waardelijke gevangenisstraffen, al of niet gecombineerd met
een geldboete,dan bij de eis.
Bekijken we de aard van de straffen per delict dan blijkt
dat de "zwaarste" delicten (namelijk die met de hoogste
strafbedreiging: art. 288 en 289) nooit met een geldboete,
al of niet in combinatie met een voorwaardelijke of een (ge-
deeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraf werden afge-
daan.
De meeste geldboetes werden geëist en opgelegd voor ver-
krachting, diefstal in vereniging met braak en afpersing.
Tbr werd voornamelijk geëist bij verkrachting, moord en
doodslag. In de vonnissen was vergeleken met de eis het aan-
deel van de tbr bij verkrachting gehalveerd, bij moord even-
eens lager, maar bij doodslag hoger.,Dit laatste houdt waar-
schijnlijk verband met het feit dat een aantal zaken waarin
moord tenlaste was gelegd (en waarin tbr was geëist) in het
vonnis als doodslag werd gekwalificeerd.

3.3.1 De straffen per jaar van veroordeling
De geheel en deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
(die welke gecombineerd waren met geldboete, tbr, e.d. niet
inbegrepen) maakten door de jaren heen tenminste ruim 80%
van de in totaal geëiste en opgelegde straffen uit.
Niettemin blijkt de onderlinge verhouding (soms sterke) wis-
selingen te vertonen. We zien dat in 1974 en 1976 voor de

.onderzochte zaken vaker geheel onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen werden geëist en opgelegd dan in de andere jaren.
Tabel 1 geeft een overzicht van de aard van de straf in eis
en vonnis.

De jaren met een hoger percentage geheel voorwaardelijke
straffen, namelijk 1974 en 1976, kenmerken zich ook door wat
hogere gevangenisstraffen, zoals tabel 2 laat zien.
De gegevens over de gemiddelde hoogte van de gevangenis-
straffen laten een soort golfbeweging zien, die min of meer
parallel loopt met de, overigens geringe, veranderingen in
het percentage onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Op het
eerste gezicht lijken deze jaarlijkse verschuivingen in de
aard en de hoogte van de straf niet het resultaat van be-
leidsontwikkelingen, maar eerder de reactie op een wisse-
lend aanbod van gepleegde misdrijven.
Voor een oppervlakkige controle is gekeken naar het aandeel
van de verschillende delicten in het bestand per jaar (zie
figuur 1, blz. 20).
De delicten met de hoogste strafbedreiging (art. 289, 288
en 287) komen in 1974 in verhouding vaker voor in het be-
stand dan in de andere jaren. Dit zou dan aan de zwaardere
straffen in dat jaar, maar niet in 1976, ten grondslag kun-
nen liggen. Omgekeerd kunnen de lagere straffen in 1973 het
gevolg zijn van het feit dat in dat jaar het aandeel van de
twee delicten, met de laagste strafbedreiging (art. 317 en
311, ten 4e en 5e) relatief groot is, maar voor 1975 is een
dergelijk verband niet aanwezig.
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Tabel 1. Geëiste en door de rechtbank opgelegde straffen voor een aantal ernstige delicten
in de jaren 1973-1976.

EIS VONNIS

1973 1974 1975 1976 1973 1974 1974 1976

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs
Uitsluitend

gevangenisstraf

onvoorwaardelijk 156 45 214 51 216 48 144 49 142 41 208 48 203 45 140 48

deels voorwaard. 144 42 159 38 182 40 118 40 149 43 158 37 183 40 120 41

voorwaardelijk 9 11 8 7 11 16 12 8

(Deels) onvoorw.
gevangenisstraf 4 3 8 3 5 3 7 1
+ geldboete

Voorwaardelijke
gevangenisstraf 10 18 17 8 18 23 29 17
+ geldboete

Uitsluitend 7 1 6 2 7 2 7 2geldboete

Straf + onvoorw. 5 8 3 5 5 4 0.T.B.R.
Straf + voorw. 11 8 8 5 7 9 5.T.B.R.

Overige*) - 1 2 - *) 1 1 1 1

totaal 344 423 455 294**) 344**) 423 455 294

*) onder deze categorie.vallen onts lag van *) onder deze categorie vallen
rechtsvervolging, vrijspraak en één geval ontslag van rechtsvervolging,
van voorwaardelijke T.B. R. vrijspráak, (on)voorw. gevange-

nisstraf met opname in psychi-
atrische inrichting

**) inclusief één onbekend **) inclusief één onbekend

Tabel 2. Gemiddelde hoogte van de geëiste en door de rechtbank opge-
legde gevangenisstraffen voor een aantal ernstige delicten,
in de jaren 1973-1976.

Eis totale hoogte
in maanden

(1+2 +3)

1973 ruim 12 mnd.

1974 bijna 15 mnd.

1975 bijna 13 mnd.

1976 132 mnd.

Vonnis

1973 91 mnd.

1974 bijna 12
mnd.

1975 10 mnd.

1976 11 mnd.

1 2 3
hoogte van
onvoorw

ov/vv gev.straffen geheel voorw.
t ff.

gev.straf-
fen

totaal onvoorw.
deel

gev.s ra en

18 mnd.

21 mnd.

7 mnd.

72 mnd.

41 mnd.

bijna 5
mnd

21 mnd.

3 mild.

18 mnd. bijna 8 bijna 5 22 mnd.

19 mnd.
mnd.

71 mnd.
mnd.

5 mnd. bijna 3
mnd.

151 mnd.

162 mnd.

bijna 14
mnd.

bijna 16
mnd.

62. mnd.

72 mnd.

7 mnd.

ruim 7
mnd.

4 mnd.

42 mnd.

41mnd.

ruim 42
mnd.

2 mnd.

21 mnd.

21 mnd.

2 mnd.
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Echter, de gegevens zoals we die nu kennen laten geen af-
doende verklaring toe van de gevonden verschillen. tussen de
jaren in aard en hoogte van de straffen. Het is beter die
verklaring op te schorten tot wat dieper op de zaken is in-
gegaan.

Hoewel we verwachtten dat er enig verband te zien zou zijn
tussen de toepassing van de preventieve hechtenis en de
straffen blijken de schommelingen in de aard en hoogte van
de straf niet parallel te lopen met het aantal keren dat de
in de betreffende jaren veroordeelden in preventieve hechte-
nis hadden gezeten. Het aantal gevallen waarin preventieve
hechtenis was toegepast vertoonde per jaar van veroordeling
een lichte stijging, namelijk in 1973, 1974, 1975 en 1976
respectievelijk 76%, 77%, 78% en 81%.

3.3.2 De straffen per arrondissement
In alle arrondissementen werd voor de onderzochte delicten
gedurende 1973 t/m 1976 in de meeste gevallen uitsluitend
een geheel of gedeeltelijke onvoorwaardelijke gevangenis-
straf geëist en opgelegd. De onderlinge verhouding van deze
twee strafsoorten verschilde evenwel aanzienlijk per arron-
dissement, zoals onderstaande tabel laat zien.

Tabel 3. De aard van de straf in eis en vonnis voor een aantal ernstige delicten in de jaren 1973-1976,
per arrondissement, in procenten (e=eis, v=vonnis).

aantal uitsluitend gevangenisstraf gevang. straf uitsluitend straf + overige
zaken onvoorw. deels voorw. voorw. + geldboete geldboete t.b.r.

e v e v e v e v e v e v e v
=100% % % % % % % % % % % % %

Den Bosch 183 38 36 50 48 2 2 3 7 - - 7 7

Breda 136 50 56 38 30 5 7 2 5 2 1 3 1

Maastricht 137 50 44 33 37 2 2 10 11 1 3 4 3

Roermond 118 46 35 46 58 2 2 3 3 1 - 2 2

Den Haag 163 45 46 46 39 - 1 5 11 - - 3 2 '

Rotterdam 175 52 54 37 39 2 1 1 2 - - 8 4 2

Dordrecht 74 45 37 48 55 1 1 3 4 - - 3 3

Middelburg 30 67 63 30 33 - - 3 4 - - - -

Amsterdam 199 62 53 27 34 2 2 5 8 2 2 2 1

Alkmaar 75 28 23 48 43 5 12 9 13 3 3 5 6

Haarlem 111 62 62 26 29 1 - 5 4 4 2 4 3

Utrecht 126 38 41 45 39 4 9 9 8 3 3 3 -

totaal 1527 48 46 40 40 2 3 5 7 1 1 4 3

1 geval van vrijspraak
'1 geval van ontslag van rechtsvervolging
'1 onbekend

Niet alleen ten aanzien van de aard van de straffen, ook ten
aanzien van de hoogte werden verschillen tussen de arrondis-
sementen gevonden. De gegevens in tabel 4 hebben alleen be-
trekking op de gemiddelde hoogte van gevangenisstraffen (zo-
wel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk). Zaken waarin geen
gevangenisstraf werd geëist en/of opgelegd werden dus buiten
beschouwing gelaten. Deze zaken spelen overigens, zoals
blijkt uit tabel 3, wat hun aantal betreft een zeer onderge-
schikte rol.
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Tabel 4. De gemiddelde hoogte van de geëiste en opgelegde gevangenisstraffen voor een aantal ernstige delicten in de
jaren 1973-1976, per arrondissement, uitgedrukt in maanden.

art.
ten

gem.

eis

311,
4e en 5e

hoogte

vonnis

art.

gem.

eis

317

hoogte

vonnis

art.

gem.

eis

312

hoogte

vonnis

art.

gem.

eis

288

hoogte

vonnis

art.

gem.

eis

287

hoogte

vonnis

art.

gem.

eis

289

hoogte

vonnis

art.

gem.

eis

242

hoogte

vonnis

totaal 7,4 6,3 13,8 12,1 15,6 12,5 79,8 82,0 22,6 18,4 37,1 43,0 10,6 8,7

Den Bosch 6,8 6,2 17,2 13,1 10,4 8,8 5,5 4,0 18,2 15,3 39,2 55,3 6,6 6,2

Breda 9,6 7,9 7,3 5,4 12,2 8,4 - - 19,8 14,8 41,7 50,0 5,0 6,0

Maastricht 6,9 5,8 11,9 9,9 23,7 15,0 112,0 90,0 17,0 21,8 30,5 47,3 18,1 14,8

Roermond 7,8 7,0 12,2 10,9 14,9 18,9 96,0 - 16,7 17,2 48,0 - 12,2 10.8

Den Haag 8,5 7,2 14,3 12,0 18,2 14,8 - - 28,3 19,8 49,2 41,0 9,7 8,7

Rotterdam 8,7 7,6 21,2 21,8 21,0 16,8 48,0 - 36,7 25,0 35,9 84,0 16,5 13,6

Dordrecht 6,6 5,3 3,5 38,3 17,0 10,9 96,0 - 15,7 16,3 28,0 18,0 6,7 5,7

Middelburg 7,5 6,6 12,5 12,5 13,5 6,5 - - 1,0 1,0 18,0 12,0 17,1 10,7

Amsterdam 7,1 5,7 10,2 7,4 17,5 14,1 120,0 144,0 24,7 19,8 33,0 45,0 11,4 8,4

Alkmaar 6,4 5,6 20,3 16,2 10,7 6,8 18,0 - 12,5 12,3 16,0 12,0 4,3 4,0

Haarlem 7,9 6,2 8.9 6,1 13,1 10,7 - - 19,3 17,2 120,0 - 14,8 10,9

Utrecht 6,0 4,9 13,5 9,4 10,0 9,0 - - 13,0 11,8 18,0 - 6,9 5,7

Uit deze tabel is af te leiden dat in Utrecht, Alkmaar en
Den Bosch voor de meeste delicten' gemiddeld lagere straffen
werden geëist en opgelegd dan het gemiddelde van alle arron-
dissementen tezamen. Daarentegen lagen ze in Rotterdam en
Den Haag gemiddeld hoger. Voor de overige arrondissementen
wisselde dit meer per delict. Overigens moet er bij het in-
terpreteren van deze gegevens rekening mee worden gehouden
dat het aantal zaken waarover het gemiddelde werd berekend
in sommige gevallen - met name bij de levensdelicten - erg
klein was. Juist daar kan één bijzondere zaak het hele beeld
bepalen.
Niettemin blijkt hier dat, ook wanneer bij de vergelijking
de delictskwalificatie gelijk wordt gehouden, er in het al-
gemeen verschillen tussen arrondissementen bestaan. Er is
evenwel al eerder opgemerkt dat weliswaar een betere verge-
lijkingsbasis wordt verkregen wanneer per delictsoort wordt
gekeken, maar dat dan nog voorbij gegaan wordt aan andere
factoren die de ernst van een misdrijf uitmaken.

3.4 Verschillen tussen -arrondissementen in de mate waarin per
zaak het vonnis afwijkt van de eis.
In aansluiting op het voorgaande, en in antwoord op de 5e
onderzoekvraag, zal hier worden ingegaan op de vraag naar de
mate waarin per arrondissement het vonnis afwijkt van de
eis. Daartoe is eerst voor elk arrondissement nagegaan hoe
vaak bij de afdoening van de onderzochte zaken het vonnis
conform de eis was.
Tabel 5 laat zien dat in alle arrondissementen het vonnis
vaker niet dan wel conform de eis is. Niettemin variëren de
verhoudingen van 50% vonnissen conform de eis in Den Bosch
tot 18% vonnissen conform de eis in Haarlem.
Nu blijkt dat de kwalificatie van de delicten in het vonnis
nogal eens verschilt van het primair tenlastegelegde. Dit is
vooral bij de levensdelicten het geval, en ook, zij het min-
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der vaak, bij diefstal met geweld en afpersing. Het kwam
daarentegen zelden of nooit voor bij verkrachting en dief-
stal in vereniging met braak. Het ligt voor de hand dat waar
de kwalificatie veranderde in het algemeen ook een verschil
in straf optreedt.

Tabel 5. Aantal vonnissen conform de eis, per arrondissement.

vonnis conform
de eis

vonnis niet con-
form de eis

totaal aan-
tal zaken

ahs. % abs. %

Den Bosch 91 50 92 50 183

Breda 36 26 100 74 136

Maastricht 56 41 81 59 137

Roermond 47 40 71 60 118

Den Haag 46 28 117 62 163

Rotterdam 55 31 120 69 175

Dordrecht 24 32 50 68 74

Middelburg 12 40 18 60 30

Amsterdam 57 29 141 71 199

Alkmaar 30 41 44 59 75)

Haarlem 20 18 91 82 111

Utrecht 28 22 98 78 126

totaal 502 34 1023 66 1527 100%

*)In beide gevallen 1 onbekend

Voor een beschouwing van de verschillen tussen eis en vonnis
kunnen we ons in eerste instantie baseren op de tabellen 3
en 4 op blz.23 en 24, en bijlage 4.
In het algemeen is er een verschuiving te zien van geheel
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen naar (gedeeltelijk)
voorwaardelijke straffen, al of niet in combinatie met een
geldboete.
Wat de hoogte van de straffen betreft beperken we ons tot de
gevangenisstraffen, omdat de geldboetes naar verhouding een
ondergeschikte rol spelen. Tabel 4 laat zien dat de ver-
schillen tussen eis en vonnis aanzienlijk kunnen zijn, met
name bij de levensdelicten. Bij deze delicten vonden we in
sommige arrondissementen verschillen tussen eis en vonnis
van gemiddeld enkele jaren, welke bepaald waren door de af-
doening van één of enkele zaken. In de vorige paragraaf we-
zen we er al op dat er bij de interpretatie van deze gege-
vens rekening mee moet worden gehouden dat bij kleine aan-
tallen, zoals bij de levensdelicten, één bijzondere zaak het
algemene beeld sterk kan beïnvloeden. Bovendien was per de-
lict de gemiddelde hoogte van de eis niet steeds over het-
zelfde aantal zaken berekend als de gemiddelde hoogte van
het vonnis. Dit was het geval wanneer het delict in het von-
nis anders werd gekwalificeerd dan in de dagvaarding. Bij
een groot aantal zaken maakt een klein verschil in aantal
weinig uit, maar de kwalificatie veranderde juist bij de re-
latief weinig voorkomende levensdelicten nogal eens (bv.
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primair werd moord tenlaste gelegd, in het vonnis werd dood-
slag bewezen verklaard).
Voor een preciezer inzicht in de verschillen tussen de ge-
ëiste en opgelegde gevangenisstraffen is daarom nog eens ge-
keken naar de zaken waarvan de kwalificatie in het vonnis
hetzelfde was als in de dagvaarding. Van moord en gekwalifi-
ceerde doodslag waren er zo weinig van dergelijke zaken dat
deze delicten hier buiten beschouwing bleven. Voor een juis-
te vergelijking werd in die gevallen waarin wel een gevange-
nisstraf werd geëist maar niet opgelegd (dit kwam slechts
zelden voor) de "hoogte van de opgelegde gevangenisstraf"
bepaald op 0 maanden.

Tabel 6. Gemiddeld verschil in hoogte van geëiste en opgelegde gevangenisstraffen, uitgedrukt in maanden,
per arrondissement, voor 5 delicten in gevallen waarbij de kwalificatie in het vonnis gelijk is
aan die in de dagvaarding.

art.
ten

aantal
zaken

311,
4e en 5e

gem.
verschil

art.

aantal
zaken

317

gem.
verschil

art.

aantal
zaken

312

gem.
verschil

art.

aantal
zaken

287

gem.
verschil

art.

aantal
zaken

242

gem.
verschil

gemiddeld verschil

totaal-.542 -1,1 217 -2,8 350 -3,7 121 -4,1 1B9 -1,8

Den Bosch 49 -0,6 27 -4,2 43 -1,5 31 -2,6 25 -0,4

Breda 31 -1,7 15 -1,7 45 -4,2 12 -5,0 25 +1,2

Maastricht 50 -1,1 28 -2,4 29 -8,7 6 -2,3 12 -3,3

Roermond 49 -0,8 17 -1,4 27 -1,7 9 -0,1 11 -1,4

Den Haag 53 -1,3 35 -2,7 30 -3,2 16 -9,8 22 -1,0

Rotterdam 49 -1,1 28 -3,1 42 -3,0 17 -4,2 20 -2,9

Dordrecht 47 -1,3 2 +1,0 14 -6,1 3 -4,0 3 -1,0

Middelburg 15 -0,9 2 0 4 -7,0 1 0 7 -6,4

Amsterdam 49 -1,3 27 -1,9 46 -5,4 15 -4,8 37 -3,1

Alkmaar 50 -0,6 4 -5,9 10 -3,9 2 0 3 -0,3

Haarlem 52 -1,6 11 -3,4 31 -2,4 4 -6,8 9 -6,1

Utrecht 48 -1,1 21 -4,2 29 -2,1 5 -0,6 15 -0,8

Toelichting: een - geeft aan dat het vonnis gemiddeld lager was dan de eis, een + betekent dat het vonnis
hoger was.

Wat het meest opvalt is dat de arrondissementen niet syste-
matisch van elkaar verschillen in de mate waarin het vonnis
afwijkt van de eis. Een arrondissement dat bij het ene de-
lict een groot verschil tussen eis en vonnis te zien gaf,
vertoont bij een ander delict weer een gering verschil, of
zoals in een enkel geval, een verschil in omgekeerde rich-
ting (vonnis bij het ene delict hoger dan de eis, bij een
ander delict lager dan de eis).
In veel gevallen geldt dat de eis (ver) boven het totaal ge-
middelde (dat wil zeggen,berekend over alle arrondissemen-
ten) lag in de arrondissementen waarin het vonnis gemiddeld
het meest naar beneden afweek van de eis. In de arrondisse-
menten waar de eis lager lag dan het gemiddelde'week het
vonnis juist vaker slechts weinig naar beneden af ten op-
zichte van eis, of was zelfs hoger dan de eis.
Samenvattend kan gezegd worden dat niet alleen per delict
de mate waarin het vonnis afwijkt van de eis sterk ver-
schilt, maar ook per arrondissement. Gelet op de gegevens
over het verband tussen eis en vonnis krijgt men de indruk
dat de rechtbank "tendeert naar het gemiddelde". Hierdoor
krijgt zij in feite een corrigerende functie waar "extreme"
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straffen (in de zin van naar boven of beneden afwijkend van
het totaal gemiddelde) worden geëist.

3.5 De toepassing van de preventieve hechtenis en de rapportage
per arrondissement
Naast de gegevens over de straffen is voor een aantal fac-
toren met betrekking tot de strafrechtelijke procedure een
vergelijking gemaakt tussen de arrondissementen. Zoals in
de inleiding al werd aangegeven veronderstelden we dat ge-
gevens over de toepassing van de preventieve hechtenis en
de mate waarin gebruik werd gemaakt van een voorlichtings-
rapport of een psychiatrisch rapport aanvullende informatie
zouden kunnen geven over eventuele verschillen in parketbe-
leid.

Tabel 7. De toepassing van preventieve hechtenis bij de onderzochte zaken
en de gemiddelde duur daarvan, per arrondissement

totaal aantal preventieve gemiddelde duur
zaken hechtenis in maanden

abs. %

Den Bosch 183 144 79 3,9

Breda 136 100 74 3,2

Maastricht 137 92 67 3,0

Roermond 118 104 88 3,3

Den Haag 163 123 75 3,7

Rotterdam 175 150 86 3,3

Dordrecht 74 62 84 3,0

Middelburg 30 22 73 2,4

Amsterdam 199 164 82 3,4

Alkmaar 75 46 61 3,2

Haarlem 111 102 92 3,7

Utrecht 126 88 70 3,1

totaal 1527 1197 78 3,4

Van de toepassing van de preventieve hechtenis, die naar men
zou verwachten enig verband vertoont met de zwaarte van de
(vooral geëiste) straffen en de ernst van de gepleegde de-
licten, is hierboven een overzicht gegeven.
Deze tabel laat zien dat in verband met de onderzochte zaken
in Haarlem het meest frequent preventieve hechtenis werd
toegepast (92%) en in Alkmaar het minst (61%). Ook bleek de
preventieve hechtenis in Haarlem, evenals trouwens in Den
Haag en vooral Den Bosch gemiddeld van lange duur. In Haar-
lem blijkt dit geen verband te houden met een relatief hoog
aanbod van de ernstigste delicten (d.w.z. delicten met de
hoogste strafbedreiging) terwijl de geëiste straffen in het
algemeen niet bijzonder hoog waren in vergelijking met ande-
re arrondissementen. Wel is het percentage geheel onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen in Haarlem één van de hoog-
ste. In Den Haag en Den Bosch waar, zoals gezegd, de preven-
tieve hechtenis weliswaar lang duurde maar naar verhouding
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niet opvallend vaak werd toegepast was er een groter aanbod
van de ernstiger. zaken. In geen van beide arrondissementen
werd een hoog percentage geheel onvoorwaardelijke gevange-
nisstraffen gevonden. Alleen in Den Haag waren de geëiste
straffen aan de hoge kant. In Alkmaar met een laag hechte-
nispercentage is het minst ernstige delict, namelijk art.
311, ten 4e en 5e, in ons bestand oververtegenwoordigd.
Trouwens, voor de meeste delicten lagen de straffen in dit
arrondissement, zoals we reeds zagen, beneden het totaal ge-
middelde. Tenslotte troffen we in Middelburg, waar de pre-
ventieve hechtenis relatief weinig werd toegepast en boven-
dien het kortst duurde juist een hoog percentage geheel on-
voorwaardelijke gevangenisstraffen, die echter weer niet op-
vallend hoog waren.

Tabel 8. Rapportage in verband met de onderzochte zaken, per arrondissement.

geen rap-
portage

abs %

alleen voor-
lichtingsrap-
port
abs %

alleen psy-
chiatrisch
rapport
abs %

beide
abs %

totaal
abs

Den Bosch 45 25 79 43 7 4 52 28 183

Breda 36 27 60 44 7 5 33 24 136

Maastricht 43 31 46 34 6 4 42 31 137

Roermond 21 28 . 64 54 2 2 31 26 118

Den Haag 37 23 55 34 10 6 61 37 163

Rotterdam 69 39 65 37 6 3 35 20 175

Dordrecht 23 31 44 60 - - 7 10 74

Middelburg 8 27 17 57 1 3 4 13 30

Amsterdam 110 55 50 25 16 8 23 12 199

Alkmaar 19 25 44 59 1 1 11 .15 75

Haarlem 35 32 62 56 - - 14 .13 111

Utrecht 44 35 49 39 2 2 31 25 126

totaal 490 32 635 42 58 4 344 23 1527=100

Behalve naar de toepassing van de preventieve hechtenis is
gekeken naar de rapportage per arrondissement. Daarvan geeft
tabel 8 een overzicht.
Van alle arrondissementen blijkt in Roermond het meest ge-
rapporteerd te zijn (82,5%), in Amsterdam het minst (44,7%).
Dit verschil betreft met name de voorlichtingsrapportage.
Wellicht houdt dit gegeven verband met het feit dat het per-
centage deels voorwaardelijke gevangenisstraffen in Roermond
hoger was dan in Amsterdam. Bovendien werd een verschil tus-
sen beide arrondissementen gevonden in de mate waarin aan
een proeftijd bijzondere voorwaarden werden verbonden. In
Roermond was sprake van bijzondere voorwaarden in 70% van de
gevallen waarin een (deels) voorwaardelijke straf werd opge-
legd, in Amsterdam in 11% van die gevallen. Deze bijzondere
voorwaarden zullen voor een belangrijk deel onder toezicht-
stelling van de reclassering inhouden. Of aan dit resultaat
nu de conclusie moet worden verbonden dat men bij het parket
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en de rechtbank in Roermond kennelijk meer waarde hecht aan
de bemoeienissen van de reclassering dan in Amsterdam staat
niet zonder meer vast. Veel zal wellicht afhangen van de ma-
te waarin de reclassering zèlf zich actief opstelde, en van
de invloed van de advocaat van de betrokken verdachten.

3.6 Het verband tussen de geëiste en opgelegde straffen ener-
zijds en de wettelijke strafbedreiging anderzijds.
De 6e onderzoekvraag kan op basis van et in het voorgaande
gepresenteerde materiaal in feite eenvoudig beantwoord wor-
den. We kunnen ons daarbij bepalen tot het uitdrukken van de
geëiste en opgelegde straffen in een proportie van de wette-
lijke strafbedreiging per delict. (Ook hier gaat het alleen
om de gevangenisstraffen).
Als maat voor de geëiste en opgelegde straffen zullen niet
alleen de over het totaal berekende gemiddelden worden geno-
men, maar tevens het hoogste en het laagste arrondissements-
gemiddelde. Een en ander is in figuur 2 weergegeven.

Figuur 2. De gemiddelde hoogte van de geëiste en opgelegde straffen, uitgedrukt in proporties van de wettelijke
maximumstraf (e = eis, v = vonnis)

e v

art. 311,
ten 4e en 5e art. 317 art. 312 art. 242 art. 287 art. 289 art. 288

Het gearceerde gedeelte geeft de spreiding weer rondom het totale gemiddelde. De ondergrens wordt bepaald door
het arrondissement met de laagste gemiddelde duur van de geëiste of opgelegde gevangenisstraffen, de bovengrens
door het arrondissement met het hoogste gemiddelde.
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Bezien we bij de voltooide delicten de proporties van eis en
vonnis per delict dan blijkt dat in verhouding de laagste
straffen geëist en opgelegd werden voor verkrachting. Voor
de overige delicten geldt dat hoe hoger de maximumstraf is,
hoe hoger de geëiste en opgelegde straffen zijn in verhou-
ding tot die maximumstraf.
De gegevens met betrekking tot de pogingen geven niet zo'n
duidelijk beeld te zien. Ook hier vonden we bij verkrachting
in verhouding de laagste straffen.
Vergelijken we de proporties van voltooide delicten en po-
gingen dan blijkt dat hier in het algemeen geen sprake is,
zoals bij de strafmaxima, van een derde strafvermindering.
Bij de voltooide delicten is globaal genomen het verschil
tussen de arrondissementen met gemiddeld de hoogste en die
met de laagste straffen groter naarmate de maximumstraf ho-
ger is. Alleen art. 289 vormt een uitzondering. Het verschil
tussen het laagste en het hoogste arrondissementsgemiddelde
is relatief klein omdat ook het laagste gemiddelde vrij hoog
ligt. Bij de pogingen is dit beeld niet zo duidelijk aanwe-
zig.
Samengevat kan dus gezegd worden dat voor de voltooide de-
licten geldt dat naarmate de maximumstraf voor een delict
hoger is, de "straftoemetingsruimte" kennelijk ook ruimer
gebruikt wordt. Hoe lager de maximumstraf, hoe minder de
hoogte van de straffen per delict uiteenloopt. Ook zijn de
in werkelijkheid geëiste en opgelegde straffen gemiddeld ho-
ger naarmate de maximumstraf hoger is. Alleen het delict
verkrachting maakt hierop een uitzondering.

3.7 Samenvatting
Uit het overzicht van de geëiste en opgelegde straffen per
jaar en per arrondissement blijkt dat vooral tussen de ar-
rondissementen behoorlijke verschillen bestaan in zowel aard
als hoogte van de straffen. Dit kan niet alleen maar herleid
worden tot de ongelijke verdeling van de delictsoorten per
arrondissement; ook per type delict zijn er namelijk ver-
schillen tussen de arrondissementen.De verschillen in straf-
fen tussen de jaren van veroordeling waren aanzienlijk min-
der groot, waarbij moet worden aangetekend dat ook het aan-
deel van de onderzochte delicten per jaar betrekkelijk sta-
biel was. Een en ander zou kunnen betekenen dat verschillen
tussen arrondissementen door de jaren heen min of meer ge-
lijk bleven.
De mate waarin het vonnis gemiddeld afweek van de eis bleek
per delict, maar ook per arrondissement te verschillen. Uit
de gegevens over het verband tussen eis en vonnis ontstond
de indruk dat de rechtbank "tendeert naar het gemiddelde",
waardoor zij als het ware een corrigerende functie krijgt
waar de geëiste straffen ver boven of onder het totale ge-
middelde lagen.
Ook ten aanzien van de toepassing van de preventieve hech-
tenis bleken arrondissementen te verschillen. Hetzelfde was
het geval ten aanzien van de psychiatrische en voorlich-
tingsrapportage. Enig verband tussen deze kenmerken van de
strafrechtelijke procedure en de aard en hoogte van de
straffen leek te bestaan, maar zal nader onderzocht moeten
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worden.
Tenslotte bleek het percentage, veroordeelden dat in preven-
tieve hechtenis had gezeten in de onderzochte jaren geleide-
lijk te stijgen van 76% in 1973 tot 81% in 1976.

De vergelijking tussen jaren en arrondissementen, zoals in
het voorgaande is gebeurd was in veel opzichten oppervlak-
kig. Het is niet onwaarschijnlijk dat een deel van de gevon-
den verschillen is terug te voeren op verschillen in de af-
gedane zaken. Hierover zal in hoofdstuk 5 meer duidelijkheid
worden verschaft.
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4 De daad- en daderkenmerken en de
strafmaat; een ingewikkelde relatie

4.1 Inleiding
Op basis van het voorgaande is slechts een globaal beeld
ontstaan van de straftoemeting per onderzocht jaar en per
arrondissement. Het verschafte althans geen inzicht in de
achtergronden ervan. Om de betekenis te kunnen bepalen van
de gevonden verschillen en overeenkomsten was het daarom
allereerst noodzakelijk na te gaan welke factoren van in-
vloed waren op de straf. Daartoe werden de relaties opge-
spoord tussen de daad- en dadervariabelen (en in tweede in-
stantie ook de procedurevariabelen) enerzijds en de geëiste
straffen anderzijds. Daarnaast werd bekeken hoe de kenmer-
ken van delict en dader onderling samenhingen, om een beeld
te krijgen van het soort zaken waar het in dit onderzoek om
ging.

In het volgende zullen we ons richten op de geëiste straf-
fen. Het is ons er immers in eerste instantie om te doen
meer inzicht in het strafvorderingsbeleid te krijgen. Wan-
neer we nu weten welke factoren met de straf samenhangen dan
kan nogmaals een vergelijking gemaakt worden tussen de jaren
en de arrondissementen, maar nu zo, dat rekening wordt ge-
houden met de mate waarin de zaken die in elk van de jaren
en arrondissementen werden afgedaan op de relevante aspecten
vergelijkbaar waren.
Anders gezegd: wanneer de arrondissementen (en jaren) naast
de invloed die de daad- en daderkenmerken op de straf heb-
ben onafhankelijk daarvan eveneens van invloed zijn op de
straf, dan is dat een aanwijzing voor verschillen in beleid.
In elk geval betekent het dan dat het ten aanzien van de
straf kennelijk wat uitmaakt of een zaak in het ene arron-
dissement (of jaar) of in het andere werd afgedaan.

Eerst het algemene beeld. Schematisch kunnen de mogelijke
verbanden ongeveer als volgt worden weergegeven:

dader +
kenmerken

daad +
kenmerken

kenmerken van de
strafrechtelijke

procedure

eis

r_

2
vonnis
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Voor een nadere bewerking van de gegevens is een opsplitsing
per delict, of per groep gelijksoortige delicten,. noodzake-
lijk. Hierdoor wordt namelijk een min of meer homogene basis
voor de analyse verkregen.Per delict (of groep delicten) kan
dan steeds worden nagegaan welke factoren bij de straftoeme-
ting van invloed waren.
Natuurlijk kunnen de zaken binnen een delictscategorie sterk
verschillen in aard en ernst. Deze verschillen binnen elk
type delict worden uitgedrukt in de daad- en daderkenmerken,
die als onafhankelijke (verklarende) variabelen in de analy-
ses zijn opgenomen.
Hieronder worden deze variabelen nader omschreven. Daarnaast
zijn enkele variabelen met betrekking tot de strafrechtelij-
ke procedure genoemd.

4.1.1 Kenmerken van de daad
De daadvariabelen kunnen ruwweg onderscheiden worden in een
aantal categorieën.

a. De aard van het delict
Hieronder valt in de eerste plaats de wettelijke kwalifica-
tie. Bijzondere omstandigheden tijdens (of voor) het delict,
die de aard ervan nader specificeren, zullen als aparte ca-
tegorie worden genoemd.

b. De ernst
Hoewel de ernst van een delict zal afhangen van een groot
aantal factoren die bovendien per geval kunnen verschillen,
zullen we, gegeven de kwalificatie, het door het slachtoffer
opgelopen letsel, de waarde van het gestolene en de materië-
le schade beschouwen als indicaties voor de ernst. Deze fac-
toren hebben betrekking op de gevolgen van het delict voor
het slachtoffer (eventueel de maatschappij). We zouden hier
willen spreken van "materiële ernstfactoren". Hieronder valt
ook het aantal keren dat een delict werd gepleegd.

c. De wijze waarop het delict is gepleegd
Hieronder vallen gegevens over het gebruik van een wapen,
een hulpmiddel, het samenwerkingsverband tussen de daders
indien het delict door meer dan één dader werd gepleegd. Ge-
gevens over het tijdens het plegen van het delict in bezit
hebben van een wapen of hulpmiddel werden eveneens in deze
categorie ondergebracht, hoewel zij niet rechtstreeks ver-
wijzen naar de wijze waarop het delict werd gepleegd. Het
in bezit hebben van een wapen of hulpmiddel impliceert name-
lijk niet dat er ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt.
Wél vormen gegevens hieromtrent, evenals informatie over
het samenwerkingsverband van de daders, een indicatie voor
de mate waarin er sprake was van voorbedachte rade, een ge-
geven dat als zodanig moeilijk direct uit de dossiers te
achterhalen is.

d. Gegevens over slachtoffer of benadeelde en nadere bij-
zonderheden over de toedracht van het delict
Deze categorie bevat nadere gegevens omtrent de aard en de
toedracht van het delict. Hieronder valt nadere informatie
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over het slachtoffer of de benadeelde en de eventuele rela-
tie met de dader, en voorts gegevens over de plaats van het
misdrijf, de mate van provocatie door het slachtoffer en de
vraag of de dader het misdrijf pleegde onder invloed van al-
cohol of drugs.
Gegevens omtrent de identiteit van slachtoffer of benadeelde
zijn vooral van belang bij die delicten die speciaal op dit
slachtoffer en op niemand anders gericht waren. Bij gewelds-
delicten als moord en doodslag is dit vermoedelijk eerder
het geval dan bij diefstal in vereniging met braak.

De in categorie d. genoemde soort gegevens verwijzen deels
naar de intenties van de dader. Dit geldt overigens ook voor
de gegevens over de wijze waarop het delict is gepleegd. Zo
kan het feit dat iemand in georganiseerd verband een inbraak
heeft gepleegd (eventueel gecombineerd met een aantal eerde-
re veroordelingen) iets zeggen over de graad van professio-
naliteit als inbreker. Dergelijke afleidingen zijn echter
vrij speculatief en we hebben deze gegevens dan ook niet als
dadenkenmerken beschouwd. Met name de onder d. genoemde ge-
gevens zijn te beschouwen als verzachtende of verzwarende
omstandigheden en in die zin aanvullingen op de informatie
over de ernst van het delict.

4.1.2 Kenmerken van de dader
De gegevens over de dader hebben betrekking op een drietal
aspecten:

a. De persoon van de dader
Hieronder valt informatie over het geslacht, de leeftijd ten
tijde van het plegen van het delict, en de nationaliteit.

b. De sociale omstandigheden ten tijde van het plegen van
het delict
Het gaat hierbij om de burgerlijke staat, woon- of gezinsom-
standigheden, beroepsniveau (6) en werksituatie.

c. Gegevens met betrekking tot de recidive
Het door ons gehanteerde begrip "recidive" is beperkt. Het
heeft namelijk alleen betrekking op het aantal en de aard
van de in het verleden gepleegde delicten voor zover deze
leidden tot een veroordeling. Naast het aantal vroegere ver-
oordelingen werd het aantal eerder opgelegde gevangenis-
straffen en de totale duur ervan genoteerd, evenals de peri-
ode die verliep tussen de laatste, vroegere veroordeling en
het plegen van het in het onderzoek vallende delict.

4.1.3 Kenmerken van de strafrechtelijke procedure
De gegevens met betrekking tot de strafrechtelijke procedure
betreffen de duur ervan, de preventieve hechtenis, de aanwe-
zigheid van een voorlichtingsrapport of een psychiatrisch
rapport, het eventuele hoger beroep en degenen die de zaak
behandelen: de officier van justitie, de rechter(s) en de
advocaat. Het jaar van veroordeling en het arrondissement
van afdoening zullen worden beschouwd als "ordeningsvariabe-
1en".
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4.2 Enkele veronderstellingen met betrekking tot de samenhang
tussen daad- en dader enmer en en de straftoemeting

4.2.1 Inleiding
Op grond van in het verleden verricht onderzoek naar het
strafvorderingsbeleid en de straftoemeting en de factoren
die daarop van invloed zijn (we doelen hier met name op
kenmerken van het gepleegde delict en de dader) is het niet
eenvoudig een duidelijke algemene lijn te ontdekken in de
aard van de samenhang. Het duidelijkst is nog de invloed van
de ernst van het delict op de straf zoals dat door
verschillende onderzoekers werd aangetoond (zie bv. Green,
1962; Oomen, 1970; Van Leeuwen en Oomen, 1974; Van der
Werff, 1971; Van Straelen, 1978). Daarbij bleek steeds dat
de straffen hoger waren naarmate het delict ernstiger was,
waarbij afhankelijk van het type delict dat werd onderzocht,
de ernst was uitgedrukt in de waarde van het gestolene of de
schade, de ernst van het letsel of (bij rijden onder in-
vloed) het bloedalcoholgehalte. Van eenzelfde soort invloed
was in het algemeen sprake op de vervolgingsbeslissing (bv.
bij Franken 1973; Jongman en Smale 1974; Van Straelen en Van
der Werff, 1977). Zowel Franken als Van der Werff (1971)
vonden echter in hun onderzoek naar de vervolging van res-
pectievelijk straftoemeting bij rijden onder invloed juist
weer géén invloed van de eventuele schade die tijdens het
dronken rijden was aangericht.
Minder eenduidig zijn de resultaten ten aanzien van een aan-
tal daderaspecten. Zo zou de recidive wel invloed hebben op
de aard van de straf, maar niet op de hoogte (Green, 1961).
Van der Werff (1971) vond bij rijden onder invloed dat met
name de spécifieke recidive een rol speelde bij de straftoe-
meting, maar Franken (1973) vond bij hetzelfde delict daar-
entegen géén invloed van recidive op de beslissing om te
vervolgen. Bij Jongman en Smale (1973) is recidive weer al-
leen in specifieke gevallen van invloed op de vervolgings-
beslissing.
Ook ten aanzien van de leeftijd van de dader zijn de resul-
taten niet op het eerste gezicht duidelijk. Bij Jongman en
Smale (1973) speelde de leeftijd van de dader (dat wil zeg-
gen, bij mannen en jongens tot 26 jaar) een rol bij de. ver-
volgingsbeslissing, maar de invloed verdween naarmate het
delict ernstiger was (het ging om eenvoudige en zware mis-
handelingen en eenvoudige en gekwalificeerde diefstal).
Moor-Smeets (1975) vond dat bij de afdoening van havendief-
stallen door de politierechter jongeren vaker een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf kregen. Op de duur van de straf
echter had de leeftijd geen invloed. Bij andere onderzoekers
(zoals Green, 1962; Van der Werff, 1971; Franken, 1973; Van
Leeuwen en Oomen, 1974) bleek de leeftijd geen rol te spelen
bij de vervolgingsbeslissing of de straftoemeting.
Een ander daderkenmerk ten aanzien waarvan in het verleden
verricht onderzoek tegenstrijdige resultaten heeft opgele-
verd is de sociale klasse van de dader. Jongman en Smale
(1972, 1972, 1973, 1974) en Jongman en. Schilt (1976) vonden
bij herhaling dat deze variabele van invloed was op de be-
slissing om te vervolgen. Hetzelfde treffen we aan bij Fran-
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ken (1973). Daartegenover staat echter onderzoek van bv. Van
Leeuwen en Oomen (1974), Van Straelen en Van der Werff
(1977) en Van der Werff (1971) waarin'deze variabele geen
invloed bleek te hebben.
Aangezien de resultaten ten aanzien van andere daderkenmer-
ken (zoals geslacht, ras, burgerlijke staat) zeker niet een-
duidiger zijn dan die welke hierboven kort werden aangeduid,
zullen we hier niet verder op ingaan. Niettemin willen we
nog vermelden dat Wilkins c.s. (1978) constateerde dat in
het algemeen de daderkenmerken (met name die met betrekking
tot de recidive) een belangrijker invloed hebben op de
straftoemeting (in Amerika) dan de daadkenmerken, tenzij het
delict extreem ernstig is (vergelijk hiermee het bovenver-
melde resultaat van- Jongman en Smale met betrekking tot
leeftijd en 'de invloed daarvan bij lichtere en zwaardere
misdrijven). Ook Green (1961) constateerde dat de recidive
bij zwaardere delicten geen rol meer speelde. Dit gegeven is
in verband met de hieronder te formuleren veronderstellingen
van belang.

De inconsistentie in de resultaten van de hiergenoemde on-
derzoeken zullen deels zijn veroorzaakt door het feit dat ze
betrekking hebben op verschillende soorten delicten, op ver-
schillende wijzen tot stand zijn gekomen, of omdat de onaf-
hankelijke variabelen niet steeds op dezelfde wijze gedefi-
nieerd zijn. Een voorbeeld van zo'n variabele is het be-
roepsniveau van de dader, ook wel beschouwd als indicatie
voor de sociale klasse (7).
Behalve het feit dat ze vaak tegenstrijdige resultaten ople-
verden is een belangrijk probleem van veel van de hier ge-
noemde onderzoeken dat de onderzochte variabelen gebrekkige
voorspellers bleken van de vervolgingsbeslissing of de
straf. De uit de strafdossiers verkregen informatie omtrent
delict en dader kon in veel gevallen slechts weinig van de
verschillen in afdoening verklaren. Dit leidde velen tot de
conclusie dat er behalve de gegevens over delict en dader,
zoals die in het dossier zijn neergelegd, kennelijk andere,
niet onderzochte factoren een rol spelen. Dit kan bv.
informatie over de zaak zijn die niet in het dossier staat
maar op een andere manier ter kennis van de beslissende in-
stantie kwam. Dat zou in feite betekenen dat dossieronder-
zoek eigenlijk een weinig zinvolle manier is om erachter te
komen welke aspecten het meest van invloed zijn op de be-
slissing om .te vervolgen of bij het bepalen van de straf.
Een dergelijke stelling is tamelijk, onbevredigend. Juist met
betrekking tot de vraag waardoor de afhandeling van straf-
zaken door het O.M. (of de rechtbank) wordt beïnvloed lijken
de strafdossiers toch de meest geëigénde bron van informa-
tie.
Een andere oorzaak van de vaak geringe voorspellende waarde
van de dossiergegevens is dan ook waarschijnlijk dat de ana-
lyse op het niveau van bijvoorbeeld het parket de mogelijke
verschillen binnen het parket in de wijze waarop zaken wor-
den'afgehandeld verhult. Er wordt dan namelijk geen rekening
gehouden met de wijze waarop officieren van justitie de ge-
gevens over delict en dader waarderen en laten meespelen bij
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het bepalen van de strafmaat of bij de beslissing om al of
niet te vervolgen. Wanneer er nu duidelijke en systematische
verschillen i'n dit opzicht bestaan tussen officieren dan kan
men van een benadering per arrondissement slechts een be-
perkt resultaat verwachten. Dit geldt des te meer wanneer
het ressort de basis voor de analyse is. In dat geval kunnen
namelijk zowel verschillen in "parketbeleid" als verschillen
tussen individuele officieren het beeld vertroebelen (8).
Inderdaad toonden verschillende onderzoekers aan (zoals
Green, 1961; Van Kerckvoorde,'1978; Van der Werff, 1971) dat
de variantie in de afdoening van strafzaken beter verklaard
kan worden wanneer men naast de gegevens over delict en da-
der ook de individuele beslisser in de analyse betrok. Van
Kerckvoorde (1978 en 1979) concludeerde zelfs op grond van
zijn onderzoek naar de vervolgingsbeslissing bij winkel-
diefstal en rijden onder invloed dat men tot een veel betere
voorspelling van de afdoening kan komen vanuit informatie o-
ver de beslisser dan op grond van dossiergegevens.
In verband met de vraag of deze individuele verschillen in
vervolgingsbeleid of strafvordering en straftoemeting zijn
terug te voeren op bepaalde kenmerken van de betreffende be-
slissers moet de studie van Hogarth (1971) genoemd worden.
Ook hij toonde aan door middel van een onderzoek onder Ca-
nadese magistraten dat een betere voorspelling van de straf-
toemeting mogelijk was door niet uit te gaan van de daad- en
dadergegevens zonder [neer, maar van deze gegevens zoals ze
door de rechter werden gepercipieerd. Het straftoemetings-
gedrag bleek samen te hangen met een 5-tal typen attituden
die op hun beurt weer verband hielden met enkele kenmerken
van de rechters, zoals opleiding, familie-achtergrond e.d.
Gegevens over de attitudes van de rechters, tezamen met in-
formatie over hoe zij maatschappelijke en wettelijke beper-
kingen definiëren en hun vermogen om complexe informatie te
verwerken bleken tezamen zelfs een zeer belangrijk deel van
de verschillen in de straftoemeting te verklaren. Hogarth
was overigens niet de eerste die wees op het belang van de
attitudes van straftoemeters voor de verklaring van ver-
schillen in de door hen opgelegde straffen (zie bv. Gaudet
c.s., 1933; en Green, 1961).
Behalve met de vraag welke kenmerken van rechters of offi-
cieren van justitie met een bepaald'soort straftoemetings-
gedrag samenhangen heeft men zich ook beziggehouden met dit
straftoemetingsgedrag zelf. Zo onderzocht Van Bergeijk
(1972) het informatiegebruik door officieren van justitie
bij hun beslissing om al of niet te vervolgen. Door Van der
Kaaden en Steenhuis (1976) en Van Bergeijk en Van der Kaaden
(1977) werden zogenaamde discussieprojecten uitgevoerd onder
officieren van justitie in de ressorten Arnhem en Den Bosch.
Aan hen werden strafzaken voorgelegd waarover zij moesten
beslissen alsof het hun eigen zaken waren; het ging in Den
Bosch om de sepotbeslissing, in Arnhem om de te vorderen
straf. Enschede, Moor-Smeets en Swart (1975) kozen in hun
onderzoek voor een benadering waarbij gediscussierd werd
over de straftoemetingsbeslissing in een aantal gefingeerde
zaken (variaties op een basisthema) door een aantal leden
van de rechterlijke macht en advocaten.
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Ook hier werd duidelijk dat de officieren met dezelfde gege-
vens over een zaak tot geheel uiteenlopende beslissingen
kwamen. Inmiddels wordt nader onderzoek verricht naar de be-
slissingsprocessen bij officieren van justitie (Van de Bunt,
1978; Van Duyne, 1980) en bij rechters (Van Duyne en Ver-
woerd rapport in voorbereiding), waarbij Van de Bunt vooral
vanuit een organisatiesociologisch perspectief werkt., ter-
wijl Van Duyne meer een psychologische benadering hanteert.
Ook de vragenlijsten met betrekking tot de strafvordering
bij ernstige delicten die in het kader van het onderhavige
onderzoek aan officieren van justitie in het ressort Den
Haag, en later eveneens in het ressort Arnhem, werden voor-
gelegd hadden tot doel meer inzicht te verkrijgen in de wij-
ze waarop de officieren de verschillende gegevens over het
delict en dè dader laten meespelen bij het bepalen van de
straf.

Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden dat de beslis-
sende instantie, onafhankelijk van de aard van de strafza-
ken, voor een belangrijk deel bepalend is voor de wijze
waarop die zaken worden afgedaan.. Het is daarmee ook voor
een deel duidelijk waarom de verbanden die tussen de daad-
en daderkenmerken en de afdoening gevonden werden in veel
gevallen niet erg sterk zijn.
Hoewel we er dus vanuit kunnen gaan dat officieren van jus-
titie (of rechters) in hun benadering verschillen wijst het
feit dát er samenhangen bestaan tussen dossiergegevens en de
afdoening erop dat zij in grote lijnen toch ook wel overeen-
komsten vertonen. Er hoeft dan ook niet geconcludeerd te wor-
den dat dit soort onderzoek uitsluitend zin heeft indien het
op het niveau van de beslisser plaatsvindt. De vraag welke
specifieke kenmerken van een zaak in het algemeen gesproken
eerder leiden tot een hogere, of juist een lagere straf,
blijft wel degelijk van belang. In dit verband willen we
toch ook nog wijzen op een andere mogelijke verklaring voor
de vaak niet erg sterke samenhangen tussen dossiergegevens
en straf. Deze verklaring houdt verband met het feit dat het
bij de vraag welke variabelen van invloed zijn op de afdoe-
ning in de regel gaat om systematische relaties. Ook de in
dit soort onderzoek veelal toegepaste multiple regressie-
analyse is er op gericht systematische invloeden aan het
licht te brengen. Nu is het niet ondenkbaar dat het optreden
van het Openbaar Ministerie inderdaad niet zo systematisch
verloopt. In dat geval is het onmogelijk (zelfs wanneer het
onderzoek zich zou richten op de individuele officieren) dat
de multiple regressie veel oplevert! (zie ook Van Kerckvoor-
de, 1978).
Een ander probleem kan tenslotte nog schuilen in het feit
dat de multiple regressie-analyse uitgaat van een lineair
model. Dit houdt onder meer in dat de mogelijke verbanden
tussen variabelen verondersteld worden lineair te zijn (9).
Het is echter heel goed mogelijk dat dit een verkeerd uit-
gangspunt is, met andere woorden, dat de samenhang tussen de
dossiergegevens over delict en dader enerzijds en de vervol-
gingsbeslissing of strafvordering anderzijds helemaal niet
zo rechtlijnig verloopt. Om dit te kunnen nagaan werd in het
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onderhavige onderzoek gebruik gemaakt van de zogenoemde
niet-lineaire principale componenten-analyse Homals (10).
Deze techniek gaat niet uit van een lineair model en stelt
in dit opzicht ook geen eisen aan de gegevens. Gezien de
aard van de gegevens in dit onderzoek - de meeste zijn nomi-
naal - is dit belangrijk.
Alvorens verder in te gaan op de analyse zijn hieronder een
aantal veronderstellingen geformuleerd met betrekking tot
de samenhang van de daad- en daderkenmerken en de straf.

4.2.2 Enkele veronderstellingen; uitgangspunten voor de analyse
We gaan ervan uit dat een strafbaar feit bestaat uit een
complex van daad- en daderkenmerken. Deze kenmerken zijn in
eerste instantie bepalend voor de te eisen en op te leggen
straf. Daarnaast kan het verloop van de strafrechtelijke
procedure een rol spelen, maar op een andere, minder eenvou-
dige manier. Enerzijds zal bv. de vraag of preventieve hech-
tenis werd toegepast naast bepaalde aspectén van daad en da-
der invloed hebben op de eis en het vonnis, anderzijds zul-
len daad- en daderkenmerken van invloed zijn op de beslis-
sing om preventieve hechtenis toe te passen. Bovendien zal
de aard van de te vorderen straf (met name waar het gaat om
de keuze tussen wel of geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf)
een rol spelen bij de beslissing om een verdachte al of niet
in hechtenis te nemen.
In enkele onderzoeken werd aangetoond dat bij het bepalen
van de straf door officieren van justitie slechts een be-
trekkelijk klein gedeelte van de beschikbare informatie over
de daad en de dader wordt gebruikt. (zie bv. Van Bergeijk
en Tulkens, 1972;of Wilkins c.s., 1978). Hoewel in het alge-
meen bepaalde (kern-)gegevens waarschijnlijk steeds gebruikt
worden bij het merendeel van de zaken, zullen er per delict
variaties optreden. We veronderstellen dan ook dat de daad-
en daderkenmerken op verschillende manieren samenhangen met
de straftoemeting, afhankelijk van het gepleegde delict. Dit
kan een praktische oorzaak hebben die te maken heeft met de
aard van het betreffende delict. Bepaalde factoren kunnen
van het ene delict een wezenlijk - of althans. belangrijk -
bestanddeel vormen, terwijl ze zich bij andere delicten zel-
den of nooit voordoen. Zo hebben bijvoorbeeld bij het plegen
van diefstal in vereniging met braak de daders zelden of
nooit een wapen bij zich. Daarnaast kunnen er meer funda-
mentele redenen zijn die behalve met de aard voornamelijk
met de ernst van het delict samenhangen.

Een eerste, weliswaar grove, indicatie van de ernst van een
delict verschaft de wettelijke kwalificatie. Op het eerste
gezicht zal een zaak die gekwalificeerd is als moord (zeker
als het gaat om een voltooid delict) in het algemeen als
ernstiger worden beschouwd dan bv. een diefstal in vereni-
ging met braak. Het lijkt aannemelijk dat vervolgens, gege-
ven de kwalificatie, de ernst in eerste instantie wordt be-
paald door de gevolgen ervan voor het slachtoffer of de be-
nadeelde (eventueel de maatschappij), uitgedrukt in letsel,
waarde van het gestolene, materiële schade en het aantal ke-
ren dat een delict werd gepleegd. Deze factoren werden aan-
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geduid als materiële ernstfactoren. Hoewel de ernst van het
letsel of de waarde van het gestolene ook wel als toevals-
factoren worden beschouwd die veelal niet door de daders wa-
ren te voorzien, en daarom eigenlijk ook geen juiste indica-
tie zijn voor de ernst van een vergrijp (zie bv. Enschede,
Moor-Smeets en Swart, 1975; of Roth, 1978) kan daartegenover
gesteld worden dat de objectieve inbreuk op de rechtsorde
groter is bij een hoger bedrag aan gestolen goederen of ern-
stiger letsel. Niettemin kan aan deze materiële of "objec-
tieve" component van de ernst van een misdrijf een "subjec-
tieve" component worden toegevoegd die te maken heeft met de
intenties van de dader, of de verwijtbaarheid van een de-
lict. Zo kan in specifieke gevallen de wijze waarop het de-
lict gepleegd werd een reëel gevaar inhouden,of er kan zo'n
dreiging vanuit gaan dat dit op zich, wat de uiteindelijke
gevolgen ook zijn, het ernstoordeel kan bepalen. Hierbij
moet gedacht worden aan bv. het 'in vereniging plegen van een
geweldsmisdrijf, of het gebruik van een wapen. Met name wan-
neer het een vuurwapen betreft, waarvan het bezit in de re-
gel illegaal is, zal dit een rol spelen, als het al niet als
een apart misdrijf tenlaste is gelegd.
Daarnaast kunnen weliswaar andere aspecten van de daad (wij-
ze van plegen, de toedracht, soort slachtoffer of benadeel-
de) of van de dader (zoals recidive) een rol spelen, maar
zij zijn op zich niet direct bepalend voor de ernst. Eerder
functioneren zij als verzachtende of verzwarende omstandig-
heden.

We veronderstellen nu dat de justitiële reactie op een mis-
drijf in eerste instantie wordt bepaald door de ernst van de
zaak in engere zin, dat wil zeggen de wettelijke kwalifica-
tie en de materiële ernstfactoren. De aannemelijkheid van
deze veronderstelling wordt gesteund door het feit dat uit
de eerder beschreven onderzoeken naar de straftoemeting en
het vervolgingsbeleid de ernst van het delict als vrij con-
stante beïnvloedende factor naar voren komt. Afhankelijk
van de ernst zullen andere factoren van invloed zijn. Bij
een zeer ernstige zaak zullen andere aspecten van daad en
dader geen belangrijke rol spelen, behalve wanneer de straf-
waardigheid van de dader in het geding is.
Naarmate een zaak minder ernstig is zullen andere factoren
dan die welke de materiële ernst uitmaken een belangrijker
rol gaan spelen. Dit zijn met name de wijze waarop het de-
lict werd gepleegd en de recidive van de dader, met andere
woorden, die gegevens, die als een indicatie zouden kunnen
worden gezien van de "geoefendheid" of de "criminele instel-
ling" van de dader. Hier gaat het bij de wijze van plegen
dus niet om de bedreiging tijdens het delict, zoals hierbo-
ven bedoeld, maar om de vraag of bv. het delict in georgani-
seerd verband werd gepleegd of bij gelegenheid, al of niet
onder invloed van alcohol of drugs, al of niet met gebruik-
making van speciale hulpmiddelen. Bij delicten van geringe
ernst zullen wellicht ook de sociale omstandigheden van de
dader (zoals wel of geen werk, burgerlijke staat, e.d.) van
invloed zijn op de straftoemeting.
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De redenering die aan deze veronderstellingen ten grondslag
ligt is dat de minder ernstige delicten op zich geen grote
verontrusting, afkeer of sterke emotionele reacties (behalve
bij de benadeelde, misschien) teweeg brengen. Dit zou dan
verklaren dat niet zozeer de daad op zich bepalend is voor
de straf, maar eerder de "status van de dader" (beroepsma-
tigheid of "criminele instelling") zoals die zich uit in de
wijze waarop het delict werd gepleegd, de lengte van het
strafblad e.d. Daarnaast is het voorstelbaar dat bij minder
ernstige zaken bij het bepalen van de straf eerder een afwe-
ging plaatsvindt van de (maatschappelijke) belangen van de
dader (i.v.m. werk, leeftijd, eventueel gezin, e.d.) tegen
die van de benadeelde of de maatschappij.
Een dergelijke afweging is bij zeer ernstige delicten daar-
entegen niet erg waarschijnlijk. Vermoedelijk zijn verzach-
tende en verzwarende omstandigheden hier hoogstens van be-
lang voorzover ze bepalend zijn voor de mate van schuld of
strafwaardigheid van de dader (aspecten als toerekeningsvat-
baarheid van de dader, rol van het slachtoffer bij het ont-
staan van het delict, e.d.).

Terwijl bij minder ernstige delicten dus mogelijk ook de so-
ciale situatie van de dader een rol speelt bij de straftoe-
meting zal bij zeer ernstige delicten eerder mede rekening
worden gehouden met persoonlijkheidsfactoren van de dader.
Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de gerin-
gere invoelbaarheid van dergelijke, naar verhouding boven-
dien weinig frequent voorkomende, delicten en de daarmee ge-
paard gaande belangstelling voor factoren die tot de daad
leidden (behalve de geestesgesteldheid van de dader ook spe-
cifieke omstandigheden tijdens en-voorafgaand aan de daad en
de eventuele rol daarbij van het slachtoffer). Het feit dat
bij dergelijke zaken eerder een psychiatrisch rapport wordt
aangevraagd dan bij minder ernstige feiten hangt hiermee on-
getwijfeld samen.,
De rol van slachtoffer of benadeelde bij het bepalen van de
straf is waarschijnlijk groter naarmate de confrontatie tus-
sen dader en slachtoffer of (persoonlijk) benadeelde direc-
ter was. Dit is meer het geval bij de misdrijven met een ge-
weldsaspect dan bij de pure vermogensmisdrijven. Met name
voor de geweldsmisdrijven geldt dat indien er een langer du-
rende relatie (al of niet in de vorm van een conflict) tus-
sen dader en slachtoffer bestaat, de laatste een factor zal
zijn bij de straftoemeting (zie bv. Van Dijk en Diimig,
1975).

De hiervermelde veronderstellingen zijn betrekkelijk alge-
meen geformuleerd. Bij toepassing ervan op de delicten in
dit onderzoek is duidelijk dat deze allemaal aan de ernstige
kant van de schaal thuishoren, voorzover we althans afgaan
op de wettelijke kwalificaties. Hoewel dit op het eerste ge-
zicht een beperking lijkt van de mogelijkheid om de geldig-
heid van de veronderstellingen in dit onderzoek te toetsen,
moet ermee rekening worden gehouden dat per delictscategorie
een behoorlijke spreiding in de ernst van de zaken kan wor-
den aangetroffen.
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Er van uitgaande dat een doodslag "gemiddeld" ernstiger is
dan bijvoorbeeld een afpersing, zal een eerste globale
vergelijking gemaakt worden tussen de onderzochte delicten
(waarbij de delicten naar "gemiddelde" ernst geordend kunnen
worden aan de hand van de wettelijke maximumstraf, de opge-
legde straffen of naar de aard: vermogensdelicten zonder ge-
weld, met geweld, en de pure geweldsdelicten). Wanneer de
hiervoor geformuleerde veronderstellingen hierop worden toe-
gepast dan betekent dit dat bij diefstal in vereniging met
braak daderkenmerken als leeftijd, recidive en eventueel
werksituatie een belangrijker invloed op de straf hebben dan
bij de andere delicten; het minst bij moord en doodslag.
Voor een meer nauwgezette analyse moet bij voorkeur per de-
lictsoort worden gekeken naar de verschillen in ernst en de
invloed daarvan op de samenhang van andere daad- en dader-
kenmerken met de straf. Op die manier wordt vermeden dat het
bepalen van wat een ernstiger of minder ernstig delict is
een al te complex karakter krijgt. Betrekt men namelijk alle
delicten tezamen in de vergelijking, dan stuit men niet al-
leen op de moeilijkheid dat de ernst bij het ene delict be-
paald wordt door bv. het toegebrachte letsel, en bij het an-
dere door de hoogte van het gestolen bedrag of het aantal
keren dat het delict werd gepleegd. Ook de andere daad- en
daderkenmerken komen bij de onderscheiden delicten in ver-
schillende mate voor. Om die reden kan de geldigheid van de
veronderstellingen per delict verschillen, maar ook kan
hierdoor de hierboven bedoelde vergelijking tussen de delic-
ten vertroebeld worden.

Tabel 9 geeft voor de verschillende delicten beknopt de be-
langrijkste aspecten weer die waarschijnlijk van invloed
zijn op de straftoemeting.
In het algemeen gesproken betekent één en ander dat naarmate
een delict ernstiger is, minder factoren (en dan met name
de ernst van het delict) bepalend zijn voor de straf. Of,
met andere woorden, de hoogste straffen hangen voornamelijk
(of uitsluitend?) samen. met de ernst van het delict, lagere
straffen met méér daad- en dadervariabelen. Echter, in die
gevallen waarin tbr werd geëist of opgelegd zal deze samen-
hang tussen de ernst van het delict en de zwaarte van de
straf niet aanwezig zijn. Aangezien het in dit onderzoek om
een zeer klein aantal van dergelijke zaken ging is dit punt
hier van ondergeschikt belang.
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Tabel 9. Factoren die, afhankelijk van de ernst van de zaak, vermoedelijk van invloed
zijn op de straf.

art. 311, art. 317, 312 en art. 287, 289 en 242

ten 4e en 5e 288*)

vermogensdelict delicten met zowel geweldsdelicten
zonder geweld vermogens- als

geweldscomponent

materiële ernst g aantal delicten aantal delicten voltooid delict of poging

gestolen bedrag letsel letsel (bij pogingen)

schade gestolen bedrag

wijze van plegen samenwerkingsvorm wapenbezit/-gebruik wapenbezit/-gebruik
(intenties van de daders

dader)
gebruik hulpmiddelen

toedracht delict aard slachtoffer gepleegd onder invloed
(nadere bijzonder provocatie door slacht-heden omtrent offer

slachtoffer)
relatie dader-slachtoffer

plaats misdrijf

geslacht slachtoffer

3

kenmerken van de = recidive
dader leeftijd

S
bij minder ernstige zaken ook:

N maatschappelijke recidive recidive
situatie van de leeftijd leeftijddader

art. 288 (gekwalificeerde doodslag) ging in de meeste gevallen gepaard met een vermogens-
delict.
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5 De onderzoekresultaten

5.1 Inleiding
In de volgende paragrafen zullen voor de verschillende de-
licten (behalve art. 288, omdat daarvan in het onderzoek
slechts 13 zaken waren) de verbanden worden weergegeven tus-
sen de daad- en daderkenmerken en de geëiste straf. Alvorens
daarop in te gaan is voor elk delict geprobeerd enig inzicht
te verkrijgen, in de aard van de daders en de door hen ge-
pleegde delicten. Zowel voor het opsporen van de relaties
tussen daad- en daderkenmerken onderling als voor de rela-
ties tussen deze kenmerken en de straf werd, zoals in de vo-
rige paragraaf vermeld, gebruik gemaakt van de niet-lineaire
principale componenten-analyse Homals. Een principale compo-
nenten-analyse (pca) is een methode om een bepaald aantal
variabelen te transformeren in een kleiner aantal variabelen
(principale componenten) die onafhankelijk van elkaar zijn
(orthogonaal) en zo zijn gekozen dat zo weinig mogelijk in-
formatie, die in de oorspronkelijke gegevens zit, verloren
gaat. In tegenstelling tot de "klassieke" pca is Homals
juist geschikt voor toepassing op nominale variabelen. Het
basisidee van Homals is dat niet de variabelen, maar de ca-
tegorieën van variabelen (de antwoordmogelijkheden) als ana-
lyse-eenheid worden gehanteerd. Hierdoor is het niet alleen
mogelijk de onderlinge relatie tussen eenaantal variabelen
op te sporen, maar bovendien kan worden nagegaan welke spe-
cifieke categorieën van de ene variabele samenhangen met
specifieke categorieën van andere variabelen. Op grond van
de scores op een aantal variabelen (of de "antwoordpatro-
nen") probeert Homals homogene groepen te vinden, en wel zo-
danig dat de verschillen binnen de groepen zo klein mogelijk
zijn en de verschillen tussen de groepen zo groot mogelijk.
Dit betekent in ons geval dat geprobeerd wordt homogene
groepen van daders en/of delicten met specifieke kenmerken
te onderscheiden. Alle categorieën van de variabelen die in
de analyse zijn betrokken, kunnen worden weergegeven als
punten in een (2-dimensionale) ruimte, waarbij de afstand
tussen deze punten (categorieën) een indicatie is voor de
mate waarin zij samenhangen. Wanneer bepaalde categorieën
van variabelen betrekking hebben op dezelfde daders/delicten
(of: wanneer een groep daders of delicten bepaalde kenmerken
gemeen hebben) liggen zij dicht bij elkaar. Wanneer catego-
rieën daarentegen betrekking hebben op verschillende daders/
delicten dan liggen zij ver van elkaar. Kortom: hoe dichter
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bepaalde categorieën bij elkaar liggen hoe meer ze bij el-
kaar horen en hoe verder van elkaar, hoe minder ze met el-
kaar te maken hebben. (Een voorbeeld is te vinden in bijlage
5, figuur 5.1).
Naast deze visuele representatie van de onderlinge relaties
tussen (categorieën van) variabelen geeft Homals voor elke
variabele de zogenaamde discriminatiematen per dimensie
weer. Deze discriminatiematen zijn in feite de gekwadrateer-
de factorladingen op de conceptuele assen of dimensies. Zij
geven aan in hoeverre de betreffende variabele bijdraagt tot
de onderliggende structuur, of het "latente concept", per
dimensie. Variabelen die in sterke mate de structuur bepalen
hebben hoge discriminatiematen op de betreffende dimensies
(de waarden liggen tussen 0 en 1). Variabelen met lage dis-
criminatiematen kunnen in dit opzicht als onbelangrijk wor-
den beschouwd. De categorieën van variabelen met hoge dis-
criminatiematen op een dimensie zijn in de regel althans op
die dimensie relatief goed van elkaar gescheiden (liggen re-
latief ver van elkaar). Het gemiddelde van de discriminatie-
maten per dimensie is een indicatie voor de homogeniteit van
de geanalyseerde variabelen.
Door een reeks van analyses werd enigszins duidelijk om welk
soort daders en delicten het in dit onderzoek ging. Tegelij-
kertijd kon zo de samenhang tussen de belangrijkste daad- en
daderkenmerken en de straf worden nagegaan.

5.2

Bij de eerste selectie van variabelen die in de analyse zou-
den worden betrokken werden enkele criteria van praktische
aard gehanteerd. Variabelen die bij het betreffende delict
niet van toepassing (bleken te) zijn, of zo scheef verdeeld
waren over het bestand dat ze om die reden onbruikbaar waren
voor de analyse werden buiten beschouwing gelaten. Zo had
het bijvoorbeeld geen zin om de vraag of de dader een man of
een vrouw was in de analyse op te nemen omdat in het hele
bestand (n = 1527) maar 19 vrouwelijke daders werden aange-
troffen. Een overzicht van de frekwenties op alle variabelen
is te vinden in bijlage 4.
Vervolgens werden van zowel de daadkenmerken als de dader-
kenmerken steeds een groep variabelen die inhoudelijk met
elkaar te maken hebben (de ernstvariabelen, de variabelen
die verwijzen naar de wijze van plegen, de variabelen met
betrekking tot de recidive, enz.) geanalyseerd. Op deze wij-
ze konden van elke groep de meest markante variabelen worden
geselecteerd en in verband gebracht met de geëiste straf,
waarbij overigens de in de vorige paragraaf geformuleerde
veronderstellingen steeds als uitgangspunt werden gehan-
teerd.

Diefstal in vereniging met braak

5.2.1 Beschrijving van de zaken

a. De :ernst van het delict
Bij dit delict werden de hoogte van het gestolen bedrag (en
daarnaast de aangerichte schade) en het aantal tenlastege-
legde delicten als de belangrijkste ernstvariabelen be-
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schouwd. Nu ging het bij dit delict per dader vaak om (soms
zeer) grote aantallen gepleegde feiten; het zou daarom ook
beter zijn hier te spreken van ernst van de zaak.
Natuurlijk werden niet alle delicten die volgens het dossier
gepleegd zouden zijn (in een aantal gevallen waren dat er
meer dan 100) ook tenlastegelegd. Waar meer dan één delict
tenlaste werd gelegd, hetgeen in twee derde van de in totaal
552 (11) zaken het geval was, betrof het meestal eveneens
gekwalificeerde diefstal (art. 311, W.v.Sr.) of eenvoudige
diefstal (12).
Van alle delicten in het onderzoek vonden we hier het laag-
ste percentage pogingen, namelijk 42, dat is nog geen 8%
(13). Er was geen erg duidelijk verband tussen het aantal
delicten in de dagvaarding en de waarde van wat daarbij ge-
stolen werd, hoewel globaal genomen de hoogste bedragen wel
eerder voorkwamen bij een groter aantal delicten. Dit kan
gemakkelijk verklaard worden; het is immers mogelijk dat bij
één grote inbraak meer wordt gestolen dan bij 2 of meer
kleine.

b. De wijze van plegen
Dit delict werd meestal (60%) in gelegenheidsverband ge-
pleegd, vooral wanneer de daders onder invloed van drank wa-
ren. In de meeste overige gevallen opereerden de daders se-
mi-georganiseerd (14).
Slechts zelden was er sprake van een georganiseerde samen-
werking. Daders die meer georganiseerd te werk gingen waren
meestal niet onder invloed van drank of drugs. Het gebruik
of in bezit hebben van specifieke hulpmiddelen voor het ple-
gen van het delict bleek onafhankelijk van de aard van de
samenwerking.

c. De daders
De daders waren vrijwel allemaal mannen (slechts 6 vrouwen)
en in Nederland geboren Nederlanders, waarvan vooral de
jeugdige leeftijd opvalt. De helft was ten tijde van het de-
lict (of de delicten) jonger dan 21 jaar. De grootste leef-
tijdscategorie was zelfs die van de 18- en 19-jarigen (n =
148). Een aantal factoren die een indicatie zijn voor de so-
ciale positie van de daders hangen min of meer samen met de
leeftijd. De jongeren (beneden 21 jaar) waren merendeels on-
gehuwd en woonden onzelfstandig, in gezinsverband. De groot-
ste groep gehuwden is te vinden binnen de categorie 25-29
jarigen. Het beroepsniveau van bijna alle daders was laag,
terwijl slechts een derde van de daders op het moment waarop
het delict werd gepleegd ook inderdaad werk had. De anderen
hadden geen werk of nog geen beroep. Deze laatste categorie,
die in principe weinig homogeen is (scholieren, schoolverla-
ters, huisvrouwen, en anderen) vinden we vooral bij de jon-
geren.
Slechts minder dan een kwart van alle daders was nog niet
eerder veroordeeld. Wie waren nu deze first offenders? Zij
kwamen in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onder
de jongeren (15). Bij de 18- en 19-jarigen was 30% first of-
fender, geleidelijk afnemend tot 12% bij degenen die 40 jaar
waren of ouder. In verband daarmee waren first offenders
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verhoudingsgewijs vaker zonder beroep (10% tegen 5% bij de
recidivisten), maar ze hadden daarnaast ook. wat vaker werk
(41% tegen 32% bij de recidivisten).
Het ligt voor de hand dat onder de groep recidivisten het
aantal eerdere veroordelingen stijgt met de leeftijd. In het
algemeen hadden de ouderen niet alleen méér, maar ook meer
soorten misdrijven gepleegd waarvoor zij veroordeeld waren.
Zij hadden dientengevolge ook vaker meer dan in totaal 24
maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf achter de rug.

Het is tenslotte interessant om na te gaan of bepaalde da-
ders een bepaald type delict pleegden. Daartoe werden een
aantal variabelen die bijdroegen tot het hierboven beschre-
ven beeld van delict en daders (16) met elkaar in verband
gebracht. Het resultaat hiervan is te vinden in bijlage 5,
figuur 5.5. Het blijkt nu dat er weinig samenhang bestaat
tussen de daders en specifieke kenmerken van de door hen ge-
pleegde delicten. Hoogstens zou men kunnen zeggen dat de ou-
deren in het algemeen minder schade aanrichtten dan de jon-
geren terwijl de oudste categorie daders in het algemeen wat
hogere bedragen had gestolen.

5.2.2 De straffen
Zoals voor alle delicten in dit onderzoek geldt ook hier dat
de geëiste en opgelegde straffen voor het merendeel beston-
den uit geheel of deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
(40% respectievelijk 49%). Bij dit delict vonden we het
hoogste percentage (namelijk 8%) geheel voorwaardelijke ge-
vangenisstraffen, al of niet gecombineerd, met een geldboete.

Tabel 10. Aard en hoogte van de geëiste en opgelegde straffen voor diefstal in vereniging
met braak in 1973-1976.

Aard van de straf

Eis

onvoorw. straf
n = 223

41%

deels voorw. straf
n = 275

50%

voorw. straf
n = 44

8%

Vonnis

onvoorw. straf
n = 204

37%

deels voorw. straf
n = 277

50%

voorw. straf
n = 63

11%

Hoogte van de straf

3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd > 12 mnd

abs % abs % abs % abs % abs %

36 16 79 35 36 16 37 17 35 16

totale hoogte

onvoorw. deel

26

101

9

37

90

122

33

44

107

52

39

19

52

-

19

-

31 70 13 30

46 23 90 44 27 13 21 10 20 10

totale hoogte

onvoorw. deel

33

112

12

40

106

126

38

45

99

38

36

14

39

-

14

-

47 75 16 25
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Tabel 10 geeft de geëiste en opgelegde straffen naar aard en
hoogte weer. Voor een goed begrip zij er aan herinnerd dat
van dit delict alleen de wat ernstiger of ingewikkelder za-
ken die door de meervoudige kamer waren afgedaan, in het on-
derzoek werden opgenomen.

5.2.3 De invloed van daad- en daderkenmerken op de straf
Van de meest markante variabelen uit elke in de vorige para-
graaf beschreven groep daad- en dadervariabelen werd in een
gezamenlijke analyse nagegaan in hoeverre zij samenhang ver-
tonen met de geëiste straffen. De aard en de hoogte van de
gevangenisstraffen werden daartoe gecombineerd tot één va-
riabele, waarbij de duur van de gevangenisstraf naar de aard
ervan werd gespecificeerd. Hierdoor werd het mogelijk een
preciezer inzicht te krijgen in de samenhangen tussen
bepaalde kenmerken van daad en dader en specifieke strafca-
tegorieën. Andere dan gevangenisstraffen werden buiten be-
schouwing gelaten omdat ze zo weinig voorkwamen.
Met behulp van het Homal GS-programma werden de discrimina-
tiematen berekend van de daad- en dadervariabelen en de
straf. Zoals vermeld in paragraaf 5.1 geven de discrimina-
tiematen aan in welke mate de betreffende variabelen de on-
derliggende structuur van de (in ons geval twee- dimensiona-
le) oplossing bepalen. Het resultaat is hieronder weergege-
ven.

Tabel 11. Diefstal in vereniging met braak; discriminatiematen van de daad- en
dadervariabelen en de straf

Variabelen Discriminatiematen

dimensie 1 2

aard en hoogte van de straf .41 .54

aard delicten in de dagvaarding .57 .05

samenwerkingsverband daders .41 .01

waarde gestolen .36 .16

schade .16 .06

recidive .04 .42

leeftijd dader .05 .42

werksituatie dader .00 .17

Het ontbreken van een duidelijk verband tussen bepaalde
daad- en daderkenmerken, zoals in paragraaf 5.2.1 beschre-
ven, is in deze tabel ook te zien. Een nadere beschouwing
van de discriminatiematen leert namelijk dat de daadvariabe-
len alleen een hoge score hebben op dimensie 1, de daderva-
riabelen daarentegen alleen op dimensie 2. (De toegebrachte
schade en de werksituatie van de dader blijken hier van ge-
ringe betekenis te zijn). De straf heeft een hoge score op
beide dimensies. Wat we hier vinden is dus een "daadfactor"
en een "daderfactor", ieder bestaande uit een aantal varia-
belen, die op verschillende manieren met de straf samenhan-
gen.
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Figuur 3. Samenhangen tussen daad- en daderkenmerken en de straf bij diefstal
in vereniging met braak.
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In figuur 3 zijn deze samenhangen weergegeven. Hierin zijn
alleen de belangrijkste variabelen opgenomen. Ten behoeve
van de overzichtelijkheid zijn enkele van deze variabelen
enigszins vereenvoudigd. Om de figuur gemakkelijker te kun-
nen lezen zijn de verschillende categorieën van de straf
met een ononderbroken lijn verbonden. We wijzen er nogmaals
op dat naarmate categorieën dichter bij elkaar liggen zij
meer verband met elkaar houden, en hoe groter de afstand
tussen bepaalde categorieën, hoe minder zij met elkaar te
maken hebben.
We zien nu dat de hoogte van de straf voornamelijk in hori-
zontale richting verloopt-(= de le dimensie), de aard van de
straf in verticale richting.(= de 2e dimensie).
Wat de samenhang van de daderkenmerken met de straf betreft
blijkt dat jonge first offenders er het vaakst afkwamen met
een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf. Tegen "ou-
dere" recidivisten (degenen boven de 22 jaar met tenminste 3
eerdere veroordelingen op hun strafblad) werd daarentegen
eerder een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist.
Met betrekking tot de daadvariabelen blijkt dat wanneer
slechtséén delict tenlaste werd gelegd, waarbij niets werd
gestolen (dit zijn dus pogingen) in de meeste gevallen een
lage (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf werd geëist. Was
het delict daarentegen meermalen gepleegd (dat wil hier zeg-
gen 3 of meer keer) - in deze gevallen was vaak ook sprake
van een georganiseerd verband van de daders - dan leidde dit
vaker tot een deels voorwaardelijke straf van meer dan 9
maanden. Dat in deze relatief ernstige gevallen een deel van
de (hoge) straf voorwaardelijk was kan verklaard worden door
het feit dat het hier voor het merendeel om jongeren ging.

5.3

In het algemeen gesproken werden er hogere (onvoorwaardelij-
ke of deels voorwaardelijke) straffen geëist naarmate het
gestolen bedrag hoger was. Duidelijk is dat wanneer er voor
meer dan 50.000 gulden werd gestolen dit doorgaans leidde
tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan 12
maanden.

Diefstal met geweld en afpersing

5.3.1 Beschrijving van de zaken
Oppervlakkig bezien gaat het bij diefstal met geweld en af-
persing om gelijksoortige delicten. Beide zijn op de eerste
plaats vermogensdelicten waarbij het toegepaste geweld, of
de dreiging daarmee, instrumenteel is. Bezien we de kwalifi-
caties van deze delicten in dagvaarding en vonnis dan blijkt
al enigszins dat de grens tussen beide niet altijd erg dui-
delijk is: bij art. 312 werd art. 317 subsidiair tenlastge-
legd of omgekeerd en in het vonnis trad er ten opzichte van
de kwalificatie in de dagvaarding een aantal keren een on-
derlinge verschuiving op.
De beschrijving van de zaken in het onderzoek is gebaseerd
op een gezamenlijke analyse van beide delicten. Behalve de
veronderstelde overeenkomsten kunnen zo ook de meer systema-
tische verschillen tussen beide delicten aan het licht ko-
men. Er waren 227 gevallen van afpersing en 3.73 diefstallen
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met geweld.

a. De ernst van het delict
Hoewel beide delicten in de eerste plaats vermogensmisdrij-
ven zijn, zal de ernst niet alleen bepaald worden door de
waarde van het gestolene en het aantal gepleegde feiten,
maar ook - wellicht vooral - door het toegebrachte letsel.
Bij deze delicten werd aanzienlijk minder vaak dan bij dief-
stal in vereniging met braak meer dan één delict tenlastege-
legd (in ongeveer een derde van alle gevallen). Bij elk vol-
tooid delict was er in de regel één benadeelde, hetgeen be-
tekent dat bij meer (voltooide) delicten in de dagvaarding
het aantal benadeelden evenredig toenam. Het aantal gewonden
staat hier betrekkelijk los van. Dat wil zeggen dat een vol-
tooid delict niet steeds gepaard ging met het toebrengen van
letsel. Dit gold vooral voor afpersingen; bij dit delict was
in 80% van de gevallen geen letsel (bij diefstal met geweld
was dit 50%).
Ook met betrekking tot de waarde van het gestolene was er
van enige samenhang sprake met het type delict. Bij afper-
sing werden wat vaker hoge bedragen gestolen dan bij dief-
stal met geweld, maar daarentegen bleef het bij afpersing
ook vaker bij een poging (24% pogingen tegenover 12% bij
diefstal met geweld). Bij diefstal met geweld werd dus rela-
tief vaak een betrekkelijk laag bedrag gestolen; in deze ge-
vallen werd ook vaker letsel toegebracht.

b. De wijze ván plegen
Van overheersend belang blijkt hier de vraag of de dader in
het bezit was van een wapen (en vooral ook: wat voor soort
wapen) en of daarvan gebruik was gemaakt. Nu kwam het zelden
voor dat men wel een wapen bij zich had maar er niet op één
of andere manier gebruik van maakte. Vuurwapens werden in de
regel alleen gebruikt om er mee te dreigen. Daarvoor werd
overigens ook wel een voorwerp gebruikt dat alleen maar op
een vuurwapen leek. Slag- of steekwapens werden eerder daad-
werkelijk gebruikt.
Dreiging met een wapen kwam wat meer voor bij afpersing en
bij daders die in (semi-)georganiseerd verband opereerden en
niet onder invloed waren van alcohol of drugs,. terwijl dief-
stal met geweld eerder werd gepleegd in gelegenheidsverband,
zonder wapen, door daders die onder invloed waren van hetzij
drank of drugs. Deze verschillen zijn.echter, afgezien van
het wapengebruik (afpersing: 45% geen wapen, diefstal met
geweld: 66%) niet erg groot.

c. Andere kenmerken van het delict en benadeelde
Wanneer het delict primair was gericht op een persoon (wat
bijvoorbeeld bij een bankoverval niet het geval is) dan wa-
ren nog een aantal nadere gegevens over het delict en de be-
nadeelde geregistreerd (voor diefstal met geweld ruim 80%
van de zaken, voor afpersing 70%).
De plaats van het misdrijf bleek een globale indicatie voor
de situatie waarin de benadeelde zich bevond. Een delict dat
binnenshuis werd gepleegd trof de benadeelde in veel geval-
len in de werksituatie, een delict op de openbare weg door-
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gaans niet. Of het slachtoffer een man of vrouw was maakt in
dit opzicht geen verschil.
[iet valt op dat afpersing relatief vaak op bekenden was ge-
richt. Het feit dat bij afpersing wat vaker hoge bedragen
werden gestolen is dan ook waarschijnlijk niet toevallig; de
daders wisten waarschijnlijk meer dan degenen die diefstal
met geweld pleegden waar, of bij wie, iets te halen viel.

5.3.2

d. De daders
Evenals bij diefstal in vereniging met braak waren de ple-
gers van deze delicten vrijwel allemaal mannen (slechts 2
vrouwen waren veroordeeld wegens diefstal met geweld, 3 we-
gens afpersing) en ook zeer jong: iets minder dan de helft
was 21 jaar of jonger, terwijl de grootste categorie werd
gevormd door de 18- en 19-jarigen. De overige daderkenmerken
- burgerlijke staat en woonsituatie, werksituatie en recidi-
ve - vertoonden een beeld dat in principe weinig afwijkt van
dat wat we vonden bij de plegers van diefstal in vereniging
met braak: de jongsten, ongehuwd en vaak (nog) zonder be-
roep, in de regel nog niet eerder veroordeeld, tegenover de
ouderen (30 jaar of ouder) gehuwd of al weer gescheiden met
een groot aantal veroordelingen achter de rug.
Overigens was het percentage recidivisten dat al eens voor
hetzelfde delict was veroordeeld hier lager dan onder de
plegers van diefstal in vereniging met braak (7% tegenover
47%).
Een verschil tussen Nederlanders en "overigen" (hieronder
vallen ook de niet in Nederland geboren rijksgenoten) ligt
vooral in de werksituatie: de Nederlanders hadden vaker
werk. Behalve dat afpersing in verhouding wat vaker door Ne-
derlanders werd gepleegd dan diefstal met geweld zijn de
verschillen tussen de daders van beide delicten te verwaar-
lozen.

Uit het voorgaande valt te concluderen dat er naast de over-
eenkomsten tussen afpersing en diefstal met geweld wel dege-
lijk een aantal verschillen bestaan. Kort samengevat komen
de verschillen hierop neer dat bij afpersing vaker een hoog
bedrag, maar ook vaker niets wordt gestolen dan bij diefstal
met geweld. Bij diefstal met geweld werd vaker letsel toege-
bracht dan bij afpersing. Weliswaar had de dader bij het
plegen van laatstgenoemd delict vaker een wapen - met name
een vuurwapen, of een daarop lijkend voorwerp - bij zich,
maar hier werd meestal alleen maar mee gedreigd. Terwijl bij
diefstal met geweld de dader en de benadeelde onbekenden wa-
ren was de afpersing nogal eens op bekenden gericht.

Aangezien een aantal van de hiergenoemde verschillen essen-
tieel lijken in verband met de strafvordering zal daarop
voor de beide delicten apart nader worden ingegaan.

Diefstal met geweld; de straffen
Het aandeel van de geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen in het totaal van de geëiste straffen is
hier hoger dan bij diefstal in vereniging met braak, name-
lijk 59% respectievelijk 36%. In 4% van de gevallen werd een
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geheel voorwaardelijke straf geëist en slechts 2 keer uit-
sluitend een boete. Tabel 12 geeft een overzicht, van de aard
en hoogte van de gevangenisstraffen.

Tabel 12. Aard en hoogte van de gevangenisstraffen voor diefstal met geweld, in 1973-1976.

Aard van de straf

Eis

onvoorw. straf

n = 221
59%

deels voorw. straf
n = 136

37%

Hoogte van de straf

3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd

abs % abs % abs % abs %

39 18 32 14 23 10 13 5

totale hoogte 17 13 40 29 38 28 41 30

onvoorw. deel 53 39 49 36 26 19 8 6

voorw. straf
n = 14

Vonnis

4%

onvoorw. straf
n = 228

61%

deels voorw. straf
n = 122

33%

voorw. straf
n = 21

6%

47 21 37 16 24 11 15 6

totale hoogte 18 15 46 38 32 26 26 21

onvoorw. deel 58 48 43 35 18 15 3 2

12-18 mnd 18-24 mnd 2-3 jaar 3 jaar

abs % abs % abs % abs %

31 14 29 13 26 12 28 13

22 10 52 23 15 6 16 7

5.3.3 De invloed van daad- en daderkenmerken op de straf
Een aantal variabelen, die op grond van het voorgaande als
belangrijk konden worden beschouwd, werden tezamen met de
straf geanalyseerd. Ze zijn in het onderstaande schema weer-
gegeven, evenals de bijbehorende discriminatiematen waaruit
is af te leiden in hoeverre ze in deze combinatie van belang
zijn.

Tabel 13. Diefstal met geweld; discriminatiematen van de daad- en dadervariabelen
en de straf

Variabelen Discriminatiematen

dimensie 1 2

aard en hoogte van de straf ..73 .43

waarde gestolen .54 .20

letsel*) .18 .14

aantal delicten in dagvaarding .11 .19

wapenbezit (soort wapen) .50 .16

aantal daders (1 of meer) .09 .00

nationaliteit dader .01 .28

leeftijd dader .09 .10

recidive (aantal eerdere veroordelingen) .08 .13

*
Deze variabele omvat ook een categorie "letsel door mededader". We veronder-
stelden namelijk dat, ook al had de betrokken dader zelf geen letsel toege-
bracht, het betrokken zijn bij een delict waarbij iemand gewond was geraakt
toch invloed op de straf zou kunnen hebben.
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Het valt op dat, naast de straf, van de hier geselecteerde
daad- en dadergegevens eigenlijk alleen de waarde van het
gestolene en het wapenbezit van belang zijn. De discrimina-
tiematen van de overige variabelen zijn in verhouding laag.
Dit betekent dat geen van de dadergegevens een rol van bete-
kenis speelt, evenmin als het aantal tenlastegelegde feiten,
het aantal daders waarmee het delict werd gepleegd en de
ernst van het toegebrachte letsel.
In het bovenstaande moesten de gegevens omtrent de benadeel-
de, plaats van het misdrijf en dergelijke noodgedwongen bui-
ten beschouwing blijven, omdat zij alleen op een gedeelte
van de zaken (namelijk die met een persoonlijke benadeelde)
betrekking hadden.
Voor deze groep is apart gekeken naar het verband met de
straf. Het duidelijkst van invloed bleken de plaats van het
misdrijf en de vraag of de benadeelde al of niet in de werk-
situatie werd overvallen. De hoogste straffen werden geëist
wanneer de benadeelde op het moment van het delict werkzaam
was in (eigen) woning of bedrijf.
Tenslotte is in figuur 4 het.resultaat weergegeven van een
selectie van variabelen. Daarbij wilden we ons niet beperken
tot de twee belangrijkste: de waarde van het gestolene en
het bezit van een wapen. We veronderstelden immers dat de
ernst van het delict niet in de laatste plaats bepaald zou
zijn door het toegebrachte letsel. Verbazing over het feit
dat de ernst van het letsel niet erg belangrijk leek te zijn
bracht ons ertoe deze variabele vooralsnog niet buiten
beschouwing te laten. Van de apart geanalyseerde variabelen
werd de belangrijkste, namelijk de plaats van het misdrijf,
opgenomen. Daartoe werd deze variabele enigszins veranderd.
Immers, behalve de twee categorieën ("op openbare weg, en
dergelijke" en "in (eigen) woning of bedrijf") was er nog
een groep niet-persoonlijk benadeelden (voor een belangrijk
deel geldinstellingen) waarvoor deze variabele niet van toe-
passing was. Door toevoeging van deze groep als zinvolle ca-
tegorie kreeg de variabele een wat ruimere betekenis: wel/
geen persoonlijk slachtoffer of benadeelde en, indien wel,
plaats van het misdrijf.
Behalve de waarde van het gestolene en het bezit van een wa-
pen blijkt nu ook de plaats van het misdrijf een belangrijke
rol te spelen. Duidelijk is te zien dat het letsel van de
benadeelde kennelijk geen overwegende invloed op de straf
heeft.
Een nadere beschouwing van figuur 4 leert dat slechts een
klein aantal factoren bepalend is voor de hoogste straffen.
Wanneer de dader een vuurwapen had bij het plegen van het
delict, en een bedrag van meer dan 5000 gulden buitmaakte,
dan leidde dit tot een strafeis van tenminste 2 jaar en vaak
minstens 3 jaar gevangenisstraf. In deze gevallen waren
meestal geen persoonlijke benadeelden betrokken maar geldin-
stellingen en dergelijke.
Voor het overige ziet het beeld er wat minder duidelijk uit.
De op de openbare weg zonder wapen gepleegde delicten waar-
bij de buit niet meer dan 1000 gulden bedroeg leidden tot
relatief lage straffen. Hier is ook weer te zien dat letsel
vooral voorkomt bij delicten waarbij relatief weinig - of in
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Figuur Samenhangen tussen kenmérken van de daad en de straf bij diefstal
met geweld.
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De variabelen in deze figuur zijn:

• Straf (de categorieën zijn met een ononderbroken lijn verbonden)

o Waarde van het gestolene

• Wapenbezit (soort wapen)

o Soort benadeelde/plaats misdrijf

* Letsel slachtoffer
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het geheel niets - werd gestolen. In deze laatste gevallen
leidt zwaar letsel inderdaad tot een hogere straf.
Uit de figuur is minder goed af te lezen welke daad- en of
daderkenmerken van invloed zijn op de aard van de straf.
Wanneer in een zaak een lage straf werd geëist(dus: gepleegd
op de openbare weg, geen wapen gebruikt, weinig gestolen),
dan kan dit zowel een korte geheel onvoorwaardelijke als een
deels of geheel voorwaardelijke straf zijn. Dit kan beteke-
nen dat er andere, hier niet geanalyseerde, factoren zijn
die de aard van de straf bepalen, zoals bv. nadere gegevens
over de dader die niet in het dossier staan. Het kan ook be-
tekenen dat de aard van de straf een betrekkelijk willekeu-
rige keuze is. Dit laatste lijkt niet zo voor de hand lig-
gend; eerder is denkbaar dat officieren van justitie ver-
schillen in hun aanpak en daardoor verhinderen dat er een
duidelijk algemeen beeld ontstaat, of dat het bovenstaande
resultaat een gevolg is van verschillen in parketbeleid.

5.3.4 Afpersing; de straffen
De aard van de geëiste straffen voor afpersing is vrijwel
gelijk aan die voor diefstal met geweld (56% onvoorwaarde-
lijke, 36% deels voorwaardelijke gevangenisstraf), daarnaast
7% geheel voorwaardelijke gevangenisstraffen en 4 keer uit-
sluitend een boete. De gevangenisstraffen waren echter in
het algemeen wel wat korter, zoals in tabel 14 is te zien.

Tabel 14.-Aard en hoogte van de geëiste en opgelegde gevangenisstraffen voor afpersing, in 1973-1976.

Aard van de straf Hoogte van de straf

Eis

E 3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd 12-18.mnd 18-24 mnd >2 jaar

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

onvoorw. straf
n = 126 25 20 13 10 8 6 8 6 22 18 26 21 24 19

57%

deels voores. straf

n = 81 totale hoogte 17 21 17 21 21 26 26 32

36% onvoorw. deel 30 37 26 32 21 26 4 5

voores. straf

n = 15
7%

Vonnis

onvoorw. straf

n = 110
50%

21 19 11 10 11 10 12 11 8 7 31 28 16 15

deels voorw. straf

n = 85

39%

totale hoogte 20 24 25 29 22 26 18 21

onvoorw. deel 40 47 25 29 15 18 5 6

voorw. straf

n = 25

11%

5.3.5 De invloed van daad- en daderkenmerken op de straf
Om te beginnen werden, dezelfde variabelen geanalyseerd als
bij diefstal met geweld.
In grote lijnen is er een grote overeenkomst met het resul-
taat bij diefstal met geweld; de waarde van het gestolene en
het wapenbezit zijn de belangrijkste variabelen. Nu blijken
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echter leeftijd en recidive een aanzienlijk grotere rol te
spelen dan bij diefstal met geweld. Het letsel is-
daarente-gen ook hier van geen belang.

Tabel15. Afpersing; discriminatiematen van de daad- en dadervariabelen en de
straf

Variabelen di scriminatiematen

dimensie 1 2

straf .73 .31

waarde gestolene .60 .11

letsel *) .05 .15

aantal delicten in dagvaarding .08 .20

wapenbezit (soort wapen) .54 .16

aantal daders (1 of meer) .00 .27

nationaliteit dader .01 .00

leeftijd .21 .38

recidive (aantal eerdere ver- .11 .30

oordélingen)

*) Deze variabele werd op grond van de scheve verdeling over de categorieën
vereenvoudigd tot de dichotomie wel - geen letsel.

De analyse van de nadere bijzonderheden over het delict en
de persoonlijke benadeelde laat zien dat ook hier de zaken
waarbij de benadeelde binnenshuis, in de werksituatie werd
overvallen in het algemeen tot een hogere straf leidden dan
de zaken die op de openbare weg waren gepleegd. In het eer-
ste geval waren de dader en de benadeelde veelal geen onbe-
kenden van elkaar, in het laatste geval kenden zij elkaar
meestal niet.

De variabelen waarvan op grond van het voorgaande een rede-
lijk verband met de straf werd aangenomen zijn in figuur 5
opgenomen.
Evenals bij diefstal met geweld werden de hoogste straffen
geëist wanneer er bij het plegen van het delict een vuurwa-
pen was gebruikt (wat meestal wil zeggen dat er alleen mee
was gedreigd), wanneer de benadeelde een (geld-) instelling
was, en vooral wanneer het gestolen bedrag hoger was dan
5.000 gulden.
De laagste straffen werden daarentegen geëist wanneer het
delict was gepleegd op de openbare weg, zonder wapen en wan-
neer de buit minder dan 1000 gulden was. Het betrof hier
meestal de jongere daders.
Evenals bij diefstal met geweld blijkt ook hier dat de aard
van de straf niet duidelijk door bepaalde kenmerken van het
delict of de dader wordt bepaald. Hoogstens zou men kunnen
zeggen dat de jongste daders (19 jaar of jonger) eerder een
korte onvoorwaardelijke straf tegen zich hoorden eisen en de
oudste daders (30 jaar of ouder) eerder een, relatief lange,
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Figuur 5. Samenhangen tussen daad- en daderkenmerken en de straf bij afper-
sing.
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De variabelen in deze figuur zijn:

• Straf (de categorieën zijn met een ononderbroken lijn verbonden)

o Waarde van het gestolene
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o Soort benadeelde/plaats misdrijf
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deels voorwaardelijke straf. Overigens is wel duidelijk dat,
voor zover de leeftijd van de dader (dat wil dus zeggen: het
enige kenmerk van de dader dat hier nog enigszins van belang
is) van invloed is op de straf, dit niet geldt voor straffen
van meer dan 18 maanden gevangenisstraf. Dit is in elk geval
niet in strijd met de veronderstelling dat daderkenmerken
bij de ernstigste zaken geen invloed uitoefenen op de straf.
Een onverwacht resultaat is daarentegen dat het letsel nog
minder dan bij diefstal met geweld invloed had op de straf.
De hoogste straffen werden, zoals we zagen, bepaald door de
waarde van het gestolene en het in het bezit hebben van een
vuurwapen. Dit laatste kan betekenen dat de gevaarzetting
-de mogelijkheid dat ernstig letsel wordt toegebracht - ken-
nelijk belangrijker is dan het daadwerkelijk toegebrachte
letsel. Dit lijkt nogal merkwaardig en klopt ook niet met de
veronderstelling dat de straf in de eerste plaats wordt be-
paald door de ernst van het delict, in termen van gevolgen
voor het slachtoffer. Dit geldt wel voor de waarde van het
gestolene. De verklaring moet waarschijnlijk gezocht worden
in de overweging dat het gebruik maken van een vuurwapen,
ook als het alleen bij dreigen blijft, iets verraadt van de
intenties van de dader. Bij diefstal met geweld en afpersing
staat het vermogensaspect voorop. In principe is het toe-
brengen van letsel geen eerste opzet. Het is goed mogelijk
dat de officier van justitie in. zo'n zaak de ernst van het
letsel beschouwt als iets dat min of meer los staat van de
bedoelingen van de dader. Door het toeval kan geweld leiden
tot ernstig letsel, maar omgekeerd ook minder slecht voor
het slachtoffer aflopen (we wezen al op soortgelijke bevin-
dingen bij bv. Enschede, Moor-Smeets en Swart, 1975).

5.4 Moord en doodslag
De delicten moord en doodslag werden gezamenlijk geanaly-
seerd, niet alleen wegens het relatief gering aantal keren
dat ze in het onderzoek voorkwamen (doodslag: 126 keer en
moord 41 keer), maar ook omdat het in de dagvaarding primair
als "moord" tenlastegelegde in het vonnis niet zelden (dat
wil zeggen 24 keer) als "doodslag" werd gekwalificeerd. De
bewijsbaarheid van de voorbedachte rade, het essentiële ju-
ridische verschil tussen beide delicten, speelt hierbij een
rol.

5.4.1 Beschrijving van de zaken

a. De ernst van het delict
Bij moord en doodslag wordt de materiële ernst in eerste in-
stantie tamelijk eenvoudig bepaald door de vraag of het de-
lict voltooid was of slechts een poging, met andere woorden,
of het slachtoffer dood was of niet. In het laatste geval
veronderstellen we dat de ernst van het toegebrachte letsel
bepalend zal zijn. Daarnaast speelt in principe ongetwijfeld
ook het aantal slachtsoffers een rol. Aangezien het echter
zelden voorkwam dat er bij deze delicten meer dan één
slachtoffer was, is dit aspect hier niet zo relevant. Alleen
wanneer er meer delicten tenlaste waren gelegd (voor moord
en doodslag in respectievelijk in 27% en 46% van de geval-
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len) kwam het voor dat bij die andere delicten ook nog
slachtoffers waren gevallen. In veel gevallen betrof het
tweede delict overigens overtreding van de vuurwapenwet.

Van de onderzochte delicten werden bij moord en doodslag de
hoogste percentages pogingen gevonden (respectievelijk 68%
en 82%). In die gevallen liep het slachtoffer niet altijd
(zwaar) letsel op; in veel gevallen was er niet of nauwe-
lijks sprake van letsel.

b. De wijze van plegen

In ruim driekwart van de gevallen maakten de daders bij het
plegen van het delict gebruik van één of ander wapen. In de
meeste van die gevallen hadden ze het wapen bij zich, een
aantal keren werd het ter plekke gevonden. Of er wel of geen
wapen werd gebruikt bleek weinig te maken te hebben met het
aantal daders waarmee het delict werd gepleegd of de vraag
of de dader(s) al of niet onder invloed van drank verkeer-
de(n). Het kwam vrijwel niet voor dat de dader(s) onder in-
vloed was (waren) van drugs. Hoogstens kan gezegd worden dat
onder invloed van drank iets vaker een slag- of steekwapen
werd gehanteerd (veelal bij doodslag), terwijl nuchtere da-
ders wat vaker een vuurwapen gebruikten. In deze laatste ge-
vallen werd eerder een moord telastegelegd. Erg sterk zijn
deze verschillen echter niet. In feite bleken er, wat de
wijze van plegen betreft, tussen moord en doodslag weinig
systematische verschillen te bestaan.

c. Nadere bijzonderheden over (de toedracht van) het delict
en het slachtoffer
Juist bij deze delicten veronderstelden we dat naast de
ernst van het toegebrachte letsel gegevens omtrent de toe-
dracht van het delict van belang zouden kunnen zijn. Met
betrekking tot de aanleiding van het delict en de rol daar-
bij van het slachtoffer kon echter alleen maar geregistreerd
worden of er in het dossier aanwijzingen waren voor provoca-
tie - zowel direct voorafgaand aan het delict als over een
langere tijd - van de kant van het slachtoffer. Gegevens
over de relatie tussen dader en slachtoffer en de plaats van
het misdrijf maken het verder mogelijk zich een globaal idee
te vormen over de toedracht van de betreffende feiten.
Uit figuur 7.2 in bijlage 7 en de bijbehorende discrimina-
tiematen valt af te leiden dat de relatie tussen dader en
slachtoffer, het geslacht van het slachtoffer en de plaats
van het misdrijf een duidelijke samenhang vertoonden. Vrou-
wen werden vooral slachtoffer van familieleden (veelal de
echtgenoot of vriend) met wie zij samenwoonden, en in min-
dere mate van andere familieleden of kennissen. In de meeste
gevallen speelde dit zich in de eigen woning af. Voor manne-
lijke slachtoffers was die situatie veel minder eenduidig.
Weliswaar waren ook in hun geval de daders vaker familiele-
den of andere bekenden dan onbekenden maar de plaats van het
misdrijf was even vaak binnenshuis als op de openbare weg en
daarnaast, niet te vergeten, het café. Voor zover er sprake
was van provocatie (of minstens "aanleiding geven") van de
kant van het slachtoffer gebeurde dat juist daar, in het ca-
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fé. Overigens was in het overgrote deel van de gevallen
(69%) helemaal geen sprake van provocatie of "aanleiding ge-
ven" door het slachtoffer.
Tenslotte werden vrouwen vaker slachtoffer van moord, mannen
van doodslag. Het is echter ook mogelijk dat officieren van
justitie in gevallen, waarin het misdrijf zich binnenshuis
afspeelde en waarbij (meestal) een vrouw het slachtoffer
werd van vriend of familie met wie zij samenwoonde, eerder
geneigd zijn primair moord tenlaste te leggen. Misschien ook
is de voorbedachte rade in andere situaties moeilijker vast
te stellen.

Afgezien van de kwalificaties moord en doodslag missen we
duidelijke aanwijzingen voor de voorbedachte rade. Overigens
bleek het onderscheid tussen moord en doodslag ook ten aan-
zien van de zojuist beschreven aspecten niet erg systema-
tisch.

d. De daders
De leeftijd van de daders van moord en doodslag ligt hoger
dan die van hen die de eerder besproken vermogensdelicten
pleegden; ongeveer de helft van de daders was 28 jaar of
jonger. Het aantal vrouwelijke daders is hier absoluut en
relatief hoger dan bij de andere delicten, namelijk 8.
Ook hier vinden we het bekende verband tussen leeftijd,
burgerlijke staat en woon/gezinssituatie. Geen noemenswaar-
dig verschil is er in dit opzicht tussen'de daders van moord
en doodslag. Ook doet de nationaliteit van de daders er
niets toe. In tegenstelling tot de hiervoor besproken delic-
ten is er geen verband tussen leeftijd en recidive. Hoog-
stens waren de jongeren in verhouding iets vaker al eens
veroordeeld wegens eenzelfde soort delict.

Bekijken we nu of een bepaald soort delicten in het algemeen
gepleegd werd door bepaalde daders dan blijkt allereerst dat
de leeftijd van de daders er weinig toe doet. Er is met an-
dere woorden weinig samenhang tussen de leeftijd en bepaalde
kenmerken van het delict. (zie bijlage 7, figuur 7.5).
De recidivegegevens geven daarentegen nog wat meer informa-
tie over het karakter van de zaken. Degenen die het delict
pleegden in het cafe en het slachtoffer ook wel kenden (va-
ker doodslag dan moord) waren in veel gevallen al één of
meer keren eerder veroordeeld wegens een zelfde soort delict
(zoals mishandeling). Daarentegen werd moord (binnenshuis,
met familie of vriend als slachtoffer) eerder gepleegd door
daders die nog niet eerder werden veroordeeld. Dit laatste
hoeft natuurlijk nog niet te betekenen dat in dergelijke si-
tuaties nooit eerder van mishandeling sprake was geweest.

5.4.2 De straffen
Een verdeling van de geëiste en opgelegde straffen is in ta-
bel 16 gegeven. In de aard is er nauwelijks variatie: bij
doodslag werd in 65% van de gevallen een geheel onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf geëist en in 60% ook opgelegd. Voor
moord waren deze percentages respectievelijk 80% en 70%.
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Hieronder is een overzicht van de gevangenisstraffen gege-
ven.

Tabel 16, Aard en hoogte van de geëiste en opgelegde gevangenisstraffen voor moord en dood-
slag.in 1973-1976.

Aard van de straf

Eis

Hoogte van de straf

<-8 mnd 8-12 mnd 1-2 jaar 2-3 jaar >3 jaar

abs % abs % abs % abs % abs %

onvoorw. straf
moord n = 33 4 12% 10 30 5 15 14 43

29%

doodslag n = 81 20 25% 29 36 17 21 15 18
71%

deels voorw. straf
moord n = 8 totale hoogte - - 8 100

16% onvoorw. deel 6 75 2 25

doodslag n = 43 totale hoogte 22 51 21 49
84% onvoorw. deel 39 91 4 9

voorw. straf

doodslag n = 2
1%

Vonnis

onvoorw. straf

moord n = 29 4 13 9 31 8 28 8 28

doodslag n ='

28%

75 26 35 25 33 14 19 10 13

72%

deels voorw. straf
moord n = 12 totale hoogte 1 8 11 92

20% onvoorw. deel 9 75 3 25

doodslag n = 47 totale hoogte 24 51 23 49
80% onvoorw. deel 39 83 8 17

voorw. straf

doodslag n = 3

2%

5.4.3 De invloed van daad- en daderkenmerken op de straf
Op grond van het voorgaande leek een vrij groot aantal va-
riabelen in aanmerking te komen om samen met de straf geana-
lyseerd te worden. Omdat het hier in totaal slechts om 167
zaken ging was het noodzakelijk om eerst voor kleinere groe-
pen variabelen het verband met de straf na te gaan. Dezelfde
indeling als die welke in het voorgaande werd beschreven
werd daarbij aangehouden. Uit elke groep kon(den) zo de
"beste" variabele(n) worden geselecteerd, waarbij in prin-
cipe gestreefd werd naar een zo klein mogelijk aantal.
Van de variabelen die de ernst van het delict uitmaken zijn
zowel de ernst van het letsel als de variabele voltooid de-
lict/poging belangrijk. In feite gaat het hier echter om één
soort gegeven; het letsel geeft immers tevens aan of het om
een voltooid delict of een poging ging. Behalve het letsel
werd ook de aard van het delict (moord-doodslag) geselec-
teerd.
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De wijze van plegen wordt weergegeven door het wapenbezit,
de vraag of de bij het plegen van het delict al of niet on-
der invloed van drank was, en het aantal daders. Het wapen-
bezit bleek duidelijk het meest belangrijk. Van de groep
variabelen die iets zeggen over de toedracht van het delict
en over het slachtoffer bleken de relatie tussen dader en
slachtoffer en de plaats van het misdrijf met de straf samen
te hangen. Weliswaar was "provocatie" in verband met de
straf eveneens van belang, maar het verband bleek precies
andersom te liggen dan men zou verwachten. Wanneer wél ge-
provoceerd was (of "aanleiding gegeven") door het slachtof-
fer dan lag de straf voor de dader juist hoger dan wanneer
het slachtoffer niet had geprovoceerd. Vermoedelijk werd dit
verband door andere ("sterkere") variabelen beinvloed.(In-
derdaad werd bij delicten met dodelijke afloop in de helft
van de gevallen geprovoceerd, bij pogingen in ongeveer 20%
van de gevallen). Deze variabele bleef eveneens verder bui-
ten beschouwing. Het geslacht van het slachtoffer bleek met
betrekking tot de straf niet van belang, of liever, onduide-
lijk. Uit bijlage 7, figuur 7.7 kan worden afgeleid dat wan-
neer een vrouw het slachtoffer was, dit tot zowel de hoogste
onvoorwaardelijke straffen als tot deels voorwaardelijke
straffen leidde.

De belangrijkste van de hier, beschreven variabelen werden
samen met de leeftijd en recidive van de daders, en de straf
geanalyseerd. De daderkenmerken bleken nu vrij onbelangrijk.
We hebben ze daarom verder buiten beschouwing gelaten. De
belangrijkste relaties zijn weergegeven in figuur 6.
We zien hierin dat de ernst van het letsel nog het duide-
lijkste verband houdt met de straf. Wanneer het slachtoffer
geen of weinig letsel (17) had opgelopen werd doorgaans een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minder dan een jaar
geëist. Dodelijk letsel, dus een voltooid delict, leidde
daarentegen altijd tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
van meestal meer dan.3 jaar.
Wapenbezit leverde niet het verwachte resultaat op. Een
hoge straf kwam eerder voor bij daders zonder wapen dan bij
degenen die wel een wapen bij zich hadden. Kennelijk is het
feit dat het daarbij relatief vaak om een voltooid delict
ging van overwegende betekenis.
Voor de in de eigen woning gepleegde delicten waarbij
slachtoffer en dader samenwoonden werden hoge onvoorwaarde-
lijke straffen geëist (zoals al eerder opgemerkt. ging het in
zulke gevalllen naar verhouding vaak om een voltooid de-
lict). Bleef het in dergelijke situaties evenwel bij poginger
dan werd voor zulke delicten juist eerder een deels voor-
waardelijke straf geëist. Dit laatste wordt vooral duidelijk
wanneer dezelfde analyse alleen voor de pogingen wordt uit-
gevoerd (bijlage 7, figuur 7.7). Dan blijkt ook dat de hoog-
ste straffen niet meer door de ernst van het letsel worden
bepaald maar eerder door de aanwezigheid van een vuurwapen.
Dit resultaat lijkt enigszins op hetgeen we vonden bij dief-
stal met geweld en afpersing. Ook hier is de mogelijkheid
dat ernstig letsel wordt toegebracht kennelijk belangrijker
dan het daadwerkelijk toegebrachte letsel, behalve wanneer
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Figuur 6. Samenhangen tussen kenmerken van de daad en de straf bij moord en
doodslag.
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het letsel dodelijk is. Nu was de veronderstelling dat de
materiële ernst van het delict (de gevolgen voor het slacht-
offer) in eerste instantie de straf zou bepalen en dat bij
geringere ernst andere factoren een rol zouden gaan spelen.
Op het eerste gezicht lijkt het resultaat daar tamelijk goed
mee te kloppen. Echter, de grens tussen wat ernstig en min-
der ernstig is lijkt wel wat hoog te liggen! Immers, elke
poging tot moord of doodslag, hoe zwaar het slachtoffer ook
gewond raakte, zou dan als minder ernstig moeten worden aan-
gemerkt.

We veronderstelden dat in geval van diefstal met geweld of
afpersing de ernst van het letsel mogelijk wordt beschouwd
als een toevalsfactor die buiten de intenties van de dader
lag en daarom geen of nauwelijks invloed had op de straf.
Of dezelfde verklaring ook geldt voor moord en doodslag is
de vraag. De intentie van de dader is hier wel degelijk het
toebrengen van ernstig, dodelijk, letsel. Niettemin zal ook
hier de mate waarin dit doel bereikt wordt afhangen van min
of meer toevallige omstandigheden (in de meerderheid van de
zaken bleef het, zoals vermeld, bij een poging). Het feit
dat een voltooid delict relatief vaak voorkwam wanneer de
dader géén wapen had doet niet af aan het principe dat mét
een wapen een belangrijke mogelijkheid tot het toebrengen
van ernstig letsel bestaat. Het zegt bovendien iets over de
voorbereiding van het delict. Misschien is dit laatste zelfs
wel het belangrijkste.
Nog iets anders speelt ongetwijfeld een rol. Het (althans
zonder vergunning) hebben van een vuurwapen is op zich een
strafbaar feit. Ook als het niet apart tenlaste is gelegd
zal het alleen om die reden al strafverzwarend werken.

5.5 Verkrachting

5.5.1 Beschrijving van de zaken

a. De ernst van het delict

Anders dan bij de andere delicten in het onderzoek is er bij
verkrachting geen eenduidige indicatie voor de ernst van het
delict. Zou men alleen afgaan op het lichamelijke letsel dan
gaat men voorbij aan het wezen van het delict. Bovendien, zo
blijkt uit de gegevens, liep het slachtoffer van verkrach-
ting in de meeste gevallen geen of slechts gering letsel op.
De psychische ontreddering is waarschijnlijk een betere in-
dicatie voor de ernst, maar helaas wel een die niet eenvou-
dig te meten is. De veronderstelling dat die ontreddering
wel groter zal zijn bij een voltooid delict dan bij een po-
ging ligt voor de hand maar wordt door hetgeen hierover is
gepubliceerd niet zonder meer gesteund (18). Niettemin is de
vraag of het een voltooid delict of een poging was hier de
belangrijkste ernstvariabele, naast het aantal en de aard
van de delicten in de dagvaarding. Van de 195 verkrachtings-
zaken in dit onderzoek ging het 55 keer (dit is bijna 30%)
om een poging. In twee derde van de gevallen was er één keer
verkrachting tenlaste gelegd. Bij de zaken met meer delicten
in de dagvaarding betrof het in iets meer dan de helft van
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de gevallen naast verkrachting nog een ander seksueel de-
lict.

b. De wijze van plegen
Wanneer de dader bij dit delict een wapen bij zich had - dit
was bij een kwart van de zaken het geval - werd er meestal
alleen mee gedreigd. In de meeste gevallen betrof het een
slag- of een steekwapen. De vraag of de dader wel of geen
wapen had hield geen enkel verband met het aantal daders
waarmee het delict werd gepleegd. Het,maakt in dit opzicht
ook geen verschil of de dader al of niet onder invloed van
alcohol verkeerde (het kwam zelden voor dat de dader onder
invloed was van drugs).

c. Nadere gegevens over de toedracht van het delict en het
slachtoffer
De slachtoffers van verkrachting waren overwegend zeer jong;
iets meer dan de helft was 19 jaar of jonger, terwijl 17%
zelfs nog geen 16 jaar was. Dit wil niet zeggen dat er al-
]één maar jonge slachtoffers waren;de oudste was 79 jaar. In
een groot aantal zaken (bijna de helft) waren dader en
slachtoffer geen volkomen vreemden voor elkaar,in 17% van de
gevallen waren zij zelfs familie of kennissen. Slachtoffers
jonger-dan 16 jaar waren voornamelijk door bekenden buiten
de directe familie of kennissenkring verkracht, de groep 21-
25 jarigen vooral door totaal onbekenden.
Wat meer dan de helft van de verkrachtingen vond plaats op
de openbare weg; hiervan werden vooral meisjes tussen 16 en
20 jaar het slachtoffer. Het zal geen verbazing wekken dat
wanneer dader en slachtoffer familie of kennissen waren de
verkrachting eerder binnenshuis plaatsvond. Het betrof hier
slachtoffers van alle leeftijdsgroepen. Er is eveneens gere-
gistreerd of er in het dossier aanwijzingen waren dat het
slachtoffer had geprovóceerd of "aanleiding gegeven". Wel-
nu, hiervan was bijna in 90% van de gevallen geen sprake.
Hierbij moet ermee rekening worden gehouden dat de officier
van justitie eerder die zaken zal vervolgen die bewijstech-
nisch gezien "hard" zijn, waardoor de gevallen waarin het
slachtoffer verondersteld werd aanleiding te hebben gegeven
waarschijnlijk dit stadium van het strafproces niet eens be-
reiken. Voor zover er bij de zaken in dit onderzoek wel
"aanleiding was gegeven" was dit met name door de slachtof-
fers beneden de 20 jaar.

d. De daders
Ongeveer de helft van de daders was 23 jaar of jonger. In
het algemeen waren ze dus wat jonger dan degenen die moord
of doodslag pleegden en ouder dan de plegers van gekwalifi-
ceerde diefstal en afpersing. In grote lijnen werd ook hier
weer hetzelfde verband gevonden tussen leeftijd, burgerlijke
staat en woon/gezinssituatie als bij de daders van andere
delicten. Meer dan een kwart van de daders was gehuwd en
woonde met de partner samen. Zoals uit het bovenstaande kan
worden afgeleid nemen zij ook wat dit betreft een middenpo-
sitie in tussen de plegers van de onderzochte vermogensde-
licten en degenen die moord of doodslag pleegden. Meer dan
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de helft van de daders was recidivist; van hen was minder
dan een derde al eens eerder wegens een seksueel delict ge-
veroordeeld. Dit waren vooral de oudere recidivisten.
Wanneer een aantal daad- en daderkenmerken tezamen worden
bekeken dan valt vooral het sterke verband op tussen de
leeftijd van de dader en die van het slachtoffer. Ook blijkt
het vooral bij de jongste categorie voor te komen dat meer
daders bij een delict betrokken waren (zie bijlage 8, figuur
8.5).

5.5.2 De straffen
In 52% van de gevallen werd een onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf geëist, in 39% een deels voorwaardelijke gevange-
nisstraf.
Een overzicht van de geëiste en opgelegde straffen volgt
hieronder.

Tabel 17. Aard en hoogte van de gevangenisstraffen voor verkrachting, in
1973-1976-

Aard van de straf

Eis

Hoogte van de straf

6 mnd 6-12 mnd > 1 jaar

abs % abs % abs %

onvoorw. straf
n =.101 35 34 34 24 32 32

53%

deels voorw. straf

n = 77 totale hoogte 33 43 44 57

40% onvoorw. deel 59 77 18 23

voorw. straf
n = 13

7%

Vonnis

onvoorw. straf
n = 91 37 41 29 32 25 27

48%

deels voorw. straf
n = 76 totale hoogte 40 53 36 47

40% onvoorw. deel 63 83 13 17

voorw. straf
n = 23

12%

5.5.3 De samenhang tussen de daad- en daderkenmerken en de straf
Wegens het vrij geringe aantal zaken werd hier dezelfde
stapsgewijze procedure gevolgd als bij moord en doodslag.
Van de variabelen die de ernst van het delict uitmaken en
de wijze waarop het werd gepleegd bleken het aantal daders,
de vraag of het een voltooid delict was of een poging en de
aard van de tenlastegelegde delicten in verband met de straf
van belang. Het wapengebruik deed er, wat de straf betreft,
weinig toe.
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De nadere bijzonderheden omtrent het delict en het slachtof-
fer hingen alle min of meer samen met de straf, behalve de
vraag of de dader wel of niet onder invloed van drank ver-
keerde. Daarbij bleek dat bij jongere slachtoffers de daders
eerder een deels voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich
hoorden eisen of een onvoorwaardelijke straf van ten hoogste
6 maanden. Dit kan te maken hebben met het gegeven dat jon-
gere slachtoffers iets meer dan de ouderen "aanleiding had-
den gegeven".
Tenslotte bleken van de daderkenmerken de aard van de reci-
dive en de leeftijd met de straf verband te houden (een "ho-
ge" leeftijd en eerdere veroordelingen wegens hetzelfde of
hetzelfde soort delict leidden tot een hoge onvoorwaardelij-
ke straf).

Van de geselecteerde variabelen uit elke hierboven beschre-
ven groep bleek een tweetal in de gezamenlijke analyse met
de straf geen rol van belang meer te spelen, namelijk de
leeftijd van het slachtoffer en de recidive. De overige va-
riabelen leverden samen met de straf het in figuur 7 weerge-
geven beeld op. Van de straf is het relatief gering aantal
geheel voorwaardelijke straffen nu buiten beschouwing gela-
ten.
Het duidelijkst is het verband van de tenlastegelegde delic-
ten met vooral de hoogte van de straf. Meer seksuele delic-
ten in de dagvaarding was de belangrijkste bepalende factor
voor een eis van meer dan een jaar onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf. Wanneer een poging tot verkrachting tenlaste was
gelegd dan leidde dit daarentegen juist eerder tot een re-
latief korte deels voorwaardelijke gevangenisstraf.
Daarnaast blijkt ook de plaats van het misdrijf een rol te
spelen. In zaken waarbij het delict op de openbare weg was
gepleegd werd eerder een deels voorwaardelijke straf geëist,
bij de binnenshuis gepleegde delicten eerder een geheel on-
voorwaardelijke straf. Als men bedenkt dat bij de op de
openbare weg gepleegde delicten dader en slachtoffer onbe-
kenden van elkaar waren terwijl bij de binnenshuis gepleegde
delicten dader en slachtoffer elkaar veelal wel kenden of
zelfs familie of kennissen van elkaar waren, dan zou een om-
gekeerd resultaat meer voor de hand hebben gelegen. Immers,
in de laatstgenoemde gevallen zou de relatie tussen dader
en slachtoffer eerder als "verzachtende omstandigheid" kun-
nen worden aangevoerd. Aan de andere kant is het waarschijn-
lijk dat die gevallen niet gauw tot een vervolging zouden
leiden. De wél vervolgde en veroordeelde zaken waarin dader
en slachtoffer elkaar (goed) kenden waren veelal kennelijk
van dien aard dat de relatie niet als verzachtende omstan-
digheid werd beschouwd. Overigens werd, naast de geheel on-
voorwaardelijke gevangenisstraf, blijkens bijlage 8, figuur
2, in de gevallen waarin dader en slachtoffer elkaar kenden
wel degelijk ook wat vaker een geheel voorwaardelijke straf
geëist. Absoluut gezien betrof dit laatste echter een zeer
klein aantal zaken.
De relatief milde eis in gevallen waarin het delict op de
openbare weg e.d. werd gepleegd blijft daarmee nog onver-
klaard. Aangezien het in deze gevallen echter vaak meisjes

68



Figuur 7. Samenhangen tussen daad- en daderkenmerken en de straf bij ver-
krachting. -
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van 20 jaar of jonger betrof die, zoals eerder reeds ver-
meld, meer dan de slachtoffers in andere leeftijdsgroepen
"aanleiding hadden gegeven", dan ligt hierin wellicht een
verklaring.

5.6 samenvatting
Op grond van het voorgaande werd enig-inzicht verkregen in
de structuur van de samenhangen tussen de daad- en daderken-
merken en de geëiste straffen. Daarbij is allereerst duide-
lijk geworden dat niet alleen het soort gegevens dat bij het
bepalen van de straf een rol speelt per delict aanzienlijk
verschilt, maar ook het aantal.

Tabel 18. De invloed van de daad- en daderkenmerken op de geëiste straffen, per delict.

ten 4e en 5e recidive aard*) 12%

leeftijd dader hoogte 21%

aantal delicten combinatie van 17%in dagvaarding aard en hoogte

samenwerkingsverband
daders

art. 317 waarde gestolene

wapen (soort wapen) aard 10%

benadeelde/plaats hoogte 46%
misdrijf

combinatie van 28%leeftijd dader aard en hoogte

art. 312 waarde gestolene

wapen (soort wapen) aard 6%

benadeelde/plaats hoogte 45%
misdrijf

combinatie van 25%letsel aard en hoogte

art. 287 en 289 letsel aard 18%

moord-doodslag hoogte 51%

plaats misdrijf combinatie van 35%
(relatie dader-slachtoffer)** aard en hoogte

art. 242 aantal/aard delicten aard 14%
in dagvaarding hoogte 14%
aantal daders

combinatie van
plaats misdrijf aard en hoogte 14%

Delict Variabelen Straf Verklaarde
variantie

De aard is hier onderverdeeld in onvoorwaardelijke, deels voorwaardelijke en geheel
voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de overige delicten werd de geheel voorwaarde-
lijke straf buiten beschouwing gelaten omdat dit in die gevallen zelden voorkwam.

**) De relatie tussen dader en slachtoffer was hier vergeleken met de andere. variabelen
duidelijk van minder belang.

In het bovenstaande overzicht is nog eens voor elk delict
weergegeven welke gegevens het duidelijkst verband hielden
met de straf. Daarbij is tevens aangegeven hoe goed de aard
en de hoogte van de straf tezamen, maar ook afzonderlijk
door de betreffende combinatie van daad- en daderkenmerken
kan worden verklaard (19). Omdat het waarschijnlijk is dat
de beslissing over de aard van de gevangenisstraf niet ge-
heel los staat van de beslissing over de duur ervan werd
hiervoor een techniek toegepast waarmee het mogelijk is deze
beide aspecten van de- straf tegelijkertijd als afhankelijke
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(dat wil zeggen,- te voorspellen) variabelen te analyseren,
namelijk de niet-lineaire canonische correlatie-analyse Ca-
nals (Van der Burg en De Leeuw, 1980, Albert Gifi, 1980).
Hierbij worden twee groepen variabelen, in ons geval dus
enerzijds de daad- en daderkenmerken en anderzijds de aard
en de hoogte van de straf, zo goed mogelijk tegen elkaar af-
gewogen. Dat wil zeggen, er wordt aan de variabelen in elke
groep een zodanig gewicht toegekend dat de correlatie tussen
de twee groepen variabelen zo hoog mogelijk wordt. De in ta-
bel 18 genoemde percentages verklaarde variantie werden op
basis van deze Canals-uitkomsten berekend (zie voor een toe-
lichting hierop bijlage 10).

Het overzicht in de tabel geeft nog eens duidelijk weer dat
behalve" bij verkrachting in het algemeen de hoogte van de
straf (aanmerkelijk) beter kan worden voorspeld door de dos-
siergegevens dan de aard van de straf. Voor de delicten
waarbij dit het duidelijkst is, namelijk diefstal met ge-
weld, afpersing en moord en doodslag moet de verklaring o.a.
gezocht worden in het feit dat er vaker straffen van langer
dan een jaar worden geëist. Dat betekent dat voor een groot
deel van die zaken de aard van de straf helemaal geen punt
van overweging is. Immers, de gevangenisstraffen van meer
dan een jaar zijn altijd onvoorwaardelijk. Het betekent
waarschijnlijk ook dat de strafvordering ten aanzien van de
aard van de straf minder consistent is dan ten aanzien van
de hoogte van de straf.

5.7 Enkele kenmerken van de strafrechtelijke procedure en het
verband met de straf
In het schema op blz. 32 is weergegeven dat niet alleen de
kenmerken van het delict en de dader verondersteld worden
van invloed te zijn op de straf, maar ook bepaalde aspecten
van de strafrechtelijke procedure. Het gaat hier met name
om de toepassing en duur van de preventieve hechtenis en de
aanwezigheid van een voorlichtings- of een psychiatrisch
rapport. Deze procedurevariabelen nemen een enigszins dub-
belzinnige positie in, omdat ze waarschijnlijk niet alleen
van invloed zijn op de straf, maar zelf ook, evenals de
straf, beinvloed worden door de aard van de zaken. Dit laat-
ste kan betekenen dat een eventuele samenhang tussen de pro-
cedure-variabelen en de straf slechts het gevolg is van het
feit dat beiden beïnvloed werden door dezelfde delict- en
daderkenmerken. In het volgende is geprobeerd hierover meer
duidelijkheid te krijgen.

Voor alle delicten in het onderzoek geldt dat in het meren-
deel van de zaken preventieve hechtenis werd toegepast. Ten
aanzien van de rapportage waren er aanzienlijke verschillen
per delict. In tabel 19 is een en ander weergegeven.
Met betrekking tot de rapportage is er een soort scheidslijn
tussen de levensdelicten en de overige delicten. Ligt het
percentage zaken waarbij een voorlichtings- en/of een psy-
chiatrisch rapport werd aangevraagd bij verkrachting en de
vermogensmisdrijven rond de 65%, bij moord en doodslag is
dit meer dan 80%. Bij diefstal in vereniging niet braak von-
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den we het hoogste percentage voorlichtingsrapporten, bij
moord en doodslag juist vooral psychiatrisch rapporten. Ove-
rigens werd naast een psychiatrisch rapport bijna altijd ook
een voorlichtingsrapport aangevraagd.

Tabel 19. Toepassing van de preventieve hechtenis en rapportage in verband met de onderzochte
delicten.

Delicten Totaal aan-
zaken

preventieve
hechtenis

geen
rapport

voorlichtings-;
rapport ;

voor]. + psy- ;
chiatrisch rap.

psychiatrisch
rapport

abs % % uitsi. totaal % totaal uitsi
% % %

Diefstal in
vereniging 552 75 31 57 68 11 13 2
met braak

Afpersing 227 74 38 32 59 27 31 4

Diefstal met 373 83 36 40 60 20 24 4geweld

Gekwalifi-
ceerde dood- 13 92 8 15 77 62 77 15
slag

Doodslag 126 92 19 24 76 52 58 ; 6

Moord 41 93 15 15 74 59 71 12

Verkrachting 195 70 36 31 58 27 33 6

Voor alle delicten geldt dat de duur van de preventieve
hechtenis, en in mindere mate het al of niet aanwezig zijn
van een psychiatrisch en/of voorlichtingsrapport, duidelijk
samen bleken te hangen met vooral de hoogte van de gevange-
nisstraf (bijlage 9). Psychiatrische rapportage hangt sterk
samen met een lang durende preventieve hechtenis. In die ge-
vallen werd ook meestal een hoge gevangenisstraf geëist. Dit
kan gewoon betekenen dat de ingewikkeldste of "zwaarste" za-
ken, waarin een psychiatrisch rapport noodzakelijk werd ge-
acht, door hun aard (én door het feit dat. de rapportage eni-
ge tijd vergt) tot een langere duur van de preventieve hech-
tenis leidden, en dat de aard van de zaak tevens leidde tot
een hoge straf. Indien dit het geval is dan zou het verband
tussen de procedure-variabelen en de straf verdwijnen wan-
neer de relevante daad- en daderkenmerken constant worden
gehouden.

Omdat vooral de duur van de preventieve hechtenis duidelijk
verband hield niet de straf en bovendien min of meer een in-
dicatie was voor de rapportage werd alleen voor de preven-
tieve hechtenis de zelfstandige invloed op de straf nage-
gaan. Hiertoe werd deze variabele samen met de relevante
daad- en daderkenmerken met de straf in verband gebracht.
Het resultaat is in tabel 20 weergegeven.
Uit de tabel is af te leiden dat de duur van de preventieve
hechtenis wel degelijk een zelfstandige invloed heeft op de
straf. Na toevoeging van deze variabele aan de daad- en da-
derkenmerken blijkt immers dat de straf inderdaad beter
wordt voorspeld.
Het is duidelijk dat, behalve bij moord en doodslag, juist
de hoogte van de straf door de preventieve. hechtenis wordt
beïnvloed. Bij diefstal in vereniging met braak is daarnaast
ook sprake van enige invloed van de preventieve hechtenis op
de aard van de straf. Bij moord en doodslag is er omgekeerd
juist geen invloed op de hoogte van de straf maar wel op de
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Tabel 20. De voorspelbaarheid van de straf door/daad- en daderkenme,rken alleen
en samen met de preventieve hechtenis

Delict

diefstal in vereni-
ging met braak

afpersing

diefstal met geweld

moord en doodslag

verkrachting

Percentage verklaarde variantie door

daad- en dader- daad- en daderken-
kenmerken merken + preventieve

hechtenis

aard hoogte aard hoogte
straf straf straf straf

12,2%*) 21,3% 16,8%*) 38,6%

9,6% 46,1% 10,6% 62,9%

6,2% 44,6% 6,9% 52,0%

17,8% 51,3% 28,0% 52,3%

14,1% 14,3% 17,0% 32,5%

*)De aard van de straf bij dit delict betrof naast de geheel of gedeeltelijk
onvoorwaardelijke straf ook de geheel voorwaardelijke gevangenisstraf.

aard. Het is dus niet alleen maar zo dat het soort zaken
waarin de preventieve hechtenis van lange duur is, ook de
zaken zijn die door hun aard leidden tot een hoge straf. Af-
gezien van de aard van de zaken maakt het kennelijk voor de
straf wat uit of en hoe lang de dader in preventieve hechte-
nis heeft gezeten. Wellicht kan dit als volgt worden ver-
klaard. De beslissing om preventieve hechtenis toe te passen
wordt genomen in een stadium dat er omtrent de zaak door-
gaans nog geen duidelijk beeld bestaat. Het is heel goed mo-
gelijk dat die beslissing de visie van de officier van jus-
titie op bv. de ernst van de zaak beïnvloedt. Zo kan een
zaak waarin de dader in preventieve hechtenis werd genomen
uiteindelijk door de officier als ernstiger worden beschouwd
dan een min of meer vergelijkbare zaak waarin dat niet ge-
beurde. Dit kan tot uiting komen in verschillen in strafvor-
dering in beide zaken.

5.8 De verschillen tussen de arrondissementen en jaren van ver-
oorde l ing
In het voorgaande is een beeld gegeven van de wijze waarop
in de drie onderzochte ressorten over het geheel genomen de
kenmerken van daad en daders, en daarnaast de duur van de
preventieve hechtenis verband houden met de geëiste straf-
fen. Een volgende vraag is nu of er verschillen bestaan tus-
sen de arrondissementen en tussen de jaren van veroordeling
ten aanzien van de strafvordering.
In hoofdstuk 3 is een beeld geschetst van de geëiste en op-
gelegde straffen per jaar en per arrondissement. Op het eer-
ste gezicht leek daaruit te kunnen worden afgeleid dat er
grote verschillen waren die echter mogelijk ook verklaard
konden worden door verschillen in aard en ernst van de in de
betrokken jaren en arrondissementen afgedane zaken.

Op dezelfde manier als in de vorige paragraaf de zelfstandi-
ge invloed van de voorlopige hechtenis werd nagegaan, werd
gekeken of de bovenbedoelde verschillen blijven bestaan.wan-
neer niet de aard en de ernst van de zaken rekening wordt ge-
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houden. De resultaten hiervan zijn in tabel 21 weergegeven.

Tabel 21. Voorspelbaarheid van de straf door daad- en daderkenmerken alleen en samen met het jaar
van veroordeling of met het arrondissement van afdoening.

Percentage variantie
van de straf ver-

art. 311, 4e en
5e

art. 317 art. 312 art. 287
289

en art. 242

klaard door: aard hoogte aard hoogte aard hoogte aard hoogte aard hoogte
v.d. v.d. v.d. V.d. v.d. v.d. V.d. V.d. V.d. V.d.
straf straf straf straf straf stra f straf straf straf straf

daad- en daderken- 12,2% 21,3% 9,6% 46,1% 6,2% 44,6% 17,8% 51,3% 14,1% 14,3%merken

daad- en daderken-
merken + jaar van 13,4% 21,51 9,7% 46,8% 6,2% 46,8% 18,8% 53,4% 15,3% 21,2%
veroordeling

daad- en daderken-
merken + arrondis- 17,8% 22,5% 16,3% 46,5% 11,1% 46,1% 18,7% 59,9% 16,4% 32,2%
sement

In bovenstaande tabel is te zien dat toevoeging van het jaar
van veroordeling als variabele in het algemeen geen of nau-
welijks verbetering oplevert van de voorspelbaarheid van de
straf. Alleen bij verkrachting is er kennelijk verschil tus-
sen de jaren ten aanzien van de hoogte van de straf. Het
blijkt, ook als we rekening houden met de aard en de ernst'
van de zaken, dat vooral in 1976 langere gevangenisstraffen
werden geëist.

Wanneer naast de daad- en dadergegevens ook het arrondisse-
ment in de beschouwing wordt betrokken dan blijkt bij dief-
stal in vereniging met braak, afpersing en diefstal met ge-
weld de aard van de straf wat beter te kunnen worden voor-
speld. Dit betekent dat bij de afdoening van deze delicten
de arrondissementen niet of nauwelijks van elkaar verschil-
len wat de hoogte van de straf betreft. Bij moord en dood-
slag en verkrachting is dit eerder andersom. Bij de afdoe-
ning van deze delicten verschilden de arrondissementen juist
ten aanzien van de hoogte van de straf van elkaar.

Op basis van de Canals-uitkomsten is ook nagegaan welke ar-
rondissementen met betrekking tot de strafvordering op el-
kaar lijken en welke van elkaar verschillen. In figuur 8 is
af te lezen dat er tussen alle arrondissementen min of meer
grote verschillen bestaan. Over het geheel genomen zijn er
bij diefstal met geweld de grootste uitschieters (de hoogste
score is 4.04, de laagste -2.38). Bij diefstal in vereniging
met braak is de spreiding het kleinst (met uiterste scores
van 1.84 tot -.1.69).
Van de arrondissementen met de meest afwijkende positie ble-
ken slechts enkele min of meer consistent in de aard van de
afwijking. Zo bleek in Middelburg ten aanzien van de drie
vermogensdelicten steeds relatief vaak een geheel onvoor-
waardelijke gevangenisstraf te zijn geëist. Bij twee van de-
ze delicten was dat ook in Amsterdam het geval. Omgekeerd
werden in Utrecht en Alkmaar bij twee van de vermogensdelic-
ten juist meer dan in de andere arrondissementen deels voor-
waardelijke gevangenisstraffen geëist (bij diefstal in ver-
eniging met braak ook geheel voorwaardelijke straffen). Bij
het derde vermogensdelict vonden we daarentegen in Alkmaar
juist weer meer geheel onvoorwaardelijke straffen. Bij moord
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Figuur 8. Getransformeerde scores (optimale schaling) van de variabele
"arrondissement van afdoening", per delict.

diefstal in vereniging met braak diefstal met geweld

1.84

11

-1.69 i

11

11

11

11

11

1 2 3 4 5 6 7 4 9 10 11 12

m E
-°' E

S é °a v° o : E

3 8 g 8 f á a=S m F n c s°

afpersing

4.04

• • !

-2.38a

• •

11

1 2 3 4 S 6 7 4 9 10 11 12

ó E r m Es r c V C ° E

m° ° ° E = Y ° 3 = ° 1
^` c ^ ó É y é Y

$ m^ d^ 8 f a á x 5

moord en doodslag

2.29

11

11

11

11

11

11

11

.2.03.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

v m E ó
S °° v Y Y 5 Em° ° t E x L Y

u
s c $' f á G 28 m F ó

verkrachting

1 2 3 4 5 6 7 4 9 10 11 12
w E

c
L.. c ó ó ó E

m° É= i v y É° 9 ó Y
$ ° ó c É

g m f ,^ á 8 f a á s^

1 2 3 4 S 6 7 J 9 10 11 12

E m E

c
Y °o á 'v y

E c
Y

g m y o ó f a< x 5

75



en doodslag en verkrachting, waarbij de arrondissementen
juist ten aanzien van de hoogte van de straf verschilden,
bleken in Amsterdam en Haarlem steeds relatief lange straf-
fen te zijn geëist.
Uitzonderlijke posities worden ingenomen door:

art. 311,
ten 4e en 5e art. 312 art. 317 art. 242 art. 287/289

vaak ov-vv straf

vaak ov straf

lage straf

hoge straf

Utrecht Utrecht Den Bosch

Alkmaar Alkmaar Breda

Den Haag

Middelburg Middelburg Amsterdam

Haarlem Maastricht Middelburg

Breda Alkmaar

Amsterdam

Den Bosch Dordrecht

Alkmaar

Roermond Den Haag

Amsterdam Amsterdam

Haarlem Haarlem

De overige arrondissementen die een "uitzonderlijke" positie
innamen deden dit doorgaans slechts met betrekking tot één
delict, of weliswaar bij meer delicten, maar dan in tegen-
overgestelde richting.

Samenvattend kan gezegd worden dat de arrondissementen ten
aanzien van de strafvordering verschillen vertonen. Bij alle
delicten blijken er een aantal arrondissementen te zijn die
sterk 'afwijken van de overige, die overigens onderling ook
weer lichte verschillen vertonen. Het is niet zo dat de uit-
zonderlijke positie van de desbetreffende arrondissementen
waarschijnlijk slechts geweten kan worden aan een gering
aantal afgedane zaken. Het zou kunnen dat het in die enkele
gevallen om zeer specifieke, "a-typische", zaken ging, die
op een andere manier de straf bepaalden dan uit het algemene
beeld naar voren kwam. Weliswaar zou zoiets misschien in
Middelburg het geval geweest kunnen zijn,. gezien het kleine
aantal zaken, maar daar staat tegenover dat de afwijkingen
in dit arrondissement steeds in dezelfde richting waren. Bo-
vendien waren het ook "grotere" arrondissementen die sterk
afwijkende posities innamen. Tenslotte bleek niet dat arron-
dissementen binnen een ressort in het algemeen meer met el-
kaar overeenkwamen.
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6 De vragenlijsten

6.1 Inleiding
A s aanvulling op het dossieronderzoek werd aan officieren
van justitie in het ressort Den Haag, en later eveneens in
het ressort Arnhem, gevraagd gedurende een bepaalde periode,
steeds wanneer zij een zaak betreffende een ernstig delict
behandelden, met behulp van een vragenlijst aan te geven
welke factoren zij bij het bepalen van de eis een rol lieten
spelen. Dit werd gedaan omdat, zoals reeds eerder is aange-
geven, er aan een dossieronderzoek in principe een aantal
beperkingen zijn verbonden. In de eerste plaats is het niet
onaannemelijk dat ook informatie.welke niet in de strafdos-
siers is vastgelegd van invloed is op de eis. Hierbij valt
te denken aan informatie over het motief van de dader, zijn
houding tegenover het door hem gepleegde misdrijf (20), e.d.
In de tweede plaats is het dossieronderzoek weliswaar ge-
schikt om samenhangen tussen bepaalde kenmerken van delict
en dader en de straf aan het licht te brengen, maar daaruit
kan niet zonder meer de conclusie verbonden worden dat offi-
cieren van justitie aan die factoren daadwerkelijk veel
waarde hechtten. Het biedt met andere woorden niet de moge-
lijkheid om rekening te houden met de wijze waarop zij de
tot hun beschikking staande informatie waarderen en laten
meespelen bij het bepalen van de eis. Dit kan met het vol-
gende voorbeeld worden toegelicht. In het dossieronderzoek
kwam de variabele "provocatie door het slachtoffer" voor.
Dat betekende dat de vraag of het slachtoffer in een bepaal-
de zaak wel of niet had geprovoceerd of aanleiding had gege-
ven werd beoordeeld door een codeur (in zeer twijfelachtige
gevallen na overleg), die wellicht heel andere opvattingen
had over wat onder provocatie moet worden verstaan dan de
officier die deze zaak behandelde. Maar, ook al betroffen de
meeste variabelen gelukkig feitelijkheden die minder inter-
pretatiemoeilijkheden opleverden, toch zal een officier ook
deze feiten op een bepaalde manier "kleuren". Door middel
van de vragenlijst werd daarom geprobeerd de officieren zelf
"aan het woord te laten".
Nu heeft deze meer directe methode ook zijn bezwaren. In een
complex van met elkaar samenhangende gegevens zullen niet
gemakkelijk die elementen aan te wijzen zijn welke wel en
welke geen rol speelden bij het bepalen van de straf. Daar-
naast spelen problemen een rol die te maken hebben met de
selectiviteit van het geheugen, de neiging om "sociaal wen-
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selijke" antwoorden te geven, en dergelijke. Een combinatie
van gegevens over de strafvordering uit het dossieronderzoek
en de gegevens uit de door officieren ingevulde vragenlijs-
ten over de wijze waarop zij een aantal ernstige delicten
hebben afgedaan geeft waarschijnlijk vooralsnog de beste in-
formatie.
In de lijst zijn vragen opgenomen met betrekking tot een
aantal basisgegevens over de dader en het delict, aangevuld
met enkele nadere gegevens ten behoeve van een completer
beeld van de zaak. Daarnaast komen vragen aan de orde die
doorgaans niet in de dossiers staan maar waarvan aannemelijk
is dat ze wel op één of andere manier van invloed zijn. Na-
dat de officieren door middel van het beantwoorden van deze
vragen een globaal beeld hebben geschetst van de betreffende
zaak geven zij tevens aan op welke wijze zij met deze facto-
ren rekening hebben gehouden bij het bepalen van de eis.

De bedoeling was dat de lijsten werden ingevuld bij de vol-
gende delicten, gepleegd door strafrechtelijk meerderjari-
gen:
- diefstal in vereniging met braak (om praktische redenen

werden van dit delict alleen die zaken genomen welke voor
het parketoverleg inzake zware criminaliteit in aanmerking
komen-)

- diefstal met geweld
- afpersing
- (gekwalificeerde) doodslag
- moord
- verkrachting
- gekwalificeerde en zware mishandeling

Alvorens de resultaten weer te geven zullen eerst enkele op-
merkingen worden gemaakt over de bevindingen met de gevolgde
procedure.

6.2 Het invullen van de vragenlijsten; enkele opmerkingen bij de
gevolgde procedure
De bedoeling was dat de officieren in het ressort Den Haag
bij alle zaken betreffende de hiervoor genoemde delicten,
welke zij vanaf maart 1978 behandelden, een lijst invulden.
Hierdoor zou een zo volledig mogelijk beeld verkregen kunnen
worden dat niet vertekend is, wat bij een selectie van be-
paalde zaken wel het geval zou kunnen zijn. Ook zou het op
deze manier mogelijk zijn voldoende aantallen te krijgen om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De periode waarover
de lijsten zouden worden ingevuld, werd afhankelijk gesteld
van het aantal ingevulde formulieren.
Een jaar later, vanaf april 1979, ging hetzelfde project ook
in het ressort Arnhem van start, weliswaar met een iets ge-
wijzigde vragenlijst. De verandering bestond met name uit de
toevoeging van een aantal vragen met betrekking tot het par-
ketoverleg over de afdoening van de betreffende zaken. Deze
lijst is opgenomen in bijlage 11.
Het aantal uiteindelijk ingevulde formulieren bleef ver be-
neden de verwachting. In totaal waren er slechts 94. Op de
implicaties van deze lage respons voor de interpretatie van
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de resultaten komen we in het volgende nog terug.
Over de ervaringen van de officieren niet de lijst (hoelang
doet men erover, worden de vragen als zinnig ervaren, en
dergelijke) zijn slechts weinig gegevens. Uit het ressort
Den Haag werd vernomen dat naast het negatieve aspect van de
tijd die het invullen van de formulieren vergde (genoemd
werdentijden van 15-20 minuten en ruim een half uur) en het
feit dat de lijst bij sommige zaken lastig is in te vullen,
de lijst toch ook werd beschouwd als een steun in de rug.

6.3 De resultaten

6.3.1 Inleiding
Het is duidelijk, gezien de in de vorige paragraaf beschre-
ven bevindingen, dat aan de twee voorwaarden om betrouwbare
uitspraken te kunnen doen, namelijk voldoende aantallen in-
gevulde vragenlijsten en een zo volledig mogelijk beeld, nu
eigenlijk niet is voldaan. Niettemin kan er toch wel iets
over gezegd worden. Allereerst volgt hieronder een overzicht
van de delicten waarop ze betrekking hadden en de arrondis-
sementen waar ze vandaan kwamen.

Tabel 22. De door de officieren van justitie ingevulde vragenlijsten per arrondissement
per delict (zoals primair tenlaste werd gelegd).

art. 311,

ten 4een 5e

art. 317 art. 312 artt.300-
303

artt. 278
en 289

art. 242 andere
X)

totaal

Den Haag 1 - - - 92) - - 10
Rotterdam - - 1 - 7 - - 8

Dordrecht - - 1 - 3 - - 4
Middelbui 6 61) 1 1 3 - 25) 19

Arnhem 1 - 1 - 7 1 - 10
Almelo - 13) 2 2 74) 3 22) 17
Zutphen 4 4 46) 3 5 - - 20

Zwolle - - 31) 3 6

totaal 12 111) 131) 6 442)4) 4 4 94

*) Deze delicten zijn in het vervolg buiten beschouwing gelaten

1) Inclusief 1 geval van medeplichtigheid
2) Eén van deze zaken betrof een poging tot uitlokking van moord
3) Naast afpersing was bij deze zaak ook poging tot zware mishandeling ten laste gelegd
4) Inclusief 2 gevallen van medeplichtigheid
5) Deze zaken betroffen art.249' en art.246, subs. art.302
6) Naast diefstal met bedreiging was ook diefstal in vereniging met braak ten laste

gelegd
7) Deze zaken betroffen openbare geweldpleging

Hoewel te verwachten was dat zich in Den Haag, Rotterdam en
Arnhem de meeste zware zaken zouden voordoen, kwamen er
juist uit deze arrondissementen naar verhouding weinig for-
mulieren terug. Afgaand op de aantallen zou men eerder de
indruk krijgen dat de zware criminaliteit zich voornamelijk
concentreerde in Zutphen, Middelburg en Almelo. Dit is na-
tuurlijk niet het geval; we hebben hier te doen met een
klein gedeelte van de zaken waarop dit onderzoek in principe
was gericht.
De cijfers laten zien dat de formulieren uit de drie groot-
ste arrondissementen uitsluitend betrekking hebben op de
meest ernstige delicten (moord en doodslag), terwijl ze uit
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de andere arrondissementen (behalve Dordrecht) wat vaker ook
de minder ernstige delicten betreffen. In het algemeen ge-
sproken zal, gezien de context van dit onderzoek, eerder een
vragenlijst ingevuld zijn bij een zaak die men ernstig vindt
dan bij een minder ernstige zaak. Het is voorstelbaar dat in
Den Haag, Rotterdam en Arnhem, waar het aanbod van ernstige
delicten in het algemeen groter zal zijn dan in de andere
arrondissementen, alleen de meest ernstige delicten (zoals
de levensdelicten) in aanmerking kwamen. In de arrondisse-
inenten waar zware criminaliteit wat minder vaak voorkomt
werden delicten wellicht eerder als ernstig beschouwd.
Het kleine aantal formulieren legde beperkingen op aan de
bewerkingen die op het onderzoekmateriaal konden worden toe-
gepast. Hierdoor bleven ook de resultaten enigszins opper-
vlakkig. Ze laten bovendien niet zonder meer generalisaties
toe naar andere dan de onderzochte delicten. Niettemin bie-
den ze ook in deze beperkte zin interessante informatie.

6.3.2 Beschrijving van de zaken
Zoals in de vorige paragraaf reeds werd verondersteld is de
aard en vooral de ernst van de zaken waarschijnlijk sterk
beïnvloed door de selectie die de officieren bij het invul-
len van de vragenlijsten hebben toegepast. Zo is er een
oververtegenwoordiging van moord en doodslag, terwijl van de
vermogensdelicten uitsluitend voltooide delicten in het on-
derzoek kwamen. Trouwens,ook van moord en doodslag was het
aantal voltooide delicten in verhouding hoger (namelijk iets
meer dan de helft) dan verwacht kan worden op grond van het
dossieronderzoek. Bij zware mishandeling werd weliswaar een
aantal keren een poging ten laste gelegd, maar het slacht-
offer had in deze gevallen wel steeds letsel opgelopen.
Bij de vermogensdelicten bleek het per zaak meestal cm meer
dan één delict te gaan, vrijwel steeds gepleegd volgens een
vooropgezet plan of na enig overleg en ook vrijwel nooit on-
der invloed van drank (of drugs). Bij afpersing en diefstal
met geweld werd bovendien in bijna alle gevallen gebruik ge-
maakt van een wapen (voornamelijk dreiging met een vuurwa-
pen). Tenslotte waren de daders vrijwel allemaal recidivis-
ten. Van enkele buitenlanders was het justitieel verleden
onbekend. Op een enkele uitzondering na had bovendien geen
van hen werk. We hebben hier kennelijk te doen met georgani-
seerde, of min of meer "professioneel" gepleegde misdrijven.
Uit het dossieronderzoek bleek echter juist dat dergelijke
zaken slechts een klein deel uitmaken van het totaal van de-
ze delicten die vervolgd worden. Eén en ander wijst erop dat
de ingevulde vragenlijsten inderdaad slechts betrekking heb-
ben op de naar verhouding zwaarste zaken.
Hoewel moord en doodslag in de meeste gevallen impulsief wa-
ren gepleegd hadden toch vrijwel alle daders één of ander
wapen gebruikt. Van degenen die voor moord, doodslag, mis-
handeling of verkrachting terechtstonden was ongeveer de
helft first offender, dat wil zeggen dat ze niet eerder voor
één of ander delict waren veroordeeld. Zij hadden ook vaker
dan de plegers van een vermogensdelict werk toen zij het de-
lict pleegden. Onder de plegers van moord en doodslag waren
4 vrouwen.
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Door de officieren werd aangegeven hoe ernstig zij het de-
lict vonden in termen van de gevolgen voor het slachtoffer
(of andere betrokkenen) en van maatschappelijke onrust. Ge-
zien. de aard van de delicten werd hiervoor een schaal (21)
gebruikt die liep van "deze zaak is relatief in mindere mate
ernstig" tot "deze zaak is relatief extreem ernstig" met
"ernstig" als middelpunt. Ondanks de aard van de onderzochte
delicten veronderstelden we dat binnen elke delictskwalifi-
catie de zaken een groot verschil in ernst te zien zouden
geven, vooral ook omdat pogingen waren inbegrepen. Zoals
reeds werd opgemerkt waren door de selectie door de officie-
ren de ernstiger zaken oververtegenwoordigd. Daarmee in
overeenstemming werd een groot deel van de zaken als ernstig
of zelfs extreem ernstig beoordeeld (voor het merendeel
moord en doodslag). Verkrachting en de vermogensdelicten
werden vaker als "minder ernstig" beschouwd.

Ernst van het delict

in
mindere

mate
ti

extreem
niet
in-

in termen van:
erns g ernstig ernstig gevuld

1 2 3 4 5

- gevolgen voor
slachtoffer of
andere betrokkenen - 17 19% 22 25% 13 14% 37 42% 1

- maatschappelijke
onrust - 12 14% 17 20% 41 48% 15 18% 5

Naast de gegevens over het delict en de dader werd ook geno-
teerd wat de dader als motief had opgegeven en in hoeverre
dit aannemelijk werd geacht. Bovendien werd door de officie-
ren aangegeven wat hun indruk was van de houding van de ver-
dachte tegenover het delict en of ze vonden dat de verdachte
bij het gerechtelijk vooronderzoek meewerkte of niet. De mo-
tieven waren zeer divers, maar verwezen niettemin in grote
lijnen, zoals te verwachten, naar "geldgebrek" bij de ple-
gers van de vermogensmisdrijven, en "zich bedreigd voelen/
gedrag slachtoffer" door degenen die een geweldsmisdrijf
pleegden. In ongeveer de helft van alle gevallen werd het
door de verdachte opgegeven motief ook aannemelijk geacht.
Onder degenen die diefstal in vereniging met braak of dief-
stal met geweld hadden gepleegd was er vrijwel geen die zijn
daad (daden) betreurde, althans,, zij toonden zich naar het
oordeel van de officier onverschillig. Onder de plegers van
afpersing en de geweldsdelicten waren er meer die zich be-
rouwvol toonden.
In het algemeen, maar vooral bij moord en doodslag, werkten
de verdachten wel mee bij het gerechtelijk vooronderzoek.
Dit meewerken bestond voornamelijk uit het afleggen van een
bekentenis. Ontkennen, het afleggen van tegenstrijdige ver-
klaringen, vaagheid over de toedracht van het delict of over
persoonsgegevens werden het meest genoemd als vorm van niet
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meewerken. Overigens kwam het ook wel voor dat een als mee-
werkend ervaren verdachte in bepaalde opzichten wel degelijk
ook "tegenwerkte", of omgekeerd.
Ondanks het feit dat de meeste verdachten naar het oordeel
van de officier meewerkten werden hun verklaringen meestal
toch niet (erg) betrouwbaar geacht. Niettemin zijn de meeste
betrouwbaar geachte verdachten te vinden onder degenen die
meewerkten. Het is niet te zeggen of de indruk dat de afge-
legde verklaringen betrouwbaar zijn, beïnvloed wordt door
het feit dat de verdachte meewerkte (bekende) of omgekeerd!

6.3.3 Factoren die een rol speelden bij het bepalen van de eis
De kern van de vragenlijst bestond uit het gedeelte waarin
door de officieren kon worden aangegeven met welke aspecten
van de zaak zij rekening hadden gehouden bij het bepalen van
de eis, en of zij het betreffende aspect als een verzwarende
of een verzachtende omstandigheid beschouwden. Naast de ge-
gevens die verwezen naar de (materiële) ernst van het de-
lict, de wijze waarop het was gepleegd en de omstandigheden
die tot het delict hadden geleid, het strafrechtelijk verle-
den en de werksituatie van de verdachte ging het hier ook om
de houding van de verdachte tegenover het delict en de mate
waarin hij bij het gerechtelijk vooronderzoek mee- of tegen-
werkte. Eveneens kon worden aangegeven in hoeverre de con-
clusies van het psychiatrisch rapport of het voorlichtings-
rapport in de overwegingen een rol hadden gespeeld. Tenslot-
te stond het aan officieren vrij elk ander gegeven te noemen
dat hen (mede) tot hun eis had gebracht.
Een belangrijke algemene bevinding is dat er slechts weinig
factoren zijn die in een groot aantal zaken in overweging
werden opgenomen. Weliswaar waren er in de vragenlijst gege-
vens opgenomen die door de verscheidenheid van'delicten na-
tuurlijk niet op elke zaak van toepassing waren, en in die
gevallen dus ook geen rol konden spelen, maar daarnaast wa-
ren er gegevens die wèl vaker van toepassing waren maar toch
slechts zelden in de beschouwing werden betrokken.
Behalve de enkele factoren die bij de meeste zaken wel door
de officieren in aanmerking werden genomen, was er een grote
variatie in zowel de aard al's het aantal factoren dat daar-
naast ;per zaak nog een rol speelde bij het bepalen van de
eis.
In het volgende zijn enkele meer algemene tendenzen aangege-
ven.

a. (Dossier)gegevens over daad en dader
In overeenstemming met de resultaten van het dossieronder-
zoek werd bij alle delicten de materiële ernst (de gevolgen
voor het slachtoffer) vrijwel steeds genoemd als factor
waarmee rekening was gehouden, evenals trouwens de door het
delict ontstane maatschappelijke onrust. Dit wil overigens
niet zeggen dat deze factoren ook altijd het zwaarst wogen.
Andere aspecten van de zaak die eveneens vaak genoemd werden
en soms meer gewicht in de schaal legden dan de ernst zullen
hier per categorie worden genoemd.
Bij moord, doodslag en mishandeling speelde een ander gege-
ven dat een indicatie is voor de ernst, namelijk het aantal
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slachtoffers, eveneens een rol, zij het minder vaak. Dit is
enigszins verwonderlijk omdat het hier meestal om één
slachtoffer ging. Bij nadere beschouwing blijkt dat dit ge-
geven niet steeds los werd gezien van de ernst van het let-
sel. Nu ligt wel voor de hand dat meer slachtoffers met ern-
stigletsel zwaarderwegen dan hetzelfde aantal slachtoffers
met minder ernstig letsel. Hier bleek echter dat ernstig, of
vooral dodelijk letsel in veel gevallen ook zwaarder woog
als het "slechts" één slachtoffer betrof.
Een belangrijke variabele bij deze delicten was het wapenge-
bruik. Zoals we zagen was volgens de resultaten van het dos-
sieronderzoek het wapengebruik bij moord en doodslag alleen
van invloed op de straf bij de pogingen. Inderdaad werd ook
bij de onderhavige zaken het wapengebruik bij de pogingen
altijd als verzwarende omstandigheid genoemd. Bij de vol-
tooide delicten werd het daarentegen een aantal keren buiten
beschouwing gelaten. Ook bij mishandeling was het wapenge-
bruik, waar dit voorkwam, steeds verzwarend. Dit gegeven be-
vestigt de in hoofdstuk 4 geformuleerde veronderstelling dat
bij relatief minder ernstige zaken andere factoren dan de
materiële ernst een belangrijker rol gaan spelen.
De omstandigheden die tot het plegen van het delict leidden
konden zowel verzwarend als verzachtend zijn. Hetzelfde
geldt voor de "kwetsbaarheid" van het slachtoffer. De indruk
bestaat dat beide aspecten nogal eens op ongeveer dezelfde
wijze zijn geinterpreteerd, vooral daar waar de "kwetsbaar-
heid" als verzachtende omstandigheid eerder een verwijzing
lijkt naar de mate waarin (het gedrag van) het slachtoffer
zelf een aanleiding voor het delict vormde. Voorts bleek
dat wanneer de dader onder invloed was van drank, dit feit
door sommige officieren als verzwarende omstandigheid werd
beschouwd, door andere daarentegen juist als een verzachten-
de. Hoewel dit aspect naar verhouding niet zo vaak een rol
speelde, was dit op zich een merkwaardig gegeven waarvoor op
grond van de informatie in de formulieren geen verklaring
was te vinden.
Tenslotte was iets meer dan een kwart van de plegers van
moord, doodslag of mishandeling al eens eerder voor eenzelf-
de soort delict veroordeeld. Zonder uitzondering werd dit in
deze gevallen als een verzwarende omstandigheid gerekend.-

Over de verkrachtingszaken kunnen we kort zijn. Er waren
slechts 4 van deze zaken, en naast de gevolgen voor het
slachtoffer en de maatschappelijke ernst speelden in drie
van de vier keer de omstandigheden die tot het delict leid-
den (welke dat ook mochten zijn) in lichte mate als verzach-
tende omstandigheden, een rol. Daarnaast werden de meeste
overige factoren een of twee keer genoemd.

Ook bij diefstal niet geweld en afpersing bleek naast de
ernst het wapengebruik (of de dreiging daarmee) het meest te
zijn genoemd als verzwarende omstandigheid. Dit is overeen-
komstig het resultaat van het dossieronderzoek. Iets minder
vaak speelde ook de mate van bewuste voorbereiding een rol,
in die zin dat wanneer er sprake was van een duidelijk voor-
opgezet plan dit altijd als een verzwarende factor gold.
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Vroegere veroordelingen voor eenzelfde soort delict golden
op één uitzondering na steeds als verzwarende omstandigheid.
Deze ene uitzondering betrof één veroordeling die betrekke-
lijk lang geleden had plaatsgevonden.

Bij diefstal in vereniging met braak tenslotte was naast de
ernst het aantal delicten dat blijkens het dossier zou zijn
gepleegd vrijwel steeds een overwegingsfactor. Nu ging het
in de meeste gevallen ook inderdaad om een enorm aantal de-
licten. In het ene geval waarin dit aspect geen rol speelde
was er slechts één delict gepleegd. Eerdere veroordelingen
voor hetzelfde delict werden eveneens in bijna alle geval-
len als een verzwarende omstandigheid beschouwd. Hoewel al-
le delicten tenminste na enig overleg waren gepleegd, gold
de mate van bewuste voorbereiding alleen als verzwarende om-
standigheid wanneer er sprake was van een duidelijk voorop-
gezet plan.

b. Indruk van de officier van justitie omtrent de verdachte
Van de gegevens die niet direct verwijzen naar het gepleegde
delict en ook niet uit het dossier zijn te halen - de hou-
ding van verdachte tegenover het delict en de mate waarin
hij meewerkte bij het gerechtelijk vooronderzoek - veronder-
stelden we dat ze eveneens een rol zouden kunnen spelen bij
het bepalen van de eis. Welnu, de houding van de verdachte
werd alleen bij moord en doodslag een vrij groot aantal ke-
ren als overwegingsfactor genoemd. Daarbij werd, zoals te
verwachten was, de houding van een verdachte die zich be-
rouwvol toonde doorgaans als verzachtende omstandigheid aan-
gemerkt, onverschilligheid daarentegen als verzwarende om-
standigheid.
Het feit dat de verdachte wel of niet meewerkte bij het ge-
rechtelijk vooronderzoek was naar verhouding het meest een
punt van overweging bij diefstal in vereniging met braak.
Wellicht speelt hier een rol dat deze zaken tamelijk inge-
wikkeld waren door het feit dat het meestal om zeer grote
aantallen delicten ging waarbij bovendien meer daders waren
betrokken. Een verdachte kan juist hier, door al of niet mee
te werken, het verloop van het gerechtelijk vooronderzoek,
naar wij aannemen, sterk beïnvloeden. Inderdaad waren het de
verdachten die niet alleen bekenden, maar ook "schoon schip
maakten" en informatie over mededaders verschaften wier me-
dewerking als een verzachtende omstandigheid werd beschouwd.
Het tegenovergestelde was het geval ten aanzien van verdach-
ten die op deze punten terughoudener waren, tegenstrijdige
verklaringen aflegden of anderszins verwarring zaaiden.

c. De rapportage door reclassering en psychiater
Over het geheel genomen bleef de invloed van het psychia-
trisch rapport en het voorlichtingsrapport tamelijk beperkt.
Hoewel er in het algemeen wel vaker een voorlichtingsrapport
dan een psychiatrisch rapport was, werd naar verhouding met
het psychiatrisch rapport aanmerkelijk vaker rekening gehou-
den. Voor zover echter het voorlichtingsrapport gewicht in
de schaal legde, was dit vrijwel steeds in positieve zin
voor de verdachte.
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d. Samenvatting
Samenvattend kan gezegd worden dat bij de geweldsmisdrijven
naast de materiële ernst van het delict vooral het wapenge-
bruik en de omstandigheden die tot het delict leidden (en de
rol die het slachtoffer daarbij speelde) belangrijke overwe-
gingsfactoren waren. Deze factoren verwijzen'naar de inten-
ties van de dader en de mate waarin hij (alleen) verantwoor-
delijk gesteld kon worden voor het ontstaan van het delict.
In deze zin - dat wil zeggen als indicatie voor de "schuld"
van de dader - moet wellicht ook het belang van het straf-
rechtelijk verleden worden geïnterpreteerd.
Bij de vermogensdelicten was naast de materiële ernst het
wapengebruik (voor zover van toepassing, dus niet bij art.
311, ten 4e en 5e) van belang, evenals de bewuste voorberei-
ding en het strafrechtelijk verleden. Ook deze aspecten ver-
wijzen naar de intenties van de dader, de "beroepsmatigheid"
en daarmee de schuld van de dader.

De hier genoemde aspecten hebben alle naar verhouding bij
veel zaken een rol gespeeld bij het bepalen van de eis.
Daarnaast was er echter nog een aantal factoren die bij een
beperkter aantal zaken in meer of mindere mate gewicht in de
schaal legden. Wat we hier vonden was dat de officieren in
het algemeen slechts een beperkt aantal gegevens een rol
lieten spelen. Echter, behalve de.bovengenoemde factoren die
bij de meeste zaken van belang waren, betrof het per zaak
wel steeds verschillende gegevens. Op de betekenis hiervan
zal in de nabeschouwing nader worden ingegaan.
Het zou tenslotte interessant geweest zijn wanneer had kun-
nen worden ingegaan op de vraag op welke wijze de factoren
waarmee de officieren zeiden rekening te houden de eis beïn-
vloedden. Echter, het te kleine aantal zaken, dat bovendien
betrekking had op verschillende delicten, èn de diversiteit
van aspecten die bij de beslissing een rol speelden maakten
dit in feite onmogelijk. Wel was er een zeker verband te
constateren tussen de ernst van het delict in termen van de
gevolgen voor het slachtoffer en de hoogte van de strafmaat,
maar waar een delict met zeer ernstige gevolgen juist tot
een relatief lage straf leidde, of omgekeerd, konden zeer
verschillende factoren daarvoor verantwoordelijk zijn. Meer
algemene tendenzen konden gezien de eerder genoemde beper-
kingen niet achterhaald worden. We zullen dit punt verder
laten rusten.

6.3.4 Strafdoelen
De lijst bevatte een vraag naar het doel dat men bij het be-
palen van de eis in de onderhavige zaak voornamelijk voor
ogen had. Van de 9 mogelijkheden werden er nooit minder.dan
2 genoemd, in sommige gevallen zelfs 8! De meest genoemde
strafdoelen waren het straffen van de dader (in de zin van
vergelden), het afschrikken van de betreffende dader en
normbevestiging. In het algemeen werd met de eis het minst
frekwent de resocialistie of het behandelen van de dader be-
oogd.
Het is interessant te zien hoe de strafdoelen samenhangen
met, de aard van de delicten. Zo werd het straffen van de da-
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der (vergelding) vrijwel steeds als doel genoemd bij dief-
stal in vereniging met braak en afpersing, maar ook in een
groot aantal gevallen van moord en doodslag. Dit laatste zou
men niet gauw verwachten omdat juist bij deze delicten veel
daders verminderd toerekeningsvatbaar werden geacht! Overi-
gens, voor zover de behandeling en resocialisatie van de da-
der werd beoogd, betrof dit wèl vooral degenen die wegens
moord, doodslag, mishandeling of verkrachting werden ver-
volgd.
Het afschrikken van deze dader was het tweede doel dat veel
werd genoemd, en wel vooral bij verkrachting en de vermo-
gensdel icten; normbevestiging, het derde doel, vooral bij
verkrachting en moord en doodslag.
Tenslotte is het opvallend dat met de straf niet vaker mede
conflictoplossing of het wegnemen van maatschappelijke on-
rust werd beoogd, wanneer men bedenkt dat de door het delict
veroorzaakte maatschappelijke onrust een van de meest ge-
noemde factoren was waarmee bij het bepalen van de straf re-
kening was gehouden.

6.3.5 De invloed van het overleg
Zoals reeds werd aangegeven had over de meeste zaken wel één
of andere vorm van overleg plaats gehad. In 50 gevallen was
de zaak in het parketoverleg besproken en 29 keer was over-
legd met één of meer collega's. Slechts in 11 gevallen was
over de afdoening van de zaak geen enkele vorm van overleg
geweest.
Op de in het ressort Arnhem en enkele keren ook in het res-
sort Den Haag gebruikte vragenlijsten (totaal 44 keer) kon
worden aangegeven wat de betrokken officier in een zaak zou
eisen voordat overleg plaats vond. In deze gevallen kon dus
worden nagegaan in hoeverre het overleg het oorspronkelijk
ingenomen standpunt beinvloedde. Steeds werd bovendien aan-
gegeven in hoeverre men de eis die men voor de zitting in
het hoofd had op grond van eventueel nieuwe informatie tij-
dens de zitting nog aanpaste.
In de meeste gevallen was de straf die op de zitting werd
geëist dezelfde als de straf die de betrokken officier voor
het overleg al dacht te gaan eisen. Voor zover kan worden
nagegaan werd onder invloed van het overleg 13 keer het oor-
spronkelijke standpunt gewijzigd. Als reden daarvoor werd
bv. de grotere ervaring genoemd van degene met wie was over-
legd. In een ander geval werd in het overleg een grotere na-
druk gelegd. op verzwarende aspecten, waarmee de behandelend
officier het in feite wel eens was. In andere gevallen werd
in het overleg het voorstel van de behandelend officier
overgenomen. Aangezien de conclusies van het overleg niet
altijd eenduidig waren en dan bv. alleen een onder- en bo-
vengrens voor de te eisen straf aangaven (of de variatie van
verschillende meningen van de deelnemers) was het in die ge-
vallen niet moeilijk aan het oorspronkelijke standpunt vast
te houden en tegelijkertijd binnen de min of meer ruime mar-
ges van de conclusie van het overleg te blijven. Een enkele
keer, wanneer de te eisen straf wel afweek-van de conclusie
van het overleg, werd daarbij opgemerkt dat "praktisch" niet
van het advies was afgeweken of dat het verschil, wanneer

86



men rekening hield met de voorlopige invrijheidstelling na
twee derde van de straftijd, in feite, kleiner was dan het
leek. Maar als het inderdaad praktisch gezien niet uitmaakte
of bv. de tbr na 2 jaar of na 3 jaar gevangenisstraf in gaat
dan blijft het interessant te weten waarom dan toch dit ver-
schil werd aangebracht.

6.3.6 De waarneming ter terechtzitting
Slechts in enkele gevallen kwamen er tijdens de zitting
nieuwe gezichtspunten met betrekking tot een zaak naar voren
die voor de officier belangrijk genoeg waren om naar aanlei-
ding daarvan de eis die hij oorspronkelijk in gedachten had
aan te passen. Zo kon bv. de inbreng van een psychiater tot
een behoorlijke verlaging van de strafeis leiden. Waar de
verdachte zich gemotiveerd toonde voor een behandeling was
dit een reden om op de zitting een groter voorwaardelijk
deel van de straf te eisen.
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7 Samenvatting en nabeschouwing

7.1 Inleiding
A v1Alvorens in te gaan op de betekenis die de resultaten van
het dossieronderzoek en de vragenlijsten zouden kunnen heb-
ben voor het strafvorderingsbeleid in gevallen van zware
criminaliteit zullen hieronder de belangrijkste resultaten
van beide onderzoeken worden samengevat.

Zoals in het eerste hoofdstuk werd gesteld was het doel van
het dossieronderzoek, dat op verzoek van de Resac-Den Haag
werd verricht, allereerst een beeld te krijgen van de straf-
vordering en straftoemeting in gevallen van zware criminali-
teit. Naast het verkrijgen van dit min of meer globale beeld
ging het voornamelijk om de vraag door welke factoren de
straf (we richtten ons met name op de eis) hoofdzakelijk
wordt bepaald. Aan de hand van deze gegèvens zou dan tevens
vastgesteld kunnen worden in hoeverre er tussen de arrondis-
sementen en de jaren van veroordeling verschillen bestaan in
strafvorderingsbeleid. Ten behoeve van dit onderzoek werden
de strafdossiers betreffende diefstal in vereniging met
braak, afpersing, diefstal met geweld, (gekwalificeerde)
doodslag, moord en verkrachting, ten aanzien waarvan in de
jaren 1973-1976 in de ressorten Den Bosch, Den Haag en Am-
sterdam vonnis was gewezen, onderzocht.
Hoewel door middel van het dossieronderzoek wel relaties aan
het licht gebracht kunnen worden tussen bepaalde dossierge-
gevens en de straf, kan op die manier geen rekening gehouden
worden met de wijze waarop de officieren van justitie de tot
hun beschikking staande informatie waarderen en laten mee-
spelen bij het bepalen van de straf. Als aanvulling-op het
dossieronderzoek werd daarom aan de officieren in het res-
sort Den Haag en in een later stadium ook het ressort Arnhem
gevraagd om met behulp van een vragenlijst steeds aan te ge-
ven welke factoren van belang waren bij het bepalen van de
strafmaat in zaken betreffende zware criminaliteit die zij
in een bepaalde periode behandelden.

7.2 - Het dossieronderzoek
Op het eerste gezicht gaven de gegevens uit de dossiers, zo-
als weergegeven in hoofdstuk 3, ten aanzien van zowel de ge-
eiste als opgelegde straffen inderdaad grote verschillen te
zien tussen de arrondissementen en, in mindere mate, de ja-
ren van veroordeling. Ook wat de toepassing van de preven-
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tieve hechtenis en het gebruik van voorlichtings- en psy-
chiatrische rapporten betreft werden met name per arrondis-
sement verschillen gevonden. Deze gegevens lieten evenwel
niet zonder meer de conclusie toe dat er kennelijk beleids-
verschillen bestonden, aangezien geenszins vaststond dat per
arrondissement en per jaar van veroordeling de aard en de
ernst van de afgedane zaken vergelijkbaar waren.
Vervolgens werd een beeld geschetst van de daad- en dader-
kenmerken die samenhingen met de aard en hoogte van de ge-
eiste gevangenisstraffen (andere strafsoorten bleven buiten
beschouwing omdat ze in dit onderzoek bijna niet voorkwa-
men). Daarbij realiseerden we ons dat wel gesteld is dat het
niet mogelijk is een nauwkeurig beeld te krijgen wanneer de-
ze samenhangen niet onderzocht worden op het niveau van de
individuele officier van justitie. Wanneer officieren ver-
schillen in de wijze waarop zij strafzaken afdoen - en de
aanwijzingen dat dit inderdaad zo is zijn ruim voorhanden -
kunnen hierdoor bepaalde verbanden verdoezeld worden. We
gingen er echter vanuit dat het desondanks van belang is te
achterhalen welke specifieke kenmerken van een zaak in het
algemeen gesproken eerder leiden tot een hogere, of juist
een lagere, straf. Bedoeld worden hier de "grote lijnen" ten
aanzien waarvan er onder officieren kennelijk enige overeen-
stemming bestaat. Als uitgangspunt formuleerden we de veron-
derstelling dat het soort gegevens dat een rol speelt ver-
schilt per delict, hoewel in het algemeen de materiële
ernst, in termen van de gevolgen voor het slachtoffer of de
benadeelde, de straf in eerste instantie zal bepalen. We
veronderstelden tevens dat het behalve van de aard ook van
de ernst van een delict zou afhangen welke factoren daar-
naast op de straf van invloed zouden zijn.

Bezien we nog eens de variabelen die het meest verband hiel-
den met de straf dan blijkt dat in de meeste opzichten de in
hoofdstuk 4 geformuleerde veronderstellingen worden beves-
tigd. Bij alle delicten was de ernst van het feit in de eer-
ste plaats belangrijk. Vooral de hoogte van de straf werd
hierdoor bepaald. Daarnaast waren er, voor elk van de onder-
zochte delicten weer andere, verschillende factoren van be-
lang.

Alleen bij het minst ernstige delict in dit onderzoek, name-
lijk diefstal in vereniging met braak bleken twee daderken-
merken evenzeer van inv oed, namelijk de leeftijd van de da-
der en de recidive. Deze twee variabelen bepaalden echter in
sterke mate juist de aard van de straf.
Bij diefstal met geweld en afpersing was naast de waarde van
het gestolene vooral het wapenbezit van belang (met name de
vraag of de dader een vuurwapen had). Het feit dat de ernst
van het toegebrachte letsel bij afpersing geen, en bij dief-
stal met geweld slechts in beperkte mate verband hield met
de straf was niet in overeenstemming met de verwachtingen.
Hierbij moet wel bedacht worden dat bij afpersing in een re-
latief klein aantal gevallen sprake was van letsel, terwijl
bij diefstal met geweld letsel veelal voorkwam in die geval-
len waarin de waarde van het gestolene juist beperkt bleef.
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Niettemin zou dit resultaat kunnen betekenen dat de ernst
van deze delicten (in termen van financieel nadeel èn let-
sel) alleen van invloed is op de straf wanneer die duide-
lijk verwijst naar de intenties van de dader(s). Aangezien
bij diefstal met geweld en afpersing het geweld (of het
dreigen ermee) instrumenteel is, en het toebrengen van let- i
sel niet het belangrijkste doel, is het goed mogelijk dat
het letsel als min of meer toevallige factor bij het bepa-
len van de straf om die reden een ondergeschikte rol speelt
(22).
Bij moord en doodslag was de vraag of het slachtoffer het
delict wel of niet overleefde van overwegende invloed op de
hoogte van de straf. Wanneer echter alleen naar de pogingen
werd gekeken dan bleek niet zozeer het letsel als wel het
wapenbezit en de relatie tussen dader en slachtoffer het be-
langrijkst.

Bij verkrachting tenslotte was het vooral van belang of er
één of meer delicten (met name meer seksuele delicten) ten-
laste waren gelegd, of het een poging of een voltooid de-
lict betrof en of het delict door één of meer daders was ge-
pleegd (deze drie variabelen zijn bij dit delict als indica-
ties van de ernst te beschouwen). Daarnaast was er nog in-
vloed van de plaats van het misdrijf op vooral de aard van
de straf.

In het algemeen bleek met name de hoogte van de straf rede-
lijk goed op grond van de dossiergegevens te kunnen worden
voorspeld. Het minst was dit het geval bij diefstal in ver-
eniging met braak en verkrachting, de delicten met verhou-
dingsgewijs de laagste straffen. Nu moet ermee rekening wor-
den gehouden dat juist de hogere straffen ten behoeve van de
analyse in vrij grote categorieën waren ingedeeld. Hierdoor
is weliswaar eerder een juiste, maar tevens minder exacte
voorspelling van de straf mogelijk. Dit zou het wat minder
goede resultaat bij diefstal en verkrachting in vergelijking
met de overige delicten voor een deel kunnen verklaren. Het
is echter ook mogelijk dat bij deze delicten, die gezien de
geëiste en opgelegde straffen kennelijk als "minder ernstig"
werden beschouwd, nog andere factoren op niet-systematische
wijze (bv. per officier verschillend) een rol spelen. Dit
zou overeenstemmen met hetgeen Green (1961) vond, namelijk
dat vooral ten aanzien van zaken van middelmatige ernst de
verschillen in benadering van rechters naar voren kwamen.

Naast de daad- en daderkenmerken werd ook een duidelijke
zelfstandige invloed gevonden van de duur van•de preventieve
hechtenis op de straf. Dit betekent dus dat het er afgezien
van de aard van de zaken kennelijk iets toe doet of, en hoe
lang, een verdachte in preventieve hechtenis had gezeten.

Tenslotte is gekeken naar de verschillen tussen de arrondis-
sementen en de jaren van veroordeling. Zoals gezegd was op
grond van de overzichten in hoofdstuk 3 al de indruk ont-
staan dat er verschillen bestonden, maar die konden ook ver-
oorzaakt zijn door de onvergelijkbaarheid van de zaken die
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per arrondissement en per jaar waren afgedaan. Welnu, ook
als rekening werd gehouden met de aard en de ernst van de
delicten bleken er tussen de arrondissementen verschillen te
bestaan, met name ten aanzien van de aard van de straf bij
de vermogensdelicten en ten aanzien van de hoogte van de
straf bij verkrachting, moord en doodslag. Hierbij was het
niet zo dat de verschillen binnen een ressort kleiner waren
dan de verschillen tussen de ressorten.
Bij de interpretatie van de laatste gegevens moet er reke-
ning mee gehouden worden dat het bij sommige arrondissemen-
ten om wel zeer kleine aantallen zaken ging. Hierdoor kan
één bijzondere zaak het beeld van het vorderingsbeleid bin-
nen zo'n arrondissement behoorlijk vertekenen. Overigens wa-
ren het zeker niet alleen de kleine arrondissementen die het
meest van het algemene beeld afweken.
Tussen de jaren van veroordeling konden geen verschillen
worden geconstateerd behalve ten aanzien van het delict ver-
krachting. In 1976 waren de geëiste straffen naar verhouding
hoger dan in de jaren daarvoor.

7.3

Hoewel de opzet van het dossieronderzoek zodanig was dat in
principe de mogelijkheid bestond om verschillen in strafvor-
dering tussen officieren van justitie te onderzoeken, bleek
dit in de praktijk niet doenlijk. Om een vergelijking te
kunnen maken moest een selectie gemaakt worden van degenen
die voldoende onderzochte zaken hadden behandeld. In de
meeste gevallen waren er echter per officier te weinig zaken
in het onderzoek.

De vragenlijsten
De resultaten van de vragenlijsten waren door een tegenval-
lende respons nogal beperkt. In grote lijnen kan evenwel ge-
constateerd worden dat de factoren waarmee de officieren
zeiden rekening te houden bij het bepalen van de straf veel-
al dezelfde waren als die welke in het dossieronderzoek naar
voren kwamen. De materiële ernst werd bijna steeds genoemd,
met daarnaast gegevens over de wijze van plegen (met name
het wapengebruik). Bij de "pure" geweldsmisdrijven en ver-
krachting bleken gegevens met betrekking tot de toedracht
van het delict van belang, en bij de vermogensdelicten gege-
vens die verwijzen naar de "beroepsmatigheid" van de daders.
In het algemeen werden per zaak slechts een klein aantal
factoren genoemd. Echter, behalve de bovenvermelde gegevens
die in de meeste gevallen van belang waren speelden daar-
naast per zaak zeer verschillende factoren een rol. Voor de
meeste factoren geldt dat ze soms wel, maar vaak ook niet in
de overweging werden betrokken, en indien dit wél gebeurde
kon dezelfde factor in het ene geval als verzachtende om-
standigheid worden aangemerkt, in het andere geval als ver-
zwarende omstandigheid.
Voor zover kon worden nagegaan bleek dat de straf, die de
officier in eerste instantie van plan was te eisen, onder
invloed van het overleg binnen het parket of op grond van de
waarneming ter terechtzitting slechts in een beperkt aantal
gevallen nog een wijziging onderging. Wat het overleg be-
treft is dit misschien het gevolg van het feit dat de con-
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clusie zulke ruime marges aangaf dat de behandelende offi-
cier daar zonder veel moeite binnen kon blijven, zonder zijn
of haar oorspronkelijk standpunt te verlaten.

7.4 Nabeschouwing
Van de onderhavige onderzoeken werd verwacht dat zij, door
een beeld te verschaffen van de strafvorderingspraktijk bij
een aantal ernstige delicten, een bijdrage zouden leveren
aan het streven om tot een meer geharmoniseerd strafvorde-
ringsbeleid te komen. Wanneer als uitgangspunt daarvoor
geldt dat "gelijke zaken tot gelijke straffen moeten leiden"
dan is op grond van de in het voorgaande beschreven bevin-
dingen wel duidelijk dat voor dit streven, ook in gevallen
van zware criminaliteit, wel enige gronden bestaan. Nu is
wel gesteld dat (zeer) ernstige delicten zich eigenlijk niet
lenen voor een duidelijke gerichte beleidsmatige aanpak; er
worden naar verhouding maar weinig van dergelijke zaken af-
gedaan, en juist hier spelen bij elke zaak weer andere spe-
cifieke factoren een rol. Bovendien zou bij ernstige delic-
ten vooral de persoonlijkheid van de dader een belangrijke
factor zijn, met name in verband met de vraag in hoeverre
het delict hem of haar is toe te rekenen. Juist dit .aspect
zou in overheersende mate de uiteindelijke straf of maatre-
gel bepalen.
De geldigheid van deze argumenten wordt gerelativeerd door
de resultaten van het dossieronderzoek, die namelijk juist
aantoonden dat althans de hoogte van de straf redelijk goed
kon worden voorspeld op grond van de dossiergegevens. Verder
mag aangenomen worden dat informatie over de persoonlijkheid
van de dader en de toerekenbaarheid van het delict voorname-
lijk wordt verschaft door het psychiatrisch rapport en het
voorlichtingsrapport. Nu bleek uit de resultaten van de vra-
genlijsten dat in slechts de helft van de gevallen in het
onderzoek een psychiatrisch rapport aanwezig was (in het
dossieronderzoek was dit ongeveer 25%), waarmee bovendien in
veel gevallen geen rekening werd gehouden. Hoewel er wel va-
ker een voorlichtingsrapport was, namelijk bij een kleine
80% van de zaken (in het dossieronderzoek ongeveer 65%),
werd daarmee bij het bepalen van de straf echter nog minder
vaak rekening gehouden dan met het psychiatrisch rapport.
Deze bevindingen tonen aan dat de afdoening van ernstige de-
licten niet zo ongrijpbaar en in hoge mate geïndividuali-
seerd (dat wil zeggen,op de persoon van de dader afgestemd)
is, dat enig streven naar een grotere harmonisering van de
strafvordering ten aanzien van deze delicten bij voorbaat
als onmogelijk of zelfs als principieel ongewenst zou moeten
worden beschouwd.
Op welke manieren kan harmonisatie, met name in gevallen van
zware criminaliteit,'bevorderd worden? Alvorens enkele con-
crete suggesties te doen willen we eerst in meer algemene
termen op het probleem ingaan.
Zoals gezegd lieten de resultaten van het dossieronderzoek
zien dat zaken die althans op statistisch niveau als "ge-
lijk" konden worden beschouwd niet steeds tot dezelfde
straffen leidden. Echter, niet alleen de uitkomsten ver-
schilden; uit de resultaten van de vragenlijsten viel op te
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maken dat ook de overwegingen die de officieren tot hun be-
slissing leidden steeds verschilden. Deze gegevens stemmen
overeen met de bevindingen van eerder verricht onderzoek
(23).
Op het eerste gezicht zijn in verband met de rechtsgelijk-
heid alleen de eerstgenoemde resultaten relevant. Immers,
voor een verdachte is het belangrijk dat er niet toevallig
een wat hogere straf geëist (en wellicht ook opgelegd) wordt
omdat officier A, en niet B, de zaak behandelde. Door welke
overwegingen de beide officieren zich laten leiden zal de
verdachte waarschijnlijk minder kunnen schelen, gesteld al
dat hij of zij die overwegingen zou kennen. Toch is het de
vraag of bij het streven naar grotere rechtsgel ijkheid de
wijze waarop de officieren tot hun beslissing komen buiten
beschouwing kan blijven.

Laten we ons eerst richten op de kern van de zaak, de "onge-
lijke" uitkomsten, daarbij voorbijgaand aan de vraag hoe de-
ze uitkomsten tot stand komen. Wil men het probleem op dit
statistisch niveau aanpakken dan zal in de eerste plaats de
opvatting dat, zeker bij ernstige delicten, geen enkele zaak
met een andere is te vergelijken enigszins gerelativeerd
moeten worden. Het gaat in feite om het onderkennen van de
mogelijkheid om strafzaken in te delen in categorieën van
naar aard en ernst min of meer vergelijkbare delicten, vol-
gens criteria die tenminste binnen het Openbaar Ministerie
geaccepteerd zijn. Voor zover de relevantie van zo'n inde-
ling zich beperkt tot de strafvordering kunnen deze criteria
daaraan worden ontleend, dat wil zeggen, de vergelijkbaar-
heid van de zaken wordt bepaald aan de hand van die factoren
die in verband met de strafvordering van belang blijken te
zijn (of zouden moeten zijn).
De volgende stap zou zijn het in verband brengen van elk van
deze categorieën met een bepaalde strafmaat. Hiermee doelen
we niet zozeer op het vaststellen van richtlijnen zoals di.e
bv. bestaan voor de strafvordering bij rijden onder invloed
(art. 26 WVW). Immers, daarbij is op basis van een zeer be-
perkt aantal aspecten van een zaak een indeling gemaakt in
categorieën. Voor elke categorie is de meest aangewezen eis
bepaald. Het is wel duidelijk dat een dergelijke maatregel
eerder geschikt is voor betrekkelijk eenvoudige delicten
waarvan de wezenlijke bestanddelen bij elke zaak op min of
meer dezelfde manier aanwezig zijn. Bij ingewikkelder zaken
zal de behoefte blijven bestaan aan nadere nuancering. Dit
geldt ook voor de afhandeling van ernstige delicten (die
overigens niet noodzakelijk ook ingewikkeld zijn). In deze
zaken gaat het in de regel niet om de vraag of een boete of
enkele weken hechtenis moet worden geëist, maar om vaak
langdurige gevangenisstraffen. De officier die een dergelij-
ke zaak behandelt zal niet graag door een richtlijn beperkt
worden in de mogelijkheid zoveel aspecten als wenselijk
wordt geacht in de overweging te betrekken alvorens op grond
daarvan de eis te bepalen. Of zodoende een "betere" beslis-
sing wordt genomen is een tweede.
Uit het voorgaande valt af te leiden dat, wil men ten aan-
zien van de bedoelde zaken tot een meer uniform beleid ko-
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men, een grotere aandacht nodig is voor de wijze waarop de
beslissingen tot stand komen. Daarbij doet zich het probleem
voor dat, zoals in het verleden meermalen is aangetoond, of-
ficieren die zich in dezelfde zaak door dezelfde overwegin-
gen laten leiden niettemin tot verschillende straffen kunnen
besluiten, of omgekeerd. Dit betekent dat, ook al zou men de
officieren kunnen bewegen om bij hun beslissing dezelfde
criteria te hanteren, daarmee allerminst zeker is dat dit in
de uitkomsten (namelijk de te eisen straffen) doorwerkt. Het
is dus geboden dat er enige overeenstemming tot stand komt
over de wijze waarop bepaalde aspecten van een zaak moeten
meespelen bij het bepalen van de straf.
Het ligt voor de hand om aan te sluiten bij het overleg in-
zake zware criminaliteit zoals dit momenteel binnen de war-
ketten al plaatsvindt. Een eerste belangrijke functie van
het overleg over de behandeling van zaken die zich voordoen
is gelegen in de noodzaak om duidelijk te maken met welke
aspecten van de zaak men rekening houdt bij het bepalen van
de straf, en vooral ook te motiveren waarom. Veel van de be-
weegredenen van een officier blijven namelijk in de regel
impliciet, zoals ook uit de vragenlijsten bleek. Een voor-
beeld hiervan is een zaak' waarbij twee daders waren betrok-
ken. De factoren waarmee de officier naar eigen zeggen reke-
ning had gehouden waren voor beide daders precies gelijk en
ze wogen blijkens het formulier in beide gevallen even
zwaar. Toch werd tegen beide daders niet dezelfde straf ge-
eist. Uit de formulieren viel op te maken dat de ene dader
aanmerkelijk jonger was dan de ander, en we moeten wellicht
aannemen dat dit leeftijdsverschil tot de verschillende
straffen leidde. Dit werd echter niet vermeld, en het is dus
ook mogelijk dat er een heel andere reden voor was. Op grond
van de vragenlijsten bleef dit onduidelijk, evenals in ande-
re gevallen de vraag waarom het feit dat iemand werk heeft
soms wel, andere keren niet een verzachtende omstandigheid
is, of waarom het feit dat de dader het delict pleegde onder
invloed van drank soms als verzwarende, soms als verzachten-
de omstandigheid gold, en in andere gevallen in het geheel
niet meegerekend werd.
Vervolgens zou ernaar gestreefd moeten worden om, door de
overwegingen ter discussie te stellen, tot een zekere con-
sensus te komen aangaande de wijze waarop bepaalde aspecten
van een zaak tot een bepaalde straf zouden moeten leiden. Of
het overleg in zijn huidige vorm zo ver gaat is de vraag. De
resultaten van de zogenoemde discussieprojecten die in de
ressorten Arnhem en Den Bosch plaatsvonden, en ook de bevin-
dingen van het onderzoek naar het beslissingsgedrag van of-
ficieren van justitie (van Duyne, 1980) wijzen erop dat of-
ficieren ten opzichte van elkaars standpunten een grote to-
lerantie aan de dag legden die niet gauw leidde tot een her-
ziening van standpunten. Uit de vragenlijsten kregen we de
indruk dat bij de conclusie van het overleg veel slagen om
de arm werden gehouden.

Wat betekent dit nu alles in de praktijk? Het lijkt ons dat,
wil de parketbespreking van de afdoening van zaken een reële
bijdrage leveren aan een meer geharmoniseerd strafvorde-
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ringsbeleid, de opzet ervan meer gestructureerd moet zijn.
Als hulpmiddel zouden zogenoemde "aandachtslijstjes" ge-
bruikt kunnen worden. Op deze lijsten zouden die aspecten
van een zaak moeten staan (zowel dossiergegevens over daad
en dader als informatie hieromtrent verkregen uit het rap-
port van psychiater of reclassering) die bij het bepalen van
de eis een rol (zouden moeten) spelen. Deze aspecten kunnen
in verschillende rubrieken worden ingedeeld, zoals: "mate-
riële ernst van het delict", "omstandigheden die tot het de-
lict leidden", "beroepsmatigheid waarmee het delict werd ge-
pleegd", e.d. In de eerste plaats kunnen dergelijke lijsten
gebruikt worden om ten behoeve van het parketoverleg een
zaak min of meer getructureerd samen te vatten. In de tweede
plaats kan de officier die de te bespreken zaak behandelt
met behulp van de lijst motiveren welke factoren in zijn of
haar visie van belang zijn en in welke mate zij de eis zou-
den moeten bepalen. Het is mogelijk dat niet elke officier
het een aantrekkelijke gedachte vindt de eigen mening zo ge-
detailleerd prijs te geven. Niettemin is de confrontatie van
meningen die op deze wijze mogelijk wordt een voorwaarde
voor een grotere eensgezinsheid. In de discussie kan zo
vastgesteld worden wat wel en wat niet van belang behoort te
zijn.
Vervolgens zou men zich als doel kunnen stellen om tot een
minder vrijblijvend, eenduidig advies te komen (waarbij ove-
rigens de mogelijkheid opengehouden moet worden om de eis te
herzien als nieuwe informatie tijdens de terechtzitting
daartoe aanleiding geeft. Dit kwam echter, zoals we zagen,
slechts zelden voor). In de hierbedoelde zin zou de conclu-
sie van het parketoverleg als een soort tegenhanger van de
beslissing in de raadkamer kunnen worden gezien.

Tenslotte is het noodzakelijk om de aldus genomen beslis-
sing, èn de motivering die daaraan ten grondslag ligt, vast
te leggen. Op deze wijze kan een systeem worden opgebouwd
van zaken, de relevante kenmerken ervan, en de bijbehorende
straffen (24). Dit systeem zou bij volgende zaken een norme-'
rende werking moeten hebben, waarmee overigens niet bedoeld
wordt dat wijzigingen in het beleid niet meer mogelijk zou-
den moeten zijn. Integendeel, wijzigingen kunnen met een
dergelijk systeem juist beter gemotiveerd worden.

Het doel van een grotere rechtsgelijkheid zal niet eenvou-
dig, en ook niet op korte termijn te bereiken zijn. Met de
hier gedane voorstellen zijn een aantal naar onze mening
noodzakelijke tussenstappen aangegeven. Ze zullen er in de
eerste plaats toe kunnen leiden dat de besluitvorming met
betrekking tot de strafvordering in gevallen van zware cri-
minaliteit minder dan tot nu toe een aan de waarneming ont-
trokken proces is. De confrontatie van verschillende opvat-
tingen die daardoor mogelijk wordt en de noodzaak am tot een
eenduidige conclusie te komen zal althans binnen de parket-
ten kunnen leiden tot een grotere uniformiteit in beleid.
Om ook buiten de grenzen van één parket tot een grotere
overeenstemming te komen zal door alle parketten regelmatig
een overzicht van de genomen beslissingen en de achtergron-

95



den daarvan moeten worden gegeven, opdat ook een confronta-
tie op ressortniveau (of landelijk) mogelijk wordt. Het zal
in dit verband duidelijk zijn dat er geen reden is de res-
sortsparketten buiten schot te laten. Integendeel, wanneer
ook daar de voorgestelde procedure bij de behandeling van
zaken betreffende zware criminaliteit wordt gevolgd kan
hiervan een belangrijke invloed uitgaan op het strafvorde-
ringsbeleid dienaangaande binnen het ressort.
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Noten

Hoofdstuk 1
(1 ) Ook werd geregistreerd door welke strafkamer een zaak

was afgedaan om in principe op dezelfde manier eventu-
ele verschillen binnen de rechtbanken te kunnen nagaan.
Voor een goed begrip zij erop gewezen dat het dus niet
ging om de vraag welke officier en welke rechters een
zaak behandelden.

(2 ) Dit gedeelte is in feite een verkorte weergave van het
interimrapport dat begin 1979 aan de begeleidingscom-
missie werd uitgebracht.

Hoofdstuk 2
(3 ) De Resac-Den Haag stuitte bij de vraag, op welke delic-

ten de richtlijnen voor overleg inzake zware criminali-
teit van toepassing moeten zijn, op de moeilijkheid dat
een formeel criterium ter bepaling van wat nu eigenlijk
onder zware criminaliteit moet worden verstaan ontbrak
De delicten waarvan men op grond van inhoudelijke ter-
men (gevaar voor personen en/of goederen, beroepsmatig
en/of i.n georganiseerd verband gepleegd) vond dat zij
tot de zware criminaliteit gerekend moesten worden had-
den evenwel alle, op een enkele uitzondering na, een
wettelijke maximumstraf van tenminste 6 jaar.

(4 ) Dit besluit verdient nadere toelichting omdat er wel
enige bedenkingen tegenin zijn te brengen. De vraag of
een zaak voor de meervoudige kamer of voor de politie-
rechter wordt gebracht is namelijk ter beoordeling van
de officier van justitie en afhankelijk van wat hij
denkt te gaan eisen, de ingewikkeldheid of de beleids-
gevoeligheid van een zaak. De selectie van de zaken
voor dit onderzoek zou dus gebeuren aan de hand van een
criterium dat nu juist onderzocht moet worden. Boven-
dien verschilt het percentage meervoudige kamerzaken
per parket, waardoor een vergelijking tussen de arron-
dissementen vertroebeld kan worden. Echter, bij gebrek
aan een betere selectiemaatstaf, en gesteund door de
overweging dat de variatie in straftoemeting voor dit
delict - ook alleen voor de meervoudige kamerzaken -
voldoende groot zal zijn, werd toch alleen deze catego-
rie zaken in het onderzoek betrokken.
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(5 ) In het arrondissement Breda bleek de uitval zo groot,
en het opvragen van nieuwe dossiers (inclusief het ach-
terhalen van bijbehorende essentiële gegevens) dermate
tijdrovend dat daarvan verder werd afgezien.

Hoofdstuk 4
(6 ) Het niveau werd bepaald aan de hand van de zogenaamde

aangepaste Tulderschaal, zie: Tulder, J.J.M. van, De
beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954, Lei-
den, 1962. Waar nodig werd de oorspronkelijke schaal
aangevuld of soms ook aangepast. De beroepen zijn ge-
classificeerd in 6 niveaus, waarbij niveau 1 het hoogst
en niveau 6 het laagst is.

(7 ) Zie de discussie hierover tussen Jongman, Schilt en
Drost, Lissenberg en Leeuw, Buikhuisen, Van Straelen en
Van der Werff in het tijdschrift voor Criminologie,
1977-

(8 ) Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat naarmate officieren
van justitie meer met elkaar overeenstemmen in hun "we-
ging" van de verschillende aspecten van daad en dader,
onderzoek naar de samenhang van deze gegevens met de
vervolgingsbeslissing of de strafvordering betere re-
sultaten oplevert.

(9 ) Kort gezegd gaat een lineair model uit van de veronder-
stelling dat:
a) er tussen de variabelen een lineair verband bestaat,
bv.: een lage leeftijd van de dader houdt verband met
een relatief lage straf, en naarmate de dader ouder is,
is de straf verhoudingsgewijs hoger. Er zijn natuurlijk
andere verbanden denkbaar. Zo kan bv. een lage én een
hoge leeftijd van de dader leiden tot een relatief lage
straf, een "middelbare" leeftijd tot een hoge straf.
b) het gecombineerde effect van de onafhankelijke va-
riabelen (de onderzochte dossiergegevens) op de afhan-
kelijke variabele (de straf) additief is. Dit houdt in
dat het verband van elk van de afhankelijke variabelen
met de straf hetzelfde blijft bij elke waarde van de
overige onafhankelijke variabelen.

(10) Homals betekent "homogenious alternating least squa-
res". Zie Van Rijckevorsel en De Leeuw (1978) of Albert
Gifi (1980).

Hoofdstuk 5
(11) Dat wil zeggen 552 daders, betrokken bij 478 zaken. Het

betrof hier steekproeven, dus in de meeste gevallen
vielen niet alle daders die bij dezelfde zaak betrokken
waren in het onderzoek. In 409 gevallen was er één da-
der per zaak in het onderzoek, bij de overige 69 zaken
waren er meer daders per zaak in het onderzoek.

(12) Het in dit onderzoek gecodeerde zwaarst bedreigde de-
lict in de dagvaarding is in zulke gevallen het delict
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met het hoogste gestolen bedrag.

(13) Bij het Vonnis ging het om 50 pogingen.

(14) Van georganisee~~ verband is sprake bij een bende, een
een vaste groep.
Van semi_georgani5~~~~ verband is sprake in het geval
van bv. 2 vrienden die op bepaalde (toevallige) momen
ten gaan inbreken of oude bekenden die vroeger wel sa
men een delict gepleegd hebben en weer eens samen op
pad gaan.
Van gelegenheidsver~~~~ is sprake wanneer niet eerder
in die combinatie een delict is gepleegd of wanneer een
combinatie van mensen die elkaar wel kennen toevallig/
spontaan tot stand kwam.

(15) Hierbij moet bedacht worden dat in dit Onderzoek reci
divisten alleen als zodanig werden genoteerd indien een
eerder gepleegd misdrijf tot een veroordeling had ge
leid. Het is dus mogelijk dat de hier bedoelde first
offenders wel een sepot op hun strafblad hadden. Daar
naast zijn er mogelijkerwij5 degenen wier misdrijf
nooit ter kennis van de officier van justitje kwam (en
als zodanig in dit verband dus ook niet relevant). Ons
begrip “recidive” is dus beperkt.

(16) Bij de selectie werd rekening gehouden met de bijdrage
van de betreffende variabelen aan de structuur binnen
de beschreven subgroepen. Variabelen met een geringe
bijdrage werden verder buiten beschouwing gelaten. Van
variabelen die zeer sterk onderling samenhingen en naar
één kenmerk verwezen werd er één geselecte~~~

(17) Weinig letsel wil zeggen dat hoogste~5 een éénmaljge
behandeling door een arts noodzakelijk was.

(18) Zie bijvoorb~~~~ Doomen (1976)

(19) In dit soort van Onderzoek wordt hiervoor veelal ge
bruik gemaakt van een multiple regressie_an~Jy5~ Een
nadeel van deze techniek is dat steeds slechts één af
hankelijke (dus: de te voorspellen) variabele tegelijk
kan worden geanalysee~~ dus öf de hoogte, öf de aard
van de straf (of een variabele die een kombinatie van
beide is. Bij dit laatste doet zich echter altijd de
rnoeilijkhej~ voor dat een indeling naar zwaarte van de
straf moeilijk te maken is).

Hoofdstuk 6
(20) Hoewel we ons real iseren dat er

zijn houden we het, ook gezien
in de minderheid zijn, voor het
volg van dit hoofdstuk, op deze
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(21) In de oorspronkelijke in het ressort Den Haag gebruikte
schaal kon een score van 1-10 worden gegeven, in de la
tere vragenlijsten werd dit 1-5. De oorspronkelijke 1
tot 10 scores zijn door herschaling aangepast.

Hoofdstuk 7
(22) Hier zou men kunnen tegenwerpen dat de hoogte van het

gestolen bedrag meestal ook een tamelijk toevallige
factor is. Echter, bij diefstal met geweld en afper
sing werden de hoogste bedragen gestolen bij (geld)-in
stellingen. Dat bij dergelijke instellingen in het al
gemeen toch wel een grotere buit kan worden verwacht
dan bij particulieren is ongetwijfeld de daders niet
onbekend, en in die zin dan ook niet helemaal een toe—
valsfactor. Bij diefstal in vereniging met braak hebben
de daders in de meeste gevallen meer delicten moeten
plegen om aan hoge bedragen te komen. Ook hier zijn de
intenties van de daders duidelijk; de waarde van het
gestol ene is niet all een maar toeval.

(23) Zie de onderzoeken van bv. Green (1961), Van der Werff
(1971), Van Bergeyk (1972), Van der Kaaden en Steenhuis
(1976), Van Bergeyk en Van der Kaaden (1977), Van
Kerckvoorde (1978), Van Duyne (1981).

(24) Een dergelijk systeem wordt binnen de rechterlijke
macht hier en daar al gehanteerd.

1
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BIJLAGE 2:

Aantallen ten behoeve van het onderzoek opgevraagde
.dossiers, percentage uitval en aantallen uiteinde-
lijk bruikbare zaken.

a. Per arrondissement.---------------------

in totaal
opgevraagd

percentage
uitval

uiteindelijk
bruikbaar

Den Bosch 237 23% 183

Breda 211 36% 136

Maastricht 170 19% 137

Roermond 130 9% 118

Den Haag 254 36% 163

Rotterdam 225 22% 175

Dordrecht . 102 27% 74

Middelburg 45 33% 30

Amsterdam 280 29% 199
Alkmaar 96 22% 75

Haarlem 133 16% 111

Utrecht 173 27% 126

Totaal 2056 26% 1527

b_-Perj r

opgevraagd percentage uiteinde
uitval bruikbaa

1973 454 20%. 195

1974 524 19% 424

1975 610 25% 455

1976 468 37%. 294

Totaal . 2056 26% 1527

-Per_delict . (aantallen op basis van omschrijving in het vonnis)c.

opgevraagd percentage uiteinde
uitval bruikbaa

art. 242 245, 20% 195

287 233 36% 149

288 . 3 0% 4

289 28 36% 18

311, 4e en 5e 708 22% 553

312 483 25% 363

317 356 31% 244

Totaal 2056 26% 1527x

x Inclusief 1 onbekend

lijk
r

lijk
r
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BIJLAGE 3:

a. De kwalificatie van de delicten in de dagvaar-
ding (dat wil zeggen, het primair tenlastegeleg-
de) en het vonnis..

kwalificatie
vonnis

l
art. 311,
ten •4e en 5e

art. 317

art. 312

art. 288

art. 287

art. 289

art. 242

onbekend

totaal-

kwalificatie dagvaarding
art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs % abs % abs % - abs % abs % abs % abs %

552 100 - -

222 98

- 5 2

1

24 59 - -

17 41 1 1

- - 193 99

- - 1 1

552=ioo 227=100 373=100 13=100 126=100 41=100 195=100

b. Gemiddelde hoogte van de gevangenisstraffen (zo-
wel onvoorwaardelijk als voorwaardelijk) in eis
en vonnis.

1. art. 311, ten 4e en 5e

Eis: Gem. totaal = 7,4 mnd. n=542
volt.del. = 7,7 mnd. n=501
poging = 6,6 mnd. n= 41

Arrondis-
sement

Den Bosch

Breda

Maastricht

Roermond

Den Haag

Rotterdam

Dordrecht.

Middelburg

A'dam

Alkmaar

Haarlem

Utrecht

Voltooid delict Poging

gem. abs. n. gem. abs. n.

6,9 45

9,4 29

6,8 46

8,0 47

9,0 49

9,2 44

6,4 44

7,5 15

6,7 45

6,5 47

8,1 46

6,4 44

6,3 4

11,5 2

8,0 4

3,5 2

3,0 4

3,8 5

.9,0 3

11,8 4

4,3 3

6,7 6

1,8 4

1 . 0 - - - -

18 5 3 23 1 1

352 94 3 23 3 E

- - 4 31 • - -

- - - - 121 9s

3 23 1 1

Vonnis: Gem.totaal = 6,3 mnd. n=545
volt.del.= 6,5 mnd. n=496
poging = 5,3 mnd. n= 49

Voltooid delict Poging

gem. abs. n. gem. abs. n.

6,6 15

6,2 45 5,5 4

8,1 29 4,5 2

5,9 46 5,3 4

6,8 46 11,0 3

7,6 49 2,5 4

7,8 42 6,1 7

5,3 43 4,5 4

5,6 45 7,2 5

5,8 46 4,4 5

6,2 47 6,0 6

5;3 43 1,8 5
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2. art. 317

Eis: Gem.totaal = 13,8 mnd. n=222
volt.del..= 14,9 mnd. n=171
poging = 10,1 mnd. n= 51

Vonnis: Gem.totaal =12,1 mnd. n=237
volt.del.=12,2 mnd. n=177
poging =11,9 mnd. n= 60

Arrondis-
t

Voltooid delict Poging Voltooid delict. Poging
semen

gem. abs. n.. gem. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n.

Den Bosch 21,6 19 6,9 8 16,1 20 6,0 8
Breda 8,6 11 4,0 4 6,0 13 3,3 4

Maastricht 12,0 24 11,5 4 10,0 23 9,3 4
Roermond 13,5 15 2,0 2 12,0 16 2,0 2
Den Haag 16,4 27 7,3 8 12,8 27 9,6 9
Rotterdam 25,2 17 15,9 13 26,9 19 15,3 15

Dordrecht 3,5 2 4,5 2 72,0 2
Middelburg 12,5 2 12,5 2 - -
Amsterdam 9,3 22 13,0 7 6,8 24 8,9 10
Alkmaar 20,3 4 14,3 4 24,0 1

Haarlem 9,6 10 2,0 1 6,7 9 . 1,0 1

Utrecht 14,6 ' 18 8,5 4 9,4 18 9,0 4

3. art. 312

Eis: Gem.totaal = 15,6 mnd. n=371 Vonnis: Gem.totaal =12,5 mnd. n=361
volt.del. = 16,1 mnd. n=327 volt.del.=12,9 mnd. n=316

11 poging = 12,3 mnd. n= 49 poging = 9,7 mnd. n= 45

Arrondis-
sement

Voltooid delict Poging Voltooid delict Poging

gem. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n.

Den Bosch 10,6 40 8,5 4 9,0 39 6,5 4
Breda 12,1 39 12,3 9 8,5 36 8,1 9

Maastricht 26,0 24 12,6 5 15,6 24 12,0 5

Roermond 15,3 26. 3,0 1 19,5 28 3,0 1
Den Haag 18,1 26 18,6 5 15,0 26 13,3 4
Rotterdam 21,1 43 20,0 5 17,3 39 14,4 8
Dordrecht 19,2 12 4,0 2 11,3 12 8,0 2

Middelburg 13,5 4 6,5 4 - -

Amsterdam 18,5 50 7,2 5 14,6 47 3,0 2
Alkmaar 12,0 8 5,5 2 .7,5 8 4,0 2

Haarlem 12,4 29 24,0 2 10,2 29 18,0 2
Utrecht 11,4 26 8,8 4 9,5 24 7,0 6
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4. art. 288

Eis: Gem. totaal = 79,8 mnd. n=13
" volt.del.= 95,3 mnd. n= 9

poging = 44,8 mnd. n=4

Vonnis: Gem. totaal =82,0 mnd. n=4

Arrondis- Voltooid delict Poging Voltooid delict Poging

sement
gem,. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n.

Den Bosch

Breda

Maastricht

Roermond

Den Haag

Rotterdam

Dordrecht

Middelburg

Amsterdam

Alkmaar

Haarlem

Utrecht

6,0 1 5,0

114,0 2 108,0

96,0 2

- - 48,0

96,0 2

- 2

120,0 2

- 18,0

1

1

1

1

4,0

108,0 1 72,0 1

44,0 1

5. art. 287

Eis: Gem. totaal = 22,7 mnd. n=126 Vonnis: Gem.totaal =18,4 n=148
" volt.del.= 57,1 mnd. n= 23
" poging = 14,9 mnd. n=103

volt.del.=41,2 n= 27
poging =13,6 n=121

Arrondis- Voltooid delict Poging Voltooid delict Poging
sement

gem. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n. gem. abs. n.

Den Bosch 55,2 5 11,1 26 38,5 6 10,3 28

Breda 54,0 2 12,9 10 48,0 2 8,1 10

Maastricht - - 17,0 6 54,0 2 13,8 8

Roermond 36,0 1 14,6 9 36,0 1 15,1 9

Den Haag 54,0 4 19,7 12 29,8 4 16,9 14

Rotterdam 73,7 7 15,1 12 50,6 7 14,5 17

Dordrecht 18,0 1 14,5 2 18,0 1 16,7 3

Middelburg - - 1,0 1 - - 1,0 1

Amsterdam 51,6 2 21,2 15 40,0 .3 16,2 17

Alkmaar - - 12,5 2 - 12,3 3

Haarlem 42,0 1 11,7 3 30,0 1 14,6 5

Utrecht - - 13,0 5 - - 11,8 6
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6. art. 289

-Eis: Gem-totaal =•37,1 mnd. n= 41
" volt.del. = 62,8 mnd. n= 13
" poging = 25,2 mnd. n= 28

Arrondis-
sement

Den Bosch

Breda

Maastricht

Roermond

Den Haag

Rotterdam

Dordrecht

Middelburg

Amsterdam

Alkmaar

Haarlem

Utrecht

7. art. 242

Voltooid delict Poging

Vonnis:

Voltooid delict Poging

gem. abs. n. gem. abs. n.

78,0

84,0

48,0

84,0

62,0

39,0

2

3 13,0

48,0

2 26,0

3 20,2

- 28,0

18,0

2 29,0

- 16,0

120,0

18,0

131,3

20,5

Eis: Gem.totaal = 10,6 mnd. n=191
volt.del. = 12,1 mnd. n=136
poging = 6,7 mnd.' n= 55

Arrondis- 1 Voltooid delict Poging
sement

Den Bosch

Breda

Maastricht

Roermond

Den Haag

Rotterdam

Dordrecht

Middelburg

Amsterdam

Alkmaar

Haarlem

Utrecht,

gem. abs. n. gem. abs. n.

6,3

5,5

22,3

13,3

11,0

.20,8

23,0,

13,0

5,0

13,7

.6,7

19 7,5

16 4,2

9 5,3

8 9,3

17 5,2

14 6,5

6,7

5 2,5

29 6,2

2 3,0

6 16,5

11 7,3

gem. abs. n. gem. abs. n.

78,0

84,0

66,0

Gem..totaal •=43,0 mnd. n= 18
volt.del.=68,7 mnd. n= 19
poging =17,3 mnd. n= 9

2

1

2

10,0

33•,0

10,0

•1

2

1

72,0 1 10,0 1

84,0 1 - -

45,0

- 18,0 2

Vonnis: Gem.totaal = 8,8 mnd. n=191
volt.del.=10,1.mnd. n=135
poging .= 5,6 mnd. n= 56

Voltooid delict Poging

gem. abs. n. gem. abs. n.

5,7 19 7,5 6

7,4 17 3,6 9

21,0 7 6,0 5

11,6 8 8,7 3

10,1 17 4,2 5

17,3 14 5,0 6

- 5,7 3

14,4 5 1-,5 2

9,5 29 4,9 9

4,5 2 3,0 1

9,4 5 13,3 3

5,6 12 6,0 4
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BIJLAGE 4:

Frekwenties op de onderzochte variabelen, per delict.

A.'VARIABELEN MET BETREKKING TOT DE AARD/DE ERNST VAN HET DELICT (OF: DE ZAAK)

Var.nr.'Omschrijving van de variabelen
en categorieën

126 Kwalificatie van het delict of, bij meer
tenlastegelegde delicten, het zwaarstbe-
dreigde delict ( het primair tenlastege-
legde

127 Voltooid delict of poging

voltooid. delict

poging

132 Dit delict éénmaal/meermalen gepleegd

éénmaal

meermalen

149 Totaal aantal delicten omschreven in de
dagvaarding (één delict, meermalen ge-
pleegd - 1)

één

twee

meer dan twee

133 Kwalificatie van het op één na zwaarst
of even zwaar bedreigde delict in de
dagvaarding

eenvoudige diefstal

gekwalificeerde diefstal

ander vermogensmisdrijf

seksueel misdrijf

mishandeling/doodslag

ander geweldsdelict

ander delict WvSr .

Vuurwapenwet

Opiumwet

Wegenverkeerswet

n.v:t. geen tweede delict

onbekend

151 Totaal aantal gepleegde strafbare feiten
genoemd in het dossier (incl. die genoemd
in de dagvaarding en de ter berechting ge-
voegde zaken)

één

twee

meer dan twee' .

onbekend

153 Aantal voegingen ad informandum

geen

1-8

onbekend

Frekwenties

art. 311,
ten 4e en 5e

art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242

abs. %

552

abs.

227

% abs.

373

% abs.

13

% abs.

126

% abs.

41

% abs. •%

195

510 92 173 76 329 8à 9 69 23 18 13 32 140 72

42 8 54 24 44 12 4 31 103 82 28 68 55 28

510 92 218 96 370 99 13 100 121 96 40 98 179 92

42 8 9 4 3 1 - - 5 4 1 2 16 8

208 38 140 62 238 64 7 54 70 55 31 77 146 75

172 31 55 24 72 19 3 23 45 36 9 22 41 21

171 31 32 14 63 17 3 23 11 9 1 2 8 4

21 4 10 4 15 4 - - 1 1 - - 6 3

290 53 '43 19' 92 25 4 31 7 6 - - 9 5

16 3 3 1 2 1 - - 2 2 - - 3 2

- - 5 2 3 1 1 8 2 2 - - 20 10

5 1 4 '2 5 1 - - 12 10 3 7 3 2

8 1 13 6 5 1 - - 6 5 1 2 4 2

- - - - 1 o - - 3 2 1 2 1 0

3 0 9 4 7 2 1 8 19 15 5 12 2 1

- - - - 2 1 - - 1 1 - - 1 0

- - - - 3 1 - - 3 2 - - - -

208 38 140 62 238 64 7 54 70 55 31 77 146 75

1 - - - - - - '

133 24' 91 40 167 45 6 46 48 38 25 61 122 63

83 15 90 40 120 32 . 5 38 46 37 12 29 42 22

33 6 45 20 86 23 2 15 31 25 4 10 31 16

5 1 1 0 - - - - 1 1 - - - -,

462 89 198 87 326 87 11 85. 113 90 39 95 ' 178 91

90 11 29 13 46 13 2 15 13 10 2 5 17 9

- - 1 0 - - - -
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

MET BETREKKING TOT HET ZWAARST BEDREIGDE DELICT:

222 Aantal daadwerkelijk benadeelde
instellingen, e.d. en/of personen

1 benadeelde

meer benadeelden

geen benadeelde (bv. bij poging)

totaal

")Uitgesloten zijn hier degenen die niet werkelijk
nadeel ondervonden

Frekwenties

art. 311,
ten 4e en 5e

abs. %

502 91

33 6

17 3

552

226 Aantal fysieke slachtoffers als gevolg van
geweld door deze dader")

1 of meer - -

geen (bv. bij poging) 552 100

totaal 552

")Uitgesloten zijn hier degenen die niet werkelijk
gewond raakten

237 Letsel (meest ernstig gewonde) slachtoffer
als gevolg van geweld door deze dader

geen letsel 552 100

letsel, geen of 1 maal behandeling
nodig - -

meermalen behandéld/ziekenhuisopname - -

(blijvend) zwaar lichamelijk letsel - -

dood -

totaal 552

238 Letsel (meest ernstig gewonde) slachtoffer
door 1 of meêr mededaders

letsel, geen of 1 maal behandeling
nodig

meermalen behandeld/ziekenhuisopname

(blijvend) zwaar lichamelijk letsel

dood

geen slachtoffer

geen mededaders

onbekend

totaal

547

5

552

99

MET BETREKKING TOT EVENTUELE OVERIGE DELICTEN IN DE DAGVAARDING:

224 Aantal daadwerkelijk benadeelde instellin-
gen e.d. en/of personen

1 benadeelde 137 25

meer benadeelden 180 33

geen benadeelde (bv. bij pogingen) 24 4

geen overige delicten 208 38

onbekend 3 1

totaal 552

art. 317 art. 312 art. 288, art. 287 art. 289 art. 242

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

163 72 310 83 5 38 16 13 2 5 19 9

15 6 21 6 1 8 - - - - 1 1

49 22 42 11 7 54 110 87 39 95 175 90

227 373 13 126 41 195

46 21 . 181 48 12 92 105 83 38 93 183 94

181 79 192 52 1 8 21 17 3 7 12 6

227 373 13 126 41 195

181 79 192 52 1 8 21 17 3 7 18 9

36 16 149 40 1 8 18 14 3 7 163 83

9. 4 27 7 3 23 35 28 13 32 13 7

1 1 2 1 1 8 31 25 10 24 1 1

- - 3 1 7 54 21 17 12 29 - -

227 373 13 126 41 195

24 11 82 22 1 1 - - 43 22

6 3 22 6 1 2 3 2

2 1 2 1 1 1 1 2 1 1

- - 4 1 - - 2 2 1 2 - -

122 53 184 49 5 *38 12 9 2 5 22 20

73 32 79 21 7 54 110 87 36 88 126 65

227 . 373 13 126 41 195

38 17 55 15 2 15 9 7 - - 16 8

18 8 54 15 2 15 5 4 - - 6 3

30 13 24 6 2 15 42 33 10 24 27 14

140 62 238 64 7 55 70 56 31 76 146 75

- - - - - - - - - - - -

227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

227 Fysieke slachtoffers als gevolg van
geweld door de dader zelf

1 of meer

geen slachtoffers '

geen overige tenlastegelegde delicten

onbekend

totaal

231 Fysieke slachtoffers als gevolg van
geweld door 1 of meer mededaders

1 of meer

geen

geen overige tenlastegelegde delicten

onbekend

totaal

MET BETREKKING TOT ALLE DELICTEN IN DE DAGVAARDING:

233 Waarde van het gestolene bij alle tenlaste-
gelegde delicten

1000 gulden of minder

1000-5000 gulden

5000-10.000 gulden

10.000-50.000 gulden

meer dan 50.000 gulden

geen waarde gestolen (bv. bij poging of
n.v.t.)

onbekend

totaal

235 Toegebrachte materiële schade (anders dan
de waarde van het gestolene) bij alle ten-
lastegelegde delicten

1000 gulden of minder

meer dan 1000 gulden

geen schade

onbekend

totaal

MET BETREKKING TOT DE DELICTEN GENOEMD IN HET DOSSIER

MAAR NIET TENLASTEGELEGD

234 Waarde van het gestolene bij alle niet ten-
lastegelegde delicten, genoemd in het dossier

1000 gulden of minder

1000-5000 gulden

5000-10.000 gulden

meer dan 10.000 gulden

geen, of n.v.t.

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

9 3 18 8 25 6 3. 23 20 16 4 10 23 12

333 60 69 30 110 30 - 3 23 36 28 6 14 26 13

208 37 140 62 238 64 7 54 70 56 31 76 146 75

2 0 - - - - - - - - - - - -

552 227 373 13 126 41 195

5 1 11 5 17 5 2 15 3 3 - 9 5

337 61 76 33 116 32 4 31 52 41 10 24 40 20

208 37 140 62 238 63 7 54 70 56 31 76 146 75

2 0 - - - - - - - - -

552 227 373 13 126 41 195

73 13 94 41 189 51 3 23 5 4 - - 12 6

170 31 31 14 71 '19 - - 4 3 - - 2 1

99 18 24 11 21 6 2 15 - - 1 1

136 25 26 11 43 11 2 15 3 2 - - - -

36 7 3 1 13 3 - - - - - -

30 3 48 21 36 10 6 47 114 90 41 100 180 92

8 1 1 0 - - -

552 227 373 13 126 41 195

391 71 37 16 103 28 1 8 37 29 10 24 36 18

90 16 5 2 14 4 1 8 3 2 - - 1 2

38 7 183 81 250 67 10 77 85 67 31 76 158 81

33 6 2 1 6 2 1 8 1 1 - - - -

552 227 373 13 126 41 195

62 11 28 12 34 9 - - 3 2 1 2 12

77 14 8 4 20 5 1 8 1 1 - - 2

50 9 4 2 13 3 - - - - - 1

72 13 13 6 19 5 1 8 1 1 - - -

270 49 172 76 284 76 11 84 120 95 40 98 180

21 4 2 1 3 1 - - 1 1 - - -

552 227 373 13 126 41 195

115



Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

236 Toegebrachte materiële schade (anders dan
de waarde van het gestolene) bij alle niet
tenlastegelegde delicten, genoemd in het
dossier

1000 gulden of minder

meer dan 1000 gulden

geen schade, of n.v.t.

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. %

-

abs. % abs. % abs.. % abs. % abs. % abs. %

159 '29 25 21 43 12 2 15 9 7 3 7 9 5

64 12 6 3 14 4 1 8 3 2 - - - -

281 51 191 84 296 74 9 6J , 113 90 38 93 185 95

48 9 5 2 20 5 1 8 1 1 - - 1 1

552 .227 373 13 126 41 195,

B. VARIABELEN MET BETREKKING TOT DE DADER

Var.nr. Omschrijving van de variabelen Frekwenties
en categorieën

art. 311,
ten 4e en 5e art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

114 Geslacht van de dader

man 546 99 224 99 371 99 13 100 121 96 38 93 . 195 100

vrouw 6 1 3 1 2 1 - - 5 4 3 7 - -

totaal 552 227 373 13 126 41 195

115 Nationaliteit

Nederlandse 480 87 . 175 77 253 68 6 46 85 67 22 54 121 62
(exclusief niet in Nederland geboren
Nederlanders/Rijksgenoten)

Overigen 71 13 52 23 120 32 7 54 41 33 18 44 74 38

onbekend 1 0 - - - - - - . - • - 1 2 - -

totaal 552 227 373 13 126 41 195

116 Woonplaats

Nederland 499 90 213 94 316 85 9 69 118 94 37 91 179 92

Buitenland 16 3 2 1 23 6 1 8 2 2 1 2 7 4

Zonder vaste woon- of verblijfplaats 37 7 12 . 5 33 9 3 33 6 5 3 7 9 4

onbekend - - - - 1 0 - - - - - - - -

totaal 552 227 373 13 126 41 195

117 Leeftijd van de dader ten tijde
van het plegen van het delict

19 jaar of jonger 148 27 61 27 .96 26 2 15 15 12 3 7 36 28

20-21 jaar 123 22 44 19 79 21 1 8 9 7 1 2 38 20

2224 jaar 115 21 47 21 79 21 3 23 26 21 6 15 32 16

25-29 jaar 78 .14 . 41'.18 69 19 •4 31 27 21 9 22 41 21

30 jaar of ouder 88 16 34 15 50 13 3 23 49 39 . 22 54 48 25

totaal 552 227 373 13 126 41 195

119 Burgerlijke staat

ongehuwd 376 68 154. 68 272 7.3 6 46 56 44 12 29 117 60
gehuwd 111 20 48 21 71 19 4 31 43 34 12 29, 53 27

gescheiden/weduwnaar (weduwe) ,61 11 22 10 28 8 3 23 27 22 17 42 24 12

onbekend 4 1 3 1 2 1 - - - - - - . 1 1

totaal 552 227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen Frekwenties

en categorieën
art. 311,
ten 4e en 5e

abs. %

120 Woon-/gezinssituatie

samenwonend met partner 148 27

onzelfstandig wonend
(bv. in gezinsverband, in inrichting) 194 35

zelfstandig wonend 180 33

onbekend 30 5

totaal 552

122 Beroepsclassificatie

nivo 6 (laag) 127 23

5 212 38

4 154 28

2 en 3 15 3

zonder beroep 36 7

onbekend 8 1

totaal 552

124 Werksituatie

geen werk 317 57

werk of militaire dienst 179 32

zonder beroep 36 7

onbekend 20 4,

totaal 552

GEGEVENS OMTRENT DE RECIDIVE

art. 311,
ten 4e en 5e
abs: %

154 Aantal eerdere Veroordelingen wegens
hetzelfde delict als het onderhavige
(zwaarst bedreigde delict)

geen 274 50

1 of 2 187 34

3 of meer 73 13

onbekend 18 3

totaal 552

156 Aantal eerdere veroordelingen wegens
hetzelfde soort delict als het onder-
havige (zwaarst bedreigde delict)

geen 233 42

1 of 2 191 35

3 of meer 108 20

onbekend 20 4

totaal 552

158 Aantal eerdere veroordelingen wegens
een ander soort delict als het onder-
havige (zwaarst bedreigde delict)

geen 332 60

1 of 2 133 24

3 of meer 67 12

onbekend 20 4

totaal 552

art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art.' 289 art. 242

abs. % abs. % abs.. % abs. % abs. % abs. %

67 30 104 28 3 23 55 44 16 39 55 28

75 33 113 30 3 23 28 22 9 22 69 35

62 27 121 32 3 23 42 33 14 34 64 33

23 10 35 9 4 31 1 1 2 5 7 4

227 373 13 126 41' 195

43 19 88 24 4 31 31 25 11 27 50 26

77 34 136 36 3 23 39 31 12 29 72 37

75 33 106 28 4 31 40 32 13 32 57 29

7 3 14 4 - - 10 8 2. 5 8 4

18 8 21 6 2 15 4 3 2 5 7 4

7 3 8 2 - - 2 2 1 2 1 1

227 373 13 126 41 195

119 52 215 58 8 62 44 35 •11 27 64 33

87 38 127 34 3 23 74 59 25 61 123 63

18 . 8 21 6 2 15 4 3 2 5 7 4

3 1 10 3 - - 4 3 3 7 1 1

227 373 13 126 41 195

art. 317 art. 312 art. 288 'art. 287 art. 289 art. 242
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

217 96 328 88 13 100 118 94 40 98 184 94

8 4 29 8 - - 2 2 - - 7 4

- - 2 1 - - - - - - 1 1

2 1 14 4 - - 6 5 1 2 3 2

227 373 13 126 41 195

116 51 150 40 9 69 .77 61 31 76 166 85

73 32 130 35 3 23 32 25 7 17 21 11

36 16 79 21 1 8 11 9 2 5 5 3

2 1 14 4 - - 6 5 1 2 3 2

227 373 13 126 41 195

147 65 236 63 7 54 60 48 23 56 92 47

54 24 89 24 3 23 32 25 . 9 22 55 2d

24 11 34 9 3 23 28 22 8 20 45 2 l;

2 1 14 4 - - 6 5 1 2 3 3

227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

160 Tijdsverloop tussen de laatste
(eerdere) veroordeling voor hetzelfde
delict als het onderhavige en het plegen
van het onderhavige delict

1 jaar of minder

1-3 jaar

meer dan 3 jaar

laatste (eerdere) veroordeling ná
plegen onderhavige delict

n.v.t.

onbekend

totaal

163 Tijdsverloop tussen de laatste
(eerdere) veroordeling voor hetzelfde
soort delict en het plegen van het onder-
havige delict

1 jaar of minder

1-3 jaar

meer dan 3 jaar

laatste (eerdere) veroordeling ná
plegen onderhavige delict

n.v.t.

onbekend

totaal

166 Tijdsverloop tussen de laatste
(eerdere) veroordeling voor een ander
soort delict en-het plegen van het onder-
havige delict

1 jaar of minder

1-3 jaar

meer dan 3 jaar

laatste (eerdere) veroordeling ná
plegen onderhavige delict

n.v.t.

onbekend

totaal

169 Aantal malen in het verleden opgelegde
(deels) onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen wegens misdrijf

geen
(wel veroordeeld)

1 of 2 maal

3'maal of vaker

n.v.t. (geen eerdere veroorde-
lingen)

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. .% abs. % abs. % abs.. % abs. % abs. % abs. %

109 20 1 - 15 4 - - 1 1 - - 3 2

87 16 5 2 6 2 - - - - - - 1 1

49 9 1 - 10 3 - - 1 2 - - 4 2

15 3 1 - - - - - - -

274 50 217 96 328 88 13 100 118 94 40 98 184 94

18 3 2 1 14 4 - - 6 5 1 2 3 2

552 227 373 13 126 41 195

98 18 39 17 78 21 - - 11 9 2 5 4 2

102 18 41 18 68 18 3 23 10 8 1 2 7 4

81 15 24 11 52 14.. 1 8 22 17 6 15 13 7

13. 2 5 2 8 2 - - - - - - 1 1

233 42 116 51 150 40 9 69 77 61 31 76 166 85

25 5 2 1 17 5 - - 6 5 1 2' 4 2

552 227 373 13 126 41 195

59 11 24 11 39 10 1 8 16 13 1 2 34 17

60 11 27 12 44 12 4 31 21 17 6 15 35 18

68 12 22 10 31 8 1 8 20 16 10 24 26 13

12 2 5 2 5 1 - - 3 2 - - 4 2

332 60 147 65 236 63 7 54 60 48 23 56 92 47

21 - 4 2 1 18 5 - - 6 5 1 2 4 2

552 227 373 13 126 41 195

90 16 46 20 57 15 1 8 25 20 5 12 25 13

160 29 55 24 106 28 5 38, 28 22 8 20 53 27

154 28 . 35 15 79 21 1 8 21 17 5 12 30 15

127 .23 89 39 114 31 6 46 46 37 22 54 84 43

21 4 2 1 17 5 - - 6 5 1 2 3 2

552 227 373 13 126 '41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

171 Totale tijd van het totaal aantal eerder
opgelegde onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen wegens misdrijf

geen
(wel veroordeeld)

4 mnd of minder

5-10 mnd

11-24 mnd

meer dan 24 mnd

n.v.t. (geen eerdere veroorde-
lingen)

onbekend

totaal

174 Liep de dader in een proeftijd vanwege
een veroordeling of een voorwaardelijk
sepot ten tijde van het plegen van het
onderhavige delict

nee

ja

onbekend

totaal

C. DE WIJZE WAAROP HET DELICT IS GEPLEEGD

Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

130 Aantal daders/ samenwerkingsverband tussen
de deelnemers bij dit delict
(voor deelnemers geldt eenhéid van tijd en
delictskwalificatie)

1 dader

georganiseerd verband
(vaste combinatie, bende)

semi-georganiseerd verband
(wel eens eerder samengewerkt)

gelegenheidsverband
(toevallige combinatie)

onbekend

totaal

131 Het aandeel van deze dader

leider/initiatiefnemer

medepleger

meeloper

n.v.t. 1 dader

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art'. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. % abs. % abs. % abs.. % abs. % abs. % abs. %

90 16 46 20 57 15 1 8 25 20 5 12 25 23

111 20 42 19 68 18 2 15 22 17 7 17 38 19

81 15 17 7 48 13 3 23 10 8 1 2 21 11

64 12 18 8 38 10 1 8 10 8 3 7 15 8

58 10 12 5 28 8 - - 7 6 2 5. 9 5

127 23 89 39 114 31 6 46 46 .37 22 44 84 43

21 4 3 1 20 5 - - 6 5 1 2 3 2

552 227 373 13 126 41 195

281 51 156 69 220 59 10 77 94 75 36 88 144 74

253 46 69 30 135 36 2 15 27 21 4 10 48 25

18 3 2 1 18 5 1 8 5 4 1 2 3 2

552 227 373 13 126 41 195

Frekwenties

art. 311,
ten 4e en 5e

art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

- , - 73 32 79 21 7 54 110 87 36 88 128 66

13 2 3 1 3 1
7 4

201 36 27 12 53 14 6 46 16 13 5 12

332 60 124 55 238 64 60 31

6 1

552 227 373 13 126 41 195

58 11 39 17 43 12 1 8 6 5 1 2 15 8

463 84 110 48 231 62 5 38 10 8 4 10 51 26

23 4 5 2 17 5 - - - - - - 1 1

- - 73 32 79 21 7 54 110 87 36 88 128 66

8 1 - - 3 1

552 227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

249 Had de dader een wapen bij zich bij het
plegen van één of meer tenlastegelegde
delicten

geen wapen

slag- of steekwapen

vuurwapen

ander wapen of voorwerp

onbekend

totaal

250 Gebruik wapen door dader bij het plegen van
één of meer van de tenlastegelegde delicten

geen wapen in bezit of wapen niet
gebruikt

alleen dreiging met het wapen

wel een wapen gebruikt

onbekend

totaal

253 Had de dader een specifiek hulpmiddel bij
zich t.b.v. het plegen van één of meer ten-
lastegelegde delicten

geen hulpmiddel

wel hulpmiddel

onbekend

totaal

254 Gebruik hulpmiddel door de dader bij het
plegen van één of meer van de tenlaste-
gelegde delicten

geen hulpmiddel in bezit of hulpmiddel
niet gebruikt

wel hulpmiddel gebruikt

onbekend

totaal

frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e 1

abs. % abs. % abs. % abs.. % abs. % abs: % abs. %

539 98 101 44 247 66 2 15 32. 25 4 8 154 79

37 16 51 11 6 46 40 32 22 54 26 13

10 2 59 26 47 13 4 31 49 39 14 34 2 1

29 13 27 7 1 8 4 3 1. 2 11 6

3 1 - - 1 - - - 1 1 - - 2 1

552 227 373 13 126 . 41 195

549 99 109 48 247 66 11 85 25 20 4 8 155 79

- - 101. 44 71 19 - - 3

,

2 - - 31 16

2 0 16 7 54 14 - - 98 78 37 90 9 5

1 0 1 0 1 o 2 15 - - - - -

552 227 -373 13 126 41 195

.189 34 161 71 258 69 5 38 113 90 36 88 177 89

342 62 66 29 113 30 8 62 13 10 5 12' 18 11

21 4 - - 2, 1 - - - - - - -

552 227 373 13 126 41 195

191 35 161 71 265 71 38 38 113 90 36 .88, 173 89

341 62 66 29 106 28 8 62 13 10 4 10 22 11

20 4 - - 2 1 _ - - - 1 2 - -

552 227 373 13 126 41 195
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D. NADERE BIJZONDERHEDEN OVER DE.TOEDRACHT VAN HET DELICT, HET SLACHTOFFER OF DE BENADEELDE, E.D.

Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

215 Soort slachtoffer of benadeelde bij
het zwaarst bedreigde delict

persoonlijk benadeelde en/of
slachtoffer

kleinere bedrijven/winkels, e.d.

idem + slachtoffers

industriële bedrijven/geldinstel-
lingen, e.d.

idem + slachtoffers

verschillende soorten benadeelden/
slachtoffers

totaal

218 Meest voorkomende slachtoffer en/of benadeel-
de bij overige tenlastegelegde delicten

persoonlijk benadeelden en/of
slachtoffers

kleinere bedrijven/winkels, e.d.

industriële bedrijven/geldinstel-
lingen, e.d.

verschillende soorten benadeelden/
slachtoffers

n.v.t. geen overige delicten ten-•'
lastegelegd

onbekend

totaal

IN GEVAL VAN PERSOONLIJK BENADEELDEN OF

SLACHTOFFERS

243 Geslacht slachtoffer/benadeelde

man

vrouw

beide (bv. echtpaar)

n.v.t. of onbekend

totaal

241 Leeftijd slachtoffer/benadeelde

16 jaar of jonger

17-30 jaar

31-45 jaar

46-60 jaar

ouder dan 60 jaar

n.v.t. of. onbekend

totaal

244 Nationaliteit slachtoffer/benadeelde

Nederlandse
(exclusief niet in Nederland geboren
Nederlanders/Rijksgenoten)

overigen

n.v.t. of onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311,
ten 4een 5e

art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289' art. 242

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

147 27 142 62 225 60 12 92 121 95 41 100 194 99

201 36 21 9 31 8 - -

- - 5 2 32 9 - - 2 2 - - - -

182 32 54 24 49 13 - - - - - - -

1 0 4 4 26 7 - - 3 3 1 1

21 4 1 1 10 3 1 8 - '- - - - -

552 227 373 13 126 41 195

100 18 43 20 74 20 2 15 24 20 5 12 41 21

74 13 8 4 17 5 1 8 3 3 - - 2 1

70 13 15 7 15 5 2 16 2 2 - - 2 1

88 16 9 4 15 4 1 8 2 2 - - - -

208 37 140 62 238 64 7 53 71 56 31 76 146 75

12 2 12 5 14 4 - - 24 19 5 12 4 2

552 227 373 13 126 41 195

167 30 137 60 230 62 9 69 96 76 21' 51 2 1

40 7 22 10 73 20 3 23 29 23 20 49 193 99

14 3 2 1 6 2 . - - - - - - - -

331 99 66 29 64 17 1 8 1 1 - -

552 227 373 13 126 41 195

- - 2 1 1 - 1 8 1 1 - - 34 17

50 9 76 33 107 29 2 15 66 52 20 49 139 71

66 12 36 16 63 17 '3 23 39 31 10 24 15 8

59 11 29 13 64 17 6 46 12 10 10 24 5 3

25 5 15 7 62 17• - - 4 3 - - 2 1

352 63 69 30 76 20 1 8 4 2 1 1 - -

552 227 373 13 126 41 195

214 39 . 124 55 259 69 12 92 89 70 29 71 164 84

5-•1 36 16 47 13 1 8 36 29 11 27 28 ld

331 60 . 67 29, 67 18 - - 1. 1 1 3

552 227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

245 Beroepsnivo slachtoffer/benadeelde

nivo 1 of 2 (hoog)

3 of 4

5 of 6 (laag)

zonder beroep

n.v.t. of onbekend

totaal

217A Plaats misdrijf

openbare weg / openbaar. vervoer

(eigen) woning, winkel, bedrijf, e.d.

café, e.d.

andere plaats

n.v.t. of onbekend

totaal

•217B Slachtoffer/benadeelde bevond zich wel/niet
in werksituatie op het moment van het
misdrijf

wel

niet

n.v.t.

totaal

240 Relatie dader-slachtoffer of benadeelde

samenwonende familie, e.d.

andere familie, kennissen

andere bekenden

kenden elkaar niet

n:v.t. of onbekend

totaal

248 Provocatie door slachtoffer of benadeelde

nee, of n.v.t.

aanleiding/gelegenheid gegeven

geprovoceerd

onbekend

totaal

125 Delict gepleegd onder invloed van drank.
of drugs

nee

ja, drank

ja, drugs of beide .

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. % abs. %' abs. % abs.. % abs. % abs. % abs. %

47 9 9 4 22 6 3 23 6 5 - - 9 5

110 20 93 42 119 32 6 46 42 33 10 24 29 15

20 4 24 10 72 19 1 8 43 34 14 34 72 37

19 4 33 15 59 16 3 23 24 19 14 34 80 41

356 64 68 30 101 27 - - 1 9 3 7 5 3

552 227 373 13 126 41 195

50 9 80 35 177 48 4 31 50 40 7 17 101 52

1206 37 96 42 137 37 9 69 45 36. 28 68 1 79 4v
J J J 29 23 3 8 J

3 1 - - 5 1 - - 2 1 3 7 15 8

293 53 51 22 54 14 - - - - - - -

552 227 373 13 126 41 195

7 1 45 20 79 22 8 62 15 12 2 5 2 1

252 44 131 58 240 64 5 38 111 88 39 95 193 99

293 53 51 22 54 14 - - - - - - - -

552 ' 227 373 13 126 41 195

19 15 13 32
34 17

13 2 51
}

22 57

1

15 51 38 39 31 15 37 J

42 33 10 24 53 27

212 39 110 49 . 252 68 8 62 25 20 3 7 106 54

327 59 66 29 64 17 - - 1 1 - - 2 1

552 227 373 13 126 41 195

550 98 207 91 354 94 9 69 86 69 29 72 170 87

1 0 13 6 16 4 3 23 12 10 6 15 22 11

1 0 6 3 2 1 1 8 26 21 5 12 3 2

I 1 - - 2 2 1 1 - -

552 227 373 13 126 41' 195

336 61 132 58 200 54 8 62 50 40 25 61 71 36

148 27 73 32 132 35 5 38 69 55 14 24 104 53

34 6 12 5 29 8 - 4 3 1 2 12 6

34 6 10 4 12 3 - 3 2 1 2 8 4

552 227 373 13 126 41 195
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E. GEGEVENS MET BETREKKING TOT OE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE

Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

175 Tijdsverloop tussen plegen delict
en de veroordeling door de rechtbank

4 mnd of minder

meer dan 4 mnd

totaal

177 Duur preventieve hechtenis

2 mnd of minder

2-4 mnd

meer dan 4 mnd

geen preventieve hechtenis

totaal

179 Bekentenis door verdachte

nee

ja

onduidelijk

totaal

180 Aanwezigheid van een voorlichtingsrapport
en/of psychiatrisch rapport

geen rapport

alleen voorlichtingsrapport

psychiatrisch rapport of beide

totaal

211 Conclusie psychiatrisch rapport

enigszins verminderd toerekenings-
vatbaar

sterk verminderd toerekeningsvatbaar

nauwelijks of niet toerekeningsvatbaar

geen psychiatrisch rapport

onbekend

totaal

212 Advies psychiatrisch rapport

onvoorw. of voorw. gevangenisstraf

gevangenisstr. + intramurale behande-
ling

gevangenisstr. + extramurale behande-
ling

geen duidelijk advies

n.v.t. geen rapport

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311,
ten 4een 5e

art. 317. art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

319 58 131 58 227 61 5 38 75 60 20 49 104 53

233 42 96 42 146 39 8 62 51 40 21 51 91 47

552 227 373 13 126 41 195

118 21 39 17 83 22 - - 12 10 2 5 38 19

267 48 107 47 182 49 5 38 75 60 21 51 78 40

32 6 23 10 43 12 7 54 29 23 15 37 21 11

135 24 58 26 . 65 17 1 8 10 8 3 7 58 30

552 227 373 13 126 41 195

18 3 18 8 26 7 - - 12 10 4 10 19 10

528 95 207 91 335 90 13 100 108 86 37 90 168 86

16 3 2 1 12 3 - - 6 5 - - 8 4

552 227 373 13 126 41 195

169 31 86 38 133 36 1 8 24 19 6 15 71 36

315 57 72 32 150 40 2 15 30 24 6 15 60 31

68 12 69 30 90 24 10 77 72 57 29 70 64 33

552 227 373 13 126 41 195

30 5 33 15 36 10 5 38 20 16 6 15 20 10

30 5 31 14 41 11 4 31 44 35 18 44 37 19

- - - - - - - - 1 1 1 1 1 1

484 88 158 70 283 76 3 23 54 43 12 29 131 67

8 1 5 2 13 3 1 8 7 6 4 10 6 3

552 227 373 13 126 41 195

13 2 10 4 11 3 - - 7 6 3 7 8 4

11 2 11 5 20 5 4 31 9 7 5 12 11 6

26 5 24 li 32 9 - - 28 22 10 24 21 11

6 1 15 7 20 '5 - - 13 10 2 5 12 6

484 88 158 70 233 76 3 23 54 43 12 29 131 67

12 2 9 4 7 2 6 46 15 12 9 22 12 6

552 227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

213 Advies reclasseringsrapport

(deels)onvnorw. vrijheidsstraf

(deels) voorw. vrijheidsstraf +
ondertoe5ichtstelling reclassering
of psychiatrische behandeling

voorw. vríjheidsstr./boete/sepot

onduidelijk' advies

zaak aanhouden of advies onbekend

n:V.t. geen rapport

totaal

109 Arrondissement waar de zaak in eerste
aanleg werd afgedaan

Den Bosch

Breda

Maastricht

Roermond

Den Haag

Rotterdam

Dordrecht

Middelburg

Amsterdam

Alkmaar

Haarlem

Utrecht

totaal

112 Jaar van veroordeling in' eerste aanleg

1973

1974

1975

1976

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4een 5e

abs. % 'abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

46 8 8 4 23 6 - -. 6 5 2 5 9 5

80, 14 19 8 52 14 2 15 18 14 7 17 33 17

45 8 13 6 16 4 1 8 5 4 2 5 10 5

180 33 83 3^ 120 32 4 31 55 44 17 41 55 28

23 4 10 4 13 4 3 23 11 9 2 6 3

178 32 94 41 149 40 3 23 31 25 11 .27 82 42

552 227 373 13 126 41 195

49 9 27 12 44 12 2 15 31 25 5 12 25 13

33 6 15 7 48 13 - - 12 10 3 7 25 13

50 9 29 13 . 29 8 3 23. 6 5 , 6 15 ' 14 7

50 9 17 8 27 7 2 15 10 8 1 2 11 6

Si 1o . 35 15 31 8 - - 16 13 5 12 23 12

49 , 9 30 13 48 13. 1 8 19 15 8 20 20 10

47 9 2 1 14 4 2 15 ' 3 2 3 7 3 2

15 3 2 1. 4 1 1 1 1 2 . 7 4

52 9 29 13 56 15 2 15 17 14 '5 12 38 19

51 '9 6 3, 10 3 1 8 2 2 2 5 3 2

53 10 12 5 31 8 - 4 3 1 2 10 5

50 9 23 10 . 31 8 - 5 4 1 2 16 8

552 227 373 13 126 41 195

156 28 41 18 78 21 2 1.5 32 25 13 32 43 22 .

154 28 59 26 109 29 '. 5 38 37 29 13 32 46 24

135 24 84 37 109 29 4 31 42 33 9 22 72 37

107 19 43 19 77 21 2 15 25 20 '6 15 34 17

552 227 373 13 .126 41 195
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F. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE,EIS

Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

265 Aard van de straf

gevangenisstraf onvoorwaardelijk

waarvan -met onvoorw. of voores. tbr

-met onvoorw. of voorw. boete

gevangenisstraf deels voorwaardelijk

waarvan -met onvoorw. of voorw. tbr

-met onvoorw. of voor-w. boete

gevangenisstraf voorwaardelijk

waarvan met onvoor,. of voores. boete

uitsluitend onv. of voorw. boete

uitsluitend onv. of voores. tbr

ontslag rechsvervolging/vrijspraak

onbekend

totaal

268 Totale duur van de gevangenisstraf

3 mnd of minder

3-6 mnd

6-9 mnd

9-12 mnd

1-2 jaar

2-3 jaar .

3-5 jaar

meer dan 5 jaar

geen gevangenisstraf

onbekend

totaal

271 puur van het onvoorwaardelijk deel van de
deels voorwaardelijke gevangenisstraf

3 mnd of minder

3-6 mnd

meer dan 6 mnd

n.v.t. geen deels voorw. gevangenisstr.

onbekend

totaal

273 Hoogte van de boete

f50,- of minder

meer dan f50,-

n.v.t. geen boete

totaal

Frekwenties

art. 311,' art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

223 40 126 56 221 59 13 100 81 64 33 80 101 52

3 1 8 4 12 3 2 15 7 6 6 15 13 7

2 0 2 1 1 0 - - 2 2 - - 1 1

275 50 81 36 136 36 - - 43 34 8 20 77 39

1 0 1 0 2 1 - - 1 1 - - 2 1

5 1 - - 3 1 - - 1 1 - - .2 1

44 8 15 7 14 4 - - 2 2 - - 13 7

27 5 9 4 6 2 - - 1 1 - - 10 5

8 1 5 2 2 1 - - - 2 1

- - - - - - . - - - - 1 1

1 0 - 1 1

1 0

552 227 373 13 126 41 195

93 17 54 '24. 66 18 - - 4 3 - - 33 17

182 33 33 15 75 20 2 15 11 9 1 2 48 25

143 26 29 13 62 17 - - 23 18 1 2 42 22

89 16 33 15 54 14 - - 26 21 10 24 36 18

28 5_ 49 22 60 16 1 .8 30 24 10 24 21 11

4 1 10 4 ..26 7 - - 17 13 5 12 3 2

3 1 11 5 17 5 1 8 6 5 6 15 8 4

- - 3 1 11 3 9 69 9 7 8 20 1 1

9 2 5 2 2 •3 - . - - - - - 4 2

1 0

552 227 373 13 126 41 195

101 18 30 13 53 14 - - 9 7 - - 29 15

122 22 26 11 49 13 - - 24 19 3 7 30 15

52 . 9 25 11 34 9 - - 10 8 5 12 18 9

276 50 146 64 237 '64 13 100 83 66 33 80 118 60

1 0 - - - - - - - - -

552 227 373 13 126 41 195

29 5 16 7 11 3 - - 3 2 - - 9 5

13 2 - - 1 o - 1 1 - - 6 3

510 93 211 93 361 97 13 100 122 97 41 100 180 92

552 227 373 13 126 41 195
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G. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET VONNIS

Var.nr Omschrijving van de variabelen
en categorieën

311 Aard van de straf

gevangenisstraf onvoorwaardelijk

waarvan -met onvoorw. of voores. tbr

-met onvoorw. of voores. boete

gevangenisstraf deels voorwaardelijk

waarvan -met onvoorw. of voores. tbr

-met onvoorv. of voores. boete

gevangenisstraf voorwaardelijk

waarvan -met plaatsing in psychiatrische
inrichting

-met onvoorw. of voores. boete

uitsluitend boete

boete met voorw. tbr

ontslag van rechtsvervolging/vrijspraak

onbekend

totaal

314 Totale duur van de gevangenisstraf

3 mnd of minder

3-6 mnd

6-9 mnd

9-12 mnd

1-2 jaar

2-3 jaar

3-5 jaar

meer dan 5-jaar

geen gevangenisstraf

onbekend

totaal

317 Duur van het onvoorwaardelijk deel van de
deels voorwaardelijke gevangenisstraf

3 mnd of minder

3-6 mnd

meer dan 6 mnd

n.v.t. geen deels voores. gevangenisstr.

onbekend

totaal

319 Hoogte van de boete

f50,- of minder -

meer dan f50,-

n.v.t. geen boete

onbekend

totaal

327 Vonnis wel/niet conform de eis

niet conform

wel conform

onbekend

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en 5e

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

204 37 110 48 228 61 13 100 75 60 29 71 91 47

2 0 5, 2 8 2 3 23 6 6 15 8 4

5 1 2 1 1 0 - - - - - - 1 1

277 41 85 37 122 33 - - 47 37 12 29 76 39

- 1 0 - - - - - - - -

1 0 1 0 3 1 - - 1 1 - - 2 1

63 11 25 11 21 6 - - 3 2 - - 23 12

- - - - - - - - - - - 1 1

38 7 19 8 13 3 - - 2 2 - - 15 8

8 1 6 3 .2 1 - - - - - - 2 1

- - 1 o - - - - - -

- - - - - - - - 1 1 - 2 1

1 1

552 227 373 13 126 41 195

126 23 64 28 80 21 - - - 6 5 - - 48 25

213 39 38 17 88 24 2 15 16 13 - - 52 27

2126 23 33 15 57 15 - - 24 19 3 7 45 23

59 11 29 13 41 11 - -. 30 24 13 32 20 10

17 3 40 18 74 20 1 8 25 20 9 22 15 8

1 0 11 5 15 4 1 8 14 11 8 20 4, 2

2 0 2 1 12 3 1 8 4 3 3 7 5 3

- - 3 1 4 1 8 62 6 5 5 12 1 1

8 1 7 3 2 0 - - 1 1 - - 4 2

1 1

552 227 373 13 126 41 195

112 20 40 18 58 16 - - 11 9 2 5 36 18

126 23 25 11 43 12 - - 23 18 5 12 27 14

38 7 20 9 21 6 - - 12 10 5 12 13 7

275 50 142 63 251 67 13 10 79 63 29 71 118 61

1 0 1 1

552 227 373 13 126 41 195

41 7 25 11 13 3 - - 3 2 - - 15 8

11 2 5 2 6 2 - - - - - - 5 3

500 91 197 87 354 95 13 100 123 98 41 100 174 89

' 1 1

552 227 373 13 126 41 195

353 64 161 71 256 69 9 69 76 60 28 68 140 72

198 36 66, 29 117 31 4 31 50 40 13 32 54 28

1 o 1 1

552 227 373 ' 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen . Frekwenties
en categorieën

328 Duur van de proeftijd bij voorwaardelijke
veroordeling

1 jaar

2 jaar

3 jaar

n.v.t. geen voorw. veroordeling

onbekend

totaal

329 Bijzondere voorwaarden verbonden aan de
proeftijd

ja

nee

n.v.t. geen proeftijd

onbekend

totaal

330 Hoger beroep ingesteld door:

officier van justitie

veroordeelde

beide

n.v.t. geen hoger beroep

onbekend

totaal

art. 311,
ten 4e en Se

art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242

abs. % . abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

11 2 3 1 4 1 - - 1 1 - - 5 3

245 44 85 37 110 29 1 8 36 29 7 17 72 37

91 16 28 12 38 10 2 15 17 13 6 15 29 15

205 37 111 49 221 59 10 77 72 57 28 68 88 45

- 1 1

552 227 373 13 126 41 195

166 30 58 26 77 21 1 8 34 27 10 24 37 19

181 33 58 25 75 21 2 15 20 16 3 8 69 35

205 37 111 49 221 59 10 77 72 57 28 68 88 45

1 1

552 227 373 13 126 41 195

3 1 2 2 9 2 2 15 3 2 1 2 2 1

13 2 2 1 26 7 3 23 10 8 1 2 8 4

10 2 12 5 30 8 2 15 8 6 7 17 11 6

526 95 210 93 308 83 6 46 105 83 32 78 174 89

1 1

552 227 373 13 126 41 195

H. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE AFHANDELING VAN DE ZAAK IN HOGER BEROEP

Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

F rekwen t i es

art. 311,
ten 4e en Se

art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

EIS IN ROGER BEROEP

331 Aard van de straf

gevangenisstraf onvoorwaardelijk 18 3 14 6 56 15 7 54 16 13 8 19 14 7

waarvan - met onvoorw. of voores. tbr 1 0 3 1 1 8 1 1 2 5 3 2

- met onvoorw. boete 0

gevangenisstraf deels voorwaardelijk 7 2 1 7 2. - - 5 4 1 2 7 4

waarvan - met onvoorw. boete 1 0 - - - - - - -

voorwaardelijke gevangenisstraf
met boete 1 o 1 o 1 o

geen hoger beroep 526 95 210 93 308 83 6 46 105 83 32 78 174 89
onbekend - - - - 1 0 - - -

totaal 552 227 373 13 126 41 195
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Var.nr. Omschrijving van de variabelen
en categorieën

334 Totale duur van de gevangenisstraf

6 mnd of minder

6-12 mnd

1-3 jaar

meer dan 3 jaar ,

geen hoger beroep

totaal

337 Duur van het onvoorwaardelijk deel van de ,
deels voorwaardelijke'gevangenisstraf

3 mnd of minder

meer dan 3 mnd

n.v.t. geen deels voorw. gevangenisstr.

n.v.t. geen hoger beroep '

totaal

HET ARREST

347 Aard-van de straf

gevangenisstraf onvoorwaardelijk

waarvan met tbr/plaatsing in een.
psychiatr. inrichting

gevangenisstraf deels voorwaardelijk

waarvan met onvoorw. boete

gevangenisstraf voorwaardelijk

waarvan met onvoorw. boete

n.v.t. geen hoger beroep

totaal

350 Totale duur van de gevangenisstraf

6 mnd of minder

6-12 mnd

1-3 jaar

meer dan 3 jaar

n.v.t. geen hoger beroep

totaal

353 Duur van het onvoorwaardelijk deel van de
deels voorwaardelijke gevangenisstraf

3 mnd of minder

meer dan 3 mnd

n.v.t. geen deels voorw. gevangenisstr.

n.v.t. geen hoger beroep

totaal

Frekwenties

art. 311, art. 317 art. 312 art. 288 art. 287 art. 289 art. 242
ten 4e en Se

abs. % abs. '% abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

.

9 2 2 1 10 2 - 1 1 5' 3

8 1 2 1 17 5 - - 5 4. 1 2 '8 4

8 1 8 4 26 7 - - 11 9 4 10 5 3

1 0 5 2 11 3 7 54 4 3 4 9 3 2

526 95 210 93 ' 308 83 6 46 105 83 ' 32 78 174 '89

552 227 373 . 13 126 41 195

.

5 1 '1 0 3 1 - - 2 2 - - 3 2

2' 0 1 0 4 2 - - 3 2 ' 1 2 4 2

19 3 15 7 57 15 7' 54 '.16 13 8 20 14 7

526 95 210 93 ,308 83 6 46 105 83 32 78 174 89

552 227 373 13 126 41 195

•19_ 3 .13 6 52 14 7 54 15 12 8 20 12 . 6

- - 1 0 3 1 1 8 1 1 2 5 2 1

4 1 2 1 12 ' 3 - - 3 2 1 2 9 4

- - - - - - - - - - - 1 1

3 1 2 1 ' 1 _ 0• ' - - 2 2 - - -

2 0 2 1 , `1 0 - • - - - - - - -

526 95 210 93 308 83 6 46 105 83 32 78 174 89

552 227 373 13 126 41 195

9 2 3. 1 13 3' - - 3 2 - - 8 4

9 2 2 1. 13 3 - 3 2 1. 2 6 3

7 1 8 4 31 8 1 8 9 7 7 17 ' 7 4

' 1 0 4 2 8. 2 6 46. '5 4 1 2 - -

526 9 5 210 93 308 83 6 46 105 83 ' 32 78 174 89

552 227 ' 373 ' 13 126 41 195

3 1 6 2 - -' 1 1 - . - 7 4

1 0 2 1 6 2 - 3 2 ' 1 2'. ' 2 1

22 4 15 7 53 14 ' 7 54 ' 17 13 8 20 12 6

526 95 210 93 , 308 83 ' 6 46 105 83 32 78 174 89,

552 227 373 13 126 41 ' 195

128



Toelichting bij bijlagen 5 t/m 9

De in de bijlagen 5.t/m 9 opgenomen figuren zijn de weerslag
van een reeks Homals-analyses die ten doel hadden een beeld
te geven van de. onderzochte delicten en daders, en daarnaast
de variabelen (of liever: kenmerken van daad- en dader) op
te sporen die de duidelijkste samenhang met de straf verto-
nen. Hiertoe werd steeds een groep variabelen die betrekking
hebben op eenzelfde aspect van de zaak geanalyseerd, namelijk:
1. de ernst van het delict
2. de wijze van plegen
3. bijzondere omstandigheden tijdens het delict (of: nadere

bijzonderheden over de toedracht van het delict, de aan-
leiding, het slachtoffer, e.d.)

4. daderkenmerken in het algemeen
5. recidivevariabelen
en voorts:
6. de variabelen met betrekking tot-de strafrechtelijke

procedure

Aangezien de aard van de onderzochte delicten zeer verschilt
zijn de geanalyseerde groepen variabelen, zoals hierboven be-
doeld, niet voor alle delicten gelijk.

Voor het interpreteren van de figuren is het volgende van be-
lang:
De in de figuren weergegeven punten vertegenwoordigen de cate-
gorieën van variabelen of: anders gezegd, specifieke kenmerken
van daad of dader. Punten die dicht bij elkaar liggen hebben
relatief veel met elkaar te maken; de betreffende categorieën
"omvatten" een min of meer homogene groep, daders of delicten
die de betreffende kenmerken gemeen hebben. Punten die ver van
elkaar liggen hebben juist weinig met elkaar te maken. Zij
hebben betrekking op min of meer gescheiden groepen daders of
delicten.
De discriminatiematen van elk van de variabelen zijn, per di-
mensie, een indicatie voor de mate waarin de betreffende va-
riabele in deze context bijdraagt tot de onderliggende struc-
tuur (of: hoe goed, per dimensie, de categorieën van die varia-
bele van elkaar zijn onderscheiden). De eigenwaarde (het ge-
middelde van de discriminatiematen per dimensie) geeft aan hoe
homogeen de variabelen zijn (de stress is 1 - eigenwaarde en
betekent dus in omgekeerde zin hetzelfde).

Wanneer de variabelen alle in dezelfde richting lopen, en zo
tezamen een duidelijke structuur vormen dan betekent dit dat
zij vrij sterk met elkaar samenhangen. Voorbeelden hiervan
zijn de recidivevariabelen bij alle delicten (figuur 5.4, 6.3,
7.3 en 8.2), en de procedurevariabelen met de straf (bijlage 9).
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BIJLAGE 5:

Gegevens met betrekking'tot diefstal in vereniging
met braak.

DIEFSTAL IN VERENIGING MET BRAAK Figuur 5.1 De wijze van plegen

Variabelen

H125 dader onder invloed van drank of drugs

H130 samenwerkingsverband daders

H253 bezit hulpmiddel

H254 gebruik hulpmiddel

Stress

dimensie 1 .54

2 .69

totaal 1.24

geen hulpmiddel gebruikt/*
in bezit •

• georganiseerd

• semi-georganiseerd

• geen drank/drugs

•hulpmiddel in bezit/
gebruikt

*drank
• gelegenheidsverband

• drugs

In Figuur 5.1 zijn de samenhangen weergegeven tussen enkele variabelen betreffende bijzonderheden over de wijze waarop het
delict werd gepleegd. Hieruit is af te leiden welke specifieke aspecten meer, en welke minder met elkaar te maken hebben.
Duidelijk is te zien dat daders die het. delict in gelegenheidsverband pleegden meer dan de andere daders onder invloed van
drank waren. Het bezit en het gebruik van een hulpmiddel valt geheel samen.
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DIEFSTAL IN VERENIGING MET BRAAK

Variabelen

A149 aard/aantal delicten in de dag-
vaarding

(tQgj.ichting:

311,4+5 is diefstal in vereniging met
braak

311 zijn andere vormen van gekwalifi-
ceerde diefstal, bedoeld onder
art. 311 WvSr.)

H151 aantal gepleegde delicten volgens
het dossier

H233 waarde van het gestolene bij de
tenlastegelegde delicten

H235 toegebrachte schade bij de ten-
, lastegelegde delicten

Figuur 5.2 Ernstvariabelen bij voltooide delicten (n = 510)

• 1x311,4+5

1-2 del . t
n dossier \ Rgren schade

\ gestolen
1000-5000,-

r hade

/020 del.
/ in dossier

10-19 del.
rin dossier

10-50.000,-
gestol^1000, 0311,4+5 en 311

meermalen

\ I .^ 50.000,-_
l en.•,1000,-

gesto

schade

1
•2x311,4+5/311

,-en
\ 5-9 del.41000

in dossier
ges tol

\ I\

43-4 del.
in dossier

•311,4+5 en 1 ander delict

DIEFSTAL IN VERENIGING MET BRAAK

Variabelen

H117 leeftijd

H119 burgerlijke staat

H120 woon-/gezinssituatie

H124.1 werksituatie

Stress

dimensie 1 .47

2 .63

totaal

Figuur 5.3 Daderkenmerken

•geen werk

• gehuwd

30-39 jaar

• zelfst. wonend

40-59 jaar

• gescheiden
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Tabel 5a. Leeftijd en recidive van de.plegers van diefstal in vereniging
met braak, in procenten.

Aantal eerdere veroordelingen

Leeftijd totaal geen. 1-2 3-5 6 of meer

18-21 jaar 269 29' 38 25 7

22-29. jaar 183 21 26 26 26

30 jaar of
ouder 82 13 11 23 52

DIEFSTAL IN VERENIGING MET BRAAK

Variabelen

H117 leeftijd dader

M154 soort recidive

M156 totaal aantal eerdere veroordelingen

M171 totale duur eerder opgelegde
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

Stress

dimensie 1 .33

2 .59

totaal .925

Figuur 5.4
Recidivevariabelen en de leeftijd van de dader (alleen recidivisten)

. zelfde ±^
ander soort delict,

44 end ii

419 jaar*--.. 21 jaar

• zelfde delict

zelfde +
zelfde soort delict

zelfde soort +
• ander soort delict

11-24 mnd

\
22-24 jaar

i_2 5-29 jaar

•alle soorten del.

1-2 veroord.

De recidivevariabelen en (in iets mindere
mate) de leeftijd lopen alle parallel. Dit
duidt op een sterke samenhang. Voor de ver-
dere analyses werd van de recidivevariabe-
len M156 (totaal aantal eerdere veroor-
delingen) gebruikt.

•'zelfde soort
delict

• geen vrijheidsstr.

• ander soort delict

30-39 jáar-ik^

6 of meer veroord

\

\

L >24 mnd

40-59 jaar
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DIEFSTAL IN VERENIGING MET BRAAK

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

HBR117 leeftijd dader .19 .40

0130 samenwerkingsverband daders .40 .04

A149 aard/aantal delicten in dagvaarding .54 .17

0156 aantal eerdere veroordelingen .22 .46

HBR233 waarde gestolene .20 :29

H235 toegebrachte materiële schade .26 .04

eigenwaarde .30 .23

Figuur 5.5 Daad- en dadervariabelen

1-2 veroordi

`L21 jaar

*311 , 4+5
en ander delict

^gesOto en -geen Waar
gestolen

• 1x311,4+5

schade

•>1000,- 3-5 veroord.

schade •(semi)georganiseerd

9311,4+5 2x311 • •.,,i`22-29 jaar`,
meermalen

• gelegenheids-
verband

geen recldiveS gestolen _-.t,^1000,-

r10-50000,-
gestolen

1,0 geen schade

II
`>5Q000,- `1i>30 jaar

gestolen '•>6 veroord.

Toelichting:

In Figuur 5.5 zijn die variabelen opgenomen die in de hiervóór weergegeven resultaten van de deelanalyses als belangrijk naar
voren kwamen (d.w.z. ze bepaalden in sterke mate de vorm van de oplossing; de categorieën van die variabelen lagen relatief
ver van elkaar).
Wanneer variabelen zeer sterk met elkaar samenhangen, zodat de ene variabele als min of meer representatief voor de andere(n)
kan worden beschouwd (zoals de recidivevariabelen) werd daarvan één variabele geselecteerd.
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BIJLAGE 6:

Gegevens met betrekking tot diefstal met geweld en
afpersing.

Tabel 6a.De waarde van het gestolene bij diefstal met geweld en afpersing

Waarde gestolen

geen !L1000,- 1000-5000,- > 5000,- totaal.

abs. % abs. % abs. % abs. %

Diefstal met geweld 36 10 189 51 71 19 77 21' 373

Afpersing 48 21 94 41 31 14 53 24 226

*) 1 onbekend

Tabel 6b.De ernst van het toegebrachte letsel bij diefstal met geweld en afpersing

geen letsel licht letsel zwaar letsel totaal
(hoogstens één- (langerdurende
malige behandeling) behandeling nodig)

abs. % abs. % abs. %

Diefstal met geweld 192 5\1 149 40 32 9 373

Afpersing 181 80 36 16 10 4 227

Tabel 6c.De waarde van het gestolene en het letsel bij:

a) Diefstal met geweld

geen waarde L 1000,- 1000-5000,- > 5000,- totaal
gestolen

abs. % abs. % abs. % abs. %

geen letsel 17 9 87 45 37 19 51 27 192

licht letsel 16 11 85 57 28 19 20 13 149

zwaar letsel 3 9 17 53 6_ 19 6 19 32

b) Afpersing

geen waarde L 1000,-
gestolen

1000-5000,- > 5000,- totaal

abs. % abs. % abs. % abs. %

geen letsel 35 19 71 39 28 15 46 25 181

licht letsel 9 25 18 50 3 8 6 17 36

zwaar letsel 4 40 5 50 - - 1 10 10
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DIEFSTAL MET GEWELD EN AFPERSING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H125 delict gepleegd onder
invloed van drank en/of drugs .24 .05

H249 wapenbezit (soort wapen) .86 .52

H126 delict (diefstal met geweld of
i afpersing) .14 .18

0130 aantal daders/samenwerkingsverband .12 .00

H250 wapengebruik .84 .63

eigenwaarde .44 .28

*art. 312

georganiseerd . el dader

gelegenheids• • drank
geen verband eeneend

ander wapen/s drugsr wapen. .wapenbezit
voorwerp gebruikt

alleen . .art. 317
dreiging

Figuur 6.1 Wijze van plegen

.gebruik wapen'

.slag/steekwapen

. drugs

•vuurwapen

DIEFSTAL MET GEWELD EN AFPERSING Figuur 6.2 Bijzondere omstandigheden

.vrouw
Variabelen discriminatiematen

dimensie 1 2

H126 delict (art.312/art.317) .10 .28

H217A plaats misdrijf .69 .02

H217B slachtoffer bevond zich
wel/niet in werksituatie .43 .17

H240 relatie dader slachtoffer .20 .33

H243 geslacht slachtoffer .00 .48

eigenwaarde .28 .26

• binnenshuis

art. 312 •
•onbekenden

•openbare

niet in weg

werksituatie

*art. 317

• bekenden

,in werk-
situatie

. man
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DIEFSTAL MET GEWELD EN AFPERSING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

0AT154 soort recidive, .50 .15

0T156 aantal eerdere veroordelingen .76, .27

0169 aantal eerder opgelegde
vrijheidsstraffen .82 .78

0171 totale duur eerder opgelegde
vrijheidsstraffen .77 .82

H126 delict (art. 312 = diefstal met
geweld

art. 317 = afpersing) .02 .01

eigenwaarde .57 .40

Figuur 6.3 Recidivevariabelen (alleen recidivisten

•al]g soorten
de icten

geen vrijheidsstr. r .
(wel veroord.)/

. /

>3 vrijhei dsstr^\
/

1

De recidivevariabelen vertonen een sterke samen-
hang. Er is in dit opzicht vrijwel geen verschil
tussen de plegers van diefstal. met geweld en de-
genen die veroordeeld werden wegens afpersing.

DIEFSTAL MET GEWELD EN AFPERSING Figuur 6.4

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H115 nationaliteit .03 .30

0117 leeftijd .53 .22

H119 burgerlijke staat .69 .17

H120 woon-/gezinssituatie .65 .48

H124.1 werksituatie .09 .28

0156 aantal eerdere veroordelingen .20 .02

H126 delict (art.312/art.317) .00 .06

eigenwaarde .31 .21

• art. 312

l „,*1-2 veroord.

delict
*zelfde srt.

zelfde del.* ,' 3-5 veroord. /

Daderkenmerken

:10 m\ /

;ë4 mnd
1-2 vrijheidsstr.

•zelfst.wonend • gescheiden

•niet-Nederlanders

2-24 jaar

•geen werk

' • art.312 '6 veroord,J____-.•>30 jaar

X25=29 jaar

• ongehuwd .
t 1-2 veroord.

20-21 jaar 'W3-'5 veroord.

/ ander srt
11-24 mnd»» -! •delict

art. 317#\\

zelfde srt.
+ ander srt. •

delict \

art. 317• *Nederlanders •samenwon.
+ partner

119 jaar •werk gehuwd •

• onzel fst.
wonend
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In de hiernavolgende figuren zijn de variabelen die op grond van het voorgaande als belangrijk konden worden beschouwd tezamen
met de straf geanalyseerd.

DIEFSTAL MET GEWELD

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H217A plaats misdrijf .64 .03

H217B slachtoffer bevond zich
wel/niet in werksituatie .56 .02

H240 relatie dader-slachtoffer .00 .84

OAT265 straf .50 .31

eigenwaarde .42 .30

Figuur 6. 5 Bijzondere omstandigheden en Straf (bij persoonlijk benadeelden)

• binnenshuis

46 mnd
ov-vs

>9 mnd
í niet in werksituatw

ov-vv

• bekenden

AFPERSING Figuur 6.6 Bijzondere omstandigheden en straf (bij persoonlijk benadeelden)

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H217A plaats misdrijf .67 .01

H2178 slachtoffer bevond zich
wel/niet in werksituatie .39 .11

H240 relatie dader-slachtoffer .21 .48

OAT265 straf .44 .66

eigenwaarde .43 .31

• in werksituatie
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BIJLAGE 7:

Gegevens met betrekking tot moord en doodslag.

MOORD EN DOODSLAG ,

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

M130 aantal daders .00 .47

H125 wel/niet onder invloed
van drank .24 .24

HT49 wapenbezit (soort wapen) .34 .44

0126 delict (moord of doodslag) .68 .00

eigenwaarde .32 .29

Figuur 7.1 Wijze van plegen

•sl ag/steekwapen

• moord

• 1 dader

• drank

• doodslag
geen wapen,

• geen drank

• vuurwapen

• meer daders

MOORD EN DOODSLAG Figuur 7.2 Bijzondere omstandigheden

Variabelen discriminatiematen
• onbekenden

0217 plaats misdrijf

dimensie 1 2

.59 .38

M240 relatie dader-slachtoffer .65 .54

243 l h l h ff 0157H ges ac t s ac to er . .

H248 provocatie door slachtoffer .00 .44

0126 delict (moord of doodslag) .29 .01

eigenwaarde .42 .28
•openbare weg

•geen provocatie

andere famil ie/
kennissen ,vrouw

• doodslag

• man

• andere bekenden

•café e.d.

(eigen) woning,
• moord

samenwan. famil ie•

• wel provocatie
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MOORD EN DOODSLAG

Variabelen discriminatiematen
dimensie

OVDT154 soort recidive

1

.14

2

.01

OVDT156 aantal eerdere veroor-
delingen .56 .08

0169 aantal eerder opgelegde
onvoorw. vrijheidsstraffen .

0171 totale duur eerder opgelegde
onvoorw. vrijheidsstraffen .

88

78

.89

.82

eigenwaarde .59 .45

MOORD EN DOODSLAG

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

M117 leeftijd dader .60 .06

H119 burgerlijke staat .72 .75

H120 woonsituatie .54 .62

OVD154 soort recidive .07 .01

0126 delict (moord of doodslag) .04 .10

eigenwaarde .39 .31

Figuur 7.3 Recidivevariabelen (alleen recidivisten)

`V64 mnd

7 inclusief 2 gevallen met een eerdere veroordeling voor hetzelfde delict
(doodslag)

Figuur 7.4 Daderkenmerken onderling

• gehuwd

>10 mnd!

i
> 3 vrijheidsstr.P

•>3 veroord.
i/

,zelfde soortlr
(+ ander soort) delict

•ánáér'soort delict i

*samenwonend
met partner

doodslaa •

„----*r.24 jaar

• zeeroe soort
delict

Ten aanzien van de hier geanalyseerde variabelen
verschillen de plegers van moord weinig van de-
genen die doodslag pleegden. De recidive is hier
van geen enkel belang.

•a35 jáar

geen.
recidive ongehuwd •

25-34 jUrAKóander soort "w^^énd
delict

•moord

• zelfstandig
wonen

.gescheiden
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MOORD EN DOODSLAG

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

0126 delict (moord of doodslag) .30 .02

OVD154 soort recidive .19- .28

0217 plaats misdrijf .60 .24

0D237 letsel .19 .52

M240 relatie dader-slachtoffer .50 .32

H249 wapenbezit (soort wapen) .30 .33

eigenwaarde .35 .28

Figuur 7.5 Daad- en dadervariabelen

café, e.d.•

•andere bekenden

*moord

letsel

aslag/steek-
wapen / \

/ \.

• geen/ecidive

/

/

/
/

*(eigen) woning

•samenwonende /
'familie/vrienden/

i dood

*vuurwapen

*doodslag

\\ •openbare
weg/vervoer

uitsluitend •
ander soort delict

geen wapen

onbekenden •

`geen/weinig
letsel

In de navolgende. figuren zijn de variabelen die op grond van het voorgaande als belangrijk konden worden beschouwd tezamen
met de straf geanalyseerd.

MOORD EN DOODSLAG

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

M130 aantal daders .36 .08

H125 wel/niet onder invloed van drank .16 .02

H249 wapenbezit (soort wapen) .35 .51

0D265-straf .60 ,61

eigenwaarde .37 .30

Figuur 7.6 Wijze van plegen en straf

•andere familie/
kennissen

>3 jaar ov

• geen wapen

• meer daders

2-3 jaar ov

• zelfde soort
delict
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MOORD EN DOODSLAG

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

0217 plaats misdrijf .58 .36

M240 relatie dader-slachtoffer .68 .48

H243 geslacht slachtoffer .59 .00

H248 provocatie door het slachtoffer .00 .33

0D265 straf .17 .39

eigenwaarde .40 .31

Figuur 7.7 Bijzondere omstandigheden en straf

• onbekenden

• openbare

•andere familie/
kennissen

• vrouw

samenwon.familie •

•(eigen) woning

•wel provocatie

MOORD EN DOODSLAG Figuur 7.8

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

0217 plaats misdrijf .38 .38

0237 letsel .05 .49

M240 relatie dader-slachtoffer .58 .32

H249 wapenbezit .52 .31

ODT265 straf .35 .20 . samenwon..

eigenwaarde .37 .34
familie

Daad- en dadervariabelen en straf bij pogingen

.slag/steekwapen

•(eigen) woning

licht letsel •

>8 mnd ov/vv

.andere familie/
kennissen

48 mnd ov/vv

• geen wapen

• onbekenden

• 1 jaar ov

weg

• zwaar letsel

andere •
bekenden
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VERKRACHTING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H115 nationaliteit .12 .08

A'117 leeftijd .71 .24

H119 burgerlijke staat .63 .66

H120 woon-/gezinssituatie .76 .51

*gescheiden

• gehuwd
samenwonend +

•partner

VERKRACHTING

BIJLAGE 8:

Gegevens met betrekking tot verkrachting.

Figuur 8.1 Daderkenmerken

eigenwaarde .55 .37

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

OVDT154 soort recidive .27 .04

OVDT156 aantal eerdere veroor-
delingen .47 .02

0169 aantal eerdere onvoorw.
vrijheidsstraffen .87 .85

M171 totale duur eerder opgelegde
onvoorw. vrijheidsstraffen .87 .86

eigenwaarde .62 .44

Figuur 8.2 Recidivevariabelen (alleen recidivisten)
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VERKRACHTING

Variabelen discriminatfematen
dimensie 1 2

H217 plaats misdrijf .61 .00

0240 relatie dader-slachtoffer .44 .60

0241 leeftijd slachtoffer .20 .51

H248 provocatie door slachtoffer .17 .13

eigenwaarde .35 .31

Figuur 8.4

• binnenshuis

Figuur 8.3 Bijzondere omstandigheden

• familie/kennissen

16-20 jaar

Provocatie (aanleiding geven) door het slachtoffer blijkt
hier een vrij onbelangrijke variabele (aantal slachtoffers
dat provoceerde of aanleiding gaf is 25 (13%) van het totaal
van 195).

VERKRACHTING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

A117 leeftijd dader .46 .50

0V0154 soort recidive .00 .23

H217 plaats misdrijf .31 .04

0240 relatie dader-slachtoffer .42 .19

0241 leeftijd slachtoffer .21 .36

M130 aantal daders .21 .15

V127 voltooid delict of poging .12 .21

eigenwaarde .25 .21

Daad- en dadervariabelen

• geen provocatie

,openbare '
weg/vervoer

wel provocatie,

415 jaar

• andere bekenden

•c15 jaar

• andere bekenden
4-e20 jaar920-24

16-20 jaarf ,ander soort
.delict

• binnenshuis

voltooid del., I • geen recidive

•zelfde (soort)
delict

,familie/
kennissen
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In de navolgende figuren zijn de variabelen die op grond van het voorgaande als belangrijk konden worden beschouwd tezamen
met de.straf geanalyseerd.

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

VERKRACHTING Figuur 8.5 Ernst van het delict, wijze van plegen en straf

art. 242 +
ander delict

• wel wapen

LAT149 delicten in dagvaarding .37 .45

V127 voltooid delict of poging 1.28 .05

M130 aantal daders . .42 .09

0250 wel/niet wapen gebruikt of
dreiging .03 .57

0V265 straf .52 .09

eigenwaarde .32 .25

VERKRACHTING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H115 nationaliteit dader .57 .13

A117 leeftijd dader .36 .54

0V0154 soort recidive .24 .29

OV265 straf .43 .34

eigenwaarde .40 .33

. 6-mrrd
ov-vv

•1 dader

---•>6 mnd
ov-vv

• poging •1 delict
•geen wapen

Figuur 8.6 daderkenmerken en straf

art.242 + •
ander seks, delict

• meer daders

• niet-Nederlanders - ^_._•6 mnd ov

6-12-mnd ov E20 jaar.*
//I- "

25-34 jaar (' >6 mnd 'geen • ov-vv •ander soort
delict

>12 mnd ov

rr

ri

'i.>35 jaar

*Nederlanders

•.voorw. straf

N
rr

'"6 mnd
OV-vv
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VERKRACHTING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H125 Dader onder invloed
van drank .04 .02

H217 Plaats misdrijf .41 .04

0240 Relatie dader-slachtoffer .53 .30

0241 Leeftijd slachtoffer .19 .53

0V265 Straf .33 .42

eigenwaarde .30 .26

Figuur 8.7 Bijzondere omstandigheden en straf

V16-20 jaar,

openbare weg
-12 mnd ov/vv,

bekenden
z16 jaar

.• 46 mnd ov/vv

66 mnd ov

• drank

geen drank • \ ^6-12 mnd ov

• onbekenden

voorw.
gev.s r,

•familie/

• binnenshuis
kennissen

'*26-79 jaar
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BIJLAGE 9:

Samenhangen tussen de. duur
tenis, de aanwezigheid van
voorlichtingsrapport en de

DIEFSTAL IN VERENIGING MET BRAAK

Variabelen

H177.1 duur preventieve hechtenis

H180 rapportage

0265 straf

Stress

dimensie 1 , .43

totaal

.57

1.00

•'.3 mnd vv
• 3-6 mnd vv

1

t>4 mnd prev.
1 hechtenis

>*r.12 mnd ov
mnd ov-vv

6-9 mnd ov-vv

42-4 mnd prev.hecht.

9-12 mnd ov

/ \ i
•voorlicht.

rapport

DIEFSTAL MET GEWELD EN AFPERSING

Variabelen

van de preventieve hech-
een psychiatrisch of
straf.

Figuur 9.1 Procedurevariabelen en straf

discriminatiematen
dimensie 1 2

H177.1 duur prevehtieve
hechtenis .77' .48

H180 rapportage .39 .17

H126 delict (art.312/art.317) .01 .21

0A265 straf, .73 .48

eigenwaarde .47 .34

Figuur 9.2 Procedurevariabelen en straf

>3 jaar ov

6-9 mnd .• 9-12 mnd
ov-vv k ov-vv

art. 317• psych.rapport •
of heide i

>4 mndi
prev.hecht.

• voorw. gev.straf
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MOORD EN DOODSLAG

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

HD177 duur preventieve
hechtenis .69 .66

H180 rapportage .49 .07

0D265 straf .48 .64

eigenwaarde .55 .46

VERKRACHTING

Variabelen discriminatiematen
dimensie 1 2

H177.1 duur preventieve
hechtenis .76 .41

H180 rapportage .37 .24

0V268 straf .66 .62

eigenwaarde .59 .43

Figuur 9.3 Procedurevariabelen en straf

Figuur 9.4 Procedurevariabelen en straf

• voorw.
gev.straf

t>4 mnd
.prev. hechtenis

>1 jaar ov
•psych.rapport/
of beide 7geen pree.

hechtenis

s6 mnd cv
m i

S .6-12 mnd i

`\\ rapport
/ 11 / • geen rapportage

ov-vv^ •voorlichtings

1
1►2-4 mndmnd

prev. hecht. prev. hechtenis
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BIJLAGE 10:

Een toelichting op de canonische correlatie-analyse
Canals, en de invloed van daad- en daderkenmerken
op de straf zoals berekend met Canals.

a. Niet-lineaire canónische correlatie-analyse Canals; een.
toelichting.

Bij een canonische correlatie-analyse wordt gezocht naar de
samenhang tussen twee groepen variabelen, zoals in ons geval
aan de ene kant de daad- en daderkenmerken en aan de andere
kant de aard en hoogte van de geëiste straf. Daarbij worden
aan de variabelen binnen elke groep gewichten toegekend, zo-
danig., dat de correlatie tussen de beide groepen zo hoog mo-
gelijk wordt.

Evenals bij Homals wordt bij Canals binnen elke set variabe-
len gezocht naar een gemeenschappelijke richting van de va-
riabelen (hier canonische assen genoemd, te vergelijken met
de principale componenten.'bij Homals). Echter, bij Homals
gaat het bij het vinden van een onderliggende structuur om
een zo hoog. mogelijke verklaarde variantie binnen een set
variabelen, bij Canals om een zo hoog mogelijke correlatie
tussen beide sets, dat wil zeggen dat de richting van de
canonische assen in de ene set zo goed mogelijk overeenstemt
met die in de andere set. Dit laatste wordt uitgedrukt in
een canonische correlatiecoëfficiënt per as. Hierbij wordt
gerekend met optimaal geschaalde variabelen, die worden ver-
kregen na transformatie van de oorspronkelijke scores op de
variabelen.
Het kwadraat van de canonische correlatiecoëfficiënt geeft
de hoeveelheid verklaarde variantie voor de betreffende as
aan (of, zoals hier, de aard respectievelijk de. hoogte van
de straf of de combinatie daarvan). Dit is niet hetzelfde
als de verklaarde variantie van de variabelen inde ene set
gegeven de andere set variabelen: Dit laatste wordt "redun-
dancy" genoemd en is op grond van de Canals-uitkomsten te
berekenen (zie voor de berekeningswijze van redundancy:
D.J. Weiss, "Canonical correlation analysis in counseling
psychology research", in: Journal of Counseling Psychology,
1972, Vol.19., nr.3, blz. 241-252, of ook D. Stewart en
W. Love, "A general canonical correlation index", in:
Psychological Bulletin, 1968, Vol. 79, nr.3, blz. 160-163).

.Zoals gezegd worden de oorspronkelijke categoriewaarden van
de variabelen door het programma getransformeerd tot opti-
male scores. Daarmee geeft Canals ook een betere representa-
tie van de variabelen. Bij nominale variabelen bv. kan de
transformatie leiden tot. een andere volgorde van de catego-
rieën. Bij het interpreteren van de resultaten moet steeds
worden uitgegaan van de getransformeerde scores (de optimaal
geschaalde variabelen). ,
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b. Canals-resultaten; de invloed van de daad- en dadervariabelen
op de straf.

In de onderstaande figuren A is voor elk van de delicten de
invloed van de daa - ed- n dadeerkenmerken op de straf weergege-
ven ( zoals berekend met behulp van het programma Canals).
De hoogte van. de canonische correlaties tussen,de groepen
daad- en daderkenmerken enerzijds en de aard en de hoogte
van de straf anderzijds is een indicatie voor de mate van
invloed. De correlaties van de variabelen met de canonische
assen geeft het relatieve belang van elk van de variabelen
weer.

In de figuren B is voor de dimensie met de-hoogste canonische
correlatie de relatie tussen de beide groepen variabelen nog-
maals-weergegeven. De afstand tussen de categorieën van de
onafhankelijke variabelen (daad- en daderkenmerken) en die
van de afhankelijke variabelen (de aard en hoogte van de
straf), die als punten op de horizontale lijn zijn weergege-
ven, geeft de relatieve sterkte van de samenhang aan.

Figuur 10.1 Diefstal in vereniging met braak

A. De canonische correlatie tussen de groep daad- en dadervariabelen enerzijds en de straf anderzijds voor de le en 2e
canonische as, en de correlatie tussen de variabelen en de canonische assen.

leeftijd dader

recidive

aard/aantal delicten
in dagvaarding

waarde gestolen

samenwerkingsverband
daders

B. Het verband tussen'daad- en daderkenmerken en de straf.(canonische correlatie = .49)
(zonder: samenwerkingsverband daders)

> 9 mnd

1000-10 000 -
>3 2 delicten (gestolen x,19 jaar <1000,-/niets
delicten

veroord.l

22-29'
jaar heroord.

1
jrVer-

20-21
;jaar 1 delict
i

geen:
recidive

rgestolen

1 •. jl oord.
)

I j ( ^I
I 1 .I

11
al 1 1

o

geheel
voorw
straf

onv orw.
straf

6-9 mnd
deels'

voorw
stra#

L3-6 mnd 53 mnd
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Figuur 10.2 Diefstal met geweld

A. De canonische correlatie tussen de groep daad- en dadervariabelen enerzijds en de straf anderzijds voor de le en 2e
canonische as, en de correlatie tussen de variabelen en de canonische assen.

-.66

29

B. Het verband tussen daad- en daderkenmerken en de straf.(canonische correlatie = .67)
(zonder: letsel)

vuurwapen >5000,- 1000-
gestolen'l (5000,-

1lgestolen
(geld)instel-

ling

II

ander wapen/
voorwerp

geen
wapen

's1000/

geestolen]

pers. benadeelde/

openbavervo oer

deels
6-9 mnd lvoorw.straf

1:

Figuur 10.3 Afpersing

A. De canonische correlatie tussen de groep daad- en dadervariabelen enerzijds en de straf anderzijds voor de le en 2e
canonische as, en de correlatie tussen de variabelen en de canonische assen.

'wapenbezit

waarde gestolen

leeftijd dader

soort benadeelde/
plaats misdrijf

.26

B. Het verband tussen daad- en daderkenmerken en de straf.(canonische correlatie = .68)

>2 jaar

binnens-
hyis

vuurwapen (geld)instel- 1000-
lingl 15000,-

;22-24 gestolen
jaar 125-29!

:jaar : z30
jaar

11-2 jaar `onvodrw. 9-12 mnd
straf

slag/steek
wapen

pers. benadeelde
binnenshuis

ander wapen/
voorwerp

aard van de straf

hoogte van de straf

sla /steek-
Irwapën <1000,-/

geen, niets

20-21
'aar X19

jaar

pers. bena-
deelde/

;openbare
weg

<3 mnd{ 36-g eels voorw.
-dend straf

wapen I (gestolen
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Figuur 10.4 Moord en doodslag

A. De canonische correlatie tussen de groep daad- en dadervariabelen enerzijds en de straf anderzijds voor de le en 2e'
canonische as, en de correlatie tussen de variabelen en de canonische assen.

-.04

B. Het verband tussen de daad- en daderkenmerken en de straf.(canonische correlatie = .72)
(zonder: relatie dader-slachtoffer)

moord..

-.56

(eigen)
woning

onvo rs .
^raf

Figuur 10.5 Moord en doodslag: o in en

A. De canonische correlatie tussen de groep daad- en dadervariabelen enerzijds en de straf anderzijds voor de le en 2e
canonische as, en de correlatie tussen de variabelen en de canonische assen.

relatie dader-slacht-
offer

wapenbezit

8. Het verband tussen de daad- en daderkenmerken en de straf.(canonische correlatie = .51)

>2 jaar

familie
(samen-

bekenden onbekenden geen/ nend) andere fam./we ',

,zwaar l e tsel kennissen

vuurwapen,
letsel geen slag/steek-

wapeni wapen

1
I
lonvoorw.
straf

café ppen-
bare

I (weg

I I
doodsla 1 zwaar

g„ Metsel
.I 1

. . ---T]
2-3 jaar 1-2 jaar

mnd
g_]d'L

.72
aard van de, straf

.08 x_.14 hoogte van de straf

1-2 jaar S-12,mnd

(deels
Ivoorw. S vvd
straf
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Figuur 10.6 Verkrachting

De canonische correlatie tussen de. groep daad- en dadervariabeles enerzijds en de straf anderzijds voor de 1e en 2e
canonische as, en de correlatie tussen de variabelen en de canonische assen

plaats misdrijf

aard/aantal delicten in
dagvaarding

aantal daders

B. Het verband tussen de daad- en daderkenmerken en de straf.(canonische correlatie = .45)

art. 242,meerm.
of + ander seks.
delict

>1 jaar

meer
daders'

art.242
+ ander)
delict

l onvoorw.
I-straf

binnens- openbare 1 dader`

,'huis weg

6-12 mhd

/1 x art.242

straf
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BIJLAGE 11:

De door officieren van justitie in de ressorten
Den Haag en Arnhem ingevulde vragenlijst.

ONDERZOEK ZWARE CRIMINALITEIT

Vrapenliist_betreffende_ernstige_delicten

Arrondissement:

Parketnummer:

DE VRAGEN 1 t/m 20 INVULLEN VOOR DE ZITTING EN VOORDAT EVENTUEEL OVERLEG

OVER DEZE ZAAK HEEFT PLAATSGEHAD

----------------- ------------- --------------- --------- -----------------

la. Aantal en aard van de door u tenlastegelegde misdrijven:

(ook subs. enz. noteren).

b. Kwalificatie van de door u bewezen geachte misdrijven in de dag-

vaarding, indien deze afwijkt van het primair tenlastegelegde:

c. Totaal aantal door verdachte gepleegde misdrijven blijkens het dos-

sier, van dezelfde soort als de tenlastegelegde:

2. Korte omschrijving van de tenlastegelegde misdrijven, met een indicatie

van het toegebrachte letsel, de omvang van de schade en/of de aard en

de waarde van het gestolene:

, 3. Is verdachte'eerder veroordeeld?

71 nee

U ja, nl. voor: aantal malen datum laatste veroordeling:

hetzelfde soort delict

LJ een ander soort delict ........ ...............

(Mat "soort delict" worden bedoeld de gangbare categorieën als agressie-
ve, sexuele misdrijven,.vermogensmisdrijven, e.d. Ter toelichting kunt
u eventueel hieronder het betreffénde artikel noteren).
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4. Liep verdachte in een proeftijd van een voorwaardelijke veroordeling ten

tijde van het plegen van het onderhavige delict (of indien meer delicten

telaste zijn gelegd, tijdens het plegen van 66n of meer van deze delic-

ten):

nee

ja

5. Geslacht verdachte: m/v

Geboortedatum verdachte:

Nationaliteit:

Beroep:

Werksituatie op dit moment 0 el werk

1 1 geen werk

F7 onbekend

6. Kunt u op de onderstaande schaal aangeven hoe ernstig u dit delict (of deze

delicten) vindt in termen van maatschappelijke onrust, gevolgen voor het

slachtoffer of andere betrokkenen?

(De schaal loopt van 1 (= deze zaak is relatief in mindere mate ernstig)

tot 5 (= deze zaak is relatief extreem ernstig)

maatschappelijke onrust L 1 1

gevolgen voor slacht-

offer of andere betrok-
kenen 1-1 2 3 4 5

in min- ernstig extreem
dere ma- ernstig
te ern-
stig

7a. Wat geeft de verdachte op als motief voor het plegen van dit delict?

b. Acht u dit aannemelijk?

ja

7]nee

c. Zo nee, wat is naar uw mening het motief?
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S. Het delict is volgens u gepleegd:

0 na vooropgezet plan 0 onder invloed van derden

0 na enig overleg a na provokatie door het slachtoffer

r7 impulsief

(N.B. Het is mogelijk meer dan één kruisje te zetten. Maximaal

2 kruisjes in totaal)

9. Het delict is gepleegd onder invloed van drank

drugs

beide

geen van beide

IJ onbekend

10a. Het aantal personen dat is bedreigd is ...............

a gewond is ...............

gedood is ...............

D benadeeld is ...............

b. Het aantal benadeelde instellingen e.d. is

11. Verdachte heeft gebruik gemaakt gedreigd

van: met:

vuurwapen

slag of steekwapen

ander wapen of dreigmiddel

hulpmiddel(en) t.b.v. het ple-
gen van het delict (anders
dan wapens)

El

a

nr^
rU

geen gebruik gemaakt van/niet gedreigd met wapen of hulpmiddel

onbekend

12. De verdachte a is op heterdaad betrapt

L 1 heeft zichzelf aangegeven

C3 is later opgespoord
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13a. Vond u dat de verdachte

meewerkte

niet meewerkte

b. Kunt u nader aangeven in welk opzicht de verdachte wel of niet
meewerkte:

a geeft informatie t.b.v. het achterhalen van de buit

geeft informatie over eventuele mededaders

legt een bekentenis af

bekent andere gepleegde feiten (maakt "schoon schip")

andere vorm van medewerking, nl . ....................

houdt informatie achter t.b.v. het achterhalen van de buit

houdt informatie achter over eventuele medeverdachten

legt tegenstrijdige verklaringen af

'geeft foutieve aanwijzingen

werkte in ander opzicht niet mee, nl . ...............

14. Wat is uw indruk omtrent de betrouwbaarheid van de door de verdachte
afgelegde verklaringen:

0

betrouwbaar

niet erg betrouwbaar

onbetrouwbaar

onduidelijk

15. De'houding van de verdachte t.o.v. het delict is naar uw indruk:

berouwvol 0 aanvaardt verantwoordelijkheid

onverschillig 1 geeft anderen de schuld

trots of uitdagend onbekend, niet duidelijk

(N.B. Het is mogelijk meer dan één kruisje te zetten. Maximaal
2 kruisjes in totaal.)
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16.. Indien een psychiatrisch rapport aanwezig, wat is de conclusie t.a.v.

- toerekeningsvatbaarheid:

- recidivekansen:

- behandelbaarheid:

Uiteindelijk advies m.b.t. de op te leggen maatregel en/of straf:

17. Indien een voorlichtingsrapport aanwezig, wat is de conclusie t.a.v.

- recidivekansen

- reclasseringskansen:

Uiteindelijk advies m.b.t. de op te leggen maatregel en/of straf:

18. Kunt u zeggen welke van de op blz. 6 genoemde factoren eenrol hebben

gespeeld bij het. bepalen van de uiteindelijke door u te vorderen straf

of maatregel?

Wilt u daartoe in de schaal achter de factoren (voorzover ze bij het

onderhavige delict en deze dader van toepassing zijn) aangeven in welke

mate zij van invloed waren en of u ze beschouwt als een verzachtende

of verzwarende omstandigheid?

Factoren die niet. van toepassing waren bij deze zaak worden dus over-

geslagen.Aan de andere kant kunnen factoren die hier niet. worden genoemd,

maar die wel van invloed waren op uw oordeel,.worden toegevoegd.

Toelichting

Een kruisje in het midden van de schaal (o) geeft aan dat de betreffende

factor weliswaar in de onderhavige zaak van toepassing was maar niet van

invloed bij het bepalen van uw eis.

Een kruisje aan de uiteinden van de schaal (-3 of +3) geeft aan dat de

betreffende factor in zeer sterke mate van invloed was bij het bepalen

van uw eis.

Een negatieve waardering (-3, -2, -1) betekent dat u de factor als een

verzwarende omstandigheid beschouwt, een positieve waardering (1, 2, 3)

betekent dat u de factor als een verzachtende omstandigheid beschouwt.
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verzwarende verzachtende

18a. Aantal misdrijven waarvoor verdachte terecht-
staat

Aantal blijkens het dossier gepleegde misdrij-
ven van hetzelfde soort als de telastegelegde

Verdachte is first offender

Aantal veroordelingen wegens hetzelfde soort
misdrijf in het verleden

Tijdsverloop tussen de laatste veroordeling
wegens misdrijf en onderhavige delict

Verdachte loopt in een proeftijd van een
voorwaardelijke veroordeling

Werksituatie van de verdachte

De door het delict. veroorzaakte maatschappe-
lijke onrust

De materiële en/of immateriële gevolgen van
het delict voor slachtoffer(s) of benadeel-
de(n)

Omstandigheden die verdachte tot het plegen
van het delict hebben gebracht

Mate waarin sprake was van bewuste voorbe-
reiding van het delict door verdachte

Aantal (dodelijk) gewonde, benadeelde of
bedreigde personen

Specifieke aard en omstandigheden (in de
zin van "kwetsbaarheid') van slachtoffer of
benadeelde ten tijde van het delict

Verdachte heeft een wapen gebruikt of ermee
gedreigd

Verdachte heeft specifieke hulpmiddelen
gebruikt

Verdachte was wel onder invloed van drank of
niet

drugs

Mate waarin verdachte heeft mee of tegenge-
werkt

Houding van verdachte t.o.v. het delict

omstandigheid omstandigheid

-3 1-2 I -1 H 0 li 1

I

-21-1

1

3

bH

1 1 2 1 3
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-3 -2 -1 ' 0 J

Conclusie van het psychiatrisch rapport 1 I J

Conclusie van het voorlichtingsrapport
1

Andere factoren, namelijk:

D
LI

18b. Is er in deze zaak een overheersend aspect dat (bijvoorbeeld als verzachtende of

verzwarende omstandigheid) uw oordeel in sterke mate heeft bepaald?

Zo ja, welk:

19. Welk doel heeft u bij het bepalen van de eis in de onderhavige zaak

voornamelijk voor ogen gehad?

Wilt u dit doel en eventueel meerdere doelen een waardering geven van

l.t/m 5. Het belangrijkse doel krijgt het hoogste cijfer, eventuele

meerdere doelen een cijfer in verhouding daarmee.

D afschrikken van potentiële daders

afschrikken van deze dader

resocialiseren van deze dader

j behandelen van deze dader

straffen van deze dader (vergelding)

oplossing conflict met maatschappij en/of slachtoffer

r•-voorkomen dat deze dader meer misdrijven pleegt door hem uit
de maatschappij te verwijderen

normbevestiging

anders, nl.
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20. De in deze zaak naar uw. oordeel te vorderen straf en/of maatregel:

INDIEN OVER DEZE ZAAK OVERLEG PLAATSVINDT DE VRAGEN 21 t/m 24 INVULLEN NA DIT

OVERLEG, MAAR VOOR.DE ZITTING.

---------------------------------------------------------------------------

21. Met wie heeft u over deze zaak overleg gepleegd?

parket

El

22. Conclusie van het overleg:

23. De door u op de zitting te vorderen straf en/of maatregel:

24. Indien van toepassing:

a. Kunt u aangeven door welke argumenten in het overleg u van uw oorspronkelijk

geformuleerde eis (zoals weergegeven in het antwoord op vraag 20) bent af-

geweken?

b. Kunt u de argumenten aangeven op grond waarvan u bij uw oorspronkelijke

standpunt bent gebleven of bij het bepalen van uw eis uiteindelijk de

conclusie van het overleg niet (helemaal) hebt overgenomen?
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INVULLEN NA DE ZITTING

25. Zijn er tijdens de zitting punten naar voren gebracht welke uw eis

tenslotte nog hebben beinvloed, en zo ja, in welke richting?

(Wilt u de vordering ter terechtzitting vermelden en de reden

waarom eventueel is afgeweken van de eis zoals u die vbbr•de

zitting had geformuleerd).
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BIJLAGE 12:

.De samenstelling van de begeleidingscommissie.

Mr. H.A..van Ee (voorzitter), advocaat-generaal bij het

gerechtshof Den Haag.

Mr. H.R.G.'Feber, tot eind 1978, indertijd officier van

justitie in Rotterdam.

Mr. W.G.C. Mijnssen,tot eind 1980, indertijd officier van

justitie in Middelburg. Zijn plaats werd

ingenomen door:

Mr. A.P. Besier,officier van justitie in Middelburg-

Mr. H.A. Hofthuis, officier van justitie in Den Haag.

Mr. L.A. Geelhoed, tot eind 1977, indertijd medewerker bij

dé hoofdafdeling Staats- en Strafrecht,

Ministerie van Justitie. In zijn plaats

kwam

Mr. S.A.M. Stolwijk,.medewerker bij de hoofdafdeling Staats-

en Strafrecht, Ministerie van Justitie.

Zijn plaats werd vanaf eind 1980 ingenomen

door:

Drs.'R.F. Zeeuwen, eveneens medewerker bij de hoofdafdeling

Staats- en Strafrecht, Ministerie van

Justitie

Dr. J.J.M. van Dijk, raadadviseur, medewerker bij het WODC..

Zijn plaats werd eind.1980 ingenomen door:

Dr. D.W. Steenhuis, hoofd van het WODC.
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