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Voorwoord

Het openbaar ministerie is op weg van een eerbiedwaardige, door tradities
bepaalde instelling naar een produktgerichte organisatie. Begrippen als
flexibiliteit, efficiëntie en prestaties zijn plotseling gemeengoed geworden
en de manager doet zijn intrede. Tegen deze turbulente achtergrond heeft
het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de prestatieverschillen tussen de
19 Nederlandse arrondissementsparketten.

Deze rapportage kon slechts tot stand komen dankzij de medewerking van
velen. Het onderzoek is uitgevoerd onder supervisie van Cas Wiebrens en
Max Kommer. De begeleidingscommissie heeft een actieve rol gespeeld en
ons steeds gestimuleerd in onze pogingen om de onderzoeksvraag weer van
een nieuwe kant aan te pakken. Hester Verhage en Suzanne Kroon hebben
een belangrijk gedeelte van de gegevensverzameling voor hun rekening ge-
nomen. Anke Slotboom heeft ons vele goede adviezen gegeven en Marjan
van Goudoever-Herbschleb is een onmisbare steun geweest bij het schrijven
van het eindrapport. Ben Makadoero leverde waardevolle ideeën over de
praktische betekenis van onze resultaten. De lay-out werd verzorgd door
Huub Simons. Ten slotte danken wij de vele medewerkers van de arron-
dissementsparketten die aan het onderzoek hebben bijgedragen.
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Samenvatting

De kwalitatieve prestaties van de 19 arrondissementsparketten in Nederland
verschillen sterk. Sommige parketten handelen de misdrijfzaken langzamer
af dan andere en zien relatief vaak af van vervolging van verdachten.

Omdat de oorzaken van dergelijke verschillen niet bekend waren, is eind
1991 het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)
van het ministerie van Justitie, in opdracht van de Stuurgroep Versterking
Openbaar Ministerie, een onderzoek begonnen. De onderzoeksvraag daarbij
luidde:

Hoe kunnen de verschillen tussen arrondissementsparketten in kwalita-
tieve prestaties worden verklaard?

Men wilde weten of er regionale verschillen bestaan in de bewerkelijkheid
van de zakenstroom die de politie aanlevert. Een naar verhouding bewer-
kelijke zakenstroom kan het voor een parket moeilijk maken om naar ver-
wachting te presteren en bij het beoordelen van prestaties zou daar dan
rekening mee gehouden moeten worden.

Het onderzoek is in een aantal stappen uitgevoerd, waarbij iedere vol-
gende stap voortbouwde op de eerder verkregen gegevens. Achtereenvol-
gens zijn CBS-gegevens, dossiers en personeelsbestanden geanalyseerd.
Tijdens het eerste onderdeel zijn de kwalitatieve-prestatieverschillen tussen
de parketten in kaart gebracht met behulp van indicatoren zoals de gemid-
delde doorlooptijd van zaken en het percentage zaken dat eindigt in een
kaal beleidssepot, in een technisch sepot of in een interventie. Het dossier-
onderzoek richtte zich op de voornoemde hypothese dat prestatieverschillen
ontstaan door regionale verschillen in de bewerkelijkheid van de zaken-
stroom. Met de analyse van personeelsbestanden sloeg het onderzoek ten
slotte een andere richting in en trachtte prestatieverschillen te verklaren
vanuit de verhouding tussen enerzijds het aantal zaken dat een parket jaar-
lijks verwerkt en anderzijds het aantal medewerkers dat hiervoor beschik-
baar is.

CBS-gegevens
In de eerste plaats is een analyse uitgevoerd van CBS-gegevens van mis-
drijfzaken om een beeld te krijgen van de parketprestaties in de jaren 1987-
1990. Daarbij bleek de parketgrootte (geoperationaliseerd als het aantal
zaken dat in een gegeven jaar is afgedaan) een rol te spelen. Het grootste
parket in Nederland is ongeveer zes keer zo groot als het kleinste parket.
De analyse leidde tot de volgende conclusie:

Hoe groter het parket, hoe slechter in het algemeen de kwalitatieve pres-
taties zijn.
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Het verband tussen grootte van de parketorganisatie en prestaties is stabiel
over de jaren 1987 tot en met 1990. Het is ook een bijzonder duidelijk
verband: correlaties tussen parketgrootte en een algemene kwalitatieve-
prestatie-indicator lopen van -0,73 tot -0,87.

Het verband geldt voor het percentage interventies, het percentage kale
beleidssepots en de gemiddelde doorlooptijden, maar niet voor het percen-
tage technische sepots. Dit wijst erop dat de verschillen tussen parketten in
het percentage technische sepots andere oorzaken hebben.

De CBS-gegevens over technische sepots laten zien dat sommige delict-
typen vaker technisch worden geseponeerd dan andere. Dit zou een oorzaak
kunnen zijn van hoge percentages technische sepots bij bepaalde parketten.
Een groot aantal in dit opzicht `moeilijke' delicttypen en een klein aantal
`gemakkelijke' delicttypen bij bepaalde parketten zouden samen kunnen
gaan met naar verhouding veel technische sepots. Verdere analyse van de
CBS-gegevens laat echter zien dat alleen de hoeveelheid `gemakkelijke'
delicten in geringe mate samenhangt met het percentage technische sepots.
Op grond van dit gegeven en van de resultaten van enkele andere onderzoe-
ken op het terrein van de technische sepots is het volgende geconcludeerd:

De oorzaak van de verschillen tussen parketten in het percentage techni-
sche sepots ligt waarschijnlijk grotendeels in de interactie tussen parket
en politie.

Sommige politiekorpsen sturen een hoger percentage moeilijk bewijsbare
zaken door dan andere, onafhankelijk van het delicttype. Dit vindt zijn
weerslag in het percentage technische sepots van de zaken die de parketten
afdoen. Overleg hierover tussen politie en parket lijkt dan ook de aange-
wezen weg om deze percentages te veranderen. Dit leidt tot de volgende
aanbeveling:

Bij het streven naar beinvloeding van het percentage technische sepots
dient het openbaar ministerie zich te richten op de werkwijze van de
politie.

Een belangrijke vraag daarbij is, welke zaken de parketten in ieder geval
doorgestuurd willen krijgen, ongeacht eventuele problemen met de bewijs-
voering (bijvoorbeeld misdrijven waarbij een verdachte in verzekering is
gesteld of waarbij beslag op goederen is gelegd).

Dossieronderzoek
Na het onderzoek van de CBS-gegevens is getracht prestatieverschillen te
verklaren vanuit de bewerkelijkheid van de zakenstroom. Aan de hand van
interviews en een enquête is nagegaan welke kenmerken van misdrijfzaken
door de parketmedewerkers werden beschouwd als indicatoren voor bewer-
kelijkheid. Dit leverde een twaalftal indicatoren op, zoals bijvoorbeeld
`adresproblemen', `voorlopige hechtenis' en `gerechtelijk vooronderzoeken'.
Vervolgens werd aan de hand van deze indicatoren een dossieronderzoek
uitgevoerd. Daarbij bleven efficiëntieverschillen tussen parketorganisaties
buiten beschouwing; dossiers bevatten hierover geen duidelijke informatie.
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Met het dossieronderzoek is de bewerkelijkheid van de zakenstroom bij de
parketten Assen, Amsterdam en Breda onderling vergeleken. Deze keuze
was gebaseerd op de bevinding dat Assen en Amsterdam extreme verschil-
len in kwalitatieve prestaties vertonen. Assen levert zeer goede kwalitatieve
prestaties; bij het parket Amsterdam zijn deze prestaties relatief slecht. De
verwachting was dan ook, dat de zakenstroom in Amsterdam bewerkelijker
zou blijken dan die in Assen. Als tussen deze twee zeer verschillend preste-
rende parketten geen verschillen in de bewerkelijkheid van de zakenstroom
gevonden zouden worden, dan is het onwaarschijnlijk dat bewerkelijkheids-
verschillen bij de overige parketten wèl veel invloed op de prestaties uit-
oefenen.

Het parket Breda is bij het dossieronderzoek betrokken om eventuele
verschillen tussen Amsterdam en Assen beter te kunnen plaatsen. De na-
druk heeft echter gelegen op het vergelijken van de laatste twee parketten.

Op grond van het dossieronderzoek kan worden geconcludeerd dat de
grote verschillen in kwalitatieve prestaties tussen Amsterdam en Assen
nauwelijks verklaard kunnen worden uit verschillen in de bewerkelijkheid
van de zakenstroom.

Er blijken wel allerlei verschillen tussen de zakenstromen van Amster-
dam en Assen te zijn, maar wat bewerkelijkheid betreft, zijn deze stromen
ongeveer gelijk. Kijkt men naar zaken die, gelet op een reeks van bewer-
kelijkheidsindicatoren, als `eenvoudig' kunnen worden gekarakteriseerd,
dan zijn de percentages daarvan in Amsterdam en Assen zelfs exact gelijk
(52%). Aangezien Assen en Amsterdam twee uitersten in kwalitatieve pres-
taties vertegenwoordigen, kan ook het volgende worden geconcludeerd:

Prestatieverschillen tussen parketten vinden hun oorzaak waarschijnlijk
slechts zeer ten dele in bewerkelijkheidsverschillen van de zakenstroom.

Dit roept de vraag op, hoe het mogelijk is dat het personeel in Assen erin
slaagt de zaken, die blijkbaar qua bewerkelijkheid niet zoveel verschillen
van die in Amsterdam, toch zoveel sneller en beter af te doen. In een po-
ging deze vraag te beantwoorden is als laatste deelonderzoek een analyse
gemaakt van de personeelsbezetting bij de arrondissementsparketten.

Personeelsbezetting
De vraag bij het laatste deelonderzoek luidde: kunnen verschillen in perso-
neelsbezetting wellicht prestatieverschillen tussen parketten verklaren? Bij
de analyse zijn aantallen parketmedewerkers, aantallen overtredingen en
aantallen misdrijven betrokken.

Welnu, op de gestelde vraag werd een ondubbelzinnig en verrassend
eenvoudig antwoord gevonden:

Hoe groter het parket, hoe minder personeel naar verhouding beschik-
baar is om de zaken af te doen. Deze verschillen in de personeelsbezet-
ting zijn aanzienlijk en vormen een belangrijke oorzaak van de grote
prestatieverschillen tussen parketten. De huidige verdeling van de perso-
nele middelen plaatst de parketten dan ook in ongelijke uitgangsposities
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bij het streven naar goede kwalitatieve prestaties en is in dit opzicht
onrechtvaardig.

Het aantal zaken (berekend als een gewogen som van het aantal misdrijven
en het aantal overtredingen) per medewerker varieerde in 1990 van 156 in
Assen tot 288 in Den Haag. Hoe geringer het aantal zaken dat per jaar per
medewerker bij een parket wordt afgedaan, hoe beter in het algemeen de
kwalitatieve prestaties. Het verband is erg duidelijk: de correlatie bedraagt
0,73.

Rechtvaardigere verdeling van de middelen
Op welke wijze zouden de personele middelen dan rechtvaardiger verdeeld
kunnen worden? Een verdeling van de middelen evenredig aan het aantal
zaken is momenteel niet evenwichtig, want bij sommige parketten wordt
een relatief hoog percentage van de zaken door de rechter afgedaan. Omdat
rechtbankafdoeningen relatief veel werk kosten, is hier extra personeel voor
nodig.

Het recentelijk door het Directoraat-Generaal Rechtspleging ontwikkelde
instroommodel voor de verdeling van de middelen houdt met deze verschil-
len rekening. Dit model wordt nu gebruikt om geleidelijk tot een rechtvaar-
digere verdeling van het personeel te komen. Toepassing van het instroom-
model heeft echter een nadeel: het bestendigt verschillen tussen parketten in
de wijze van afdoening. Heeft een parket een percentage rechtbankzaken
dat onder het landelijk gemiddelde ligt, dan krijgt het volgens het model
ook minder personeel toebedeeld. Dit bemoeilijkt het inhalen van een een-
maal opgelopen achterstand.

Hierbij speelt echter niet alleen de capaciteit van de parketten een rol.
Wil men zo'n parket de mogelijkheid geven om tot een gemiddeld percen-
tage rechtbankafdoeningen te komen, dan is een eerste vereiste dat er vol-
doende zittingscapaciteit bij de rechtbanken aanwezig is. Het is zeer wel
mogelijk dat de huidige verschillen tussen parketten in het percentage recht-
bankafdoeningen voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt worden door
verschillen in die zittingscapaciteit. Bij toepassing van het instroommodel is
daarom een optimale afstemming van de capaciteit van de verschillende
rechtbanken op de omvang van de zakenstroom bij de parketten in ieder
geval een noodzakelijke tweede stap.

Op grond van de bevindingen van dit deelonderzoek worden de volgende
twee aanbevelingen gedaan:

Het departement kan de personele middelen rechtvaardiger over de par-
ketten verdelen door toepassing van het instroommodel, gecombineerd
met een optimale afstemming van de capaciteit van de rechtbanken op de
omvang van de zakenstroom bij de parketten.

Onverklaarde prestatieverschillen
De personeelsbezetting bij de parketten verklaart veel, maar lang niet alle
prestatieverschillen. Een van de bevindingen van het onderzoek is daarbij
bijzonder hoopgevend:
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Sommige parketten leveren ook met relatief weinig personeel vrij goede
kwalitatieve prestaties.

De vraag is nu, hoe deze parketten (in 1990 met name Arnhem, Groningen
en Den Haag) dat voor elkaar krijgen. Het antwoord op die vraag zou tot
effectieve maatregelen ter verbetering van de prestaties van de overige par-
ketten kunnen leiden. Een procesanalyse waarbij goed presterende parketten
vergeleken worden met slecht presterende parketten, zou dit antwoord wel-
licht kunnen leveren.

In het algemeen gesproken geldt dat kennis over de effectiviteit van
zulke maatregelen noodzakelijk is om tot verbeteringen te komen. Derge-
lijke kennis is te ook verkrijgen door middel van grondige en objectieve
evaluaties van experimentele organisatorische veranderingen.

Op het terrein van het verbeteren van de parketprestaties worden op
grond van het voorgaande twee aanbevelingen gedaan:

Met het oog op effectieve maatregelen ter verbetering van parketpresta-
ties dient nader onderzoek te worden gedaan naar de verschillen tussen
de organisatiestructuur van goed versus slecht presterende parketten.

Elke belangrijke experimentele reorganisatie ter verbetering van parket-
prestaties dient grondig te worden geëvalueerd door een externe instan-
tie.

Ten slotte hebben de verschillende gesprekken die tijdens het onderzoek
met de betrokkenen zijn gevoerd, duidelijk gemaakt dat het werken met
prestatie-indicatoren bepaalde gevaren met zich meebrengt. Het belang van
de indicatoren is gelegen in de achterliggende doelstellingen, zoals snelheid
en zekerheid van de strafrechtelijke reactie. Een te eenzijdig streven naar
prestatieverbetering, gefixeerd op een beperkt aantal indicatoren, kan die
doelstellingen in gevaar brengen. De volgende aanbeveling wordt gedaan:

Goede scores op prestatie-indicatoren zijn belangrijk, maar moeten niet
tot doel op zich worden verheven. Dit lokt zinloze en contra produktieve
acties uit en laat andere aspecten van de prestaties buiten beeld.



1 Inleiding

Het openbaar ministerie ligt onder vuur. Het aantal strafzaken dat door de
politie wordt aangeleverd, is in de loop der jaren enorm toegenomen. De
hiermee gepaard gaande groei heeft geresulteerd in een log apparaat met
een gebrekkige administratieve organisatie (Recht Vooruit, 1992a; Eland,
1992).

Tegelijkertijd wordt in toenemende mate flexibiliteit van het openbaar
ministerie verlangd bij het uitvoeren van nieuwe taken. De positie van de
officier van justitie (ovj) is veranderd. Meer dan vroeger wordt van de ovj
een actieve rol verwacht bij het oplossen van criminaliteitsproblemen.

Het gevolg van dit alles is dat de kwalitatieve prestaties van het openbaar
ministerie niet altijd bevredigend zijn. Het grote maatschappelijke belang
van het justitiële apparaat en een toename van bepaalde vormen van zware
criminaliteit garanderen daarbij ruime aandacht van de pers. Falend optre-
den van het openbaar ministerie haalt met enige regelmaat de landelijke
dagbladen.

De laatste jaren is dan ook intensief getracht om tot verbeteringen te
komen. Het in 1990 verschenen openbaar-ministerie-beleidsplan `Strafrecht
met Beleid' heeft aan die verbeteringen een duidelijke richting gegeven
door twee kwaliteitscriteria voor het openbaar ministerie te formuleren:
snelheid en zekerheid van de rechtshandhaving.

Het eerste criterium houdt in dat het justitiële apparaat de afhandeling
van een strafzaak niet nodeloos lang laat duren. Het tweede criterium be-
tekent dat een strafzaak indien mogelijk moet leiden tot een sanctie. Dit
is namelijk lang niet altijd het geval. Vaak zal de ovj, om uiteenlopende
redenen, strafzaken `kaal seponeren', dat wil zeggen beëindigen zonder
verdere strafrechtelijke gevolgen voor de verdachte. Ook kan hij `technisch
seponeren', als technische redenen (meestal onvoldoende bewijs) een ver-
oordeling in de weg staan.'

De kwalitatieve prestaties, gemeten naar deze twee criteria, verschillen
nogal voor de diverse onderdelen van het openbaar ministerie. Nederland
kent 19 arrondissementsparketten. De snelheid waarmee deze parketten
werken, kan men afmeten aan de gemiddelde tijdsduur tussen het aanleve-
ren van een strafzaak door de politie en de afdoening ervan door de rechter
of de ovj. In 1990 varieerde de gemiddelde doorlooptijd van door de offi-
cier afgedane misdrijfzaken van 53 dagen (parket Assen) tot 195 dagen
(parket Alkmaar). Ook bestaan er grote verschillen tussen de 19 parketten

Het openbaar ministerie kent kale beleidssepots, niet-kale beleidssepots en technische
sepots. We komen hier in hoofdstuk 3 op terug.
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wat betreft de zekerheid van de reactie, gemeten naar het percentage kale
beleidssepots en het percentage technische sepots.

In februari 1991 is de Stuurgroep `Versterking Openbaar Ministerie' in het
leven geroepen. Deze stuurgroep heeft onder andere als taak de arrondisse-
mentsparketten te stimuleren tot betere prestaties met betrekking tot snel-
heid en zekerheid. Daarbij doet zich de vraag voor, in hoeverre slecht pres-
terende parketten verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun pres-
taties. Wellicht bestaan er regionale verschillen in de instroom en krijgen
bepaalde parketten een relatief hoog percentage `moeilijke' zaken te verwer-
ken. Voor deze parketten is het dan moeilijk of zelfs onmogelijk om aan
landelijk gestelde eisen te voldoen. Dat roept meteen de vraag op welke
kenmerken een zaak `moeilijk' maken. De parketten hadden daar wel ver-
moedens over en opperden bij tegenvallende kwalitatieve prestaties allerlei
verklaringen, maar deze werden niet door duidelijke gegevens gestaafd.

Het WODC is daarom, in opdracht van de stuurgroep, in november
1991 een onderzoek begonnen naar verschillen tussen arrondissementspar-
ketten.' Er moest een antwoord komen op de volgende vraag: Kunnen de
verschillen in kwalitatieve prestaties worden verklaard door regionale ver-
schillen in de instroom van zaken? De achterliggende gedachte daarbij was
dat de parketten geen invloed op dergelijke verschillen kunnen uitoefenen.
Tegenvallende prestaties die er het directe gevolg van zijn, kunnen een
parket dan niet verweten worden. Er zou daarom bij de beoordeling van
kwalitatieve parketprestaties rekening moeten worden gehouden met dit
soort verschillen in de instroom van zaken.

Om een aantal redenen is uiteindelijk gekozen voor een onderzoeksvraag
die breder is dan de vraag van de stuurgroep. Die redenen hadden enerzijds
te maken met onvoldoende duidelijkheid van de oorspronkelijke vraag en
anderzijds met het doel van de gevraagde informatie. Hieronder volgt een
korte toelichting daarop; in hoofdstuk 2 gaan we er nader op in.

In de eerste plaats is het beeld van een parket dat machteloos staat tegen-
over regionale verschillen niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
Een arrondissementsparket kan de eigen instroom aanzienlijk beïnvloeden.
Door met de politie af te spreken wat minder aandacht aan `moeilijke'
zaken te schenken, kan die instroom in principe door de ovj gemanipuleerd
worden. Dit betekent dat de moeilijkheidsgraad van de instroom geen onaf-
hankelijk gegeven is.

In de tweede plaats staan kenmerken van de instroom meestal niet los
van de behandeling van zaken nadat ze bij het openbaar ministerie zijn
ingeschreven. Een verdachte kan bijvoorbeeld bij de politie ontkennen,
maar in een later stadium toch tot een bekentenis komen. Nadat een zaak
door de officier in behandeling is genomen, kunnen bezwaarschriften van
verdachten of reacties van slachtoffers voor extra werk zorgen.

2 Hofparketten zijn bij het onderzoek buiten beschouwing gebleven.
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Dit betekent dat de kenmerken van een zaak zich tijdens de verwerking
kunnen wijzigen door invloeden van buiten het parket, waardoor een 'moei-
lijke' zaak opeens eenvoudig wordt, en vice versa. Kortom, het begrip
`instroom' is voor dit onderzoek een te beperkt uitgangspunt gebleken.

Ten slotte is de achtergrond van de onderzoeksvraag tijdens het onder-
zoek gewijzigd onder invloed van de begeleidingscommissie. In die begelei-
dingscommissie is onder andere het Directoraat-Generaal Rechtspleging
(DGR) van het ministerie vertegenwoordigd. Het DGR is verantwoordelijk
voor het jaarlijks toekennen van middelen aan de parketten. Daarbij doet
zich een moeilijkheid voor die veel weg heeft van de hiervoor geschetste
beoordelingsproblematiek van de stuurgroep. De middelen zouden zo recht-
vaardig mogelijk verdeeld moeten worden (Recht Vooruit, 1992b). Bij een
rechtvaardige verdeling hebben alle parketten gelijke mogelijkheden om tot
goede kwalitatieve prestaties te komen. Daarvoor is het nodig een beeld
te hebben van regionale verschillen die van invloed zijn op de bewerkelijk-
heid die de stroom zaken voor een parket met zich meebrengt. Er bestond
behoefte aan aanvullende gegevens en het WODC-onderzoek zou deze wel-
licht kunnen leveren. Hierdoor wijzigde zich het perspectief van het onder-
zoek. De stuurgroep wilde oorspronkelijk alleen informatie om de parketten
zo zuiver mogelijk te beoordelen op snelheid en zekerheid. Het DGR zocht
in principe dezelfde informatie, maar met als achtergrond een zo rechtvaar-
dig mogelijke verdeling van de middelen op grond van een beoordeling van
de bewerkelijkheid.

Dit alles leidde uiteindelijk tot de volgende, bredere onderzoeksvraag:

Hoe kunnen de verschillen tussen arrondissementsparketten in kwalita-
tieve prestaties worden verklaard?

Het onderzoek is in zes deelonderzoeken uitgevoerd, waarbij steeds tussen-
tijdse resultaten werden gebruikt voor de volgende stap. De deelonderzoe-
ken hielden in:
1. een algemene verkenning van de vraag van de stuurgroep;
2. een analyse van CBS-gegevens om prestatieverschillen in kaart te bren-

gen;
3. interviews met parketmedewerkers;
4. een enquête onder parketmedewerkers;
5. een dossieronderzoek;
6. een analyse van gegevens over personeelsbezetting.

Om het onderzoek enigszins hanteerbaar te houden, hebben wij ons in eer-
ste instantie beperkt tot gegevens over misdrijven en zijn overtredingen
buiten beschouwing gelaten. Met `zaken' zullen in het vervolg, tenzij anders
wordt vermeld, alleen misdrijfzaken worden bedoeld. Overtredingen en
misdrijven vormen twee gescheiden werkstromen in de parketorganisatie;
van de misdrijven zijn momenteel veel meer gedetailleerde gegevens voor-
handen dan van de overtredingen. Bovendien zal door de effecten van de
Wet-Mulder het aantal behandelde overtredingen bij de parketten in de
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toekomst sterk afnemen. Alleen bij het laatste deelonderzoek is zowel naar
overtredingen als naar misdrijven gekeken. We lichten de zes deelonderzoe-
ken nu kort toe en vermelden in welke hoofdstukken we daarover rappor-
teren.

De vraag van de stuurgroep
De verschillende invalshoeken van de stuurgroep en het DGR en de impli-
ciete veronderstellingen daarbij veroorzaakten verwarring die een heldere
onderzoeksopzet in de weg stonden. Daarom was het noodzakelijk eerst een
algemene analyse van de vraag van de stuurgroep te maken. Deze is in de
loop van het onderzoek verschillende malen aangepast naar aanleiding van
tussentijdse resultaten. In hoofdstuk 2 presenteren we de uitkomsten van de
analyse. We gaan daarbij onder andere in op het mogelijke verband tussen
bewerkelijkheid van de stroom zaken en kwalitatieve prestaties van het
parket.

Analyse van CBS-gegevens
In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de bestaande prestatieverschillen
aan de hand van gegevens van het CBS. Prestatieverschillen dienen immers
eerst te worden beschreven, voordat ze kunnen worden verklaard. Uit dit
CBS-materiaal bleek vervolgens dat de parketgrootte een belangrijke in-
vloed heeft op deze prestaties. Ook bleek het mogelijk te zijn om met deze
gegevens meer te weten te komen over de oorzaken van technische sepots.

Interviews en enquête bij parketmedewerkers en het dossieronderzoek
Vervolgens werd aangesloten bij de gedachtengang van de stuurgroep: pres-
tatieverschillen kunnen wellicht verklaard worden door verschillen in de
bewerkelijkheid van de stroom zaken. Om dit na te gaan, werden drie deel-
onderzoeken uitgevoerd.

Ten eerste werd door middel van interviews met een aantal parketmede-
werkers' een eerste indruk verkregen van mogelijke bewerkelijkheidsindi-
catoren van misdrijfzaken. Vervolgens werd de bruikbaarheid van de in de
interviews genoemde indicatoren nagegaan door middel van een schrifte-
lijke enquête onder parketmedewerkers. In hoofdstuk 4 rapporteren we de
resultaten van de interviews en de enquête en kiezen op grond daarvan een
aantal geschikte indicatoren voor de bewerkelijkheid van de stroom zaken.

Als derde deelonderzoek naar de bewerkelijkheidsindicatoren (hoofdstuk
5) werden de zakenstromen vergeleken van drie parketten die wat betreft de
prestaties sterk verschillen: Amsterdam, Breda en Assen. Bij deze parketten
is een dossieronderzoek uitgevoerd waarbij de eerder gevonden bewerke-
lijkheidsindicatoren gebruikt zijn om de verschillen in kaart te brengen.

3 Onder parketmedewerkers verstaan we: de ovj's, de parketsecretarissen en de administra-

tieve medewerkers.
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Analyse van gegevens over personeelsbezetting
Omdat de resultaten van het dossieronderzoek naar onze mening onvoldoen-
de duidelijkheid brachten, werd een andere richting ingeslagen. Daarbij
hebben wij getracht prestatieverschillen te verklaren vanuit verschillen in
de personeelsbezetting bij de parketten. Een analyse van deze verschillen
vormde het laatste deelonderzoek, dat beschreven staat in hoofdstuk 6.

Conclusies en aanbevelingen formuleren wij ten slotte in hoofdstuk 7. In de
bijlagen worden onder andere enkele gehanteerde begrippen verklaard.



2 Invloeden op prestaties

In dit hoofdstuk staan we stil bij de achtergrond van de onderzoeksvraag.
We trachten na te gaan hoe de parketprestaties kunnen worden beïnvloed en
welke rol de bewerkelijkheid van de stroom zaken daarin speelt.

Zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben, ging de oorspronkelijke vraag
van de stuurgroep ervan uit dat relatief slechte kwalitatieve prestaties van
parketten wellicht veroorzaakt worden door relatief bewerkelijke zaken. Als
parketten op die bewerkelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, kan hen
die slechtere prestatie niet aangerekend worden. Daarom richten we ons nu
op de vraag, welke invloeden van belang zijn voor de bewerkelijkheid van
de zakenstroom.

Die invloeden kunnen hun oorsprong vinden in de zakenstroom, in de
omgeving van het parket en bij het parket zelf. Bij dit laatste onderscheiden
we enerzijds de efficiëntie van de parketorganisatie en anderzijds het par-
ketbeleid: beide zijn van belang voor de bewerkelijkheid. Het parketbeleid
speelt daarbij een overkoepelende rol: het kan ook de zakenstroom, de om-
geving en de efficiëntie beïnvloeden. In de volgende vier paragrafen gaan
we achtereenvolgens in op de betekenis van zaakkenmerken, omgeving,
efficiëntie en parketbeleid voor de bewerkelijkheid van de zakenstroom.

Daarbij beschouwen we het parket als een open systeem: de instroom en
de verwerking van zaken komt tot stand in voortdurende interactie met de
omgeving. Ook de bewerkelijkheid van zaken kan tijdens het gehele proces
worden beïnvloed. Bij het analyseren van een open systeem heeft een scherp
onderscheid tussen instroom en verwerking weinig zin. Dit in tegenstelling
tot een gesloten systeem, waarbij de omgeving uitsluitend via de instroom
invloed op het verwerkingsproces kan uitoefenen. Om die reden hebben wij
in dit onderzoek een dergelijk onderscheid niet gemaakt.

2.1 Zakenstroom en bewerkelijkheid

Allerlei kenmerken van de stroom zaken hangen samen met de bewerkelijk-
heid ervan voor het openbaar ministerie. Deze kunnen variëren van ken-
merken van zaken bij binnenkomst op het parket (bijvoorbeeld: type delict)
en bij de verwerking (aanvragen van een rapportage over de verdachte door
de ovj) tot kenmerken van de afdoening (rechter versus openbaar ministe-
rie). Regionale verschillen in die kenmerken kunnen het sommige parketten
extra moeilijk maken om snel en zeker te reageren. In tegenstelling tot de
drie invloeden op de bewerkelijkheid die hierna genoemd zullen worden, is
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over de stroom zaken wèl het een en ander bekend. De parketten houden
allerlei gegevens over de stroom zaken bij met behulp van de computer-
systemen `Compas' en `Gouden Delta'.4

Deze gegevens worden onder andere door het ministerie gebruikt voor
het schatten van de werklast van de zakenstroom volgens het instroom-
model. Men heeft daartoe voor de verschillende soorten afdoeningen (de
uitstroom van het systeem, ook wel afdoeningsprofiel genoemd) zo goed
mogelijk nagegaan hoeveel werk deze met zich meebrengen. De werklast
wordt vervolgens per jaar voor elk arrondissement geschat op grond van
het aantal binnengekomen zaken in het desbetreffende jaar (de omvang van
de instroom) en het afdoeningsprofiel van het voorgaande jaar.5

Bij de jaarlijkse verdeling van de budgetten houdt men tegenwoordig tot
op zekere hoogte rekening met de resultaten van deze schatting. In hoofd-
stuk 7 komen we op het instroommodel terug.

2.2 Omgeving: de partners

Het parket opereert niet in volledige vrijheid, 'maar is afhankelijk van
andere organisaties. De politie, bijvoorbeeld, levert de zaken aan. Wil het
parket daarbij een sturende rol spelen, dan vereist dit een zekere flexibili-
teit van het politie-apparaat. Een grote en logge organisatie zal de samen-
werking bemoeilijken.

Het parket heeft een groot aantal van dergelijke samenwerkingsrelaties.
De gemeente dient gegevens over adressen te leveren. Er kunnen rappor-
tages worden aangevraagd, waarbij bijvoorbeeld een deskundige wordt
verzocht om een oordeel te vellen over de toerekeningsvatbaarheid van de
verdachte of de reclassering om aanvullende gegevens over de verdachte
te leveren. In beslag genomen goederen worden opgeslagen door de dienst
der Domeinen, waarna het parket zorg moet dragen voor de uiteindelijke
afwikkeling van het beslag, bijvoorbeeld in de vorm van teruggave of
vernietiging.

Hoe beter met dergelijke diensten wordt samengewerkt, hoe sneller en
gemakkelijker het parket de desbetreffende zaken ook kan afdoen. Regio-
nale verschillen kunnen daarbij hun weerslag op de parketprestaties hebben.
Over deze verschillen zijn echter geen gegevens bekend.

4

5

Deze beide systemen vervullen verschillende functies. Compas ondersteunt de admini-

stratie; Gouden Delta is een beleidsinformatiesysteem.

De schatting is onder andere gebaseerd op de aanname dat de instroom in het desbetref-
fende jaar hetzelfde afdoeningsprofiel zal hebben als de uitstroom in het voorafgaande
jaar. Dit betekent dat men ervan uitgaat dat de stroom zaken bij een parket qua aard en
afdoeningswijze (niet qua omvang) van het ene jaar op het andere vrijwel gelijk blijft.
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2.3 Efficiëntie van de parketorganisatie

De parketorganisatie vormt een gecompliceerd bedrijf. De grote stroom
zaken moet worden gesplitst over diverse trajecten, waarbij allerlei beslis-
singen worden genomen.' Enkele jaren geleden gebeurde dit alles bij de
verschillende parketten nog op ongeveer dezelfde wijze. Sindsdien zijn
er, ten gevolge van reorganisaties en experimenten, organisatorische ver-
schillen ontstaan. Op sommige-maar niet alle-parketten verdeelt men
bijvoorbeeld vlak na het inschrijven de zaken direct in een aantal aparte,
inhoudelijk verschillende hoofdstromen, die vervolgens gescheiden ver-
werkt worden.

Door dergelijke verschillen hebben sommige parketten nu wellicht betere
mogelijkheden om de stroom zaken efficiënt te verwerken dan andere. In
hoeverre dit het geval is, is echter moeilijk na te gaan. Duidelijk is wel dat
per definitie een efficiënte organisatie naar verhouding minder inspanning
hoeft te leveren om een gegeven hoeveelheid zaken te verwerken. De be-
werkelijkheid van de zakenstroom zoals hier gedefinieerd, neemt bij toe-
nemende efficiëntie dus af.

2.4 Parketbeleid

Ten slotte heeft het beleid van een parket invloed op de zakenstroom. Het
parket Amsterdam kent bijvoorbeeld een `lik-op-stuk'beleid. Sommige ver-
dachten worden in voorlopige hechtenis geplaatst tot aan de rechtszaak.
Daarbij dient die rechtszaak uiteraard zo snel mogelijk plaats te vinden;
men duidt deze procedure ook wel met de term `snelrecht' aan. De orga-
nisatie hiervan vereist een extra inspanning die ten koste gaat van andere
zaken.

We hebben al eerder opgemerkt dat het parketbeleid een overkoepelende
factor is. Dit beleid kan de stroom zaken beïnvloeden via samenwerking
met de partners en via de eigen administratieve organisatie. Daarnaast kan
het beleid direct betrekking hebben op de stroom zaken zelf. Zo kan een
parket besluiten een bepaalde categorie zaken in zijn geheel te seponeren,
bijvoorbeeld omdat men het gepleegde feit van betrekkelijk gering belang
acht.

Echter, het beleid van een parket wordt in lang niet alle gevallen bewust
en expliciet gevoerd. Vaak gaat het om gebruiken die in de loop der tijden
zijn gegroeid. Hoe deze gebruiken per parket verschillen, is onduidelijk.

6 Die beslissingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op voorlopige hechtenis, gerechte-
lijk vooronderzoek, rapportage, aanvullend proces-verbaal (pv), seponeren, transigeren,

enkelvoudige of meervoudige kamer, raadkamer, beslag op goederen en slachtoffers.
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2.5 Bewerkelijkheid en kwalitatieve prestaties

Hoofdstuk 2

Er zijn allerlei terreinen waarop parketten goede of slechte prestaties kun-
nen leveren. Zo noemt Hoevenaars (1992) 21 functionele eisen die men aan
een parket kan stellen. Voorbeelden daarvan zijn een adequate ondersteu-
ning van slachtoffers, een open cultuur, minimaal verzuim van het perso-
neel en multi-inzetbaarheid van medewerkers. In dit onderzoek beperken
wij ons wat betreft de kwalitatieve parketprestaties hoofdzakelijk tot de
twee kenmerken die in hoofdstuk 1 werden genoemd: snelheid en zekerheid
van de strafrechtelijke interventie.

Details over de wijze waarop we snelheid en zekerheid zullen meten,
staan beschreven in hoofdstuk 3. Voor de hier volgende discussie is het
voldoende om in gedachten te houden dat snelheid samenhangt met door-
looptijd en zekerheid met het al dan niet strafrechtelijk interveniëren. Kwa-
litatief goede prestaties betekenen hier korte gemiddelde doorlooptijden en
hoge interventiepercentages.'

De in de vorige paragrafen beschreven vier invloeden kunnen de strafrech-
telijke afdoening van zaken zeer bewerkelijk maken. De hoeveelheid per-
soneel bij de parketten is begrensd, zodat te verwachten is dat een bewer-
kelijke zakenstroom tot capaciteitsproblemen zal leiden. Als personeelsuit-
breiding echter niet tot de mogelijkheden behoort, zijn er twee mogelijke
effecten op de parketprestaties. Het parket kan in de eerste plaats een
categorie zeer bewerkelijke zaken seponeren of traag afdoen. We zullen dit
directe effecten noemen van de bewerkelijkheid, omdat de bewerkelijkheid
van een zaak dan direct van invloed is op de snelheid of kwaliteit van de
afhandeling van die zaak zelf. In de tweede plaats kan een parket de zeer
bewerkelijke zaken een hoge prioriteit geven, met als gevolg dat andere
zaken blijven liggen en/of geseponeerd worden. Dit noemen we indirecte
effecten van de bewerkelijkheid. De invloed van de organisatie, partners,
zakenstroom en beleid is schematisch weergegeven in figuur 1.

Een categorie zaken die geseponeerd wordt of die een lange doorlooptijd
heeft, hoeft dus niet noodzakelijkerwijs zelf bewerkelijk te zijn. Dit betekent
dat bij het optreden van indirecte effecten de kwaliteit van de afdoening
van een categorie zaken geen informatie levert over de bewerkelijkheid van
die categorie. Directe effecten kunnen worden herkend als probleemzaken
met een slechte kwaliteit van de afdoening. Of bewerkelijkheidsproblemen
leiden tot directe of indirecte effecten, hangt in belangrijke mate af van de
prioriteiten die het parket stelt.

7 We vermijden het gebruik van de term 'kwantitatieve prestatie'. De door ons gebruikte
definities van kwalitatieve prestaties laten geen duidelijk onderscheid tussen kwalitatief en
kwantitatief toe. Als een parket bijvoorbeeld besluit minder zaken kaal te seponeren,
betekent dat in onze terminologie een verbetering van de kwaliteit van de produktie.
Andere afdoeningen zijn in het algemeen echter bewerkelijker dan kale sepots. Daarom
vereist deze verandering een vergroting van de produktiviteit van het personeel: een kwan-

titatieve verbetering.
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Figuur 1: Oorzaken en gevolgen van bewerkelijkheid
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Hierbij komt ons begrip `bewerkelijkheid' niet geheel overeen met het eer-
der genoemde begrip `werklast'. Allerlei factoren kunnen een zaak bewer-
kelijk maken. De uiteindelijke werklast die gepaard gaat met de afdoening
is dan niet noodzakelijkerwijs groot, want de ovj kan besluiten om zo'n
probleemzaak snel te seponeren. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan
een kleine winkeldiefstal waarbij de verdachte geen vaste woon- of ver-
blijfplaats heeft en daardoor moeilijk vervolgd kan worden. Met een kaal
beleidssepot voorkomt de ovj bewerkelijke problemen bij bijvoorbeeld de
betekening van stukken en het executeren van een sanctie. De zaak is dan
wel bewerkelijk, maar de werklast van de uiteindelijke afdoening is gering.

Dit alles heeft ook gevolgen voor dit onderzoek. Bij het zoeken naar
bewerkelijkheidsindicatoren kunnen we ons niet beperken tot zaken die
geseponeerd zijn en/of een lange doorlooptijd hebben, maar dienen alle
soorten zaken te worden bekeken.

2.6 Reacties van het parketbeleid

Als de prestaties tegenvallen, kan een parket hierop reageren door het be-
leid te wijzigen. Figuur 1 laat zien dat dit op drie verschillende manieren
mogelijk is.

In de eerste plaats kunnen de partners worden benaderd. Het parket kan
de politie zodanig sturen, dat de bewerkelijkheid van de stroom zaken ver-
mindert. Ook kunnen politie, gemeente, reclassering en dergelijke worden
overgehaald om sneller te reageren op informatieverzoeken.

In de tweede plaats kan de organisatie van het parket zelf efficiënter
worden gemaakt. Zo'n reorganisatie kan bijvoorbeeld gericht zijn op het
vroegtijdig splitsen van de binnenkomende stroom zaken in een paar be-
langrijke hoofdrichtingen, elk met hun specifieke procedures. Of men kan



18 Hoofdstuk 2

beslissingen van de parketsecretaris over afdoeningen minder vaak laten
controleren door de ovj. De parketorganisatie biedt in het algemeen veel
mogelijkheden om de stroom zaken minder bewerkelijk te maken en de
laatste jaren heeft men intensief getracht hier gebruik van te maken.

Ten slotte beïnvloedt het parketbeleid de bewerkelijkheid van de stroom
zaken ook direct, onafhankelijk van de administratieve organisatie. Een par-
ket kan bijvoorbeeld besluiten minder rapportages aan te vragen of minder
aandacht aan de begeleiding van slachtoffers te geven.

De hier weergegeven redenering heeft ons tot de in hoofdstuk 1 ver-
melde conclusie gebracht, dat het parket niet mag worden gezien als een
machteloos slachtoffer van regionale problemen. Het expliciet en impliciet
gevoerde parketbeleid is een overkoepelende factor die de prestaties op
allerlei manieren beïnvloedt.

2.7 Conclusie

Uit dit hoofdstuk trekken we een algemene conclusie. De door een parket
geleverde kwalitatieve prestaties worden op ondoorzichtige wijze bepaald
door uiteenlopende invloeden op zowel de instroom als de verwerking van
zaken. Het is onmogelijk om de precieze aard van de beïnvloeding tot in
details te achterhalen.

Wel is bekend dat de prestatieverschillen tussen parketten bijzonder
groot zijn. Als we niets weten over de oorzaken van deze verschillen, is
ook niet duidelijk in welke richting naar verbeteringen moet worden ge-
zocht. Daarom is het, ondanks de complexiteit van het systeem, toch be-
langrijk om een zo goed mogelijk beeld van de verschillende invloeden op
de prestaties te hebben. Met de verdere resultaten van ons onderzoek, die
in de volgende vier hoofdstukken worden gepresenteerd, pogen wij hier een
bijdrage aan te leveren. Daarbij beginnen we met een beschrijving van de
kwalitatieve prestaties van de 19 parketten.



3 Prestatieverschillen

Dit hoofdstuk is het resultaat van een verkenning van de kwalitatieve pres-
taties van de verschillende parketten. Daartoe is een analyse uitgevoerd van
bestaande CBS-gegevens over de jaren 1987 tot en met 1990. Het CBS
heeft een groot aantal cijfers over deze jaren met betrekking tot de par-
ketten8 gepubliceerd. Vele daarvan zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de
jaarverslagen van het openbaar ministerie.`

We gebruiken voor het meten van kwalitatieve prestaties verschillende
prestatie-indicatoren, die hier eerst in detail zullen worden beschreven.
Vervolgens geven we een beeld van de parketprestaties aan de hand van
deze indicatoren. Daarna staan we stil bij het belang van de parketgrootte
voor de prestaties. Ten slotte ondernemen we een eerste poging om kwali-
tatieve prestaties te verklaren. Bij deze verklaring beperken we ons in dit
hoofdstuk tot een indicator die wat afwijkend van de andere zal blijken te
zijn: het percentage technische sepots.

3.1 Prestatie-indicatoren

Op grond van de CBS-gegevens hebben we zes prestatie-indicatoren samen-
gesteld. Twee daarvan hebben betrekking op de snelheid van de reactie van
het parket en drie op de zekerheid. Tenslotte is er een algemene prestatie-
indicator samengesteld uit een combinatie van snelheid en zekerheid.

3.1.1 Doorlooptijden

Onze eerste indicator is de gemiddelde doorlooptijd van alle afgedane mis-
drijfzaken. Voor de doorlooptijd van een zaak nemen we de tijdsduur tussen
de datum van inschrijving op het parket en de datum van het vonnis van de

8 Wij gebruiken hier de voorlopige cijfers over midsrijfzaken, inclusief belastingzaken en

exclusief economische delicten. Definitieve CBS-cijfers kunnen er enigszins van afwijken.
9 De CBS-cijfers over 1991 zijn erg onvolledig en de cijfers over 1992 waren ten tijde van

het onderzoek nog niet bekend.
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rechter of de afdoening door de ovj.10 Een korte gemiddelde doorlooptijd
beschouwen wij als een goede prestatie.

Een afdoening door de rechter kan vertraagd worden door redenen waar
het openbaar ministerie weinig aan kan doen, zoals gebrek aan zittings-
ruimte. Bij afdoening door de ovj gelden dergelijke redenen niet. Voor de
volledigheid hebben we daarom als tweede indicator de gemiddelde door-
looptijden voor de openbaar-ministerie-afdoeningen apart berekend.

3.1.2 Interventiezekerheid

De zekerheid dat op een opgelost misdrijf daadwerkelijk een strafrechtelijke
reactie volgt, kan worden gebruikt als prestatie-indicator. Die zekerheid
drukken we uit in drie verschillende maten.

Voor het percentage kale beleidssepots is het totale aantal kale beleids-
sepots" genomen als percentage van het aantal vervolgbare misdrijfzaken.
Onder vervolgbare zaken verstaan we dan, in navolging van het openbaar-
ministerie-beleidsplan `Strafrecht met Beleid', de beleidssepots, de trans-
acties en de schuldigverklaringen. Technische sepots, niet-schuldigverkla-
ringen, overdrachten en voegingen zijn buiten beschouwing gelaten. Een
laag percentage kale beleidssepots zien wij als een goede kwalitatieve pres-
tatie.

Het percentage technische sepots is berekend door het totale aantal tech-
nische sepots te nemen als percentage van het totale aantal afgedane mis-
drijfzaken. Een laag percentage technische sepots beschouwen wij als een
goede kwalitatieve prestatie.

Grotendeels complementair aan de beide vorige indicatoren is het per-
centage interventies. Als interventies beschouwen we de niet-kale beleids-
sepots, de transacties en de schuldigverklaringen. Het totale aantal inter-
venties is gepercenteerd op het totaal aantal afgedane zaken.` Lage waar-
den op de beide vorige indicatoren gaan samen met een hoog percentage
interventies: een goede kwalitatieve prestatie.

10

ii

12

Een afdoening door de ovj (het openbaar ministerie) kan zijn: een transactie: afzien van
vervolging als aan voorwaarden, bijvoorbeeld het betalen van een geldsom, is voldaan;
een niet-kaal beleidssepot, bijvoorbeeld een sepot met een waarschuwing; een kaal beleids-
sepot, d.w.z. een sepot waar de verdachte verder niets meer van verneemt; een technisch
sepot, meestal wegens onvoldoende bewijs; een voeging ad informandum of ter berechting
bij een ander parketnummer. Beide zaken worden tegelijkertijd aan de rechter voorgelegd
en de ad informandum gevoegde zaak dient als extra informatie zonder dat er een uitspraak

over volgt; een overdracht naar een andere instantie, bijvoorbeeld een ander parket.

Een beleidssepot gevolgd door overdracht aan een andere instantie, beschouwen we niet
als een kaal beleidssepot.
Exclusief overdrachten en voegingen. Deze zijn buiten beschouwing gelaten, omdat niet

duidelijk is hoeveel daarvan een interventie betreffen.
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Tabel 1: Gemiddelde doorlooptijd in dagen (alle zaken), percentage interventies en algemene
prestatie bij parketten; 1987 t/m 1990

parket 1987

tijd inter-
ventie

alg.
pres-

1988

tijd inter-
ventie

alg.
pres-

1989

tijd inter-
ventie

alg.
pres-

1990

tijd inter-
ventie

alg.
pres-

dagen % tatie dagen % tatie dagen % tatie dagen % tatie

Den Bosch 195 63,5 -0,47 195 66,9 -0,46 169 69,2 -0,19 177 67,0 -0,20
Breda 142 63,1 0,29 158 68,8 0,18 190 73,9 -0,08 177 69,7 -0,02
Maastricht 175 64,0 -0,13 148 63,5 -0,15 142 71,3 0,32 167 74,2 0,39
Roermond 127 61,4 0,38 129 70,1 0,65 133 72,1 0,48 169 71,8 0,21

Arnhem 193 56,3 -1,06 175 61,6 -0,66 159 66,9 -0,24 159 75,5 0,58
Zutphen 142 74,6 1,27 140 72,1 0,69 140 72,9 0,45 142 71,1 0,48
Zwolle 186 68,6 0,10 189 72,8 0,13 179 71,4 -0,14 201 73,3 -0,07
Alrnelo 135 63,5 0,44 110 68,6 0,76 88 69,2 0,81 118 67,7 0,55

Den Haag 237 64,1 -1,06 239 65,2 -1,15 182 70,8 -0,23 211 70,0 -0,40
Rotterdam 243 68,2 -0,80 249 67,2 -1,07 236 57,6 -1,93 240 63,2 -1,18
Dordrecht 208 68,4 -0,25 167 66,8 -0,11 140 74,6 0,60 142 76,7 0,85
Middelburg 152 64,8 0,29 138 69,8 0,51 143 71,1 0,28 149 71,5 0,42

Amsterdam 166 51,8 -1,03 199 56,5 -1,39 207 54,5 -1,81 209 50,8 -1,62
Alkmaar 217 72,4 -0,06 233 79,5 0,16 222 82,3 0,18 271 78,4 -0,56
Haarlem 186 64,3 -0,27 218 66,3 -0,80 199 67,5 -0,68 201 54,6 -1,29
Utrecht 174 65,5 0,01 177 66,4 -0,27 184 69,0 -0,39 214 60,7 -1,04

Leeuwarden 174 74,1 0,74 155 80,2 1,20 128 77,3 0,95 135 78,1 1,02
Groningen 149 74,7 1,16 148 74,1 0,76 130 68,2 0,22 152 73,8 0,54
Assen 161 68,4 0,45 138 75,7 1,01 94 78,0 1,42 103 77,1 1,34

totaal 186 64,1 0,00 187 67,0 0,00 175 67,4 0,00 188 66,9 0,00

3.1.3 Combinatie van snelheid en zekerheid

Ten slotte hebben wij nog een algemene kwalitatieve-prestatie-indicator
berekend. Deze indicator is een maat voor de kwalitatieve prestatie van een
parket, met een gemiddelde (berekend over alle afgedane zaken van alle
parketten in een gegeven jaar) van nul, waarbij de doorlooptijd van alle
zaken en het percentage interventies even zwaar meewegen (zie voor details
bijlage 3).13 Hoe groter de waarde van deze indicator, hoe beter de kwali-
tatieve prestatie. We zullen deze indicator ook wel kortweg aanduiden als
de algemene prestatie-indicator of de kwalitatieve prestatie.

3.2 Verschillen tussen parketten

Al eerder hebben we opgemerkt dat de scores van de parketten op de ver-
schillende prestatie-indicatoren onderling sterk verschillen. Tabel 1 geeft
een overzicht van drie indicatoren: de gemiddelde doorlooptijd van alle

13 Ter controle is ook een algemene prestatie-indicator samengesteld uit het percentage inter-
venties en de gemiddelde doorlooptijd van alleen de openbaar-ministerie-afdoeningen. Dit
gaf echter in grote lijnen dezelfde resultaten (Polder en Paulides, 1992) en wij besteden er
hier verder geen aandacht aan.
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Figuur 2: Parketgrootte en kwalitatieve prestatie, 1990

2

1,5
19

1 17
11

18 305
12

4

0 -I 7

-0,5

-1,5

-2

14

Hoofdstuk 3

13

3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000

parketgrootte

1 Den Bosch 5 Arnhem 9 Den Haag 13 Amsterdam 17 Leeuwarden
2 Breda 6 Zutphen 10 Rotterdam 14 Alkmaar 18 Groningen
3 Maastricht 7 Zwolle 11 Dordrecht 15 Haarlem 19 Assen
4 Roermond 8 Almelo 12 Middelburg 16 Utrecht

zaken, het percentage interventies en de algemene prestatie-indicator. De
scores van de parketten op de overige drie prestatie-indicatoren zijn weer-
gegeven in bijlage 3.

Uit tabel 1 blijkt bijvoorbeeld dat in 1990 het parket Assen de beste
kwalitatieve prestatie leverde, met een algemene score van 1,34 en een ge-
middelde doorlooptijd van slechts 103 dagen, waarbij 77,1 % van de zaken
geëindigd zijn in een interventie. De slechtste kwalitatieve prestatie werd in
dat jaar geleverd door het parket Amsterdam, met een algemene score van
-1,62, een gemiddelde doorlooptijd van 209 dagen en 50,8% interventies.
In Amsterdam eindigde de helft van de afdoeningen (exclusief overdrachten
en voegingen) in 1990 dus in een niet-kaal beleidssepot, een transactie of
een schuldigverklaring, terwijl dit in Assen bij ruim driekwart van de zaken
het geval was.

Bekijken we het verloop van de prestaties van de beide parketten Assen
en Amsterdam over de jaren 1987 tot en met 1990, dan valt op dat het par-
ket Amsterdam constant slecht presteert, terwijl de prestaties van Assen
over de eerste drie jaren een stijgende tendens vertonen.

5
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Figuur 3: Parketgrootte en gemiddelde doorlooptijden (alle zaken) bij parketten, 1990
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3.3 Parketgrootte
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De parketten die in 1990 de beste respectievelijk de slechtste algemene
prestatie leverden (Assen en Amsterdam), zijn bovendien het kleinste res-
pectievelijk het grootste parket in Nederland. Dat is niet toevallig. Analyse
van de scores laat zien dat er een sterk verband bestaat tussen de prestaties
en de parketgrootte. Daarbij definiëren we parketgrootte als het totale aan-
tal zaken dat in een gegeven jaar is afgedaan. Figuur 2 geeft het verband
tussen de kwalitatieve prestatie en de parketgrootte grafisch weer.

Uit de figuur valt in de eerste plaats te zien, dat de parketten aanzienlijk
in grootte verschillen. Het grootste parket (Amsterdam) is ongeveer zes-
maal zo groot als het kleinste parket (Assen). Verder blijkt uit de figuur
dat hoe groter het parket is, hoe slechter in het algemeen ook de kwalita-
tieve prestatie is. Dit verband is weergegeven met een rechte lijn.14 De lijn
geeft de verwachte waarde van een parketprestatie bij een bepaalde parket-
grootte. Deze verwachte waarde daalt naarmate de parketgrootte stijgt. Het
parket Haarlem wijkt in belangrijke mate af van de verwachte waarde en

14 Men noemt dit ook wel de lineaire-regressielijn. Het verband is inderdaad lineair: de

kromme (kwadratische-)regressielijn blijkt vrijwel hetzelfde verloop te hebben.
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Tabel 2: Parketgrootte en kwalitatieve prestatie (correlaties, N= 19)

prestatie-indicator parketgrootte

gemiddelde doorlooptijd
- alle afdoeningen
-openbaar-ministerie-afd.

percentage kale beleidssepots
percentage interventies

algemene prestatie

Hoofdstuk 3

1987 1988 1989 198901 1990

0,49* 0,64** 0,62** 0,65** 0,56**
0,40* 0,63** 0,65** 0,67** 0,55**

0,62** 0,74*** 0,85*** 0,83*** 0,62**
-0,58** -0,69*** -0,83*** -0,78*** -0,65**

-0,77*** -0,86*** -0,87*** -0,87*** -0,73***

De tabel is gebaseerd op voorlopige CBS-cijfers; alleen voor 1989 is een controle uitge-
voerd met definitieve cijfers; deze geven vrijwel hetzelfde beeld.

* P<0,05
** P<0,01

*** p<0,001

presteert, gezien de parketgrootte, relatief slecht; het parket Arnhem ligt
daarentegen vrij ver boven de lijn en presteert dus relatief goed.
In figuur 3 geven wij vergelijkbare informatie, nu met betrekking tot de
doorlooptijden van alle zaken. Hoe groter het parket, hoe langer ook de
doorlooptijden zijn. Alkmaar is hierop een uitzondering: de doorlooptijd is
veel groter dan op grond van de parketgrootte kan worden verwacht.

De doorlooptijden van alleen de openbaar-ministerie-afdoeningen, het
percentage kale beleidssepots en het percentage interventies zijn niet afge-
beeld maar vertonen hetzelfde beeld. Dit beeld laat zich aan de hand van
drie kenmerken karakteriseren.

In de eerste plaats is de samenhang duidelijk aanwezig. Dit blijkt uit een
correlationele analyse van gegevens over een aantal jaren. Tabel 2 geeft de
correlaties tussen de parketgrootte en de prestaties voor de jaren 1987 tot
en met 1990 (zie voor de betekenis van correlaties bijlage 2). Deze gege-
vens laten zien dat de gevonden verbanden geen gevolg zijn van een toeval-
lige fluctuatie. Ook de regressielijnen voor de vier jaren ontlopen elkaar
niet veel (zie bijlage 4). Over een reeks van jaren blijkt dat hoe kleiner een
parket is, hoe beter en sneller de zaken in het algemeen worden afgedaan.

In de tweede plaats heeft het verband een grote verklarende waarde.
Ongeveer de helft van de verschillen in geleverde prestaties tussen de par-
ketten valt terug te voeren op de parketgrootte.15 Het mag uitgesloten wor-
den geacht dat enige andere systematische factor, ongerelateerd aan de
omvang van het parket, een invloed van vergelijkbaar belang heeft.

In de derde plaats wijken bepaalde parketten af van het algemene pa-
troon. In figuur 2 is te zien dat voor 1990 het parket Haarlem de grootste
negatieve afwijking en het parket Arnhem de grootste positieve afwijking
vertoont van de rechte lijn.

15 In technische termen: de door het aantal afgedane zaken verklaarde variantie van de
algemene prestatie-indicator is gelijk aan het kwadraat van de correlatie en bedraagt 59%
(1987); 74% (1988); 76% (1989); 53% (1990).
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Figuur 4: Parketgrootte en percentage technische sepots, 1990
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Met dit opvallende verband tussen parketgrootte en prestaties hebben we
nog geen verklaring voor de prestatieverschillen tussen parketten gevonden.
Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom grote parketten geen goede
kwalitatieve prestaties leveren. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de `grote-
stadsproblematiek' een extra bewerkelijke zakenstroom voor de grote par-
ketten met zich meebrengt. Evengoed kan de oorzaak liggen in organisato-
rische problemen, inherent aan grote organisaties.

3.4 Technische sepots

Op de algemene regel dat een omvangrijke zakenstroom minder goed wordt
afgedaan, bestaat een uitzondering. Een van de door ons gehanteerde pres-
tatie-indicatoren hangt niet systematisch samen met de parketgrootte: het
percentage technische sepots. Dit is voor 1990 weergegeven in figuur 4.
De parketgrootte (het aantal per jaar afgedane zaken) blijkt ook in andere
jaren volledig ongerelateerd te zijn aan dit percentage.` Dit is een aan-
wijzing dat de oorzaken van verschillen tussen parketten in het percentage

16 Voor de jaren 1987 t/m 1990 zijn de correlaties tussen het percentage technische sepots en
de parketgrootte respectievelijk -0,11; -0,06; -0,00; 0,02.
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technische sepots voor een belangrijk deel niet dezelfde zijn als de oor-
zaken van verschillen bij de andere prestatie-indicatoren. Om die reden
gaan we nu eerst dieper in op de achtergronden van de technische sepots.

Uit de interviews (zie hoofdstuk 4) blijkt dat de oorzaken van het tech-
nisch seponeren volgens de parketmedewerkers vooral gezocht moeten wor-
den bij het type delict. Men noemt bijvoorbeeld heling en verkrachting als
delicten die vaak moeilijk bewijsbaar zijn en daarom technisch geseponeerd
worden. In deze paragraaf willen wij nagaan of de oorzaak van het relatief
hoge percentage technische sepots bij bepaalde parketten ligt in een hoog
percentage van dergelijke moeilijk bewijsbare delicten.

Tabel 3 geeft een overzicht van de voor de technische sepots belangrijke
delicten in 1989. Uit de eerste twee kolommen van deze tabellen blijkt dat
Almelo van alle parketten het slechtste scoorde: 1.461 technische sepots;
dat betekent 18,2% van alle in Almelo afgedane zaken. Ook Middelburg,
Amsterdam, Haarlem en Groningen hadden een betrekkelijk hoog percen-
tage technische sepots. Het landelijk gemiddelde lag op 13,9% bij een totaal
van 31.713 technische sepots.

Uit de beide onderste regels van de tabel kan men concluderen dat de
genoemde delicttypen inderdaad naar verhouding veel technisch gesepo-
neerd worden. Men ziet bijvoorbeeld dat geweldmisdrijven 9,0% van alle
afgedane zaken uitmaken. Wordt dit delict, gemiddeld genomen, even vaak
technisch geseponeerd als andere delicten, dan zou het ook ongeveer 9%
van alle technische sepots moeten vertegenwoordigen. Uit de tabel blijkt
dat het werkelijke percentage anderhalf keer zo hoog ligt. De geweldmis-
drijven vertegenwoordigen 13,4% van de technische sepots, zodat kan
worden geconcludeerd dat gewelddelicten vaker dan gemiddeld technisch
worden geseponeerd.

In de laatste twee kolommen van tabel 3 zijn alle genoemde delicttypen
samen genomen. Ze vertegenwoordigen 25,2% van alle in Nederland afge-
dane zaken, maar 45,9% van alle technische sepots. De conclusie is dat
deze categorie delicten inderdaad verhoudingsgewijs vaak technisch gesepo-
neerd wordt.

Vervolgens gaan we in de laatste twee kolommen van tabel 3 na of de
vijf genoemde parketten met het hoogste percentage technische sepots ook
inderdaad veel van deze `moeilijke' (d.w.z. gevoelig voor technische sepots)
delicten in hun zakenstroom hebben. De parketten Middelburg, Amsterdam,
Haarlem en Groningen hebben respectievelijk 22,1%, 18,6%, 19,7% en
16,4% van deze `moeilijke' delicttypen, allemaal ruim onder het landelijk
gemiddelde van 25,2%. Alleen het parket Almelo heeft een hoger percen-
tage (31,1 %) van de desbetreffende delicten in de zakenstroom, zodat uit-
sluitend bij dit parket de `moeilijke' delicttypen een oorzaak van het hoge
percentage technische sepots zouden kunnen zijn.

Een correlationele analyse kan duidelijk maken of er verband bestaat
tussen het percentage technische sepots bij de parketten en het percentage-
`moeilijke' zaken (d.w.z. delicten die landelijk gezien vaak technisch gese-
poneerd worden). De correlatie tussen deze twee bedraagt 0,11 (p=0,33).
Er bestaat dus geen aantoonbaar verband tussen beide variabelen.
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Tabel 3: Afgedane zaken (aantallen); technische sepots (aantallen en percentages); de delicten
die verhoudingsgewijs vaak technisch geseponeerd worden, binnen alle afgedane
zaken en binnen alleen de technische sepots (t.s.), in %; per parket (1989)

parket totaal technisch
sepot

geweld-
misdrijven

dood door
schuld

doorrijden

aantal aantal % % binnen % binnen 9:o binnen
totaal I.S. totaal t.s. totaal t.s.

Den Bosch 20.414 3.112 15,2 10,1® 13,6 1,7 4,0 3,6 4,7
Breda 11.551 1.595 13,8 9,2 14,5 1,2 5,8 3,5 3,7
Maastricht 11.076 1.576 14,2 7,0 9,5 1,4 7,6 3,8 7,3
Roermond 7.741 1.223 15,8 7,9 13,8 2,4® 11,5 4,2® 6,6

Arnhem 16.903 2.654 15,7 9,3 12,4 1,4 7,0 3,0 4,9
Zutphen 6.893 984 14,3 10,7® 18,7 1,5 8,6 3,9® 5,1
Zwolle 7.812 929 11,9 11,8® 14,6 1,4 8,6 3,3 4,2
Almelo 8.022 1.461 18,2® 8,6 11,9 2,2® 9,0 3,5 3,1

Den Haag 18.543 2.337 12,6 9,8 14,7 1,1 5,5 4,5® 5,6
Rotterdam 26.238 2.489 9,5 7,6 10,3 1,0 8,8 3,0 5,8
Dordrecht 6.558 867 13,2 9,1 12,1 1,9® 11,2 4,4G 5,3
Middelburg 5.281 871 16,5® 7,7 12,4 1,9® 6,2 3,9® 5,2

Amsterdam 29.922 5.032 16,0 9,1 14,1 0,1 0,5 2,4 5,2
Alkmaar 7.638 692 9,1 7,8 16,5 1,0 3,3 3,1 4,3
Haarlem 10.710 1.767 16,5® 6,5 6,2 1,5 6,2 3,1 3,6
Utrecht 13.178 1.301 9,9 10,1® 14,0 0,4 2,0 4,0® 6,3

Leeuwarden 6.399 619 9,7 9,9 19,2 0,6 1,8 3,3 6,0
Groningen 8.990 1.475 16,4® 8,8 18,7 0,1 0,5 2,7 3,9
Assen 4.953 729 14,7 11,3® 15,9 1,9® 8,9 3,0 5,5

gemiddeld (%) 13,9 9,0 13,4 1,1 5,4 3,4 5,1
totale aantal 228.822 31.713 31.713 20.616 4.235 2.599 1.723 7.727 1.603

parket seksuele heling dfst. in ver. genoemde delicten
delicten en/of braak tezamen

% binnen % binnen % binnen % binnen
totaal t.s. totaal t.s. totaal t.s. totaal t.s.

Den Bosch 1,1 1,8 4,0® 8,0 12,4® 15,4 33,4® 48,1
Breda 1,0 1,5 3,9® 7,5 11,3® 18,1 30,5® 51,3
Maastricht 0,9 1,8 3,8 7,7 2,4 11,0 19,6 45,0
Roermond 0,8 1,6 2,9 6,2 5,8 7,8 24,1 48,5

Arnhem 1,2 3,2 4 7® 8,6 13,3® 12,4 33,3® 48,9
Zutphen 1,0 2,3 4,0® 9,2 5,5 11,7 27,1 56,1
Zwolle 1, 3® 2,7 3,8 7,8 3,8 9,1 26,0 47,7
Almelo 1,2® 2,9 4,9® 8,9 10,3® 9,0 31,1® 45,0

Den Haag 0,8 1,9 2,9 6,1 5,1 15,8 24,5 49,9
Rotterdam 09 2,8 2,8 7,5 12,0® 12,9 27,4® 48,4
Dordrecht 1,50 3,6 2,7 6,3 5,0 14,6 25,2 54,4
Middelburg 1,0 1,7 3,9® 9,1 3,2 8,2 22,1 43,2

Amsterdam 0,7 1,9 2,1 3,6 4,0 12,1 18,6 37,7
Alkmaar 1,1 3,3 3,4 8,5 4,4 9,0 21,3 44,9
Haarlem 1,0 2,7 3,8 7,4 3,5 5,1 19,7 31,4
Utrecht 1,2® 2,5 2,3 4,8 4,8 13,8 23,0 43,7

Leeuwarden 1,3® 3,7 3,3 7,8 3,3 9,4 22,0 48,8
Groningen 0,9 2,2 3,7 10,7 4,1 14,4 20,5 50,8
Assen 1,1 2,5 3,5 8,1 3,8 11,1 25,0 52,7

gemiddeld (%) 1,0 2,3 3,3 7,1 7,1 12,2 25,2 45,9
totale aantal 2.259 737 7.634 2.247 16.223 3.874 57.821 14.557

® hoge waarde (de vijf hoogste waarden)
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Tabel 4: Afgedane zaken (aantallen); technische sepots (aantallen en percentages); de delicten
die verhoudingsgewijs weinig technisch geseponeerd worden, binnen alle afgedane
zaken en binnen alleen de technische sepots (t.s.), in %; per parket (1989)

parket totaal technisch
sepot

eenvoudige
diefstal

WVW
artt. 26, 33a

genoemde delicten
tezamen

aantal aantal % % binnen % binnen % binnen
totaal t.s. totaal t.s. totaal t.s.

Den Bosch 20.414 3.112 15,2 20,5 11,7 17,9 4,5 38,4 16,1
Breda 11.551 1.595 13,8 22,0 12,1 18,7 3,3 40,8 15,4
Maastricht 11.076 1.576 14,2 32,9 11,9 13,3 3,9 46,2 15,8
Roermond 7.741 1.223 15,8 23,1 10,4 12,7 3,7 35,8 14,1

Arnhem 16.903 2.654 15,7 22,6 12,4 13,8 2,4 36,4 14,8
Zutphen 6.893 984 14,3 27,6 9,3 16,1 4,0 43,8 13,3
Zwolle 7.812 929 11,90 27,7 13,3 16,2 3,8 43,9 17,1
Almelo 8.022 1.461 18,20 20,7 18,8 16,9 3,9 37,6 22,7

Den Haag 18.543 2.337 12,6 34,8 16,7 17,4 5,5 52,2 22,2
Rotterdam 26.238 2.489 9,50 28,4 12,8 19,8 6,4 48,2 19,2
Dordrecht 6.558 867 13,2 27,4 12,5 20,0 3,1 47,4 15,6
Middelburg 5.281 871 16,50 25,9 15,7 19,7 4,0 45,7 19,7

Amsterdam 29.922 5.032 16,80 38,0 22,1 12,6 2,8 50,7 24,9
Alkmaar 7.638 692 9,10 24,8 12,6 29,6 4,2 54,4 16,8
Haarlem 10.710 1.767 16,50 29,1 12,9 18,0 3,3 47,1 16,2
Utrecht 13.178 1.301 9,90 32,2 15,9 17,1 8,1 49,3 24,1

Leeuwarden 6.399 619 9,70 29,7 12,0 22,2 6,8 52,0 18,7
Groningen 8.990 1.475 16,40 39,8 14,5 14,2 4,7 54,0 19,2
Assen 4.953 729 14,7 27,0 13,6 19,8 3,8 46,9 17,4

gemiddeld (%) 13,9 28,9 14,7 17,0 4,1 46,0 18,9
totale aantal 228.822 31.713 31.713 66.300 4.662 39.053 1.316 105.353 5.978

0 hoge waarde (de vijf hoogste waarden)
0 lage waarde (de vijf laagste waarden)

Op dezelfde wijze kan worden gekeken naar delicten die naar verhouding
juist weinig in plaats van veel technische sepots opleveren. Tabel 4 geeft
een overzicht van twee in dit opzicht `makkelijke' delicttypen: eenvoudige
diefstal en Wegenverkeerswetzaken (vrijwel altijd rijden onder invloed).
Uit de beide laatste kolommen blijkt dat de in de tabel genoemde delicten
46,0% van alle zaken uitmaken en slechts 18,9% van de technische sepots.
Parketten met een hoog percentage technisch sepots zouden weinig van
deze `makkelijke' delicten moeten hebben. Van de vijf genoemde parketten
met veel technische sepots heeft echter alleen Almelo een betrekkelijk laag
percentage van dergelijke delicten (37,6%).

De correlatie van het percentage technische sepots bij de parketten met
het percentage 'makkelijke zaken' bedraagt -0,48 (p=0,02). Er is dus
een verband: hoe groter het percentage 'makkelijke' zaken, hoe lager het
percentage technische sepots. Hiermee wordt echter hoogstens een kwart
(r2=0,23) van de verschillen tussen de parketten, wat betreft het percentage
technische sepots, verklaard.

Dit alles levert de volgende conclusie. De oorzaak van een hoog percentage
technische sepots kan slechts in geringe mate gevonden worden in de aard
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van de bij het openbaar ministerie binnenkomende delicten. 17 Naarmate
het percentage 'makkelijke' zaken hoger is, is het percentage technische
sepots in het algemeen iets lager.

Het onderzoek van Van Veen (1992) op het parket Almelo heeft aange-
toond dat, als een zaak eenmaal naar het parket is doorgestuurd, het tech-
nisch sepot vrijwel altijd op goede gronden wordt gehanteerd. Uit ander
onderzoek blijkt, dat een belangrijke oorzaak van verschillen tussen parket-
ten wat betreft het percentage technische sepots waarschijnlijk ligt in de
samenwerking tussen parket en politie. Naarmate de politie meer anticipeert
op zulke sepots door moeilijk bewijsbare zaken niet naar het openbaar
ministerie door te sturen, zal het percentage technische sepots bij het parket
lager zijn. Op het parket Leeuwarden is men na een onderzoek tot de vol-
gende conclusie gekomen (Nicolai, 1991): `Ongeveer 50% van de (techni-
sche) sepots zijn relatief eenvoudig en duidelijk te herkennen. De politie
behoeft deze zaken niet in te sturen'.18

In het algemeen tracht men het percentage technische sepots te verklei-
nen, vanuit de redenering dat de arbeid die het parket daar in investeert
uiteindelijk geen interventie tot gevolg heeft en daarom vaak beter ten goede
van andere zaken kan komen. Mogelijkheden voor het terugdringen van het
percentage technische sepots zal men, gezien het voorgaande, vooral bij de
samenwerking tussen politie en parket moeten zoeken. Hoe beter het open-
baar ministerie de politie instrueert over het al dan niet doorsturen van
moeilijk bewijsbare zaken, hoe meer greep het parket heeft op het percen-
tage technische sepots. We komen hier in hoofdstuk 7 op terug.

Men mag aannemen dat de werkwijze van de politie ook de oorzaak is
van het verschil tussen de indicator `percentage technische sepots' en de
andere prestatie-indicatoren.

Hiermee besluiten we onze vergelijking van de parketprestaties en de dis-
cussie over de technische sepots. In de volgende twee hoofdstukken doen
we een poging om de prestatieverschillen te verklaren vanuit de bewerke-
lijkheid van de stroom zaken. Daarbij komt eerst aan de orde, hoe bewer-
kelijke zaken als zodanig kunnen worden herkend.

17 Dit neemt niet weg dat er opvallende verschillen bestaan tussen de parketten wat betreft
de verdeling over de delicttypen. Zo kan men bijvoorbeeld in tabel 4 (vierde kolom) zien
dat in Amsterdam destijds 22,1 % van de eenvoudige diefstallen technisch zijn geseponeerd,

terwijl het landelijk gemiddelde op 14,7% lag en de laagste waarde bij Zutphen (9,3%).

Behalve bij in verzekering stellen, beslag en gerechtelijk vooronderzoek.is



4 Bewerkelijkheidsindicatoren

In dit hoofdstuk benoemen wij een aantal zaakkenmerken die geschikte
indicatoren voor bewerkelijkheid zijn. Daartoe hebben wij eerst een aantal
gesprekken met parketmedewerkers gevoerd. Zij hebben meestal wel een
indruk welke zaakkenmerken een vlotte en goede afdoening bemoeilijken
en als bewerkelijkheidsindicatoren kunnen dienen.

Vervolgens hebben wij de tijdens deze interviews genoemde zaakkenmer-
ken in een enquête voorgelegd aan een groter aantal parketmedewerkers.
Aan de hand van het commentaar van de respondenten is vervolgens beslo-
ten welke zaakkenmerken kunnen dienen als bewerkelijkheidsindicatoren bij
het daarna volgende deelonderzoek.

We bespreken nu de opzet en de resultaten van achtereenvolgens de
interviews en de enquête.

4.1 Interviews

Eind 1991 hebben we gesprekken gevoerd met medewerkers van een viertal
parketten. Deze parketten waren gekozen met behulp van de resultaten van
het vorige deelonderzoek. Ze varieerden naar grootte en prestaties, zodat
een algemeen beeld werd verkregen. De volgende vragen werden in de
interviews aan de orde gesteld:

Kunt u, op grond van uw ervaring, zaakkenmerken noemen waar het
openbaar ministerie zelf geen invloed op kan uitoefenen en die:
- de afhandeling van een zaak bewerkelijker maken,
- de afhandeling van een zaak minder bewerkelijk maken,
- vaak zullen leiden tot een kaal beleidssepot,
- vaak zullen leiden tot een technisch sepot.
Denk daarbij aan eigenschappen van de verdachten, aan het type delict
en aan de omstandigheden waaronder een feit is gepleegd.

Hoewel dit niet uit bovenstaande formulering blijkt, kunnen zaakkenmerken
die vaak zullen leiden tot een kaal of technisch sepot, ook bewerkelijk-
heidskenmerken zijn. In hoofdstuk 2 kwam al ter sprake, dat ons begrip
`bewerkelijkheid' niet samenvalt met het begrip `werklast': een bewerke-
lijke zaak die snel geseponeerd wordt, brengt slechts een kleine werklast
met zich mee.
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Tijdens interviews hebben parketmedewerkers de volgende indicatoren voor
bewerkelijkheid genoemd:

1. reagerend slachtoffer;
2. minderjarige verdachte;
3. adresproblemen;
4. meer zaken per verdachte (één zaak komt overeen met één parket-

nummer);
5. meer verdachten per gepleegd feit;
6. meer feiten per zaak;
7. combinatie van een meerder- en een minderjarige verdachte die bij

hetzelfde feit zijn betrokken;
8. recent veroordeelde verdachte;
9. verdachte spreekt geen Nederlands;

10. ontkennende verdachte;
11. relatief ernstig delict;
12. voorlopige hechtenis;
13. beslaglegging op goederen;
14. invorderen van rijbewijs
15. gerechtelijk vooronderzoek;
16. aanvragen rapportage.

De hierna uitgevoerde enquête diende om een duidelijker beeld te krijgen
van de redenen van deze bewerkelijkheid. We bespreken eerst de opzet en
de beperkingen van deze enquête, en vervolgens de resultaten.

4.2' Enquête

In de enquête, gehouden in april/mei 1992, is bij elk parket de mening
van drie groepen medewerkers (ovj's, secretarissen en administratief per-
soneel) gevraagd over de tijdens de interviews genoemde bewerkelijkheids-
indicatoren.

Per 1 juni hadden 14 van de 19 parketten gereageerd; 39 medewerkers
van de administratie, 41 secretarissen en 40 ovj's, binnen de parketten ver-
deeld over verschillende units, hebben een formulier ingevuld.

Daarbij werd van elk bewerkelijkheidsindicator gevraagd in hoeverre
deze, gemiddeld genomen, van invloed is op de bewerkelijkheid van een
groep zaken. Dit kon worden weergegeven op een vijfpuntsschaal van `niet
bewerkelijker' tot `zeer veel bewerkelijker', met daarnaast een categorie
`valt niet te zeggen'. Ook werd om een toelichting gevraagd.

Deze methode is niet geschikt gebleken om met enige nauwkeurigheid
het effect van de verschillende zaakkenmerken op de bewerkelijkheid te
schatten. Uit de door de respondenten gegeven toelichtingen blijkt dat vaak
niet gesproken kan worden van één eenduidig effect van zo'n kenmerk op
de bewerkelijkheid. Dit heeft vier oorzaken.

In de eerste plaats zijn parketmedewerkers vaak op bepaalde terreinen
gespecialiseerd, wat tot grote verschillen binnen één parket kan leiden. Als
bijvoorbeeld een medewerker van de registratie zelden of nooit handelingen
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uitvoert die te maken hebben met minderjarige verdachten, kan deze mede-
werker zulke zaken `niet bewerkelijker' noemen, ongeacht het werkelijke
effect van dit kenmerk op de bewerkelijkheid.

In de tweede plaats spelen verschillen tussen parketten een rol. Op som-
mige parketten heeft een secretaris bijvoorbeeld geen bemoeienis met zaken
waarin de verdachte in voorlopige hechtenis is genomen, bij andere parket-
ten wel. Organisatorische verschillen tussen parketten kunnen ook verschil-
len in de bewerkelijkheid voor bepaalde taken met zich meebrengen. De
enquête is te bescheiden van opzet om een betrouwbaar `gemiddeld' beeld
te geven.

In de derde plaats kunnen verschillende personen de bewerkelijkheid van
een bepaalde taak heel verschillend inschatten. Dat kan allerlei redenen
hebben. Zo zal een officier die het omgaan met slachtoffers niet tot zijn
primaire taken rekent, een gesprek van een uur met een slachtoffer wellicht
als `bewerkelijker' ervaren dan een officier die dat wel doet en zijn con-
tacten met slachtoffers nuttig en interessant vindt.

Ten slotte kunnen er verschillen bestaan in de interpretatie van een vraag.
Bij de enquête is het parketnummer als eenheid van vergelijking genomen
omdat dit de basis is voor het toekennen van budgetten. 19 Uit de resultaten
blijkt dat veel parketmedewerkers op basis van de dagelijkse praktijk het
`dossier' als eenheid zien; zo'n dossier is een map die de gegevens van
verscheidene parketnummers kan bevatten. De mate waarin een respondent
zich weet te verplaatsen in de `onnatuurlijke' eenheid van het parketnum-
mer, is van grote betekenis voor de beantwoording van sommige vragen.
We komen hier later op terug.

Door deze verschillen bestaat er een grote variatie in de antwoorden. De
waarde van kwantitatieve resultaten wordt daarmee ondergraven. Wel is het
mogelijk gebleken om op grond van de antwoorden een kwalitatieve schei-
ding te maken tussen zaakkenmerken die als bewerkelijkheidsindicator in
aanmerking komen en kenmerken die in dit opzicht onduidelijk zijn. Het
commentaar van de respondenten levert bovendien een beeld van de dage-
lijkse praktijk bij de parketten.

4.2.1 Reagerend slachtoffer

Een slachtoffer kan door middel van correspondentie, telefoongesprekken
en bezoeken aan het parket bij een zaak betrokken blijven. Dit maakt een
zaak in het algemeen bewerkelijker voor elk van de drie geledingen (ovj's,
secretarissen en administratieve medewerkers). Het slachtoffer moet op de
hoogte worden gehouden van de voortgang van de zaak, wat extra (tele-
foon)gesprekken en correspondentie met zich meebrengt. Gegevens van het
slachtoffer moeten door de administratie worden verwerkt.

19 Elke verdachte krijgt bij het binnenkomen van een zaak op het parket een apart parket-
nummer toegewezen.
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Het slachtoffer kan als civiele partij op de zitting aanwezig zijn. Officier en
secretaris moeten bij een eventuele keuze van tenlastegelegde feiten reke-
ning houden met hem/haar houden, want op grond van die feiten kan bij
een veroordeling schadevergoeding worden bedongen. Opstellen van de
tenlastelegging en ook de zitting zelf kunnen meer tijd kosten. Beslissingen
(bijvoorbeeld tot seponeren van de zaak) moeten speciaal voor het slacht-
offer worden gemotiveerd. Verscheidene officieren benadrukken dat vooral
de gesprekken met slachtoffers tijdrovend kunnen zijn.

Ten slotte moeten bij transacties, voorwaardelijke sepots en voorwaarde-
lijke veroordelingen, indien de voorwaarde een schadevergoeding inhoudt,
de vergoedingen worden geregeld en gecontroleerd door het openbaar mi-
nisterie. Daarbij kunnen onder andere problemen ontstaan als de dader niet
betaalt.

De conclusie is dat `reagerend slachtoffer' een goede indicator voor de
bewerkelijkheid is.

4.2.2 Minderjarige verdachte

Een minderjarige verdachte levert volgens de meeste parketmedewerkers
extra werk op. Sommige respondenten krijgen nooit met minderjarige ver-
dachten te maken en noemen zo'n zaak daarom `niet bewerkelijker' of
geven geen mening. Een enkeling meent dat zaken met minderjarige ver-
dachten minder bewerkelijk zijn omdat het vaak om weinig ernstige delic-
ten gaat.

Voor minderjarige verdachten wordt vaak een aparte administratie bijge-
houden.. Bij de afdoening dient, meer dan bij een meerderjarige verdachte,
rekening te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden, waarbij
vaak contacten met hulpverlenende instanties nodig zijn. Meestal wordt
overleg gevoerd met de kinderrechter en de raad voor de kinderbescher-
ming. Zo'n overleg moet ook worden voorbereid. Er moet contact worden
opgenomen met de ouders en/of voogd; voor een zitting moeten zij ook
worden opgeroepen. Er moet worden gecontroleerd of alles op tijd gebeurt,
want kinderrechters stellen in het algemeen stringente eisen aan de periode
tussen het gepleegde feit en de zitting. Duurt dit te lang, dan wordt de zaak
niet ontvankelijk verklaard. Ten slotte dienen er vaak alternatieve sancties
zoals leerprojecten te worden geregeld en moet de uitvoering daarvan wor-
den gecontroleerd.

Onze conclusie is dat `minderjarige verdachte' een goede indicator voor
bewerkelijkheid is.

4.2.3 Adresproblemen

De meeste medewerkers van de administratie noemen een zaak bewerke-
lijker indien de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of indien
het opgegeven adres niet blijkt te kloppen. De meeste secretarissen vinden
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zo'n zaak niet of slechts iets bewerkelijker en de officieren verschillen
enigszins van mening.

De administratie noemt een reeks van administratieve handelingen die te
maken hebben met het controleren en achterhalen van een adres: raadple-
gen van het geboorte- of bevolkingsregister; nagaan van een verblijfadres;
vertragingen doordat stukken niet kunnen worden uitgereikt; vermelden in
het opsporingsregister. Dit kan ook voor het secretariaat een rol spelen,
maar veel secretarissen geven aan dat de problemen geheel of voornamelijk
door de administratie worden opgelost. De ovj's noemen vooral het her-
haald dagvaarden, waardoor er meer voorbereiding en zittingstijd nodig is.
Verder hebben sommige ovj's ook extra werk aan controle van betekenin-
gen en contacten met de administratie daarover.

Als reden dat zulke zaken juist minder werk betekenen, wordt een groter
aantal sepots en verstekveroordelingen genoemd. Wat betreft de sepots, we
hebben al eerder opgemerkt dat het hierdoor bespaarde werk niet betekent
dat de bewerkelijkheid van de zaak zelf afneemt. De werkbesparing bij ver-
stekveroordelingen heeft waarschijnlijk vooral op de zittingstijd betrekking.

Al met al komen we tot de conclusie dat ernstige adresproblemen (ern-
stiger dan bijvoorbeeld `niet thuis') meer werk opleveren dan dat bij een
eventuele verstekveroordeling wordt bespaard. Daarom beschouwen wij dit
als een goede indicator voor bewerkelijkheid.

4.2.4 Meer zaken per verdachte

Een verdachte die bij meer dan één feit betrokken is, kan voor verschillen-
de feiten apart onder verschillende parketnummers worden ingeschreven.
Op die manier is het mogelijk dat er tegen één verdachte meer zaken tege-
lijk lopen.

Alle drie de geledingen noemen zaken die via een zelfde verdachte
gekoppeld zijn aan andere lopende zaken, bewerkelijker of veel bewer-
kelijker.

Veel medewerkers van de administratie vinden het bij elkaar zoeken van
openstaande zaken ('veel zoek- en loopwerk') en eventueel voegen, duide-
lijk extra werk dat vaak ook meer computerhandelingen vereist. Eén opmer-
king luidde: `Iedere medewerker bekijkt wat er met die andere zaken aan
de hand is.' Op een ander parket heet het: `Vaak worden verschillende
medewerkers steeds weer geconfronteerd met dezelfde zaak.'

Het secretariaat noemt eveneens het zoeken van openstaande zaken, en
in het algemeen het voegen bewerkelijk. Verder worden genoemd: het op-
nieuw beoordelen van zaken; meer computerhandelingen (Compas); meer
overleg met de ovj en met andere units of parketten ('Je kunt het hele land
afbellen'); intrekken van reeds uitgestuurde dagvaardingen; controles op
voegingen en tenlastelegging. Indien een secretaris of ovj gespecialiseerd
is in bepaalde typen zaken (een hele unit kan gespecialiseerd zijn), wordt
hij bij deze andere zaken soms gedwongen zich in `vreemde' materie te
verdiepen.
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Ook de ovj's noemen het bijeenzoeken, herbeoordelen en controleren van
zaken bewerkelijk.

Uit verschillende antwoorden blijkt echter ook dat vaak werk bespaard
wordt als er tegen één verdachte meer zaken tegelijk lopen. Als deze zaken
eenmaal bij elkaar gezocht zijn, kunnen ze vaak tegelijkertijd in één moeite
afgedaan worden, bijvoorbeeld in één zitting. Vooral het ad info voegen
betekent dan een weinig bewerkelijke manier om zaken af te doen. Eén ovj
meent, dat de bewerkelijkheid evenredig toeneemt met het aantal zaken:
extra werk en werkbesparing heffen elkaar op.

Ten slotte wordt de mogelijkheid genoemd dat de combinatie met een
andere indicator van belang is. Verschillende respondenten menen dat de
bewerkelijkheid vooral sterk toeneemt als het gaat om combinaties van
`meer zaken per verdachte' en `meer verdachten per feit'. Daarbij kunnen
ingewikkelde combinaties van verdachten en feiten optreden, waarbij het
moeilijk is om te achterhalen wie wat heeft gedaan. Ook hier is het echter
niet goed mogelijk om te schatten in hoeverre de bewerkelijkheid die daar-
door wordt veroorzaakt, méér is dan alleen een evenredige toename per
zaak (parketnummer).

Samenvattend kan men zeggen dat het bijeenzoeken van verscheidene
lopende zaken die betrekking hebben op dezelfde verdachte extra bewerke-
lijk is, maar dat vervolgens het tegelijkertijd afdoen van deze zaken weer
werk bespaart. Onze conclusie is daarom dat dit zaakkenmerk geen goede
bewerkelijkheidsindicator is.

4.2.5 Meer verdachten per feit; afsplitsingen

Als bij één enkel feit verscheidene verdachten betrokken zijn, wordt elke
verdachte onder een apart parketnummer ingeschreven. Deze zaken zijn
dan gekoppeld door hetzelfde feit en zitten vaak in één dossier. Ze leveren
volgens de meeste respondenten, en vooral volgens het secretariaat,. extra
werk op.

De administratie noemt vooral het eventueel afsplitsen van zaken uit een
dossier bewerkelijk, bijvoorbeeld bij appel van een verdachte. Bij dat af-
splitsen wordt het dossier geheel of gedeeltelijk gekopieerd, waarna de
afgesplitste zaak als een zelfstandig dossier verder wordt verwerkt. Daarbij
moet vaak met ovj en/of secretaris worden overlegd over de inhoud van het
nieuwe dossier. '

Zaken worden echter lang niet altijd uit een dossier afgesplitst. Een
medewerker van de administratie noemt dergelijke zaken dan juist minder
bewerkelijk omdat gegevens van verschillende verdachten bij elkaar in één
dossier terechtkomen. Men hoeft zich bijvoorbeeld van de omstandigheden
van het feit slechts eenmaal een beeld te vormen.

Voor de secretarissen en ovj's kunnen dergelijke zaken extra veel werk
vereisen om een aantal redenen: de noodzaak om de zaken in hun totaliteit
te beoordelen; tegenstrijdige verklaringen; problemen bij het tegelijkertijd
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afdoen; onderzoek naar de mate van samenwerking van de verdachten; en,
evenals bij de administratie, de afsplitsingen.

Uit de antwoorden blijkt, dat bij deze indicator de invloed op de bewer-
kelijkheid door veel respondenten overschat is. Bewust of onbewust is dan
een vergelijking gemaakt tussen een dossier met één verdachte en een dos-
sier met meer verdachten (`je dient al de verdachten in te voeren; meer
transacties, dagvaardingen, sepotbeslissingen'). De eenheid van vergelijking
zou echter niet een dossier, maar een verdachte moeten zijn. Enkele res-
pondenten geven aan de vraag niet te begrijpen; verscheidene respondenten
geven een antwoord dat neerkomt op: `Als dossier bewerkelijker dan een
dossier met één verdachte; echter niet als je het bekijkt per verdachte.'
Eén respondent merkt om deze reden op dat de vraag niet aansluit bij de
praktijk.

Al met al is het onduidelijk of, per parketnummer bezien, dit ook inder-
daad een indicator voor bewerkelijkheid genoemd mag worden. Verschei-
dene verdachten die bij hetzelfde feit betrokken zijn, leveren soms werk-
besparing op, bijvoorbeeld omdat ze in één zitting kunnen worden afgedaan
en omdat het feit maar één keer hoeft te worden beschreven. Daar staat
tegenover dat het aandeel van elke verdachte moet worden afgewogen.

Als dossiers van verdachten worden afgesplitst, gaat een eventueel voor-
deel verloren, terwijl het afsplitsen zelf duidelijk extra werk betekent. Onze
conclusie is, dat `meer verdachten per feit' geen goede bewerkelijkheids-
indicator is, maar `afgesplitste verdachte' wel.

4.2.6 Meerfeiten per zaak

Indien één verdachte bij meer feiten betrokken is, worden deze lang niet
altijd onder verschillende parketnummers ingeschreven. Vaak zullen de
verschillende feiten binnen één nummer behandeld worden.

Een zaak waar de verdachte bij meer feiten is betrokken, zal in het alge-
meen ook meer werk met zich meebrengen. Bij de administratie zijn de
meningen verdeeld, maar de meeste ovj's en vooral de secretarissen vinden
dat een zaak daardoor bewerkelijker wordt.

De administratie noemt vooral meer typewerk en dergelijke in verband
met het invoeren van de feiten in een computerbestand. Hierin bestaan ech-
ter duidelijke verschillen tussen parketten: sommige parketten voeren maar
één feit per zaak in; andere parketten voeren alle feiten in.

De secretarissen en de ovj moeten elk feit beoordelen, bijvoorbeeld op
de bewijslast. Ze moeten nagaan of de aangifte klopt en of de verdachte
bekend heeft. Er moeten daarvoor meer stukken worden bestudeerd en de
tenlastelegging wordt uitgebreider.

De reden dat sommige respondenten aangeven dat meer feiten per zaak
géén extra werk betekenen, ligt weer in de gemaakte vergelijking. Ver-
schillende feiten betekenen minder werk als ze door één verdachte worden
gepleegd en daarom onder één parketnummer zijn ingeschreven, dan als
ze onder verschillende parketnummers zijn ingeschreven. Om die reden
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heeft men soms de conclusie `minder bewerkelijk' getrokken. We moeten
echter een andere vergelijking maken: enerzijds één verdachte die één feit
heeft gepleegd, en anderzijds één verdachte die verscheidene feiten heeft
gepleegd. In het algemeen zijn de respondenten het er dan over eens dat
één parketnummer met meer feiten ook meer werk betekent. Dit kenmerk
beschouwen wij dan ook als een goede indicator voor bewerkelijkheid.

4.2.7 Combinatie van meerderjarige en minderjarige verdachte

De combinatie van meerder- en minderjarige verdachten die bij dezelfde
feiten betrokken zijn, zal meer dan wel minder werk opleveren om dezelfde
redenen als eerder genoemd werden bij `meer verdachten per feit'. Wel zal
het bewerkelijke splitsen van dossiers vaker moeten gebeuren, omdat in het
geval van een rechtszaak de minderjarige verdachte voor een aparte kin-
derrechter komt. De conclusie is ook hier, dat `afgesplitste verdachte' de
indicator is waar het werkelijk om gaat.

4.2.8 Recent veroordeelde verdachte

De meeste respondenten noemen zaken met een verdachte die recent ver-
oordeeld is, niet of slechts weinig bewerkelijker. De documentatie moet
worden uitgebreid. Er moet soms rekening gehouden worden met tenuit-
voerlegging van voorwaardelijke straffen en met bijzondere voorwaarden.
Aan de andere kant blijken zulke zaken soms snel geseponeerd te kunnen
worden, bijvoorbeeld als het gepleegde feit veel minder ernstig is dan dat-
gene waar de verdachte eerder voor veroordeeld werd.

Omdat de respondenten in het algemeen aangeven, dat ze de invloed
van dit zaakkenmerk gering achten, is onze conclusie dat het geen zinvolle
indicator voor bewerkelijkheid is.

4.2.9 Verdachte spreekt geen Nederlands

De meeste ovj's en medewerkers van de administratie noemen zaken met
een verdachte die de Nederlandse taal niet machtig is, wel enigszins bewer-
kelijker in verband met het oproepen van een tolk en het vertalen van stuk-
ken. De meeste secretarissen zeggen daar weinig of geen extra werk door
te hebben.

De respondenten noemen verder geen enkel argument, waarom dit ken-
merk juist tot minder bewerkelijke zaken zou leiden. Daarom beschouwen
wij het kenmerk ondanks de wellicht betrekkelijk geringe invloed als een
bewerkelijkheidsindicator.
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4.2.10 Ontkennende verdachte
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Een ontkennende verdachte betekent voor de administratie meestal geen
extra werk. Voor het secretariaat en voor de ovj's zijn dergelijke zaken
echter duidelijk wel bewerkelijker, omdat meer aandacht moet worden
geschonken aan de bewijsvoering. Daarom beschouwen wij dit als een
goede bewerkelijkheidsindicator.

Verschillende respondenten wijzen verder op de samenhang met andere
indicatoren voor bewerkelijkheid. Als de verdachte ontkent, zal bijvoor-
beeld vaker een gerechtelijk vooronderzoek plaatsvinden.

4.2.11 Relatief ernstig delict

Vooral de secretarissen en de ovj's noemen zaken waarin de verdachte een
relatief ernstig delict heeft gepleegd, bewerkelijker. Bij de administratie
zijn de meningen hierover verdeeld. Die verdeeldheid wordt waarschijnlijk
veroorzaakt doordat ernstige delicten niet bij het binnenkomen op het par-
ket, maar wel bij het vervolgtraject meer werk opleveren. Vooral als een
medewerker van de administratie zich veel met dat vervolgtraject bezig-
houdt, zijn zulke zaken voor hem/haar bewerkelijker. Als reden voor gro-
tere bewerkelijkheid wordt door de administratie genoemd: nauwkeuriger
werken; meer rapportages; vaker aanvullende processen-verbaal en gerech-
telijk vooronderzoek; langere tenlastelegging; meer aandacht voor termijnen
en betekeningen.

Het secretariaat noemt vooral: vaker dagvaarden in plaats van transi-
geren of seponeren; omvangrijker dossiers; meer voorlichtingsrapportages
en gerechtelijke vooronderzoeken; opstellen van een concept-tenlasteleg-
ging; meer aandacht nodig. De officieren noemen daarnaast nog: bewerke-
lijke opsporingsfase; meer verweren; meer getuigen te verhoren; langere
zittingsduur.

Verscheidene respondenten zijn van mening dat een ernstig delict op
zichzelf een zaak niet bewerkelijker maakt, maar dat indirect toch een gro-
tere bewerkelijkheid ontstaat door andere factoren zoals het gerechtelijk
vooronderzoek, de rapportage, slachtoffers en dergelijke. Verschillende
keren wordt opgemerkt dat een moordzaak niet bewerkelijk hoeft te zijn.
Vrij veel (26 van de 120) respondenten kiezen dan ook voor het antwoord
`valt niet te zeggen'.

Ten slotte is niet geheel duidelijk hoe men de ernst van delicten met
elkaar moet vergelijken. De conclusie is dat dit zaakkenmerk geen bruik-
bare indicator voor bewerkelijkheid is.

4.2.12 Voorlopige hechtenis

Verreweg de meeste medewerkers van de administratie en de ovj's vinden
dat zaken waarbij de verdachte in voorlopige hechtenis is geplaatst, aan-
zienlijk bewerkelijker zijn. Bij de secretarissen is dit sterk afhankelijk van
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de werkverdeling binnen een parket. Op sommige parketten worden derge-
lijke zaken geheel door de ovj behandeld en leveren ze voor een secretaris
geen extra werk op.

De administratie geeft aan vaak een groot aantal handelingen te moeten
verrichten die met de organisatie van de voorlopige hechtenis te maken
hebben. Genoemd worden: bewaking van termijnen, veel telefonische con-
tacten, problemen ten gevolge van het niet tijdig inzenden van het proces-
verbaal door de politie, tijdig op de zitting aanbrengen, regelen transport
voor de zitting, eventueel tijdige verlenging voorarrest, raadkamerbehande-
lingen, verstrekken van stukken aan raadsman/vrouw, capaciteitsproblemen
bij het gevangeniswezen.

De ovj's voegen hier nog aan toe: concipiëring vordering; verdeling van
de schaarse celruimte; aanvragen en voorbereiden van de zitting.

Zeer veel officieren en secretarissen merken op dat het vaak om relatief
ernstige misdrijven gaat. Deze zaken zijn voor hen dan niet alleen, en zelfs
niet in de eerste plaats, bewerkelijker door de voorlopige hechtenis zelf.
Betekeningen gaan zelfs sneller en eenvoudiger doordat de verdachte mak-
kelijker te bereiken is. Maar omdat dergelijke zaken vaak relatief ernstig en
daardoor omvangrijk zijn, met meer feiten, meer aangevraagde rapportages,
een uitgebreidere dagvaarding e.d., zijn ze toch vaak bijzonder bewerkelijk
voor een ovj of een secretaris.

De directe organisatie van een voorlopige hechtenis lijkt voornamelijk
op de administratie neer te komen. Vooral dit extra werk voor de admini-
stratie is voor ons de reden dat we dit zaakkenmerk wel een indicator voor
bewerkelijkheid noemen.

4.2.13 Beslaglegging op goederen

Vrijwel alle respondenten geven aan dat zaken waarbij beslag gelegd is op
goederen, relatief bewerkelijk zijn. Er moet worden besloten wat er met de
goederen dient te gebeuren. Deze beslissing dient vervolgens te worden
uitgevoerd, waarbij termijnen moeten worden bewaakt. Hiervoor is meestal
een aparte beslagadministratie opgezet, met `veel controle, veel correspon-
dentie en telefoonverkeer, (...) veel bezwaarschriften en schadeclaims, veel
interne controle en overleg met diverse instanties over afdoening en daar-
aan verbonden kosten'. Een secretaris of ovj moet beslissen wat er met de
goederen dient te gebeuren, waarbij de beoordeling vaak moeilijk is omdat
civiele eigendomsaspecten meespelen en het recht op beslag betwist kan
worden. Verzoekschriften om teruggave moeten in de raadkamer worden
behandeld. Als het beslag niet tijdig is afgewerkt, kunnen er op de zitting
problemen ontstaan.

Beslag is daarmee een duidelijke indicator voor bewerkelijkheid.
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4.2.14 Invorderen van rijbewijs

41

Voor de invordering van een rijbewijs geldt in grote lijnen hetzelfde als bij
inbeslagneming van goederen. Termijnbewaking is hier extra belangrijk,
omdat voorkomen moet worden dat de verdachte onnodig lang op teruggave
moet wachten. Deze zaken dienen dan ook met voorrang afgehandeld te
worden. Er moet snel worden nagegaan of er sprake is van recidive, even-
tueel met een proeftijd. De invordering wordt vooral bewerkelijk als ver-
dachte of raadsman om snelle teruggave van het rijbewijs vragen. Dan
volgt behandeling in de raadkamer.

Evenals beslag is de invordering van het rijbewijs een duidelijke bewer-
kelijkheidsindicator.

4.2.15 Gerechtelijk vooronderzoek

Een gerechtelijk vooronderzoek maakt een zaak voor elk der drie geledin-
gen aanzienlijk bewerkelijker. Er dient een vordering voor het gerechtelijk
vooronderzoek te worden gemaakt en te worden betekend, het vooronder-
zoek moet worden afgesloten, termijnen moeten worden bewaakt. De ovj
zal overleggen met de rechter-commissaris en eventueel zelf bij onderzoeks-
handelingen, zoals het horen van getuigen, aanwezig moeten zijn. In het
algemeen gesproken wordt het openbaar ministerie door een gerechtelijk
vooronderzoek veel directer betrokken bij het onderzoek.

De conclusie is dat het gerechtelijk vooronderzoek een duidelijke bewer-
kelijkheidsindicator is.

4.2.16 Aanvragen van een rapportage

Vrijwel alle respondenten geven aan dat het aanvragen van een rapportage
extra werk voor hen meebrengt. Bij de aanvraag moeten kopieën van het
dossier gevoegd worden. Er moet worden opgelet of de rapportage tijdig
binnenkomt. Zo niet, dan moet actie worden ondernomen. Bij het afdoen
van een strafzaak dient de rapportage bij een eventueel aanwezig persoons-
dossier te worden gevoegd. Vaak moeten verschillende instanties en per-
sonen (bijvoorbeeld de reclassering, de ovj, de raadsman/vrouw) kopieën
te krijgen. De secretaris en de ovj moeten de rapporten uiteraard bij hun
afweging betrekken. Vaak moet daarbij een zaak, na het binnenkomen van
de rapportage, voor een tweede keer worden bestudeerd.

De conclusie is dat het aanvragen van een rapportage een goede bewer-
kelijkheidsindicator is.
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Tabel 5: Zaakkenmerken die al dan niet indicatoren voor bewerkelijkheid zijn

indicator voor bewerkelijkheid

1. reagerend slachtoffer
2. minderjarige verdachte
3. adresproblemen
4. afgesplitste verdachte
5. meer feiten per zaak
6. verdachte spreekt geen Nederlands
7. ontkennende verdachte
8. voorlopige hechtenis
9. beslaglegging op goederen

10. invorderen van rijbewijs
11. gerechtelijk vooronderzoek
12. aanvragen rapportage
13. onoverzichtelijk proces-verbaal

geen indicator voor bewerkelijkheid

1. meer zaken per verdachte
2. meer verdachten per gepleegd feit
3. combinatie van een meerder- en een

minderjarige verdachte die bij hetzelfde
feit zijn betrokken

4. recent veroordeelde verdachte
5. relatief ernstig delict

4.3 Indicatoren voor bewerkelijkheid

In tabel 5 staan de conclusies van dit hoofdstuk samengevat. Van de be-
sproken zaakkenmerken komen er 12 in aanmerking om als indicator voor
bewerkelijkheid te worden gebruikt. Daarbij hebben we nog een voor de
hand liggende indicator toegevoegd die niet in de enquête genoemd zijn: de
overzichtelijkheid van het proces-verbaal, dat door de politie wordt inge-
stuurd. Een onoverzichtelijk, dik proces-verbaal is een duidelijke indica-
tor voor bewerkelijkheid omdat het veel moeite kost om er de benodigde
gegevens in te vinden.

De overige vijf kenmerken zijn onvoldoende duidelijk om als een ge-
schikte bewerkelijkheidsindicator te kunnen worden aangemerkt.

Van de genoemde indicatoren voor bewerkelijkheid is wel duidelijk dat
ze de bewerkelijkheid vergroten, maar niet in hoeverre dat het geval is.
Wij kunnen bijvoorbeeld niet zeggen of een hoog percentage minderjarige
verdachten in de stroom zaken opweegt tegen een laag percentage ontken-
nende verdachten. De indicatoren kunnen wel gebruikt worden om een
algemene indruk te krijgen van bewerkelijkheidsverschillen tussen parket-
ten, maar niet om een goede kwantitatieve schatting van de bewerkelijkheid
van een zakenstroom te maken.

Zo'n schatting is om een aantal redenen ook niet eenvoudig uit te voe-
ren. In de eerste plaats bestaan er sterke verschillen tussen zaken. Het
ene gerechtelijk vooronderzoek is bijvoorbeeld veel bewerkelijker dan het
andere. Daarom zal van een flink aantal zaken de invloed van de indicator
moeten worden nagegaan, wil men een schatting van de gemiddelde invloed
kunnen maken.

In de tweede plaats zijn de verschillende indicatoren niet onafhankelijk.
Een buitenlandse verdachte kan onder andere meer werk veroorzaken door-
dat er adresproblemen ontstaan en doordat vaker tot voorlopige hechtenis
wordt overgegaan. Voor een goede kwantitatieve benadering is het nodig
deze samenhang in kaart te brengen.
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Ten derde is ook de aard van het effect van de indicatoren verschillend. De
afdoening van een zaak kan worden vertraagd doordat de daadwerkelijke
bewerkingstijd toeneemt, doordat de wachttijd toeneemt (bijvoorbeeld op
het binnenkomen van een aangevraagde rapportage) en doordat de trans-
porttijd toeneemt (bijvoorbeeld doordat een dossier vaker uit het archief
dient te worden opgehaald). Toegenomen wachttijd heeft geen gevolgen
voor de verwerkingscapaciteit van het parket, maar toegenomen bewer-
kingstijd en transporttijd wel. Van elk van de indicatoren zou moeten wor-
den nagegaan, in welke mate de drie verwerkingstijden erdoor worden
beïnvloed.

Ten vierde hebben de indicatoren betrekking op de verschillende geledin-
gen binnen het parket. Voor kwantitatief gebruik zal per indicator moeten
worden nagegaan in hoeverre deze de verwerking door de administratie, de
secretaris en de ovj beïnvloedt.

Ten vijfde verschillen de indicatoren wat betreft de mogelijkheden die
het openbaar ministerie heeft om er invloed op uit te oefenen. Het parket-
beleid kan bijvoorbeeld betrekkelijk eenvoudig het aantal rapportages beïn-
vloeden, omdat deze door het parket zelf worden aangevraagd. Het percen-
tage minderjarige verdachten wordt echter bepaald door de zaken die de
politie aanlevert en alleen door samenwerking met de politie valt dit bewer-
kelijkheidskenmerk te wijzigen. Als men geïnteresseerd is in zaakkenmer-
ken waar het parket nauwelijks verantwoordelijk voor kan worden gesteld
(zie hoofdstuk 1), dan is dit onderscheid van belang. Het is echter niet dui-
delijk hoe die beïnvloedbaarheid kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld bij
het percentage voorlopige hechtenissen speelt het parketbeleid, de aard van
de criminaliteit en het aantal beschikbare cellen een rol. Hoeveel beleids-
vrijheid het openbaar ministerie hierbij heeft, valt moeilijk te zeggen.20

Ten slotte kunnen er organisatorische verschillen tussen parketten be-
staan die zorgen voor een verschillend effect van de indicatoren op de
bewerkelijkheid. Daarom kan men zich voor het verkrijgen van nauw-
keurige gegevens over de indicatoren niet beperken tot slechts enkele par-
ketten.

Het is duidelijk dat een nauwkeurige kwantitatieve toepassing van de
bewerkelijkheidsindicatoren geen sinecure is. Alleen een uitgebreide proces-
analyse bij verscheidene parketten zou de benodigde informatie kunnen
leveren.

Zo'n analyse valt buiten het bestek van dit onderzoek. Wij zullen ons
niet wagen aan nauwkeurige schattingen van de bewerkelijkheid en ons
beperken tot het verkrijgen van een algemene indruk. In het volgende
hoofdstuk worden daartoe de hier genoemde bewerkelijkheidsindicatoren
gebruikt bij het vergelijken van de zakenstroom bij de parketten Assen,
Amsterdam en Breda.

20 In de enquête is wel naar de beleidsvrijheid bij de verschillende zaakkenmerken gevraagd,

maar de resultaten achten wij niet voldoende valide.



5 De zakenstroom: drie voorbeelden

Om een indruk te krijgen van de verschillen in de bewerkelijkheid van de
zakenstroom is een dossieronderzoek uitgevoerd bij drie parketten: Assen,
Amsterdam en Breda. Daarbij zijn de in het vorige hoofdstuk gekozen
bewerkelijkheidsindicatoren en nog een aantal andere zaakkenmerken ge-
bruikt.

In hoofdstuk 2 is ter sprake gekomen, dat de bewerkelijkheid van een
zaak onder andere afhangt van de efficiëntie van de parketorganisatie.
Andere aspecten daargelaten geldt: hoe efficiënter de organisatie, hoe min-
der bewerkelijk de zaken. Deze relatie tussen bewerkelijkheid en efficiëntie
blijft bij een dossieronderzoek echter buiten beschouwing. Dossiers geven
informatie over de verschillende stappen die bij de afhandeling zijn gezet.
Hoe efficiënt de parketorganisatie deze stappen heeft afgehandeld, valt er
niet uit af te lezen. Dit hoofdstuk heeft daarom betrekking op bewerkelijk-
heidsverschillen voor zover deze niet een gevolg zijn van verschillen in
efficiëntie van de parketorganisaties.

We bespreken hier achtereenvolgens de opzet, de resultaten en de con-
clusies van dit deelonderzoek.

5.1 Opzet van het onderzoek

Met behulp van een dossieronderzoek is een systematische inventarisatie
gedaan van de bewerkelijkheid van zaken op grond van de in het vorige
hoofdstuk gekozen bewerkelijkheidsindicatoren. Voor elk van de drie par-
ketten is bij een representatieve steekproef van misdrijfzaken geteld hoe
vaak de verschillende indicatoren voorkomen. Daarnaast levert zo'n dos-
sieronderzoek een algemene indruk van de zakenstroom, waarbij `iets' kan
opvallen waar eerder niet aan was gedacht en wat verschillen tussen par-
ketten mede verklaart.

De keuze voor de drie parketten is gebaseerd op het feit dat Amsterdam
en Assen op een tweetal belangrijke punten extreem verschillen, terwijl
Breda een tussenpositie inneemt.

Assen is een parket dat op alle kwalitatieve-prestatie-indicatoren zeer
goed scoort. Dit in tegenstelling tot Amsterdam, waar de kwalitatieve pres-
taties vergeleken met de andere parketten slecht zijn (zie hoofdstuk 3).
Bovendien is Assen het kleinste parket en Amsterdam het grootste; we
hebben al eerder gezien dat de parketgrootte van belang is voor de kwali-
tatieve prestaties. Als prestatieverschillen hun oorzaak vinden in de stroom
zaken, dan moet dit haast wel aan het licht komen bij vergelijking van deze
twee extreem verschillende parketten. Als we dáár geen verschillen vinden,
dan is de kans klein dat we ze elders wel gevonden zouden hebben.
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Tabel 6: Overzicht steekproef dossieronderzoek; aantallen zaken

over-
gedragen

nog in hoger
beroep

onvind-
baar

verwerkt totaal in
steekproef

Assen 23 2 4 571 600
Breda 26 2 4 568 600
Amsterdam 15 11 8 566 600

totaal 64 15 16 1.705 1.800

Het parket Breda neemt zowel wat betreft de grootte als de prestaties een
tussenpositie in. Dit derde parket is bij het onderzoek betrokken om zo
nodig verschillen tussen Amsterdam en Assen enigszins te kunnen plaatsen.
Stel bijvoorbeeld dat de zakenstroom in Breda in allerlei aspecten overeen-
komt met die in Assen, terwijl beide stromen sterk verschillen van die in
Amsterdam. We kunnen dan concluderen dat a) de prestatieverschillen
tussen Breda en Assen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door verschil-
len in de stroom zaken, en b) dat Amsterdam ten opzichte van de beide
andere parketten in een uitzonderingspositie verkeert. De nadruk ligt echter
bij de analyse wel op de verschillen tussen Assen en Amsterdam.

Per parket is een willekeurige steekproef van 600 parketnummers ge-
trokken uit alle misdrijfzaken die werden afgedaan in 1990, exclusief de
economische delicten.` Van deze in totaal 1.800 zaken waren er 95 niet
beschikbaar, waarvan 64 door overdracht naar een andere instantie, 15
wegens nog lopende behandeling in hoger beroep en 16 om onduidelijke
redenen (zie tabel 6).

Omdat niet alle dossiers beschikbaar waren, is enige vertekening opge-
treden. De uitval bevat voor Amsterdam 13 rechtbankafdoeningen, tegen 3
voor Breda en 3 voor Assen. Het aantal rechtbankafdoeningen in Amster-
dam is daardoor naar verhouding iets ondervertegenwoordigd, maar het
verschil achten wij te klein om van invloed te zijn op onze resultaten.

De gegevens zijn vanuit de dossiers overgebracht op een codeformulier
en vervolgens opgeslagen en geanalyseerd met behulp van een computer.
Daarbij zijn voortdurend controles uitgevoerd om fouten op te sporen en
om te voorkomen dat gegevens verschillend werden geïnterpreteerd door de
vier personen die bij het bestuderen van de dossiers betrokken waren.22

21 Van de in 1991 afgedane zaken was nog geen volledige lijst van parketnummers beschik-
baar om een steekproef te trekken. Een alternatief was het onderzoeken van alle in 1990
binnengekomen zaken geweest. Hoewel dit recentere gegevens zou leveren, is hiervoor
niet gekozen omdat langlopende zaken nog in behandeling zouden zijn. Het opsporen van

de desbetreffende dossiers wordt daardoor ernstig bemoeilijkt.

Een aanzienlijk aantal dossiers is tweemaal gecodeerd, door verschillende codeurs. Bij het
invoeren van de gegevens in de computer is gelet op tegenstrijdigheden en zijn onwaar-
schijnlijke of opvallende gegevens gecontroleerd. De gegevens in de computer zijn ten
slotte op verschillende manieren met elkaar vergeleken om tegenstrijdigheden op te spo-
ren. Bij deze controles is onder andere gebleken dat onze gegevens over het zaakkenmerk

22
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Verschillen tussen de drie parketten zijn getoetst; voor een statistisch signi-
ficant verschil hebben we de strenge eis gehanteerd van p=0,005.23 Alleen
duidelijke verschillen tussen parketten zullen hieraan voldoen. Hebben we
het in het vervolg bijvoorbeeld over `geen verschil' of `geen duidelijk ver-
schil' tussen Amsterdam en Assen, dan bedoelen we dat het verschil te
klein is om aan deze eis te voldoen.

De resultaten van het dossieronderzoek zijn naar onze mening voldoende
valide en betrouwbaar om uitspraken te kunnen doen over de in 1990 af-
gedane zaken bij de drie parketten. Uiteraard zal het beeld bij andere par-
ketten anders zijn en ook nu, enige jaren later, kan de situatie zich weer
enigszins gewijzigd hebben.

5.2 Resultaten

Allereerst bespreken wij de verschillen tussen de drie parketten die betrek-
king hebben op de aard van de criminaliteit. Dit levert een algemene be-
schrijving van de drie zakenstromen. De resultaten aan de hand van de be-
werkelijkheidsindicatoren uit het vorige hoofdstuk komen daarna aan bod.

5.2.1 Aard van de criminaliteit

Uit gegevens over de aard van de criminaliteit blijkt dat er belangrijke
verschillen tussen de drie parketten bestaan. In tabel 7 kan men zien, dat
Amsterdam zich onderscheidt doordat 13% van de zaken te maken heeft
met overtreding van de Opiumwet, bij Assen en Breda is dit slechts 1 %.

Wat betreft de overige delicten zijn er geen duidelijke verschillen tus-
sen Amsterdam en Assen. Het parket Breda heeft meer Wegenverkeerswet-
alcoholdelicten (rijden onder invloed) dan Amsterdam.

Verder zien we in de tabel, dat er in Assen vaker delicten met schade
voorkomen dan in Amsterdam (70% tegen 59%). Dit kan gedeeltelijk wor-
den verklaard doordat Amsterdam meer Opiumwetdelicten heeft, want daar-
bij treedt gewoonlijk geen schade op. Als er schade optreedt, is er een

'afgesplitste verdachte' (zie hoofdstuk 4) voor Assen onbetrouwbaar zijn door verschillen
tussen de vier codeurs. Deze bewerkelijkheidsindicator is daarom niet in de analyse opge-
nomen. Tussen Amsterdam en Breda is overigens vrijwel geen verschil in het percentage
zaken met ten minste één afgesplitste verdachte (15% versus 16%); dit gegeven achten wij

wel betrouwbaar.

Gebruikelijk zijn 0,05 of 0,01. Zie bijlage 2 voor de betekenis van het begrip 'p-waarde'.
Er is gekozen voor deze strenge eis omdat tijdens de analyse een groot aantal toetsen zijn
uitgevoerd, waardoor het gevaar dreigt dat toevallige verschillen bij de drie steekproeven
een te grote invloed op de resultaten uitoefenen. Het is ook om deze reden, dat een
betrekkelijk groot aantal dossiers is bestudeerd. Dit vergroot de kans dat aanwezige,
betekenisvolle verschillen tussen de zakenstromen zichtbaar worden. Van een steekproef
van 600 dossiers mag worden verwacht, dat het een voldoende duidelijk beeld levert van
de gehele zakenstroom waaruit deze is getrokken.
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Tabel 7: Criminaliteit: zaken in Assen, Amsterdam en Breda

type delict
drugdelicten
agressieve en gewelddelicten

(incl. dfst. met geweld)

diefstal met braak
(excl. fiets- en dfst. uit/van auto)

winkeldiefstal
diefstal overig (excl. geweld)
valsheid, bedrog en heling
WVW +alcohol
overige delicten

ernst van het delict
er was sprake van letsel
er was sprake van schade
- incl. drugzaken
- excl. drugzaken
indien schade

Hoofdstuk 5

Assen Amsterdam Breda
aantal % aantal % aantal %

5 1 72 * 13 4 1

160 28 138 24 110 19

51 9 32 6 54 10
71 12 86 15 72 13
79 14 90 16 97 17
65 11 40 7 51 9
95 17 70 13 132 23
45 8 38 7 48 9

64 11 66 12 79 14

366 * 70 317 59 358 66
366 70 314 67 358 66

gemiddelde geschatte hoogte ƒ5.739 ƒ3.959 ƒ4.256

recidive**
eerdere veroordeling 254 46 270 * 55 287 52
eerder beleidssepot 191 34 _ 229 * 46 244 44

* Het hoogste aantal/percentage indien Assen en Amsterdam significant van elkaar ver-
schillen.

** Buitenlanders met buitenlandse woonplaats niet meegerekend, omdat wij niet beschikken
over buitenlandse recidivegegevens.

tendens dat het schadebedrag in Assen hoger is dan in Amsterdam, maar
het verschil is statistisch niet significant.

Ten slotte zien we in de tabel dat verdachten vaker recidiveren in Am-
sterdam dan in Assen. Respectievelijk 55% en 46% is eerder veroordeeld
door de rechter; respectievelijk 46% en 34% heeft al tenminste één beleids-
sepot achter de rug. Breda lijkt in dit opzicht wat meer op Amsterdam dan
op Assen.

Deze verschillen tussen de parketten zeggen nog niets over de bewerke-
lijkheid van de drie zakenstromen. Wel geven ze aan dat regionale verschil-
len (bijvoorbeeld: grote stad versus platteland) een duidelijke invloed kun-
nen uitoefenen op de stroom.

5.2.2 Bewerkelijkheid

We zullen nu de scores van de drie parketten op de bewerkelijkheidsindi-
catoren vergelijken. Tabel 8 laat een gevarieerd beeld zien.

Amsterdam heeft minder delicten met ten minste één slachtoffer dan
Assen. Dit valt ook te verwachten: Amsterdam heeft meer Opiumwetzaken
en deze hebben we in het algemeen als slachtofferloos delict beschouwd.
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Tabel 8: Bewerkelijkheidsindicatoren

slachtoffers
ten minste één slachtoffer/benadeelde
een of meer slachtoffers reageren
parket heeft contact opgenomen met

slachtoffer
slachtoffer heeft zich civiel gevoegd
indien contacten gemiddeld aantal keren
- dat slachtoffer reageert
- dat parket contact opneemt

verdachte is minderjarig

adresproblemen
verdachte heeft in Nederland geen woon- of

verblijfplaats of andere adresproblemen

dagvaarding niet in persoon + verstekzaak

(percentages op rechtbankzaken)

meerfeiten per zaak: verdachte heeft
- meer dan 1 feit gepleegd in deze zaak
- meer dan 2 feiten gepleegd in de zaak
indien meer feiten per zaak
aantal feiten per zaW'W

verdachte is buitenlander
en woont niet in Nederland

- incl. drugzaken
- excl. drugzaken
er is gebruik gemaakt van een tolk

verdachte blijft ontkennen (2)

voorlopige hechtenis
verdachte heeft in het kader van

voorlopige hechtenis vastgezeten

voorlopig gehecht tot aan zitting

(percentages op rechtbankzaken)

beslag
beslag op goederen(;)
- incl. drugzaken
- excl. drugzaken
invorderen van rijbewijs
verzoek om teruggave of klaagschrift

(goederen of rijbewijs)

gerechtelijk vooronderzoek

rapportage (psychologisch,

psychiatrisch of reclassering)

proces-verbaal

onoverzichtelijk
meer dan 23 blz. dik
gemiddeld aantal blz. proces-verbaal

een voudige-zaakindicatorerf^)
- geen zeer eenvoudige zaak
- geen eenvoudige zaak
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Assen Amsterdam Breda
aantal % aantal % aantal %

446 * 78 375 66 416 73
61 * 11 30 5 50 9

89 * 16 39 7 67 12
9 2 8 1 10 2

2,0 2,3 1,9
4,5* 2,2 3,6

82 * 14 49 9 64 11

32 6 104 * 18 36 6

35 12 56 * 23 51 17

198 * 35 131 23 171 30
122 * 21 50 9 103 18

4,9 3,2 4,8

12 2 71 * 13 14 3
12 2 60 * 12' 13 2
7 1 43 * 8 8 1

127 22 187 * 33 142 25

32 6 71 * 13 44 8

11 4 44 * 18 25 8

52 9 158 * 28 42 7
48 9 105 * 21 39 7

7 1 1 0 9 2

4 1 6 1 7 1

26 5 32 6 13 2

104 * 18 25 4 33 6

83 * 15 49 9 50 9
171 * 30 110 20 138 24

37,4* 25,3 30,4

410 72 433 77 364 64
274 48 271 48 230 41

* Het hoogste aantal/percentage indien Assen en Amsterdam significant van elkaar verschillen.
Regelmatig gepleegde feiten als steunfraude zijn buiten beschouwing gelaten.

(2) Gevallen van `dronken rijden' zijn altijd als `bekennende verdachte' gerekend omdat de blaasproef
voldoende bewijs voor een veroordeling oplevert; het ontkennen van de verdachte maakt zo'n zaak
niet bewerkelijker.

13^ Indien het beslag geheel door de politie is afgehandeld, hebben wij het niet meegerekend.
t4^ Een combinatie van de overige indicatoren uit tabel 8.
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Civiele voeging van een slachtoffer komt bij de drie parketten zelden voor,
maar Assen heeft wel ruim tweemaal zo vaak te maken met reagerende
slachtoffers als Amsterdam (11% tegen 5%), en ruim tweemaal zo vaak
neemt het parket contact op met een slachtoffer.24 Assen heeft zich in 1990
actiever tegenover slachtoffers opgesteld: een eerste contact ging daar vaak
van het parket uit.25 Het grotere aantal actieve slachtoffers in Assen moet
in de eerste plaats gezien worden als een gevolg van het parketbeleid. Dit
verschil blijkt ook uit de intensiteit van eenmaal gelegde contacten. De
slachtoffers vertonen dan weinig verschil: gemiddeld 2,0 schriftelijke reac-
ties in Assen tegen 2,3 in Amsterdam. In Assen neemt het parket in zulke
gevallen echter wel twee maal zo vaak contact op met slachtoffers als in
Amsterdam (gemiddeld 4,5 keer tegen 2,2 keer). Breda neemt een tussen-
positie in die meer op de situatie in Assen dan op die in Amsterdam lijkt.

In Assen komen vaker minderjarige verdachten voor dan in Amsterdam
(14% tegen 9%).

De verdachten zijn in Amsterdam vaker moeilijk te vinden. Adrespro-
blemen komen daar frequenter voor (18% tegen 6%). Die adresproblemen
uiten zich ook bij de rechtbankzaken: vaker dan in Assen is er bij recht-
bankzaken geen verdachte aanwezig, terwijl men er niet in geslaagd is de
dagvaarding in persoon uit te reiken. Ook hierin lijkt Breda meer op Assen
dan op Amsterdam.

In Assen heeft de verdachte vaker dan in Amsterdam meer dan één feit
gepleegd (35% tegen 23%). Kijken we naar het aantal zaken waarbij de
verdachte meer dan 2 feiten heeft gepleegd, dan blijft het verschil bestaan
(21 % tegen 9%). Het gemiddelde aantal gepleegde feiten verschilt niet dui-
delijk. Bij het laatste zijn feiten die gedurende een periode gepleegd zijn en
niet tot een exact aantal herleid kunnen worden, zoals bijvoorbeeld steun-
fraude, niet meegerekend.

Amsterdam heeft aanzienlijk meer buitenlandse verdachten dan Assen
(13% versus 2%). Dit verschil tussen de beide parketten ontstaat niet door
de Opiumwetdelicten. Wij beschouwen als `buitenlander' alleen de combi-
natie van een buitenlandse woonplaats met een buitenlandse nationaliteit. Er
wordt in Amsterdam ook vaker gebruik gemaakt van een tolk (8% tegen
1 %). Breda lijkt in deze opzichten meer op Assen.

Amsterdam blijkt vaker ontkennende verdachten te hebben (33% tegen
22%).

Bij 13% van de Amsterdamse zaken is sprake van voorlopige hechtenis,
tegen 6% in Assen en 8% in Breda. Ook is er bij de Amsterdamse recht-
bankzaken een hoger percentage verdachten dat tot aan de zitting in voor-
lopige hechtenis heeft gezeten (18%, tegen Assen 4%). Dit laatste weer-

24

25

Dit laatste verschil ontstaat niet alleen doordat Amsterdam meer slachtofferloze delicten
heeft. Bekijkt men alleen de zaken met ten minste één slachtoffer, ook dan heeft Assen in
een hoger percentage van de gevallen contact opgenomen met slachtoffers dan Amsterdam

(20% versus 10%).

Dit is niet apart geregistreerd, maar we hebben deze indruk wel duidelijk aan het onder-
zoek overgehouden.
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spiegelt het `lik-op-stuk'beleid van Amsterdam dat we al eerden genoemd
hebben.

In Amsterdam wordt bij veel zaken beslag gelegd op goederen: ruim
driemaal zo vaak als in Assen en viermaal zo vaak als in Breda. Dit ver-
schil blijft bestaan als we de Opiumwetzaken buiten beschouwing laten.

Het invorderen van een rijbewijs komt bij de drie parketten zelden voor,
evenals een verzoek om teruggave van goederen of rijbewijs.

Wat betreft het percentage gerechtelijke vooronderzoeken is er geen ver-
schil tussen Amsterdam en Assen (5% en 6%); Breda heeft er minder (2%).

Assen besteedt duidelijk meer werk aan rapportages dan de andere twee
parketten. Bij 18% van de zaken wordt daar een rapportage aangevraagd,
tegen 4% in Amsterdam en 6% in Breda.

In het dossier van elke zaak zit het door de politie geleverde proces-
verbaal (pv). De codeurs hebben een subjectieve beoordeling gegeven van
de overzichtelijkheid van de pv's. Het is lastig om informatie uit een dik
pv te halen als daar bijvoorbeeld geen inhoudsopgave en overzicht bij is
gevoegd, en dit geldt zowel voor de codeurs als voor de parketmedewer-
kers. De pv's in Assen werden vaker als onoverzichtelijk beoordeeld dan
die in Amsterdam.26 Deze subjectieve beoordeling wordt ondersteund door
de gegevens over het aantal bladzijden van het pv: Assen heeft meer dikke
pv's (dikker dan 23 bladzijden27) dan Amsterdam (30% tegen 20%), en het
gemiddelde aantal bladzijden ligt in Assen duidelijk hoger (37,4 tegen 25,3
bladzijden). Breda neemt wat betreft de dikte van de pv's een tussenpositie
in maar lijkt qua overzichtelijkheid van de pv's op Amsterdam.

De verschillende bewerkelijkheidsindicatoren hebben we samengevoegd
tot twee indicatoren voor `geen eenvoudige zaken'. Volgens de `strenge'
indicator is een zaak zeer eenvoudig als hij op geen enkele indicator scoort,
dus: geen minderjarige verdachte, geen rapportage, enzovoorts. De minder
strenge indicator noemt een zaak eenvoudig als deze op ten hoogste één
van al deze indicatoren scoort .28 Amsterdam en Assen verschillen niet vol-
gens deze indicatoren. Breda scoort op de indicator `geen zeer eenvoudige
zaak' lager dan Amsterdam. Anders gezegd: Breda heeft een hoger percen-
tage van deze zeer eenvoudige zaken dan Amsterdam.

26 Het verschil kan veroorzaakt worden door de redactionele vaardigheid van de politie en
door de aard van de zaken; onze indruk is dat beide een rol spelen. Wat betreft de tweede
oorzaak: de politie kan bijvoorbeeld via een heler een serie inbraken oplossen, wat een
dik dossier met een groot aantal feiten en verdachten oplevert. Ook zo'n dossier valt over-
zichtelijk samen te stellen, maar de kans dat wij het als `onoverzichtelijk' beoordelen is
groter dan wanneer het slechts één feit en één verdachte betreft. Het aantal zaken met
`meer feiten per verdachte' en met `diefstal met braak' is groter in Assen dan in Amster-

dam, wat tot dikkere en minder overzichtelijke dossiers in Assen zou kunnen leiden.
Dit aantal bladzijden is de grens van het hoogste kwartiel: 25% van de zaken heeft
dikkere pv's. Deze grens is willekeurig gekozen, maar andere grenzen geven hetzelfde
beeld. Assen heeft bijvoorbeeld ook meer zaken met een pv van meer dan 30 bladzijden
dan Amsterdam.

Daarbij zijn `pv minder dan 24 blz.' en `pv onoverzichtelijk' als één variabele gerekend.

27

28
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Tabel 9: Verschillen tussen Amsterdam en Assen in de bewerkelijkheid van de zakenstroom

bewerkelijker in Assen bewerkelijker in Amsterdam geen duidelijk verschil

1. slachtoffers 1. adresproblemen 1. rijbewijs ingevorderd

2. minderjarige verdachte 2. buitenlandse verdachte; 2. gerechtelijk vooronderzoek
3. meer feiten per verdachte
4. rapportage
5. onoverzichtelijk,dik

proces-verbaal

gebruik tolk
3. ontkennende verdachte
4. voorlopige hechtenis
5. beslag

3. geen eenvoudige zaak

Tabel 9 geeft een overzicht van de verschillen tussen Amsterdam en Assen.
De beide parketten verschillen op de meeste indicatoren, maar deze ver-
schillen wijzen niet in één richting.

Ten slotte hebben de dossiers ook een algemene, subjectieve indruk bij ons
achtergelaten. Er lijkt een duidelijk verschil te zijn tussen Assen en Amster-
dam in de zorgvuldigheid waarmee het parket de zaken afdoet. In Assen
neemt men vaak de moeite om een rapportage aan te vragen; in Amsterdam
wordt dat vrijwel uitsluitend op grond van een verzoek van een raadsman
van de verdachte gedaan. In Amsterdam wordt naar verhouding weinig
aandacht aan slachtoffers besteed. Bovendien gaat men in Amsterdam naar
onze indruk veel gemakkelijker over tot het kaal seponeren van zaken. Het
verschil tussen de beide parketten in zorgvuldigheid van werken vormt naar
onze mening een duidelijk en algemeen patroon.

5.3 Conclusies

We hebben in hoofdstuk 3 gezien dat Amsterdam en Assen extreme ver-
schillen in kwalitatieve prestaties vertonen. Het parket Assen slaagt erin de
zaken gemiddeld genomen tweemaal zo snel af te doen, waarbij het percen-
tage interventies anderhalfmaal zo hoog ligt 29 Men zou verwachten dat
dit enorme verschil tenminste gedeeltelijk verklaard kan worden met behulp
van de bewerkelijkheid van de stroom zaken.

Het bestuderen van de dossiers heeft in de eerste plaats de subjectieve
indruk bij ons achtergelaten dat er een duidelijk verschil is in zorgvuldig-
heid de zaken worden afgedaan: in Assen handelt men zorgvuldiger dan in
Amsterdam. Deze bevinding is in overeenstemming met de verschillen in
kwalitatieve prestaties.

Bezien we tabel 9, dan is het beeld genuanceerd. Er zijn veel verschil-
len, maar ze zijn gelijkelijk over de parketten verdeeld. Amsterdam heeft
vaker te maken met buitenlanders, adresproblemen en ontkennende ver-
dachten. Men gaat er vaker over tot een voorlopige hechtenis en beslag-
legging. In Assen daarentegen hebben de verdachten vaker meer dan één

29 Ook het percentage zaken dat door de rechter wordt afgedaan, ligt in Assen hoger: 47%
tegen 35% (voorlopige CBS-cijfers).
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feit gepleegd. Assen heeft een hoger percentage minderjarige verdachten.
De pv's die door de politie worden aangeleverd, zijn er onoverzichtelijker
en dikker. Men vraagt er vaker een rapportage aan en men besteedt meer
aandacht aan slachtoffers.

We hebben in hoofdstuk 4 opgemerkt dat we het relatieve belang van de
indicatoren niet hebben kunnen vaststellen. Toch is onze conclusie dat de
extreme verschillen in kwalitatieve prestatie niet afdoende verklaard kunnen
worden doordat de zakenstroom in Amsterdam zoveel bewerkelijker is. De
gegevens wijzen volstrekt niet alleen maar één richting uit: de bewerkelijk-
heidsproblemen zijn min of meer gelijkelijk verdeeld over de parketten. Dit
wordt bevestigd door de `eenvoudige-zaak'indicatoren, die zijn samenge-
steld uit alle andere indicatoren. Assen heeft niet meer eenvoudige zaken
dan Amsterdam.

De verschillen tussen de beide parketten geven geen enkele aanleiding
om te veronderstellen, dat het aan de zakenstroom ligt dat Assen een zoveel
kortere gemiddelde doorlooptijd heeft. Wel zouden adresproblemen tot een
wat hoger percentage kale beleidssepots in Amsterdam kunnen leiden, maar
ze kunnen niet verklaren dat dit percentage negen keer zo hoog ligt (zie
tabel bijlage 3). Een recent onderzoek naar ongeveer 100 Amsterdamse kale
sepots toonde aan dat bij 80% van deze sepots een adres van de verdachte
bekend was; men had dan bijvoorbeeld een waarschuwing of transactie
kunnen versturen (Justitiekrant, 1992).

Kortom, de resultaten van het dossieronderzoek stellen ons voor een
raadsel. De zakenstroom kent veel verschillen, maar deze kunnen de grote
verschillen in kwalitatieve prestatie en in zorgvuldigheid van werken vol-
gens ons niet afdoende verklaren. Hoe is het mogelijk dat men in Assen tot
zo'n hoog percentage interventies komt en dan ook nog de zaken binnen
zeer korte tijd afhandelt? Hoe slaagt Assen erin om zoveel meer zorg aan
de zaken te besteden? Is er wellicht zo'n groot verschil in efficiëntie tussen
de beide parketorganisaties? Zijn er problemen in Amsterdam die geheel
aan onze aandacht ontsnapt zijn, of zijn de mensen daar in Assen zoveel
produktiever?

Bij dit laatste doemt het beeld op van een klein parket waarbij overwerk
eerder regel dan uitzondering moet zijn. Zo'n verklaring is wel heel ge-
makkelijk, maar men vraagt zich toch af wat er met het personeel bij deze
parketten aan de hand is. Naar aanleiding van de onbevredigende resultaten
van het dossieronderzoek zijn we in deze richting verder gaan zoeken en in
het volgende hoofdstuk richten we de schijnwerper op de personeelsbezet-
ting.



6 Personeelsbezetting

Naar aanleiding van de hiervoor beschreven resultaten hebben wij een ana-
lyse gemaakt van de personeelsbezetting van de parketten in 1990. Daarbij
hebben wij ons de vraag gesteld of verschillen in parketprestaties verklaard
kunnen worden door verschillen in de hoeveelheid personeel. Is het moge-
lijk dat sommige parketten slecht presteren, eenvoudig doordat ze de man-
kracht missen om het beter te doen?

Bij de nu volgende analyse gaan wij uit van de veronderstelling, dat
alle zaken gelijk over de personeelsleden van een parket worden verdeeld.
We berekenen bijvoorbeeld het aantal zaken gedeeld door het aantal ovj's
in Assen en in Amsterdam om te achterhalen of een Amsterdamse ovj ge-
middeld genomen meer zaken per jaar te verwerken krijgt dan een ovj in
Assen. Dezelfde berekening valt per parket te maken met het ondersteu-
nend personeel (secretarissen en administratieve medewerkers) en met het
totale aantal personeelsleden. Daarbij hebben we werkelijke aantallen per-
soneelsleden gebruikt, zoals deze vermeld staan in het Jaarverslag Open-
baar Ministerie 1990. Ter controle zijn een aantal berekeningen ook uitge-
voerd met aantallen die volgens andere definities tot stand zijn gekomen,
zie hiervoor bijlagen 5 en 6.

Ten slotte keren bij de analyse twee variabelen terug die eerder in hoofd-
stuk 3 ter sprake kwamen: de parketgrootte en de kwalitatieve-prestatie-
indicator.

6.1 Personeelsbezetting in Assen en Amsterdam

Het parket Amsterdam heeft in 1990 5,7 keer zoveel misdrijfzaken afge-
daan als het parket Assen. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat
de Amsterdamse stroom zaken, voor zover we dat kunnen beoordelen,
ongeveer even bewerkelijk is als de stroom in Assen. Daarom zou men
verwachten dat dit parket ook ongeveer 5,7 keer zoveel personeel heeft.
Echter, in 1990 had Amsterdam slechts 4,2 keer zoveel ovj's en 3,9 keer
zoveel ondersteunend personeel.

Men zou kunnen denken dat dit verschil wordt veroorzaakt door de
aantallen overtredingen die door de beide parketten worden afgedaan. Als
Assen naar verhouding zeer veel overtredingen heeft, kan dit de naar ver-
houding grote hoeveelheid personeel verklaren. Dit blijkt echter niet het
geval te zijn. Amsterdam heeft 7,6 keer zoveel overtredingen in 1990
afgedaan als Assen, zodat dit de discrepantie alleen maar groter maakt.

Tabel 10 geeft aantallen misdrijfzaken en overtredingen per medewerker
voor de beide parketten. Een gemiddelde ovj moet in Assen per jaar 516
misdrijven verwerken, tegen 690 in Amsterdam. Voor de ondersteuning is
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Tabel 10: Aantallen misdrijfzaken en overtredingen per medewerker in Amsterdam en Assen;
1990

misdrijven overtredingen
ovj ondersteuning totaal ovj ondersteuning totaal

Assen 516 103 86 2.972 593 494
Amsterdam 690 148 122 5.362 1.153 949

Tabel 11: Verband tussen aantal misdrijfzaken per medewerker en parketgrootte in 1990
(N= 19); correlaties

aantal misdrijfzaken per parketgrootte

officier van justitie 0,62**
ondersteunend personeelslid 0,48*
medewerker (totaal) 0,54*

* p<0,05
** P<0,01

*** p<0,001

dit 103 tegen 148. Neemt men alle medewerkers tezamen, dan moeten er in
Assen gemiddeld per persoon 86 misdrijven worden afgedaan tegen 122 in
Amsterdam. Voor de aantallen overtredingen zijn de verschillen tussen de
beide parketten nog veel groter.

Het is zo bezien geen wonder dat de kwalitatieve prestaties zo duidelijk
verschillen. De aantallen misdrijven en overtredingen per medewerker ver-
klaren ook dat het dossieronderzoek bij ons de indruk heeft achtergelaten
dat de zaken in Assen veel zorgvuldiger worden afgedaan dan in Amster-
dam. Assen heeft daarvoor meer mankracht beschikbaar.

6.2 Nogmaals parketgrootte

In hoofdstuk 3 hebben we geconstateerd, dat de parketgrootte een opvallend
groot gedeelte van de prestatieverschillen verklaart. Nu blijkt dat bij het
grote parket Amsterdam per medewerker meer misdrijfzaken worden af-
gedaan dan bij het kleine parket Assen. Dit suggereert dat het verschil in
personeelsbezetting structureel nadelig werkt voor grote parketten.

Tabel 11 laat zien, dat dit inderdaad het geval is. In de tabel staan de
correlaties30 vermeld tussen enerzijds het aantal afgedane misdrijfzaken per
medewerker in 1990, en anderzijds de parketgrootte (het totaal aantal mis-
drijfzaken). Hoe groter het parket, hoe meer zaken de medewerkers te ver-
werken hebben gekregen. Het verband geldt zowel voor het rechtsgeleerd
personeel als voor de ondersteuning.

30 In bijlage 2 wordt de betekenis van het begrip correlatie uitgelegd.
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Tabel 12: Verband tussen aantal zaken (misdrijven+overtredingen/7) per medewerker en
drie maten voor parketgrootte in 1990 (N=19); correlaties

aantal zaken per parketgrootte, gemeten naar het totale aantal

officier van justitie
ondersteunend personeelslid
medewerker (totaal)

* P<0,001

misdrijven misdrijven + overtredingen/ 7 medewerkers

0,69* 0,78* 0,71 *
0,76* 0,79* 0,72*
0,77* 0,81* 0,74*

Nu heeft deze berekening een duidelijk gebrek. Ongeveer de helft van de
totale hoeveelheid werk bestaat voor een parket uit het afdoen van over-
tredingen. Men krijgt daarom een zuiverder beeld van het aantal zaken per
medewerker, als ook de overtredingen worden meegerekend.

Het is echter niet reëel om daarvoor eenvoudigweg de som van de aan-
tallen overtredingen en misdrijven te nemen. De overtredingen krijgen dan
een te groot gewicht. Uit de gegevens van werklastmetingen (HDORR,
1990) blijkt dat een misdrijf gemiddeld genomen ongeveer zevenmaal zo-
veel werktijd kost als een overtreding.' Daarom ligt het voor de hand om
een combinatie te nemen van het aantal misdrijven en overtredingen, waar-
bij een misdrijf zevenmaal zo zwaar telt als een overtreding.

In tabel 12 is het verband weergegeven tussen enerzijds het aantal zaken,
berekend als het aantal misdrijven plus een zevende van het aantal over-
tredingen, en anderzijds de parketgrootte. Voor de parketgrootte hebben
we tot nu toe steeds het totaal aantal afgedane misdrijfzaken per parket
genomen. In de tabel zijn ter controle ook twee andere maten voor de par-
ketgrootte genomen: de voornoemde combinatie van misdrijven en overtre-
dingen en het totale aantal medewerkers.

Uit deze tabel blijkt dat de samenhang zo nog duidelijker is dan wanneer
geen rekening wordt gehouden met het aantal overtredingen per medewer-
ker: alle correlaties liggen hoger dan die in tabel 11. Bovendien maakt
het vrijwel niet uit welke maat wordt genomen voor de parketgrootte: de
correlaties verschillen weinig.

Eerder hebben we gezien dat naarmate het parket groter is, de kwalitatieve
prestaties slechter zijn. Dit verband kan nu op verrassend eenvoudige wijze
worden verklaard. Grote parketten presteren kwalitatief slechter omdat ze
naar verhouding minder personeel hebben voor het afdoen van de zaken.
Het verband tussen de kwalitatieve prestaties en de personeelsbezetting is
het onderwerp van de volgende paragraaf.

3' Volgens de werklastmeting van 1990 heeft een totaal van 257.490 misdrijfafdoeningen
121.202,7 produktie-eenheden gekost. Een totaal van 1.172.350 overtredingen heeft
78.489,8 produktie-eenheden gekost. Per misdrijf is dat 0,4707 produktie-eenheid, per

overtreding 0,06695 produktie-eenheid: een verhouding van 7,0: 1.
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Tabel 13: Aantal zaken (misdrijven+ overtredingen/ 7) per medewerker en kwalitatieve pres-
tatie; 1990

parket
ovj

aantal zaken
ondersteunend
personeelslid

per
parketmedewerker

(totaal)

kwalitatieve
prestatie

Assen 940 188 156 1,34
Roermond 753 232 177 0,21
Zwolle 982 224 182 -0,07
Leeuwarden 955 234 188 1,02

Zutphen 1.018 241 195 0,48
Middelburg 1.230 234 197 0,42
Almelo 1.078 246 200 0,55
Dordrecht 915 257 201 0,85

Den Bosch 1.231 263 217 -0,20
Maastricht 1.164 275 223 0,39
Arnhem 1.051 299 233 0,58
Groningen 1.252 289 235 0,54

Breda 1.348 288 237 -0,02
Haarlem 1.183 297 237 -1,29
Alkmaar 1.236 295 238 -0,56
Amsterdam 1.456 313 258 -1,62

Rotterdam 1.419 320 261 -1,18
Utrecht 1.509 319 263 -1,04
Den Haag 1.716 346 288 -0,40

6.3 Personeelsbezetting en prestaties

De gegevens over het aantal zaken (misdrijven + overtredingen / 7) per
medewerker en de kwalitatieve prestaties voor de afzonderlijke parketten
zijn weergegeven in tabel 13. In die tabel kan men bijvoorbeeld zien dat
een ovj in Den Haag bijna twee keer zoveel zaken te verwerken heeft als
zijn collega in Roermond (1.716 tegen 940). De ondersteuning heeft per
persoon in Den Haag 1,8 keer zoveel zaken te verwerken als in Assen
(346 tegen 188). Neemt men het totale personeel van een parket tezamen,
dan worden in Assen 156 zaken per medewerker afgehandeld, tegen 288 in
Den Haag.

De parketten die beter dan gemiddeld (d.w.z. positief) presteren, zijn
voornamelijk in de bovenste helft van de tabel te vinden. Dit zijn ook de
parketten met de gunstigste verhouding tussen het aantal zaken en de hoe-
veelheid personeel. De kwalitatief slechte prestaties vindt men vooral in
de onderste helft van de tabel, bij de parketten met veel zaken per mede-
werker.

In tabel 14 zijn de correlaties vermeld tussen enerzijds het aantal zaken
(misdrijven + overtredingen / 7) per medewerker en anderzijds de scores op
de kwalitatieve-prestatie-indicator. Het verband tussen beide blijkt duidelijk:
hoe meer zaken per medewerker, hoe slechter in het algemeen de kwalita-
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Tabel 14: Verband tussen aantal zaken (misdrijven+ overtredingen/ 7) per medewerker en
kwalitatieve prestatie in 1990 (N=19); correlaties

aantal zaken per parketprestatie

ovj -0,66*

ondersteunend personeelslid -0,71 *
parketmedewerker (totaal) -0,73*

* P<0,001

Tabel 15: Werkelijke aantallen personeel, en personeelsbezetting evenredig aan aantal zaken
(misdrijven + overtredingen/ 7); 1990

parket ovj ondersteuning totaal
werkelijk evenredig werkelijk evenredig werkelijk evenredig

Assen 8,0 6,0 40,1 26,3 48,10 32,3
Roermond 13,0 7,8 42,2 34,1 55,20 42,0
Zwolle 10,0 7,9 43,9 34,3 53,90 42,1
Leeuwarden 9,0 6,9 36,8 30,0 45,80 36,9

Zutphen 9,6 8,0 40,5 34,1 50,10 41,9
Middelburg 7,0 6,9 36,8 30,1 43,80 36,9
Almelo 10,6 9,1 46,5 39,9 57,10 49,0
Dordrecht 9,8 7,2 34,9 31,3 44,70 38,5

Den Bosch 22,0 21,7 102,9 94,5 124,90 116,2
Maastricht 14,0 13,0 59,2 56,9 73,20 69,9
Arnhem 24,0 20,2 84,4 88,0 108,40 108,2
Groningen 11,0 11,0 47,6 48,1 58,60 59,1

Breda 14,5 15,6 67,8 68,2 82,30 83,8
Haarlem 14,6 13,8 58,1 60,3 72,70 74,1
Alkmaar 10,5 10,4 44,0 45,3 54,50 55,7
Amsterdam 33,9 39,5 157,6 172,3 191,50 211,8

Rotterdam 29,6 33,6 131,2 146,6 160,80 180,2
Utrecht 17,6 21,3 83,3 92,7 100,90 114,0
Den Haag 24,2 33,2 120,1 145,0 144,30 178,2

tieve prestaties. Het aantal zaken per medewerker verklaart ongeveer de
helft (het kwadraat van de correlatie) van de prestatieverschillen tussen
parketten.

Hoe zou de verdeling van parketmedewerkers eruitzien, als deze op grond
van het aantal afgedane zaken tot stand kwam?32 Deze verdeling wordt in
tabel 15 vergeleken met de werkelijke situatie. Uit de tabel blijkt bijvoor-
beeld, dat Assen bij evenredige toewijzing een derde deel van de onder-
steuning zou moeten inleveren (13,8 van de 40,1 formatieplaatsen), terwijl
de ondersteuning in Den Haag er bijna 25 formatieplaatsen bij zou krijgen.

32 Bij zo'n verdeling hebben alle parketten een gelijk aantal zaken per medewerker.
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Figuur 5: Aantal zaken per medewerker en kwalitatieve prestatie, 1990
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1 Den Bosch 5 Arnhem 9 Den Haag 13 Amsterdam 17 Leeuwarden
2 Breda 6 Zutphen 10 Rotterdam 14 Alkmaar 18 Groningen
3 Maastricht 7 Zwolle 11 Dordrecht 15 Haarlem 19 Assen
4 Roermond 8 Almelo 12 Middelburg 16 Utrecht

De tabel roept de vraag op, of men nu tot een algemene herverdeling van
het personeel van de parketten moet overgaan. En zo ja, op grond waarvan
een nieuwe verdeling tot stand zou moeten komen. We volstaan hier met de
opmerking dat men om twee redenen voorzichtig moet zijn met het trekken
van conclusies over individuele parketten op grond van de gegevens in
tabel 15. In de eerste plaats leiden iets andere berekeningsmethoden welis-
waar tot dezelfde algemene conclusies over het verband tussen prestaties en
personeelsbezetting, maar ze kunnen voor individuele parketten een wat
ander resultaat geven (zie bijlage 6). In de tweede plaats houden de in tabel
15 berekende `evenredige' aantallen geen rekening met verschillen tussen
parketten in de manier waarop de zaken worden afgedaan. Het in hoofdstuk
2 genoemde `instroommodel' doet dit wel, maar heeft ook beperkingen:
met name bestendigt het verschillen in afdoeningsprofielen. We komen hier
in het volgende hoofdstuk op terug.

6.4 Vergelijken van parketprestaties

Als de kwalitatieve parketprestatie gecorrigeerd wordt voor het aantal zaken
per medewerker, worden de kwalitatieve-prestatieverschillen tussen de par-
ketten kleiner. We gaan nu na, welke verschillen er na zo'n correctie over-
blijven.
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Figuur 6: Kwalitatieve prestatie, gecorrigeerd voor het aantal zaken (misdrijven+ overtredin-
gen/ 7) per medewerker, 1990
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Het verband tussen het aantal zaken per medewerker en de kwalitatieve
prestaties is grafisch weergegeven in figuur 5. Parketten met veel zaken
(misdrijven + overtredingen / 7) per medewerker liggen rechts in de figuur;
daar zijn ook de kwalitatieve prestaties, gemiddeld genomen, beduidend
slechter. De schuine lijn is de `best passende' lijn (de regressielijn, zie
hoofdstuk 3) en geeft de gemiddelde prestatie weer, rekening houdend met
het aantal zaken per medewerker. Als een parket boven deze lijn ligt, bete-
kent dat `een goede prestatie vergeleken met andere parketten die evenveel
zaken per medewerker hebben.

Uit de figuur blijkt, dat een aantal parketten belangrijk afwijkt van de
verwachte waarde op de regressielijn. De verticale afstand van de punten in
figuur 5 tot de schuine lijn vertegenwoordigt de parketprestatie na correctie
voor de personeelsbezetting. Deze afwijkingen staan apart weergegeven in
figuur 6.

In deze figuur kan men bijvoorbeeld zien, dat Amsterdam in 1990 ook
kwalitatief slecht presteerde als men rekening houdt met de personeels-
bezetting; daarnaast waren de prestaties van Haarlem en Zwolle eveneens
minder goed. De beste kwalitatieve prestaties, rekening houdend met het
aantal zaken per medewerker, werden door de parketten Arnhem, Gronin-
gen en Den Haag geleverd. Daarbij gaat het uitsluitend om het onderling
vergelijken van de parketten.

Uit figuur 6 kan niet worden afgeleid welke parketten `goed genoeg' pres-
teren. De gehanteerde methode brengt de verschillen in kaart, maar we
laten hier in- het midden welk prestatieniveau gewenst is. Daarvoor moet
men specifiekere indicatoren gebruiken, zoals de. gemiddelde doorlooptijd
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en het percentage kale beleidssepots. Deze hebben een duidelijkere beteke-
nis dan de hier gebruikte algemene indicator en in het openbaar-ministerie-
beleidsplan `Strafrecht met Beleid' zijn hiervoor streefdoelen gesteld.

Ook hier moet men echter bij het trekken van conclusies over afzonder-
lijke parketten voorzichtig zijn. Zoals eerder werd vermeld, kan het aantal
zaken per medewerker ook op wat andere manieren worden berekend, bij-
voorbeeld door een andere definitie van `medewerker' te hanteren. Voor
individuele parketten kunnen andere berekeningswijzen tot enigszins andere
resultaten leiden. Met deze paragraaf willen we ook slechts laten zien hoe
het principe van een gecorrigeerde prestatie-indicator werkt. Nuttige toe-
passing vereist recentere gegevens, specifiekere indicatoren, een zorgvul-
dige afweging van de verschillende berekeningsmethoden en bij voorkeur
ook de vergelijking van patronen over een aantal jaren. De hier gebruikte
algemene kwalitatieve-prestatie-indicator is vooral geschikt om het alge-
mene patroon zichtbaar te maken: hoe groter het aantal zaken per mede-
werker, hoe slechter in het algemeen de kwalitatieve prestatie.

Met de bevinding dat het aantal zaken per medewerker wel veel, maar lang
niet alle verschillen tussen de parketten verklaart, besluiten we de analyse
van onze onderzoeksgegevens. Het volgende hoofdstuk geeft de conclusies
en formuleert enkele aanbevelingen.



7 Conclusies en aanbevelingen

De in de vorige hoofdstukken beschreven resultaten hebben een aantal vra-
gen beantwoord, maar ze roepen ook veel vragen op. In dit hoofdstuk zal
aan zowel de gevonden antwoorden als aan de nieuwe vragen aandacht
worden besteed.

We beginnen met de personeelsbezetting (paragraaf 7.1). Daarna richten
we ons op de prestatieverschillen tussen de parketten (paragraaf 7.2). Dan
komen de technische sepots aan bod (paragraaf 7.3). In paragraaf 7.4 be-
sluiten we onze rapportage met enkele algemene opmerkingen.

7.1 Personeelsbezetting

De prestaties van parketten verschillen sterk. In hoofdstuk 3 is gebleken,
dat deze verschillen voor een belangrijk gedeelte verband houden met de
parketgrootte.

Conclusie 1: Hoe groter het parket, hoe slechter in het algemeen de
kwalitatieve prestaties.

Het verband tussen parketgrootte en prestaties blijkt duidelijk uit onze gege-
vens en is over een reeks van jaren stabiel. Het hangt samen met de perso-
neelsbezetting (zie hoofdstuk 6). Een medewerker van een klein parket
hoeft per jaar in het algemeen veel minder zaken af te handelen dan een
medewerker bij een groot parket. Het verschil geldt zowel voor de ovj's als
voor de ondersteuning. Ongeveer de helft van de prestatieverschillen tussen
de parketten wordt verklaard door de verschillen in het aantal zaken per
medewerker.

Conclusie 2: Het verband tussen parketgrootte en kwalitatieve prestaties
kan worden verklaard door verschillen in het aantal zaken per medewer-
ker. Grote parketten hebben naar verhouding veel minder personeel om
de zaken af te doen dan kleine parketten.

Het verband tussen personeelsbezetting en prestaties geeft aan dat een rela-
tief grote hoeveelheid personeel niet samengaat met een relatief `moeilijke'
zakenstroom. Was dat wel zo, dan zouden de parketten met relatief veel
personeel geen betere kwalitatieve prestaties leveren.

Deze conclusie wordt bevestigd door ons dossieronderzoek bij de parket-
ten Amsterdam en Assen (zie hoofdstuk 5). Deze parketten vertonen grote
verschillen in kwalitatieve prestaties en in het aantal zaken per medewer-
ker. Assen levert betere kwalitatieve prestaties en Amsterdam doet meer
zaken per medewerker af. Onze resultaten wijzen er niet op dat Assen een
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bewerkelijker zakenstroom heeft dan, Amsterdam en daarom meer personeel
nodig heeft. Het dossieronderzoek heeft geen aanwijzingen gevonden dat er
belangrijke verschillen bestaan in de bewerkelijkheid van de beide zaken-
stromen en de verschillen tussen deze parketten in personeelsbezetting wor-
den daarom niet gerechtvaardigd door zulke bewerkelijkheidsverschillen.

In hoofdstuk 1 is al verwezen naar het `rechtvaardigheidsprincipe'. Dit
houdt in, dat de parketten bij het streven naar betere kwalitatieve prestaties
zoveel mogelijk in een gelijke uitgangspositie zouden moeten verkeren.
Onze resultaten wijzen erop dat de huidige situatie in dit opzicht niet recht-
vaardig is. Sommige parketten hebben naar verhouding veel meer personeel
zonder dat er aanwijzingen bestaan dat ze ook een extra bewerkelijke zaken-
stroom hebben. Ze verkeren daarom in een gunstigere uitgangspositie en
blijken in het algemeen ook in staat te zijn om betere kwalitatieve prestaties
te leveren.

Conclusie 3: De personele middelen zijn niet rechtvaardig over de par-
ketten verdeeld.

Bij het DGR is ook wel bekend dat de verdeling van het personeel aanpas-
sing behoeft. Met gebruikmaking van het `instroommodel' (zie hoofdstuk 2)
berekent men sinds enkele jaren een betere verdeling van de personele
middelen en het is de bedoeling dat geleidelijk naar deze verdeling wordt
toegewerkt.

Dit instroommodel houdt rekening met verschillen tussen parketten in de
wijze van afdoening. Het ene parket kent bijvoorbeeld een groter percen-
tage rechtbankafdoeningen en een kleiner percentage sepots dan het andere
parket. Rechtbankafdoeningen zijn in het algemeen veel bewerkelijker voor
een parket dan sepots en het instroommodel houdt hier rekening mee. Par-
ketten die een relatief bewerkelijk `afdoeningsprofiel' van de zakenstroom
hebben, krijgen volgens het model extra personeel toebedeeld.''

De nauwkeurigheid van het instroommodel is echter geenszins onom-
streden. De Stuurgroep Werklastmeting zegt in haar eindrapport zelf: `Een
stelsel van werklastmeting kan nooit een precieze toedeling van middelen
bieden' (Stuurgroep Werklastmeting, 1990). Uit onze resultaten blijkt ech-
ter dat de huidige verdeling in ieder geval onrechtvaardig genoemd moet
worden. Het instroommodel mag dan wat betreft de nauwkeurigheid te
wensen overlaten, het levert wel een zo goed mogelijke schatting voor die
toedeling op grond van aantallen zaken en aard van de afdoeningen.

Toepassing van het instroommodel voor de verdeling van de personele
middelen heeft echter een ander belangrijk gebrek: het bestendigt de be-
staande verschillen tussen de afdoeningsprofielen. Een parket dat eenmaal
een hoog percentage rechtbankafdoeningen heeft, krijgt volgens het model

33 Het afdoeningsprofiel houdt wat betreft de misdrijfzaken rekening met het aantal sepots,
transacties, voegingen, enkelvoudige en meervoudige rechtbankzaken en met de tenuitvoer-
legging van vonnissen. Van elk van deze afdoeningsmodaliteiten is een schatting gemaakt
van de hoeveelheid werk die er gemiddeld genomen voor nodig is, wat weer leidt tot een
schatting van de hoeveelheid personeel die voor het desbetreffende profiel nodig is.
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relatief veel personeel toebedeeld ten koste van parketten die naar verhou-
ding vaker zaken seponeren. Zolang niet is aangetoond dat de ene zaken-
stroom `moeilijker' is dan de andere, zouden alle parketten volgens het
rechtvaardigheidsprincipe recht hebben op voldoende personeel voor een
`gemiddeld' afdoeningsprofiel. Alle parketten verkeren dan in een gelijke
uitgangspositie. Dit kan worden bereikt door de personele middelen even-
redig naar het aantal zaken te verdelen.

Er is echter een complicatie. Voor de rechtbankafdoeningen heeft het
parket niet alleen voldoende personeel nodig, maar dient ook voldoende
capaciteit bij de rechtbanken beschikbaar te zijn. Het is zeer de vraag of
dat momenteel het geval is. We hebben hier geen gegevens over verzameld,
maar het lijkt waarschijnlijk dat het lage percentage rechtbankafdoeningen
bij bepaalde parketten samenhangt met een gebrek aan zittingscapaciteit.34
Het heeft dan weinig zin om deze parketten extra personeel toe te delen om
meer zaken voor de rechter te kunnen brengen, zolang niet ook de zittings-
capaciteit wordt uitgebreid.

Als bij de verdeling van de zittingscapaciteit van de rechtbanken gelei-
delijk naar evenredigheid met de omvang van de zakenstroom bij de parket-
ten wordt toegewerkt, kunnen verschuivingen in die zittingscapaciteit via
het instroommodel doorwerken naar de capaciteit van de parketten. Krijgt
bijvoorbeeld een parket in een gegeven jaar minder zittingscapaciteit, dan
zal dit een lager percentage rechtbankzaken in het afdoeningsprofiel tot
gevolg hebben, met in volgende jaren minder personele middelen volgens
het instroommodel.

Samenvattend: gebruik van het instroommodel is een eerste stap voor
een rechtvaardigere verdeling van het personeel. De methode is niet bij-
zonder nauwkeurig, maar geeft wel een duidelijke systematiek op grond
van een zo goed mogelijke schatting.

Afstemming van de capaciteit van de rechtbanken op de omvang van
de zakenstroom bij de parketten is echter een noodzakelijke tweede stap.
Anders blijven bestaande verschillen in afdoeningsprofielen bestaan, terwijl
er momenteel geen duidelijke rechtvaardiging voor deze verschillen bestaat.

Aanbeveling 1: Het departement kan de personele middelen rechtvaar-
diger over de parketten verdelen door toepassing van het instroommodel,
gecombineerd met een optimale afstemming van de capaciteit van de
rechtbanken op de omvang van de zakenstroom bij de parketten.

Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
- In welk tempo dient een eventuele herverdeling- van het personeel plaats

te vinden?
- In hoeverre sluit de zittingscapaciteit van de rechtbanken aan bij de

omvang van de zakenstroom bij de parketten?

34 Daarbij speelt ook de verdeling van de zittingscapaciteit over civiele, enkelvoudige en
meervoudige rechtbankzaken en de kantongerechten een rol.
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- Hoe verhoudt zich het aantal strafzaken bij rechtbanken ten opzichte van
het aantal civiele zaken? Is dit de gewenste verhouding?

- Zijn er regionale verschillen tussen parketten die het toewijzen van extra
personeel (of juist minder personeel) rechtvaardigen? Welke parketten
komen voor een eventuele extra toewijzing in aanmerking? Hoe kan
worden gecontroleerd of deze extra capaciteit ook voor het beoogde doel
wordt gebruikt?

- Welke problemen doen zich voor bij eventuele verschuivingen van de
personeelsbezetting tussen de parketten. Hoe kan daar mee worden om-
gegaan?

7.2 Prestatieverbetering bij parketten

Op het terrein van de parketprestaties kunnen we een aantal duidelijke con-
clusies trekken. Uit het dossieronderzoek dat in de hoofdstukken 4 en 5 is
beschreven, blijkt het volgende:

Conclusie 4: De grote verschillen in kwalitatieve prestaties tussen
Amsterdam en Assen kunnen nauwelijks verklaard worden uit verschillen
in de bewerkelijkheid van de zakenstroom.

We hebben de beide parketten Amsterdam en Assen gekozen op grond hun
extreme verschillen in prestaties: als we dáár geen belangrijke verschillen
in de bewerkelijkheid van de beide zakenstromen vinden, dan is de kans
groot dat we ze elders ook niet zouden vinden. Welnu, dergelijke verschil-
len hebben we niet kunnen aantonen.

Conclusie 5: Prestatieverschillen tussen parketten vinden hun oorzaak
waarschijnlijk slechts zeer ten dele in bewerkelijkheidsverschillen van
de zakenstroom.

De eerder genoemde aantallen zaken per medewerker verklaren wèl veel
prestatieverschillen. Hoe meer zaken per medewerker, hoe slechter in het
algemeen de kwalitatieve prestaties.

Conclusie 6.• Parketprestaties kunnen worden gecorrigeerd voor relatieve
verschillen in de personeelsbezetting. Zo'n correctie levert een zuiverder
beeld van prestatieverschillen.

In hoofdstuk 6 hebben we zo'n correctie uitgevoerd met behulp van een
regressielijn. We hebben toen geconstateerd, dat ook na de correctie belang-
rijke verschillen in prestaties blijven bestaan.

Met deze correctiemethode worden de parketten ten opzichte van elkaar
vergeleken. De vraag, welk prestatieniveau wenselijk is en hoeveel perso-
neel daarvoor nodig is, wordt er niet door beantwoord. In het vorige hoofd-
stuk kwam al ter sprake dat daarvoor specifiekere indicatoren en recentere
gegevens nodig zijn.

Van de eerder bepleite herverdeling van personeel mag men verwachten,
dat het de prestatieverschillen tussen parketten verkleint. De gemiddelde
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prestatie van het gehele openbaar ministerie hoeft daardoor echter niet te
veranderen: het gaat in de eerste plaats om verschuivingen van personeel
en prestaties tussen parketten.

Daarom is noodzakelijk om te blijven zoeken naar effectieve maatrege-
len om de prestaties van parketten te verbeteren. De volgende conclusie
achten wij in dit opzicht bijzonder hoopgevend:

Conclusie 7.• Sommige parketten leveren ook met relatief weinig perso-
neel vrij goede prestaties.

Deze conclusie kan de sleutel betekenen tot de vraag, welke maatregelen
dat zijn. Uit de gegevens van 1990 blijkt dat met name Arnhem, Groningen
en Den Haag toen goed presteerden, rekening houdend met de personeels-
bezetting. Amsterdam en Haarlem presteerden onder vergelijkbare omstan-
digheden veel slechter. Het lijkt ons van groot belang, de organisatiestruc-
turen van deze parketten (of andere, op grond van recentere prestatiegege-
vens gekozen parketten) te vergelijken.

Aanbeveling 2: Met het oog op effectieve maatregelen ter verbetering
van parketprestaties dient nader onderzoek naar de verschillen tussen
de organisatiestructuur van goed versus slecht presterende parketten te
worden gedaan.

Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
- Zijn de goede prestaties werkelijk goed, of gaat het om `kosmetische'

effecten?
- Welke organisatorische verschillen bestaan er tussen goed en slecht pres-

terende parketten?
- Hoe is het contact met de politie geregeld? Is dit contact bevredigend?
- Zijn de betere prestaties een direct gevolg van een betere organisatie?

Zijn er andere verklaringen?
- Hoe kunnen eventuele resultaten van een dergelijk onderzoek worden

omgezet in concrete maatregelen voor het gehele openbaar ministerie?
Op welke wijze dienen dergelijke maatregelen landelijk te worden inge-
voerd?

Daarnaast kan worden geconstateerd dat op verschillende parketten experi-
mentele reorganisaties in gang gezet zijn. Zo'n reorganisatie heeft weinig
zin zonder een grondige evaluatie: de effecten kunnen dan goed of slecht
zijn, maar feitelijke kennis over de werking van de maatregelen ontbreekt.

Voorwaarde voor een kritische evaluatie is dat de evaluerende instantie
extern is. Als een evaluatie wordt uitgevoerd door de direct betrokkenen,
zal dit in veel gevallen tot een te optimistische beeld leiden.» Dit houdt
het gevaar in dat later, bij het elders toepassen van de verkregen kennis,

35 Volgens Polder en Van Vlaardingen (1992) worden bij externe evaluaties van preventie-
projecten meer dan driemaal zoveel problemen bij de projectuitvoering gemeld als bij
interne evaluaties.
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alsnog onoverkomelijke problemen boven tafel komen, wat tot verspilling
van geld en inspanningen leidt. We komen zo tot de volgende aanbeveling.

Aanbeveling 3: Elke belangrijke experimentele reorganisatie ter verbete-
ring van parketprestaties dient grondig te worden geëvalueerd door een
externe instantie.

Ten slotte noemen wij enkele gevaren van het gebruik van prestatie-indica-
toren. Uit de interviews en gesprekken die in de loop van het onderzoek
zijn gevoerd, kwam naar voren dat een te eenzijdig streven naar prestatie-
verbetering aan de hand van een beperkt aantal indicatoren ongewenste
effecten kan hebben. Zo wil men het percentage kale beleidssepots terug-
dringen. Een weinig bewerkelijke methode daartoe is het sturen van een
waarschuwingsbrief aan de verdachte in plaats van het kaal seponeren van
de zaak. Er is dan wel sprake van een beleidssepot, maar dit sepot is niet
kaal.

Zo'n waarschuwingsbrief dient echter als boodschap te hebben: de vol-
gende keer kom je er minder gemakkelijk van af. Als nu een parket het
percentage kale beleidssepots terugdringt door het versturen van een groot
aantal dreigende brieven, dient de dreiging in de toekomst wel te worden
waargemaakt. Gebeurt dit niet, dan zal zo'n waarschuwingsbrief na enkele
jaren door veel verdachten niet meer serieus genomen worden. Dit onder-
mijnt het gezag van het openbaar ministerie.

Denken op de korte termijn hangt samen met een ander gevaar: te smalle
doelstellingen. Men moet prestatie-indicatoren niet als een doel op zich
zien.. Het zijn slechts indicatoren voor achterliggende begrippen, zoals de
snelheid en zekerheid van het recht.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als een parket met de politie over-
eenkomt dat de opsporingscapaciteit voortaan voornamelijk gericht zal zijn
op zeer eenvoudige zaken, zullen de scores op alle door ons gebruikte pres-
tatie-indicatoren spectaculair stijgen. Met de achterliggende doelstellingen
(snelheid en zekerheid van de strafrechtelijke interventie) heeft een derge-
lijke actie echter weinig te maken.

Aanbeveling 4: Goede scores op prestatie-indicatoren zijn belangrijk,
maar moeten niet tot doel op zich worden verheven. Dit lokt zinloze en
contra produktieve acties uit en laat andere aspecten van de prestaties
buiten beeld.

7.3 Technische sepots

Het percentage technische sepots verschilt in een aantal opzichten van de
andere prestatie-indicatoren. Zo is het onafhankelijk van de parketgrootte.36
De in hoofdstuk 3 uitgevoerde analyse leidt tot een aantal conclusies.

36 Er bestaat ook geen aantoonbaar verband tussen het percentage technische sepots en het

aantal zaken per medewerker bij parketten (r=-0,24; p=0,17; N=19).
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Conclusie 8: Sommige delicttypen worden minder vaak technisch gesepo-
neerd dan andere. Afwijkende percentages technische sepots bij parketten
kunnen slechts voor een klein gedeelte worden verklaard door hoge per-
centages van deze `gemakkelijke' delicttypen bij de instroom van zaken.

Het combineren van de gegevens van verschillende onderzoeken op het ter-
rein van de technische sepots heeft ons tot de volgende conclusie geleid:

Conclusie 9: De oorzaak van de verschillen tussen parketten in het per-
centage technische sepots ligt waarschijnlijk grotendeels in de interactie
tussen politie en openbaar ministerie.

Sommige politiekorpsen sturen meer moeilijk bewijsbare zaken door dan
ander korpsen, onafhankelijk van het delicttype. Dit vindt zijn weerslag in
het percentage technische sepots van de parketten.

Aanbeveling 5: Bij het streven naar beïnvloeding van het percentage
technische sepots dient het openbaar ministerie zich te richten op de
werkwijze van de politie.

Daarbij zijn de volgende vragen van belang:
- Welke categorieën zaken dient de politie in elk geval aan het openbaar

ministerie door te sturen, ongeacht eventuele bewijsproblemen? Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan misdrijven waarbij de verdachte in verzekering
is gesteld of waarbij goederen in beslag zijn genomen. Hoeveel zaken
zijn dit?

- Welke categorieën zaken dient de politie in ieder geval niet door te stu-
ren bij bewijsproblemen. Welke bewijsproblemen zijn dit, en om hoeveel
zaken gaat het?

- Hoe kan de politie moeilijk bewijsbare zaken herkennen?
- Hoe kan het openbaar ministerie de werkwijze van de politie op dit

gebied effectief beïnvloeden?
- Hoe kan het openbaar ministerie zijn verantwoordelijkheid voor de op-

sporing waarmaken als het van bepaalde categorieën zaken geen infor-
matie krijgt in de vormvan pv's?

7.4 Tot slot

Het beleid ten aanzien van de prestaties van arrondissementsparketten ver-
keerde de afgelopen jaren in een beginfase en vertoonde veel kenmerken
van een strijd: de parketten moesten in de ogen van de departementsleiding
in beweging gebracht worden. Hoogste prioriteit lag bij het overtuigen van
de betrokkenen dat aanpassingen noodzakelijk waren.

Rustig experimenteren en grondig evalueren passen slecht in een situatie
van strijd; het werkt alleen vertragend. Het afwegen van argumenten staat
op de achtergrond. Men laat de tegenargumenten aan de andere partij over.

Deze strijd is nog niet gestreden, maar de noodzaak tot veranderen wordt
inmiddels wel algemeen erkend (zie bijvoorbeeld Eland, 1992). Daarmee is
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het beleid ten aanzien van de parketprestaties in een volgende fase beland.
Er begint ruimte te ontstaan om meer doordacht te werk te gaan en slecht
onderbouwde argumenten verliezen hun kracht. De Stuurgroep Versterking
Openbaar Ministerie kondigt in een recente rapportage dan ook een reeks
van onderzoeken aan (SVOM, 1993). Wij hopen dat ons rapport een stimu-
lans zal zijn om op deze weg voort te gaan.



Summary

In the Netherlands there are 19 Public Prosecutor's Offices (PO's). The
prosecutor can take a case to court, close it after some arrangement with
the suspect is made outside the court (usually a fine or a warning) or
refrain from action (using discretionary power). The main administrative
task of the Dutch PO's is the processing of the stream of police reports on
offences and misdemeanours.

Performance differences between the PO's are striking. In 1990 the
mean process time of felonies ranged from 103 days to 271 days; the
percentage of felony cases that ended with some kind of judicial
intervention ranged from 51% to 78%. The causes for these differences
were not known. Therefore, at the end of 1991 the Research and
Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice began an
investigation.

It was quickly established that performance of the PO's strongly
correlates with the size of the office. The largest PO is about six times the
size of the smallest, taking the number of cases that are processed in a
given year. The smaller the PO, the better the performance usually is.

It was hypothesized that the large PO's have a more difficult workload.
Large PO's are usually situated in large inner-cities and perhaps `large city
crime' resuits in more labour-intensive cases for the PO. To test this,
twelve indicators for the workload of a case were chosen on the bases of
interviews and a questionnaire distributed to the PO employees. Next, a
study was conducted of those two PO's that in 1990 were extremes in both
performance and size. At each of those two PO's, 600 random felony cases
were selected that had been processed in 1990. Each case was scored for
each of the twelve workload indicators. It appeared that there are a lot of
workload differences, but they are evenly divided between the two PO's.
Of the twelve indicators, five scored highest at one PO, five other
indicators scored highest at the other PO. An overall workload indicator,
constructed from all other twelve indicators taken together, showed no
difference at all between both PO's. Since the study did not succeed in
assigning a relative weight to the indicators, one cannot state with certainty
that there are no workload differences at all between the two PO's.
However, the overall picture definitely is not one-sided and the conclusion
is that the large performance difference can hardly be explained by
differences in the workload of cases.

Therefore, another hypothesis was formulated: performance differences
might be explained by differences in the workload per PO employee. To
test this hypothesis, the number of cases (finished in 1990) per employee
was calculated for each PO. It appeared that there are relatively large
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differences (up to a 1.8 ratio) between the PO's in the number of cases per
employee.

Further analysis resulted in a number of surprisingly comprehensive
conclusions. Large PO's usually have more cases per employee than small
PO's. Moreover, the fewer the number of cases per employee, the better
the performance. The correlation coefficient between an overall
performance indicator and the number of cases per employee turned out to
be 0.73, indicating that about half of the performance differences between
PO's can be explained in this way. It was therefore concluded that the
number of employees is distributed in such a way that small PO's are far
better equipped to perform well than large PO's.



Les Pays-Bas comptent 19 parquets d'arrondissement, Le procureur de la
Reine peut confier une affaire à un magistrat, trancher une affaire au
moyen d'une transaction avec le prévenu (ce qui équivaut généralement à
un avertissement ou une amende) ou classer l'affaire sans suite (usant à
cette fin d'un pouvoir discrétionnaire). Les taches administratives les plus
importantes des parquets d'arrondissement néerlandais consistent à traiter le
volume des procès-verbaux d'infractions et de délits soumis par la police.

Les différences entre les parquets sur le plan des performances sont
remarquables. La durée moyenne de traitement des affaires délictuelles
variait en 1990 de 103 jours à 271 jours; le pourcentage d'affaires
délictuelles résultant en une quelconque intervention judiciaire variait de
51% à 78%. Les origines de ces différences étant inconnues, le Centre de
recherche et de documentation scientifiques (WODC) du ,.Ministère de la
justice néerlandais a, fin 1991, initié une étude.

II fut rapidement établi que les performances des parquets dépendent en
grande mesure de leur importance. Le parquet le plus important est six fois
plus grand que le plus petit parquet, si l'on prend comme point de repère le
nombre d'affaires terminées par an. Plus le parquet est petit, meilleures
sont en général les performances.

Ceci conduisit à 1'hypothèse selon laquelle le volume des affaires à
traiter est plus important dans les grands parquets. Ceux-ci sont en général
situés dans les grandes villes et probablement la `criminalité des grandes
villes' produit des affaires plus complexes. Afin de vérifier cette hypothèse,
douze indicateurs de complexité pour des affaires délictuelles ont été
choisis à partir d'entretiens et d'une enquête parmi les employés des
parquets. Une étude de dossiers a ensuite eu lieu dans les deux parquets qui
présentaient en 1990 les différences les plus grandes, aussi bien sur le plan
de l'importance que sur celui des performances. Dans chacun de ces deux
parquets, un échantillon aléatoire a été prélevé sur l'ensemble des affaires
délictuelles terminées en 1990. Chaque affaire fut examinée à la lumière de
chacun des douze indicateurs de complexité. 11 apparut que les différences
sur le plan de la complexité étaient nombreuses mais qu'elles étaient
réparties de manière égale entre les deux parquets: sur les douze
indicateurs, cinq obtinrent un score élevé dans l'un des parquets, tandis que
cinq autres indicateurs obtenaient un score élevé dans l'autre parquet. Un
indicateur de complexité général établi à partir de l'ensemble des douze
indicateurs ne montra, d'une manière globale, aucune différence entre les
deux parquets.

Etant donné que l'étude n'a pas réussi à attribuer un poids relatif aux
indicateurs, il ne peut être affirmé avec certitude qu'il n'existe entre les
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deux parquets aucune différence sur le plan de la complexité des affaires.
L'image globale n'indique cependant aucune direction précise en ce sens et
la conclusion est que les grandes différences sur le plan des performances
entre les deux parquets ne peuvent guère être imputées à des différences
sur le plan de la complexité des affaires.

C'est pourquoi une autre hypothèse fut formulée: les différences sur le
plan des performances pourraient s'expliquer par des différences sur le plan
du volume de travail incombant à chaque employé aux parquets. Afin de
vérifier cette hypothèse, le nombre d'affaires (terminées en 1990) par
employé a été calculé. Il apparut que des différences relativement impor-
tantes existaient entre les parquets sur ce plan (jusqu'à un facteur de 1,8).

Une analyse plus poussée donna des résultats étonnamment clairs et
simples. Le nombre d'affaires terminées par employé est habituellement
plus élevé dans les grands parquets que dans les petits parquets. En outre
les performances sont meilleures au fur et à mesure que le nombre
d'affaires par employé diminue. Le coefficient de corrélation entre un
indicateur de performance général et le nombre d'affaires par employé est
de 0,73, ce qui indique que l'origine d'environ la moitié des différences sur
le plan des performances se trouve à ce niveau. C'est pourquoi il a été
conclu que la répartition des employés est telle que les petits parquets sont
mieux équipés pour mieux travailler que les grands parquets.
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Bijlage 2: Enkele begrippen

Afdoeningsprofiel: verdeling van de zakenstroom over de verschillende afdoenings-
mogelijkheden.

Algemene kwalitatieve-prestatie-indicator.- maat voor de algemene kwalitatieve
prestatie van een parket voor een gegeven jaar. De maat is samengesteld uit twee
andere parketgegevens: de gemiddelde doorlooptijd (in dagen) van alle zaken die in
het desbetreffende jaar door het parket zijn afgedaan, en het percentage interventies
van dat jaar. Deze twee grootheden verschillen, gerekend over de 19 parketten, in
variantie (spreiding van de waarden) en in gemiddelde. Ze zijn voor deze indicator
bij elkaar gevoegd nadat voor deze verschillen is gecorrigeerd. Daartoe zijn eerst
zogeheten gestandaardiseerde scores (z-scores) berekend door alle waarden te ver-
minderen met het algemene gemiddelde (berekend over de 19 parketten) en vervol-
gens te delen door de wortel uit de variantie. Dit levert per parket twee nieuwe
grootheden; over alle parketten hebben deze elk een gemiddelde van 0 en een
variantie van 1. Ten slotte is de kwalitatieve-prestatie-indicator berekend door de
aldus verkregen waarden voor de interventies te verminderen met die voor de
doorlooptijden en vervolgens door twee te delen. De verkregen waarden voor een
gegeven jaar hebben, over alle parketten gezien, weer een gemiddelde van 0.

Deze indicator kan gebruikt worden om parketten per jaar onderling te verge-
lijken. Er kan niet uit worden afgeleid in hoeverre de kwalitatieve prestaties van
alle parketten tezamen, gemiddeld genomen, van het ene jaar op het andere ver-
schillen. Per jaar is het gemiddelde immers hetzelfde (gelijk aan 0).

Bewerkelijkheid van een categorie zaken: werktijd die nodig is voor een zo goed
mogelijke afdoening.

Correlatiecoëfficiënt: maat voor sterkte en richting van een rechtlijnig verband tus-
sen twee grootheden. Een negatief verband, aangegeven met een minteken, betekent
dat naarmate de ene grootheid toeneemt, de andere afneemt. Het getal 0 betekent de
afwezigheid van een rechtlijnig verband; +1 betekent volledige positieve afhanke
lijkheid, -1 volledige negatieve afhankelijkheid. Correlaties van +0,70 of -0,70
geven een zodanig sterk verband weer, dat ze in de sociale wetenschappen betrek-
kelijk zelden gevonden worden. Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt geeft de
proportie verklaarde variantie.

Directe effecten van bewerkelijkheid: kwalitatief slechte afdoening van zaken ten
gevolge van de grote bewerkelijkheid van deze zelfde zaken.

Indicator voor bewerkelijkheid: instroom- of verwerkingskenmerk van een zaak of
een categorie zaken die, gemiddeld genomen, een vergroting van de bewerkelijk-
heid veroorzaakt.

Indicator voor kwalitatieve prestaties: grootheid die een indicatie geeft van de snel-
heid en/of de zekerheid van strafrechtelijke interventies. Er worden zes prestatie-
indicatoren onderscheiden (hoofdstuk 3).
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Indirecte effecten van bewerkelijkheid: kwalitatief slechte afdoening van zaken ten
gevolge van capaciteitsproblemen, veroorzaakt door de bewerkelijkheid van andere
zaken.

Instroommodel: model waarmee de werklast voor een gegeven jaar per parket wordt
geschat op grond van de omvang van de instroom van dat jaar en de werklast van
de uitstroom van het voorafgaande jaar. Het model kan worden gebruikt als basis
voor de verdeling van de middelen.

Open systeem: systeem van instroom, verwerking en uitstroom, waarbij gedurende
het gehele proces interactie met de omgeving van het systeem plaatsvindt. Bij een
gesloten systeem vindt tijdens de verwerking geen interactie met de omgeving
plaats. Een parket kan worden gezien als een open systeem.

Parketgrootte: het aantal door een parket afgedane misdrijfzaken voor een gegeven
jaar (in hoofdstuk 6 komen ook enkele andere maten ter sprake).

Partners van het openbaar ministerie: instanties of groepen individuen waarmee het
parket samenwerkt bij de afdoening van zaken: politie, gemeenten, griffie, slacht-
offers, advocaten. Niet: verdachten.

P(robability)-waarde: maat voor de statistische significantie van een verband tussen
grootheden. De p-waarde kan men opvatten als de kans dat een gevonden verband
berust op een toevallige fluctuatie zonder enige betekenis. De notatie p<0,05 bij-
voorbeeld betekent dat de kans dat het gevonden verband zo'n toevalsfluctuatie is,
als kleiner dan 5% kan worden beschouwd. Hoe kleiner de p-waarde, hoe duide-
lijker het gevonden verband.

Rechtvaardige verdeling van de middelen over de parketten: verdeling van de
middelen die de parketten in een gelijke uitgangspositie plaatst bij het streven naar
goede kwalitatieve prestaties.

Regressielijn: lijn die het verband van twee grootheden weergeeft: Punten op de lijn
kunnen worden opgevat als de verwachte waarde van de ene grootheid, gegeven de
waarde van de andere grootheid.

Werklast van een categorie zaken: werktijd die de afdoening kost.

Zaak: strafzaak die betrekking heeft op een misdrijf. Waar het begrip ook op over-
tredingen slaat, wordt dit in de tekst vermeld.



Bijlage 3: Prestaties van parketten:
aanvullende tabel

Tabel: Gemiddelde doorlooptijd in dagen (alleen openbaar-ministerie-afdoeningen), percen-
tage kale beleidssepots en percentage technische sepots van parketten; 1987 t/m 1990*

parket 1987 1988 1989 1990

tijd sepots tijd sepots tijd sepots tijd sepots
kaal techn, kaal techn. kaal techn. kaal techn.

dagen % % dagen % % dagen % % dagen % %

Den Bosch 131 14,5 15,1 131 12,1 15,5 110 11,4 15,6 125 13,9 16,5
Breda 82 17,0 15,8 91 8,9 16,8 101 7,7 14,4 114 10,4 14,1
Maastricht 120 20,7 11,8 120 18,0 15,7 100 10,7 14,5 119 8,8 13,6
Roermond 73 17,4 17,0 80 7,3 15,7 85 7,5 16,1 109 7,9 17,0

Arnhem 161 25,3 17,1 111 17,4 17,6 92 11,6 17,0 75 7,6 12,8
Zutphen 90 6,2 12,6 96 6,4 14,6 101 7,3 14,6 99 8,1 16,1
Zwolle 121 6,7 9,7 133 7,5 9,9 132 13,1 12,3 147 7,5 15,7
Almelo 79 16,6 17,4 65 11,0 16,7 49 8,0 18,6 67 7,8 20,6

Den Haag 1 72 15,9 10,8 171 13,5 12,0 131 11,3 13,7 154 12,1 14,2
Rotterdam 159 16,3 7,6 192 18,4 9,0 190 30,1 9,6 173 19,6 11,6
Dordrecht 166 16,2 11,0 121 15,1 14,4 76 7,8 13,4 88 7,8 12,0
Middelburg 127 14,1 18,0 102 10,1 17,8 111 10,3 16,9 113 9,2 17,4

Amsterdam 132 28,7 16,0 155 23,7 16,7 165 28,1 17,2 171 30,1 20,5
Alkmaar 140 10,8 8,3 155 4,5 9,8 156 4,1 9,3 195 5,1 11,4
Haarlem 136 12,7 15,1 165 10,9 16,6 146 12,5 16,7 146 35,1 11,9
Utrecht 107 19,4 9,0 106 19,2 9,1 111 16,7 9,6 163 26,6 11,0

Leeuwarden 135 10,3 10,7 103 5,4 9,1 66 7,5 10,8 68 6,8 11,6
Groningen 74 9,6 12,2 80 8,2 14,3 76 11,4 16,9 82 7,8 14,9
Assen 110 13,3 15,2 97 3,3 16,0 52 2,7 15,1 53 3,4 14,3

totaal 128 17,1 13,0 131 13,7 14,0 122 14,9 14,3 132 15,4 14,6

* cursief: doorlooptijd is meer dan 3 weken langer dan gemiddeld
percentage kale of technische sepots ligt meer dan 2% boven het gemiddelde



Bijlage 4: Regressielijnen

Figuur: Regressielijnen

2

1,5

1

-2

-1,5 ^

0 5.000

1990

1989

............ 1987

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

parketgrootte



Bijlage 5: Corrigeren van parketprestaties

Bij het vergelijken van parketprestaties kan men corrigeren voor het aantal zaken
per medewerker. In hoofdstuk 6 is deze correctie uitgevoerd op basis van het wer-
kelijke aantal medewerkers, zoals deze zijn opgegeven in het jaarverslag openbaar
ministerie 1990.

De commissie werklastmeting hanteert andere aantallen medewerkers (HDORR,
1991). Daarbij beperkt men zich tot de medewerkers die zijn toegewezen voor
functies die direct betrekking hebben op de verwerking van zaken. Deze aantallen
verschillen op twee punten van de genoemde gegevens uit het jaarverslag. In de
eerste plaats kunnen door diverse oorzaken (bijvoorbeeld niet vervulde vacatures)
de werkelijke aantallen personeelsleden verschillen van de toegewezen aantallen. In
de tweede plaats is het aantal functies dat direct betrekking heeft op de produktie
altijd kleiner dan het totale aantal.

De volgende figuur komt overeen met figuur 2 van hoofdstuk 6, met het verschil
dat nu is uitgegaan van de bij de werklastmeting gehanteerde definitie van het aantal
personeelsleden. De parketten zijn weer langs de horizontale as geplaatst naar toe-
nemend aantal zaken per medewerker. De volgorde is daarbij door het gebruik van
andere aantallen enigszins verschillend in de beide figuren.

Uit de twee figuren blijkt dat het algemene beeld gelijk blijft, maar dat voor
individuele parketten (Roermond, Rotterdam) vrij grote verschillen tussen de uit-
komsten van de beide berekeningen kunnen optreden. Dit illustreert dat bij derge-
lijke berekeningen altijd keuzes gemaakt dienen te worden.

Figuur: Kwalitatieve prestatie, gecorrigeerd voor het aantal zaken (misdrijven+overtredin-
gen/ 7) per toegewezen medewerker, 1990
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Bijlage 6: Personeelsbezetting

In hoofdstuk 6 is het voor het aantal zaken per medewerker het aantal misdrijfzaken
plus een zevende van het aantal overtredingen genomen. De gedachte hierachter is,
dat een misdrijf ongeveer zevenmaal zoveel werk oplevert voor een parketmede-
werker als een overtreding.

Deze factor zeven is een gemiddelde, berekend over alle personeelsleden. In het
algemeen zal een ovj echter betrekkelijk weinig bemoeienis hebben met het afdoen
van overtredingen. Men kan op grond van de werklastgegevens 1990 (HDORR)
berekenen dat voor een ovj een misdrijf ongeveer 26 keer zoveel werk met zich
meebrengt als een overtreding; bij een medewerker van de ondersteuning is dit 5,7
keer zoveel.

Onderstaande tabel komt overeen met tabel 6 van hoofdstuk 6, met het verschil
dat hier voor de ovj's en de ondersteuning rekening is gehouden met het voornoem-
de verschil bij het berekenen van het aantal zaken per medewerker. Het algemene
beeld blijft gelijk, maar voor individuele parketten (Den Haag, Amsterdam) kunnen
duidelijke verschillen optreden.

Tabel: Werkelijke aantallen personeel, en personeelsbezetting evenredig aan aantal zaken
(misdrijven+overtredingen/26 voor ovj's en misdrijven+overtredingen/5,7 voor
de ondersteuning); 1990

parket ovj ondersteuning
werkelijk evenredig werkelijk evenredig

Assen 8,0 6,1 40,1 26,2
Roermond 13,0 8,5 42,2 33,6
Zwolle 10,0 7,7 43,9 34,4
Leeuwarden 9,0 7,1 36,8 29,9
Zutphen 9,6 8,4 40,5 33,6
Middelburg 7,0 7,1 36,8 29,9
Almelo 10,6 9,7 46,5 39,4
Dordrecht 9,8 7,5 34,9 31,0
Den Bosch 22,0 23,2 102,9 93,2
Maastricht 14,0 13,3 59,2 56,6
Arnhem 24,0 22,0 84,4 86,5
Groningen 11,0 11,2 47,6 47,9
Breda 14,5 15,7 67,8 68,1
Haarlem 14,6 15,2 58,1 59,2
Alkmaar 10,5 11,1 44,0 44,7
Amsterdam 33,9 36,7 157,6 174,6
Rotterdam 29,6 34,2 131,2 146,1
Utrecht 17,6 20,2 83,3 93,6
Den Haag 24,2 27,9 120,1 149,3
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