
 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2012-1  |  11 

Samenvatting 

Inleiding 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksproject Doorlooptijden in de 
strafrechtsketen. Dit project is uitgevoerd op verzoek van het Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie, in 
het kader van het Programma Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving waarin 
eveneens operationele trajecten worden uitgevoerd die gericht zijn op het terugdrin-
gen van doorlooptijden. Het doel van het onderzoeksproject is tweeledig. Enerzijds 
wordt getracht inzicht te verkrijgen in doorlooptijden van strafzaken die in 2005 en 
2008 door het Openbaar Ministerie zijn afgerond en anderzijds wordt getracht een 
methode te ontwikkelen om inzicht te verkrijgen in de manier waarop doorlooptij- 
den van strafzaken in het algemeen kunnen worden berekend. De resultaten van 
het onderzoek kunnen worden beschouwd als een nulmeting, en de ontwikkelde 
onderzoeksmethodiek kan worden gebruikt om doorlooptijden in de toekomst te 
monitoren. 
Het onderzoek geeft zowel inzicht in doorlooptijden voor de gehele strafrechtsketen 
(ketenlange doorlooptijden) als in doorlooptijden per ketenpartner. Een centraal 
onderscheid dat wordt gemaakt in het onderzoek, is dat tussen standaardzaken  
en complexe zaken. Standaardzaken zijn zaken die aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  
• de zaak is afgedaan door de politie, het Openbaar Ministerie, de kantonrechter of 

de enkelvoudige kamer; en 
• er heeft geen gerechtelijk vooronderzoek plaatsgevonden; en 
• de verdachte behoort niet tot de categorie veelplegers; en 
• er is geen hoger beroep aangetekend.  
 
Complexe zaken zijn strafzaken waarbij aan één of meer van bovenstaande voor-
waarden niet voldaan wordt. Bovendien worden zaken met een volwassen en met 
een jeugdige verdachte apart geanalyseerd. Ook wordt getracht om de doorlooptijd 
onder te verdelen in behandeltijd, transfertijd en verplichte wachttijd.  
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, moet een zo recent mogelijke 
onderzoeksperiode gekozen worden waarin toch verreweg de meeste zaken al zijn 
afgerond. Om deze reden is gekozen voor strafzaken die in 2008 door het OM zijn 
afgehandeld. Het peiljaar 2005 is toegevoegd ter vergelijking. 
 
Methodologie 
In dit onderzoek is een nieuwe methodiek ontwikkeld om doorlooptijden in de straf-
rechtsketen te kunnen meten. Allereerst zijn bij een groot aantal ketenpartners 
gegevens opgevraagd. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken betreft het hier 
microdata: bij de ketenpartners worden geen geaggregeerde gegevens (zoals ge-
middelden) opgevraagd, maar gegevens van individuele zaken. Dit is gedaan omdat 
de opgevraagde data hierdoor aan data van andere ketenpartners konden worden 
gekoppeld en dientengevolge inzicht kon worden verkregen in doorlooptijden zowel 
op zaaksniveau als op verschillende aggregatieniveaus. De microdata van de keten-
partners zijn uit een groot aantal registratiesystemen gehaald en samengevoegd in 
een flexibel analysebestand. De grootschalige dataverzameling en samenvoeging 
van strafzaken op het microniveau dat in dit onderzoek is gerealiseerd, is nog niet 
eerder uitgevoerd.  
Om de gegevens van een strafzaak uit verschillende registratiesystemen aan elkaar 
te kunnen relateren, is in de meeste gevallen het parketnummer gebruikt om vast 
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te stellen of de gegevens dezelfde zaak betreffen. De structuur van de analysedata-
base heeft overeenkomsten met een tijdslijn: van iedere zaak kan bekeken worden 
wanneer deze door welke ketenpartner is behandeld en wanneer de belangrijkste 
beslispunten zijn geweest.  
Op basis van de analysedatabase zijn de doorlooptijden die zijn weergegeven in dit 
rapport berekend. De volgende typen resultaten worden onderscheiden:  
• Ketenlange doorlooptijden: hoe lang doet de gehele keten erover een strafzaak af 

te ronden? Volgens de in deze rapportage gehanteerde definities begint de keten 
meestal bij de datum van het eerste verhoor en kan een zaak, afhankelijk van het 
verloop, op verschillende punten in de keten eindigen. De uitvoering van even-
tuele sancties wordt niet tot de ketenlange doorlooptijd gerekend, evenals de tijd 
tussen het vonnis en de start van een gevangenisstraf.  

• Doorlooptijden per ketenpartner van zaken met een volwassen verdachte en za-
ken met een jeugdige verdachte: hoe lang doet een ketenpartner erover om een 
deel van het werkproces te voltooien? Er is gekozen voor een nadere bestudering 
van de werkprocessen van de ketenpartners politie, Openbaar Ministerie, Zittende 
Magistratuur, Raad voor de Kinderbescherming, de drie reclasseringsorganisaties, 
Halt Nederland, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psycho-
logie en het Centraal Justitieel Incassobureau wat betreft boetevonnissen en niet-
voltooide transacties die zonder inmenging van het Openbaar Ministerie door de 
politie worden opgelegd.  

• Normen (bijvoorbeeld de voor zaken met een jeugdige verdachte geldende Kals-
beeknormen): voor hoeveel% van de zaken lukt het een bepaald deel van het 
strafproces af te ronden binnen een vastgestelde termijn?  

 
Resultaten 
De resultaten die met de methodiek konden worden berekend, worden hieronder 
gepresenteerd. De resultaten worden voornamelijk aan de hand van het gemiddelde 
weergegeven, omdat iedere week doorlooptijd daarmee even zwaar weegt. Ter aan-
vulling wordt soms de mediaan gepresenteerd.  
 
Ketenlange doorlooptijden van standaardzaken 
De operationalisatie van de term ‘standaardzaken’ betekent dat de meerderheid van 
de strafzaken tot deze categorie behoort: 85% van de strafzaken uit onderzoeksjaar 
2008 met een volwassen verdachte is volgens de operationalisatie een standaard-
zaak (90% van de strafzaken met een jeugdige verdachte). Uit de meting bleek  
dat de gemiddelde doorlooptijd van standaardzaken met een volwassen verdachte 
(peiljaar 2008) 38 weken is. Voor standaardzaken met een jeugdige verdachte ligt 
het gemiddelde in datzelfde jaar op 25 weken.  
De term ‘standaardzaken’ suggereert een voorspelbare gang door de strafrechts-
keten, binnen een vast stramien. De resultaten laten zien dat dat niet het geval is: 
de spreiding van de doorlooptijden is juist groot, en is voornamelijk toe te schrijven 
aan uitbijters die (ver) boven het gemiddelde liggen. Wellicht betekent dit dat veel 
zaken als standaardzaak worden gekwalificeerd terwijl deze toch vrij ingewikkeld 
zijn en als complexe zaak gedefinieerd zouden moeten worden. Anderzijds kan ook 
beargumenteerd worden dat er nog veel ‘lucht’ zit in standaardzaken en dat de 
doorlooptijd nog sterk verkort kan worden. Naar de geldigheid van deze verklarin-
gen is geen onderzoek gedaan.  
De grote spreiding van de doorlooptijden heeft tot gevolg dat de gemiddelde door-
looptijd van standaardzaken hoger ligt dan de mediaan.  
In het geval van strafzaken met een volwassen verdachte (peiljaar 2008) ligt de 
mediaan op 28 weken. Voor strafzaken met een jeugdige verdachte bedraagt de 
mediaan in datzelfde jaar 20 weken.  
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Bij de analyse is verder bekeken in hoeverre de doorlooptijden van strafzaken ver-
schillen als er bepaalde uitsplitsingen worden gemaakt. De afdoeningsmodaliteit  
van het Openbaar Ministerie (dagvaarding, transactie of sepot) heeft invloed op  
de doorlooptijd: strafzaken die eindigen in een transactie hebben een aanmerkelijk 
kortere doorlooptijd dan zaken die eindigen in een sepot of dagvaarding.  
De gemiddelde doorlooptijd en de mediaan waren in het peiljaar 2008 enkele weken 
langer waren dan in het peiljaar 2005 (zowel volwassenen als jeugdigen). 
 
Ketenlange doorlooptijden van complexe zaken 
Uit het onderzoek naar complexe zaken bleek dat deze een hogere gemiddelde 
doorlooptijd hebben dan standaardzaken (2008): 69 weken (volwassenen) en 52 
weken (jeugdigen). De mediaan van dat jaar bedroeg 58 weken (volwassenen) en 
45 weken (jeugdigen). Van de vier hierboven genoemde condities op basis waarvan 
een zaak tot de complexe zaken behoort, is de invloed van het instellen van hoger 
beroep het grootst. Complexe zaken met een volwassen verdachte waarbij hoger 
beroep is aangetekend hebben een gemiddelde doorlooptijd van 102 weken in het 
peiljaar 2008 (geen hoger beroep: 45 weken). Vergelijkbare zaken met een jeug-
dige verdachte hebben in datzelfde jaar een gemiddelde doorlooptijd van 73 weken 
(geen hoger beroep: 42 weken). Complexe zaken waarbij de verdachte een veel-
pleger is, hebben gemiddeld een kortere doorlooptijd dan zaken waarbij de ver-
dachte geen veelpleger is. Het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek en de 
behandeling van de strafzaak in de meervoudige kamer hebben juist een hogere 
doorlooptijd tot gevolg.  
Evenals voor de resultaten van ketenlange doorlooptijden van standaardzaken, geldt 
dat de gemiddelde ketenlange doorlooptijd en de mediaan van complexe zaken in 
het peiljaar 2008 langer waren dan in het peiljaar 2005 (zowel volwassenen als 
jeugdigen). 
 
Doorlooptijden per ketenpartner voor standaardzaken en complexe zaken 
Wanneer de processen van de ketenpartners nader worden bestudeerd, valt op dat 
de individuele processtappen voor standaardzaken en complexe zaken veel overeen-
komsten vertonen. Het eerder geconstateerde verschil in ketenlange doorlooptijden 
tussen beide categorieën zaken valt te verklaren doordat bij complexe zaken vaker 
tijdrovende processtappen worden doorlopen. In deze analyse kwamen de volgende 
tijdrovende processtappen naar voren:  
• mislukte transactievoorstellen (volwassenen, standaardzaken: 13 weken); 
• het aanmaken van de dagvaarding (standaardzaken en complexe zaken: 11 

weken);  
• de aanhouding van een zaak ter terechtzitting (standaardzaken en complexe 

zaken: 27 weken); en 
• het afronden van een hoger beroep (complexe zaken: 65 weken).  
De genoemde resultaten betreffen zaken met een volwassen verdachte in het peil-
jaar 2008. De resultaten voor het peiljaar 2005 schetsen een vergelijkbaar beeld.  
Wanneer een onderscheid wordt gemaakt naar verplichte wachttijd, behandeltijd en 
transfertijd, blijkt dat het grootste deel van de doorlooptijd bestaat uit behandeltijd. 
Transfertijd en verplichte wachttijd blijken op een beperkt aantal punten in het 
strafproces een rol te spelen.  
 
Normen over doorlooptijden 
In het onderzoek naar strafzaken met een jeugdige verdachte is verder gebleken 
dat de metingen die in dit onderzoek zijn verricht wat betreft de cumulatieve 
Kalsbeeknormen overeenkwamen met eerdere metingen: geen van deze normen 
werd gerealiseerd. Wel wordt een aantal afgeleide Kalsbeeknormen gerealiseerd.  
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Blik op de toekomst 
Sinds 2008 is binnen de strafrechtsketen een aantal veranderingen doorgevoerd of 
in ontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan de invoering van nieuwe registra-
tiesystemen (GPS, BVH), aan wijzigingen in de wetgeving en jurisprudentie (invoe-
ring van de strafbeschikkingen, Salduz-arrest) en aan veranderingen binnen de 
operationele processen (ZSM, programma Herontwerp keten strafrechtelijke hand-
having). Deze veranderingen zullen zeer waarschijnlijk invloed hebben op de door-
looptijden binnen de strafrechtsketen. Om de invloed van deze en toekomstige 
veranderingen te kunnen monitoren, is het van belang om doorlooptijden structureel 
te meten. Zo kunnen bovendien eventuele knelpunten snel geïdentificeerd worden. 
De in dit onderzoek ontwikkelde methodiek biedt de mogelijkheid om deze structu-
rele meting uit te voeren.  
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