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VOORWOORD 

Om tot een betere beheersing van de zogenaamde kleine 
criminaliteit te komen evalueert het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie sinds 1980 experimenten in verschillende ge-
meentelijke politiekorpsen. 
Inhoudelijk liggen de accenten bij de diverse experi-
menten verschillend. Een globale scheidslijn kan men 
trekken tussen experimenten met eon sterke nadruk op 
preventieve politie-activiteiten en experimenten met eon 
moor repressief karakter. Als gevolg daarvan hebben de 
projecten als belangrijkste invalshoek ofwel eon andere 
werkwijze van geuniformeerde politie, ofwel veran-
deringen in het recherchewerk. 
Tot de eerste categorie kunnen worden gerekend onder-
zoekprojecten als 'Projectsurveillance on Voorkoming 
Misdrijven in Hoogeveen' (1) on 'Voetsurveillance en 
preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp' (2). Ander-
zijds richtte het onderzoek 'Projectmatig rechercheren' 
zich meer specifiek op recherche-activiteiten binnen het 
Utrechtse politiekorps (3). 
De genoemde projecten hadden alle eon experimenteel ka-
rakter. Dit is niet het geval met het onderzoek waarvan 
hier verslag wordt gedaan. Het Leidse rechercheproject 
bij de afdeling Algemene Recherche was in beginsel gefa-
seerd opgezet. Voordat zou worden onderzocht of eon an-
dere wijze van rechercheren ook tot betere resultaten 
-in termen van opsporing en opheldering- zou leiden, 
moest in eon inventariserend onderzoek worden nagegaan 
wat de gebruikelijke gang van zaken met betrekking tot 
voornoemde aspecten is. Het onderzoek is in doze eerste 
voorbereidende fase blijven steken; tot een experiment 
is het uiteindelijk niet gekomen. In dit rapport wordt 
dan ook verslag gedaan van een beschrijvend, inventa-
riserend onderzoek on voorts van de redenen waarom eon 
experiment geen doorgang kon vinden. 
Omdat het Leidse onderzoek voor eon deel paralellen ver-
toont met eon studio die elders in Nederland ten behoove 
van eon prioriteitenplan is uitgevoerd, nl. 
'Criminaliteitsbeheersing in Enschede' (4), zullen voor 
zover mogelijk, verbindingen gelegd worden tussen de re-
sultaten van beide onderzoeken. 



Aan het onderzoek hebben, naast de functionarissen van 
de Algemene Recherche te Leiden, meegewerkt: dr. P. van 
Reenen. S.J. Kerkhof en de afdeling Dataverwerking van 
het WODC. Het typewerk word verzorgd door mw. C.M. 
Rockers. 
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1 INLEIDING 

Amerikaanse onderzoeken in de 70-er jaren naar de effec-
tiviteit van het politie-optreden hebben, als het gaat 
om criminaliteitsbestrijding, belangrijke resultaten 
opgeleverd. Dit geldt zowel voor activiteiten van de 
surveillance als die van de recherche. 
Uitbreiding van de gebruikelijke autosurveillances had 
nauwelijks of goon invloed op het criminaliteitsniveau, 
terwijl ook m6Sr en verfijndere technologie goon daling 
van criminaliteit teweegbracht. 
Bij de recherche werden evenmin betere resultaten be-
reikt met de inzet van moor mankracht of moor geavan-
ceerde opsporingsmiddelen. 
Onderzoek naar delicten die door de politie werden 
opgehelderd, toonde aan dat (naast de ophelderingen, 
waarbij de dader op heterdaad betrapt kon warden), de 
burger eon belangrijke rol speelt door de informatie die 
hij verstrekt over het delict en over mogelijke daders. 
De conclusie was dan ook dat eon misdrijf alleen dan eon 
redelijke kans maakt opgehelderd to warden, indien de 
recherche op het moment van aangifte reeds over vol-
doende en goede informatie van de burger beschikt. 
Een andere conclusie was dat de recherche over het alge-
meen nogal wat tijd besteedt aan allerlei activiteiten 
zonder dat doze eon feitelijke bijdrage leveren aan de 
opheldering van eon misdrijf (5). 
Op basis van deze onderzoekresultaten zou men kunnen 
overwegen dat de recherche -wil zij zo effectief moge-
lijk werken- zich niet moor bezig houdt met zaken die 
goon of slechts in geringe mate kans maken opgehelderd 
to warden, moor dat zij zich overwegend richt op zaken 
waarin zij wel kans van slagen heeft. Met behulp van eon 
dergelijke selectieve werkwijze zou het mogelijk moeten 
zijn de effectiviteit en efficiency bij de recherche to 
versterken. Dit zou vooral golden voor vormen van veel-
vuldig voorkomende, maar minder ernstige vormen van 
criminaliteit. 

Alvorens onderzocht kan worden of eon dergelijke selec-
tieve werkwijze van de recherche ook tot betere resul-
taten leidt, zal eerst moeten worden nagegaan of de 
conclusies gebaseerd op buitenlandse bevindingen, ook op 
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de Nederlandse situatie van toepassing zijn. Eon inven-
tarisatie van' de huidige situatie bij de Leidse 
recherche in termen van werkaanbod, activiteiten en re-
sultaten wordt daartoe aim eerste ingang genomen. 
Omdat eon selectieve werkwijze van de recherche niet al-
leen de politie zelf regardeert, wordt als tweede ingang 
aandacht besteed aan het door het OM gevoerde vervol-
gingsbeleid. Daarbij wordt vooral gelet op de afstemming 
tussen politie en OM. Dit laatste is van belang omdat, 
vanwege de formele relatie tussen recherche en OM, een 
selectieve werkwijze gefiatteerd zal moeten zijn door 
laatstgenoemde. 

Net onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in eon 
aantal kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van op-
sPoring, opheldering en vervolging van misdrijven. Dear-
toe is een combinatie van onderzoektechnieken 
gehanteerd: 

— eon observatie-onderzoek, 
— eon tijdbestedingsonderzoek, 
— dossieranalyses. 

In de observatiestudie is vastgelegd op welke wijze aan-
giften of meldingen in eerste aanleg door de recherche 
behandeld warden. 
Het tijdbestedingsonderzoek is gericht op alle activi-
teiten van de afdelingsrechercheurs gedurende eon be-
Paalde pen ode. 
De dossieranalyses tenslotte hebben betrekking op de ge-
registreerde criminaliteit en de ophelderingspercenta-
ges over eon aantal jaren in Leiden, met aim contrast de 
landelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn dossiers 
bestudeerd die zowel inzicht geven in de output van de 
recherche near het OM, alsmede de wijze waarop doze door 
het OM uiteindelijk is verwerkt. 

De resultaten van de verschillende deelstudies zouden 
zowel kunnen dienen aim zogenaamde i nulmeting' voor eon 
to houden experiment, alsook inzichten opleveren die bij 
de vormgeving van het experiment zelf van nut kunnen 
zijn. Vooral de laatste reden is bepalend geweest voor 
de cijfermatige verslaglegging in dit rapport. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het observatie-onderzoek bij de 
recherche-afdeling on in hoofdstuk 3 komt de tijdbe-
steding van de rechercheurs aan de orde. Hoofdstuk 4 
goat in op de ontwikkeling van de geregistreerde 
criminaliteit en de ophelderingspercentages, terwill in 
hoofdstuk 5 met name het afhandelingsbeleid van het OM 
besproken worth. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 eon aantal conclusies 
getrokken en tevens eon link gelegd met resultaten wit 



andere onderzoeken bij de Nederlandse recherche. Tot 
slot wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op een aantal oor-
zaken die ertoe hebben bijgedragen dat in Leiden een ex-
periment bij de Algemene Recherche -het uiteindelijk 
doel- goon doorgang heeft kunnen vinden. 
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2 EERSTE BENANDELING VAN AANG/FTEN EN MELDINGEN 

Als eerste fase van het rechercheproject bij de gemeen-
tepolitie in Leiden ward gestart met een observatiepe-
riode bij de afdeling Algemene Recherche. 
Doel van de observaties was na te gaan op welke wijze za-
ken die bij daze afdeling binnenkomen in eerste behan-
deling worden genomen. Het ging daarbij niet om het 
werkaanbod dat tot stand komt near aanleiding van aan-
houdingen, maar om aanbod op basis van 'vrijwillige' be-
zoeken van personen aan de recherche-afdeling, zoals 
slachtoffers van misdrijven, getuigen, melders e.d. 

Hormaliter verloopt een bezoek van daze personen aan het 
bureau als volgt. Men meldt zich bij de receptionist en 
wordt doorverwezen near de recherche-afdeling. Aldaar . 
wordt men eerst te woord gestaan door 'de dienstdoende 
wachtcommandant. Deze past, near aanleiding van het ver-
haalde, een selectie toe: hij handelt de kwestie zelf 
af, stuurt de betrokkene door near de dienstdoende 
rechercheur ( de zg. 'binnenblijver') voor het opmaken 
van een proces-verbaal (pv), of stuurt door near de 
rechercheur met wie eerder een afspraak gemaakt was, 
act. Bij een piekaanbod nemen eventueel andere aanwezige 
rechercheurs binnenkomende zaken over. 
De wachtcommandant heeft daarnaast tot teak inkomende 
telefoongesprekken voor de afdeling af te handeIen. In 
principe past hij ook hier de allereerste selectie toe: 
eigen afhandeling, doorverwijzing naar een rechercheur, 
eventueel een andere afdeling, act. 

Het duidelijke onderscheid in teak tussen wachtcomman-
dant en afdelingsrechercheurs heeft ertoe geleid dat 
voor de observaties van twee typen standaardformulieren 
gebruik gemaakt is. Het observatieformulier gericht op 
de werkwijze van de wachtcommandant heeft betrekking op 
het allereerste contact c.q. het al of niet doorver-
wijzen near dienstdoende rechercheurs van ander mean 
verzoeken om informatie, klachten, meldingen en aan-
giften. Het observatieformulier gericht op de werkwijze 
van de afdelingsrechercheurs is uitgebreider an heeft 
niet alleen betrekking op de reden van het bezoek aan de 
politie, maar ook op eventuele opsporingsaanwijzingen, 

5 



6 

alsmede de interactie tussen bezoeker en rechercheur. 
Daarnaast word in dit geval de duur van het contact ge-
registreerd. 
Op beide formulieren kon, in verband met de werklastver-
deling over de dag, het tijdstip van binnenkomst vastge-
legd warden. 
De observatie bij de wachtcommandant betrof zowel de 
binnenkomende bezoekers als de telefoongesprekken, ter-
wijl bij de rechercheurs uitsluitend de directe con-
tacten met de bezoekers werden geobserveerd. De 
observaties zijn beperkt tot de ochtend- en middaguren 
van maandag t/m vrijdag over eon periode van vier woken. 

2.1 De waehtcommandant 
be waarneming bij de wachtcommandant was zo opgezet dat 
zicht zou worden verkregen op datgene wet zich gedurende 
een voile workweek -zaterdag en zondag uitgezonderd-
tussen 9.00 on 17.00 uur bij hem aandient. Over eon pe-
riode van twee weken werden afwisselend tijdens de och-
tend- en de middaguren observaties verricht. Op doze 
wijze zijn van 'adore werkdag zowel de ochtend als de 
middag in het onderzoek betrokken. Voor die zaken waar-
bij de wachtcommandant persoonlijk is benaderd zijn 10 
halve dagen observaties verricht; voor de telefonische 
contacten zijn twee extra halve dagen toegevoegd. 
In de beschrijving die hierna valet wordt onderscheid 
gemaakt tussen persoonlijke en telefonische benadering 
van de wachtcommandant door buitenstaanders. 

Persoonliike contacten  
Tijdens de waarnemingsperiode meldden zich in totaal 74 
personen bij de wachtcommandant. Per werkdag komt dit 
neer op ongeveer 15 bezoekers. Op sommige werkdagen ligt 
de bezoekfrequentie hoger den op andere; zo zijn de 
maandag (direct na het weekend) en de woensdag 
(marktdag) dagen waarop rich in verhouding de meeste be-
zoekers melden. 
Over het algemeen ligt het bezoekersaanbod in de 
ochtenduren hoger dan 's middags: 2,2 per uur tegenover 
1,6. De piekuren liggen tussen 10.00 en 12.00 uur; daar-
in me/dt rich ongeveer 37% van alle bezoekers. 

De motieven waarom men rich bij de recherche, i.e. de 
wachtcommandant meldt zijn zeer divers. 'loch zijn or eon 
aantal aan to wijzen die er duidelijk uitspringen. Van 
de 74 bezoeken hielden or 21 verband met diefstal, 7 met 
eon inbraak on 16 met verlies van het d6n of ander. In 
dit lactate geval is het overigens niet altijd duidelijk 
of het werkelijk om venues gaat, dan wet am diefstal. 
Neemt men doze drie categorieen tezamen, dan gaat het om 
59% van alle redenen waarom men rich bij de recherche 
meldt. Voor de rest gaat het am andere misdrijven. doch 



vaker om informatieverzoeken, adviezen, teruggave van 
goederen e.d. 

Van alle binnenkomende zaken handelde de wachtcommandant 
ruim eenderde (38%) op eigen gelegenheid af. Ongeveer de 
helft zond hij door naar de afdelingsrechercheurs en de 
overige gevallen werden meestal naar een andere tak van 
dienst doorverwezen. Wanneer hij niet doorzond ging het 
meestal ook niet om misdrijven. 
Ging het om duidelijke gevallen van eenvoudige of gekwa-
lificeerde diefstal, dan zond de wachtcommandant 86% 
door naar een rechercheur van de afdeling, terwijl bij 
gevallen waar het verlies van goederen betrof de helft 
werd doorgezonden. 

Telefonische contacten 
In totaal zijn gedurende zeven ochtenden en vijf mid-
dagen 79 binnenkomende telefoongesprekken geregi-
streerd. Oak hier ligt de frequentie in de ochtend hoger 
dan in de middag: 2,2 tegenover 1,3 uur en de piek tussen 
10.00 en 12.00 uur (47% van elle gesprekken). 

Uiteraard zijn ook de redenen voor telefonisch contact 
met de recherche weer zeer verschillend van aard. De 
hoofdmoot van de gesprekken met de wachtcommandant wordt 
evenwel bepaald door meldingen omtrent het verlies van 
goederen (35%) en voorts komt een aanzienlijk deel van 
de telefoongesprekken voor rekening van andere korpsen 
die informatie inwinnen bij de Leidse recherche (28%). 

Van de binnenkomende telefoongesprekken handelt de 
wachtcommandant ongeveer tweederde zelf af, eenvijfde 
wordt ter verdere behandeling aan de 
afdelingsrechercheurs doorgegeven en een kleine 10% ten-
slotte komt uiteindelijk bij een andere afdeling 
terecht. 

2.2 De rechercheurs 
Over een periode van vier weken werd dagelijks, met uit-
zondering van de zaterdag en zon- en feestdagen, 
geobserveerd bij de rechercheurs van de afdeling Alge-
mene Recherche. De observaties waren afgestemd op de 
dienstroosters en zijn afwisselend tussen 8.00 en 16.00 
uur of tussen 10.00 en 18.00 uur uitgevoerd. De pauze van 
de observator in aanmerking genomen, is de totale obser-
vatietijd per dag 7,5 uur. 

Tijdens de gehele waarnemingsperiode zijn bij de 
afdelingsrechercheurs 118 directe contacten tussen be7 
zoekers en rechercheurs geobserveerd. Per werkdag bete-
kent dat bijna 7, en per uur 1 bezoeker of zaak. 
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Eerder was al geconstateerd dat zich bij de wachtcomman-
dant per uur gemiddeld ongeveer 2 bezoekers aanmelden, 
waarvan de hot -ft near de rechercheurs wordt 
doorverwezen. Nu mogen doze cijfers niet zonder moor 
naast elkaar gelegd worden omdat niet alleen de observe-
tieperiodes verschillen, moor ook het aantal en de uren, 
toch lijkt het erop dat beide bronnen eon vrij volledig 
en consistent beeld geven. 

Uit het materiaal blijkt dat ongeveer eenderde van elle 
bezoekers zich meldt tussen 10.00 on 12.00 'Jur; eenzelf-
de piek die ook al bij de wachtcommandant geregistreerd 
word. 
Bij de observaties Nerd tevens de tijdsduur van het con-
tact tussen bezoekers on rechercheurs vastgelegd. Tabel 
1 geeft daarvan eon overzicht. 

label 1:  Tijdsduur van contact tussen bezoekers an 
rechercheurs. in minuten. 

tijdsduur abs. 

tot 10 minuten 	 73 	61,9 
11 - 20 minuten 	 38 	32,2 
21 - 30 minuten 	 5 	4.2 
moor dan 30 minuten 	 2 	1,6 

118 	100 

Ruim 90% van elle contacten duurden niet longer dan 20 
minuten, 62% word door de rechercheurs zelfs binnen 10 
minuten afgewerkt. 

Nagenoeg elle bezoekers kwamen voor het doen van eon 
aangifte, een enkeling wilde slechts melding maken van 
een bepaalde zaak. 
Een grove indeling loot zien dat het in moor dan de helft 
van de gevallen gaat am slachtoffers van eenvoudige 
diefstal, maar ook gekwalificeerde diefstal neemt nog 
eon behoorlijk deal voor haar rekening, nl. jets minder 
dan eenvijfde. 



label 2:  Reden aangifte/melding bij de afdelingsre-
chercheurs. 

type aangifte/melding abs. 

eenvoudige diefstal 	 63 	53,4 
gekwalificeerde diefstal 	 22 	18,5 
vernieling 	 12 	10,2 
overige misdrijven 	 6 	5,2 
verlies 	 15 	12,7 

118 	100 

Binnen de categorie eenvoudige diefstal namen diefstal 
van fiets/bromfiets en zakkenrollerij met 21%, respec-
tievelijk 9% de belangrijkste plaatsen in. Bij gekwali-
ficeerde diefstal nam diefstal uiteen(personen)auto7% 
voor hear rekening. In het geval van vernieling ging het 

uitsluitend om persoonlijke eigendommen van de aangever. 
De aangiften vanwege verlies betroffen vrijwel alti30 
d4n of meerdere delen van het kentekenbewijs, het rijbe-
wijs, giro/bankpassen of cheques. Onduidelijk was veal-
al of hier van diefstal sprake was of niet. 

Slechts in een enkel gavel was er geen materifile schade, 
97% daarentegen maakte daarvan wel melding. 
Voor zover de schade bekend was liep die uiteen van 
f.20,- tot f.45.000,-, met een gemiddelde van ongeveer 
f.1900,-. Een kwart van de slachtoffers had niet meer 
schade dan f.80,- de helft niet meer dan f.400,-. 

Met uitzondering van aangiften waarbij het om verlies 
ging, gaf 36% van de slachtoffers aan tegen de schade 
verzekerd te zijn. 37% was niet verzekerd en 27% wist het 
niet of bij hen ward het theme in het gesprek met de 
rechercheur in het geheel niet aangeroerd. 

In bijna de helft van de gevallen was de reden waarom men 
zich tot de politie had gewend overduidelijk: ofwel de 
aangifte was vereist om de schade bij de verzekering te 
claimen, ofwel men gaf gevolg aan een wettelijk voor-
schrift zoals by. bij verlies van een rij- of kenteken-
bewijs. 
Bij de avenge bezoekers bleef het motief waarom zij 
zich bij de recherche meldden minder duidelijk. Uiter-
aard zijn en slachtoffers die verwachten dat de 
recherche een onderzoek zal instellen. Anderzijds zal 
voor velen de reden daarin gelegen zijn dat, mocht de po-
litie (bij toeval) de zaak ophelderen, de kens op 
teruggave nog enigszins aanwezig is; Indian men geen 
aangifte doet is daze kens natuurlijk vrijwel uitge-
sloten. 
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Zoals oak al in het inleidende hoofdstuk man de hand van 
buitenlandse bevindingen word gesteld, is het voor de 
opsporing en opheldering van groat belong welke informa-
tie rechercheurs van slachtoffers bij aangifte van een 
delict kunnen krijgen. 
Het observatie-onderzoek in Leiden was ook op daze in-
formatievergaring gericht. In het volgende overzicht is 
aangegeven in hoeverre rechercheurs door bun vraag-
stalling aan het slachtoffer zoveel mogelijk gegevens 
trachten to verkrijgen, nodig voor het in gang zetten 
van een opsporingsonderzoek. 

Tabel 3:  Vraagstelling van rechercheursl bij het horen 
van slachtoffers, in percentages. 

de rechercheur: ja 	nee 

loot de aangever/melder vertellen 	86 	14 , 
stelt gerichte vragen 	 87 	13 
vraagt verder door 	 46 	54 
vraagt near mogelijke dader(s) 	 37 	63 
vraagt near mogelijke getuige(n) 	15 	85 
vraagt near mogelijke sporen 	 20 	80 
vraagt near andere aanwijzingen 	 5 	95 

Uit de tabel blijkt dat de rechercheur de informatie 
vooral probeert to vergaren door de bezoeker zijn ver-
heal to laten doen en/of aan de hand van standaard pv's 
gerichte vragen to stellen. In de helft van de gevallen 
vraagt de rechercheur oak verder door, :near wanneer het 
goat om meer specifieke informatie zoals mogelijke 
daders, getuigen of sporen is de vraagstelling daarop 
veel minder stork gericht. Het lijkt er dan ook op dat 
bij het boron van het slachtoffer de rechercheur vooral 
geconcentreerd is op het type misdrijf. de modus 
operandi, de pleats van het delict en de eventuele scha-
de. 

Bij elle zaken waarbij het niet am het verlies van cien of 
ander ging, werd het slachtoffer slechts eenMaal verge-
zeld door eon getuige. Zeven andere slachtoffers konden 
de naam van een getuige noemen. Dit betekent dat bij 8% 
van de aangiften een getuige bekend was. De politie no-
teerde echter in de helft van die gevallen ook bun neon. 
De one getuige die bij de aangifte aanwezig was ward door 
de rechercheur uitgebreid gehoord. 

Van de 103 zaken waarbij duidelijk sprake was van eon 
misdrijf, word 12 maal de naam van eon betrokken ver- 



dachte door het slachtoffer zelf genoemd. Minder 
duidelijk of vaag was de omschrijving van 15 verdachten. 
Dat wil zeggen dat in ruim men kwart van elle aangiften 
tenminste lets bekend was over de verdachte. 

Zes maal werd men fotoconfrontatie uitgevoerd, maar deze 
leverden geen resultaat op. De overige informatie die de 
slachtoffers gaven was ook beperkt van aard: 25 maal 
werd de modus operandi omschreven, 5 maal men om-
schrijving van sporen en 5 maal men omschrijving van het 
vervoermiddel door de verdachte gebruikt bij het delict. 

tilt een en ander wat hierboven beschreven is blijkt niet 
alleen dat de opsporingsaanwijzingen op het moment van 
aangifte vrij beperkt zijn, maar tevens vloeit eruit 
voort dat de rechercheur in de meeste gevallen niet veel 
anders rest dan een 'aangifte onbekende dader' op te ne-
men. 

Tabel 4:  Eerste 	afhandeling 	aangifte/melding 	door 
afdelings-rechercheurs. 

opnemen van: abs. 

aangifte misdrijf onbekende dader 	86 	72,9 

aangifte misdrijf bekende dader 	 '11 	9;3 
aangifte verlies 	 15 	12,7 

geen aangifte 	 6 	5,1 

118 	100 

Uiteindelijk werd in zes gevallen seen aangifte-pv opge-
maakt: tweemaal wilde de bezoeker alleen maar melding 
doen van men zaak, tweemaal ging het in feite om men ci-
viele zaak en tenslotte zagen twee slachtoffers er vanaf 

aangifte te doen. 

Het merendeel, ruim 80%, van de aangiften werd door de 
rechercheurs in eigen beheer gehouden. De overige aan-

giften werden direct administratief opgelegd; het betrof 
in deze gevallen meestal aangiften in verband met ver-

lies. 

In het observatie-onderzoek is tenslotte niet alleen 
aandacht besteed aan de informatie die het slachtoffer 
aan de rechercheur verschaft, ook het omgekeerde, dat 
wil zeggen informatie aan het slachtoffer over het ver-
dere verloop, is daarbij meegenomen. In de volgende ta-
bel wordt daarvan men overzicht gegeven. 
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label 5: Informatie aan slachtoffers over het verdere 
verloop van het onderzoek. 

informatie van rechercheur: abs. 

- or wordt onderzoek ingesteld 	 7 	6.2 
- er wordt onderzoek ingesteld en 

U wordt op de hoogte gebracht 	 7 	6.2 
- er wordt goon onderzoek ingesteld 	3 	2.7 
- er wordt voorlopig goon onderzoek 

ingesteld 	 4 	3,6 
- vage mededeling omtrent onderzoek 	3 	2,7 
- goon enkele mededeling 	 88 	78,6 

112 	100 

Uit dit overzicht blijkt dat bij rule driekwart van de 
aangiften goon enkele mededeling aan de slachtoffers 
wordt gedaan over verdere, door de recherche to ander-
nemen. steepen. Slechts enkele slachtoffers kregen de 
mededeling dat or goon onderzoek zou worden ingesteld en 
12% word eon onderzoek toegezegd. 
Wel werden aan ruin eon kwart van de slachtoffers eller-
lei mogelijke adviezen gegeven, zoals doorverwijzingen 
near andere instanties. verzekeringsmaatschappijen, 
postkantoor, banken e.d. 

2.3 Samenvatting 
Bij het observatie-onderzoek is de centrale rol van de 
wachtcommandant als verdeelpunt van het bezoekersaanbod 
bij de Algemene Recherche duidelijk naar voren gekomen. 
Hij selecteert in eerste instantie of eon bepaalde zaak 
bij zijn afdeling, dan wel eon andere, zoals by. de 
kinderpolitie of de wijkagenten, thuishoort. 
Ongeveer de helft van de bezoekers wordt doorverwezen 
near de afdelingsrechercheurs; meestal zijn dit 
slachtoffers van misdrijven. Indien de wachtcommandant 
zelf zaken afwikkelt, betreft het nogal eons verzoeken 
om advies en informatie, of zaken waarbij melding wordt 
gemaakt van verlies en waarvoor enkel een standaardfor-
mulier ingevuld moot worden. 
Van het idee dat misdrijfzaken door eon wachtcommandant 
nogal eons 'weggewoven' zouden worden. is in het obser-
vatie-onderzoek niets gebleken. 

De afdelingsrechercheurs worden voornamelijk geconfron-
teerd met aangiften van eenvoudige diefstal, maar ook 
gekwalificeerde diefstal on vernieling warden relatief 
vaak bij hen gemeld. In totaal beslaan doze drie mis-
drijftypen 82% van het aanbod. Als reden am aangifte to 
doen noemt de helft van de slachtoffers ofwel de claim op 



de verzekering, ofwel het voldoen aan een wettelijk 
voorschri ft. 
Voor het merendeel van de aangiften geldt, dat zij door 
de rechercheurs in zeer korte tijd worden opgenomen: in 
62% van de gevallen duurt het horen van de slachtoffers 
10 minuten of korter. 
Tijdens het horen van de slachtoffers lijken de 
rechercheurs sterk gericht te zijn op de vraagstelling 
aan de hand van het standaard pv. Doorvragen naar speci-
fieke informatie ten behoeve van de opsporing blijft in 
veal gevallen achterwege. 
Het is, gezien een combinatie van factoren, te weten 
weinig spontane opsporingsinformatie van het 
slachtoffer, de wijze van horen door de rechercheurs en 
de korte tijd die daarvoor wordt uitgetrokken, niet zo 
verwonderlijk dat de meeste aangiften weinig concrete 
opsporingsaanwijzingen bevatten en resulteren in een pv 
onbekende dader. 
De informatie die aan het slachtoffer wordt verstrekt 
over de verdere gang van zaken is uitermate gebrekkig; 
meestal krijgt het slachtoffer daarover zelfs geen en-
kele mededeling van de rechercheur. 

Tenslotte willen wij er voor de volledigheid nog op 
wijzen dat de recherche-afdeling voornamelijk in de 
ochtenduren een piek in het werkaanbod op het bureau te 
verwerken krijgt, en wel tussen 10.00 en 12.00 uur.- 
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3 DE TIJDBESTEDING VAN DE RECHERCHEURS 

Nadat in het vorige hoofdstuk een beschrijving is gage-
van van de eerste afhandeling van bezoekers/aangevers 
bij de afdeling Algemene Recherche, zowel door de wacht-
commandant als door de rechercheurs zelf, wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de vervolgactiviteiten van de 
rechercheurs. Daartoe is op 3 november 1980 een aanvang 
gemaakt met een tijdbestedingsonderzoek dat in hear ge-
heel 4 opeenvolgende waken in beslag nam. 
Uitgezonderd van het onderzoek waren de brigadiers 
(wachtcommandanten), de adjudant en de inspecteur van de 
afdeling; dit omdat hun werkzaamheden te veel afwijken 
van die welke door de rechercheurs worden verricht. Zij 
zijn nl. vooral co6rdinerend en leidinggevend van aard. 

De feitelijke personeelsbezetting van 'de afdeling be-
droeg 17 rechercheurs. Van deze rechercheurs volgde er 
d6n gedurende het onderzoek een cursus aan de kader-
school, den een cursus aan de rechercheschool en boven-
dien waren twee rechercheurs van de afdeling betrokken 
bij een speciaal opsporingsteam in de regio. Dit bete-
kent een vermfndering van de normale capaciteit met 
ongeveer een kwart. Er resteren dus 13 rechercheurs die 
zich gedurende het tijdbestedingsonderzoek met algemene 
recherchewerkzaamheden bezighielden. 
In daze onderzoekfase werden zowel de vroege, de late 
als de nachtdienst betrokken. De nachtdiensten die door 
collega's van andere afdelingen worden overgenomen zijn 
ook in het onderzoek opgenomen. 

Het was de bedoeling door middel van een tijdbestedings-
onderzoek inzicht te krijgen in de besteding van de to-
tale tiid die de afdeling in termen van werkuren over een 
periode van vier weken ter beschikking heeft. 
De rechercheurs kregen dan ook agenda's uitgereikt waar-
in zij per dienst chronologisch konden noteren welke ac-
tiviteiten zij verrichtten en hoeveel tijd aan elk van 
deze activiteiten besteed was. Het hoofdcriterium was de 
sport activiteit en niet de soort zaak of misdrijf waar-
aan gewerkt ward. Een gevolg van deze onderzoekmethode 
is dat nauwelijks of geen uitspraken gedaan kunnen 
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warden over de tijd die besteed wordt aan de behandeling 
van bepaalde typen zaken of misdrijven. 

On to voorkomen dat de rechercheurs bij het noteren van 
de activiteiten goon eenduidige omschrijvingen zouden 
hanteren, ward als richtlijn de activiteitenindeling van 
de Studiecommissie Normering Recherchewerkzaamheden ge-
geven.° 1  Doze indeling stand op de achterflap van iedere 
agenda. •Aan de rechercheurs werd verzocht doze indeling 
zoveel mogelijk aan to houden, de werkzaamheden exact to 
omschrijven en de tijdseenheden zo gedetailleerd moge-
lijk to noteren. 

Uit de dienststaten/roosters die leder° week opnieuw 
warden opgemaakt, kon warden afgeleid hoeveel diensten 
door de 13 rechercheurs warden gedraaid. In totaal waren 
dat or 262 in vier weken. Per week werden twee nacht-
diensten overgenomen door college's van andere af-
delingen, dat wil zeggen 8 in de onderzoekperiode. 
In totaal mochten wij dus een overzicht van work-
zaamheden en tijdbesteding van 270 diensten in de agen-
da's verwachten. Er werden echter 250 agenda's 
ingeleverd, hetgeen wil zeggen dat iedere rechercheur 
die in het onderzoek betrokken was gemiddeld den A twee 
(van de 21) diensten niet in de agenda noteerde. 
Van de 250 agenda's die wel waren ingevuld waren or 12 
niet bruikbaar omdat de rechercheurs ofwel eon to glo-
bale notitie maakten van do tijciscluur per activiteit, of 
enkel begin- en eindtijd van de dienst vermeldden met 
eon algemeen overzicht van de verrichte werkzaamheden. 
Al met al rest dan eon overzicht van 238 diensten van 
-normaal gesproken- 8 werkuren. Dit betekent dat onge-
veer 90A van de totale 'werktijd in eon periode van vier 
waken in de volgende paragrafen beschreven kan warden. 

3.1 De diensten, overuren en netto werktijd 
De 238 diensten waarvan agenda's beschikbaar en 
bruikbaar waren kunnen als volgt warden onderverdeeld in 
vroege, late en nachtdiensten van het rechercheperso-
neel. 

° I Normering Recherchewerkzaamheden ter vaststelling 
van de recherchesterkte: Studiecommissie Normering 
Recherchewerkzaamheden, april 1970. 



label 6: Verdeling in vroege, late en nachtdiensten. 

abs. 

vroege dienst 	 133 	56,0 
(7.00-15.00 of 8.00-16.00) 
late dienst 	 81 	34,0 
(14.00-22.00 of 15.00-23.00) 
nachtdienst 	 24 	10,0 
(23.00-7.00) 

238 	100 

Wanneer ,men uitgaat van een dienst van acht werkuren, 
wil dat Zeggen dat er in totaal 238 x 8 = 1904 uur ver-
antwoord zou moeten zijn in de agenda's. Er blijkt 
echter door de rechercheurs 2018 uur genoteerd te zijn, 
dat wil zeggen ongeveer 6% meer tijd dan verwacht ward. 
Gemiddeld betekent dit per man bijna 10 overuren over 
een periode van vier waken. 

De netto werktijd (de totale tijd minus pauzes voor kof-
fie/thee en maaltijden, alsmede de tijd voor bezoek aan 
een arts) bedroeg over de totale periode 1860 uur. 

label 7: Verhouding netto werktijd - genoteerde tijd, in 
uren. 

abs. 

netto werktijd 1860 	92,2 
pauzes, maaltijden, artsbezoek 	-158 	 7,8 

genoteerde tijd 2018 	100 

Uitgangspunt voor de beschrijving van de verschillende 
activiteiten van de recherche die hierna volgt, zijn het 
netto aantal werkuren en ook de percentages zullen daar-
op berellend worden. 

3.2 Niet -administratieve vs. administratieve werkzaamheden 
Tijdens de analyse van het materiaal bleek dat de acti-
viteitenindeling afgeleid uit het NOR-onderzoek, niet 
erg systematisch door de rechercheurs was aangehouden. 
Daarom werd besloten aan de hand van het genoteerde in de 
agenda's een nieuwe activiteitenindeling te maken. Al-
lereerst vloeide daaruit voort een hoofdindeling van 
niet-administratieve werkzaamheden enerzijds en min of 
meer zuiver administratieve anderzijds. Dit onderscheid 
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is echter enigszins kunstmatig zoals oak later nog zal 
blijken. 
Tot de eerste categorie behoren onder meter het feitelijk 
verrichten van onderzoek, surveilleren of posten, assis-
tentieverlening aan andere diensten, het vervoer van 
verdachten, overleg met chefs of college's ect. 
Tot de administratieve werkzaamheden warden onder moor 
verstaan het muteren van aangiften, meldingen e.d. in 
het dag -  on nachtrapport, het opmaken van bekende dader 
pv's, het afwerken van oude pv's en avenge administra-
tieve handelingen zoals het invullen van 
(standaard)formulieren. 

Van de 1860 netto werkuren werden or 475 besteed aan ad-
ministratieve handelingen en 1385 aan 

-niet-administratieve. Dit houdt in dat zeker eon kwart 
van de beschikbare werktijd gaat zitten in de 
schriftelijke verwerking of afwerking van zaken die zich 
bij de rechercheurs aandienen. 
Rekent men dat am near de tijd die per dienst besteed 
wordt aan administratie, dan blijkt dat gemiddeld 2 uur 
to zijn. 

3.3 Verdelfng van de werktfjd per aetiviteft 
Omdat eon nadere uitsplitsing van de administratieve 
werkzaamheden aan de hand van de notities in de agenda's 
niet mogelijk bleek, wordt in doze paragraaf verder en-
kel ingegaan OP de niet-administratieve activiteiten. 
In de volgende tabel wordt daartoe eerst eon totaalover-
zicht van de tijdbesteding per activiteit gegeven. 



label 8: Hetto werktijd per activiteit, in uren en per-
centages. 

uren 

475 adm. werk 	25,5 
1385 niet-adm. 	74,5 gespecificeerd in: 

werk 

73 	 3,9 aanvang dienst 
opnemen aangiften/meldingen 

148 	 8,0 	aan het bureau 
715 	 38,4 het doen van onderzoek 
29 	 1,6 vervoer verdachten 
94 	 5,1 surveilleren/posten 
29 	 1,5 bemiddeling 
44 	 2,4 overleg met collega's/chef 
58 	 3,1 assistentie andere afdeling 
37 	 2,0 contacten met andere korpsen 
32 	 1,7 overige contacten met derden 
50 	 2,7 ophalen/afgifte goederen 
26 	 1,4 commisies/bondswerk e.d. 
22 	 1,2 cursus/sport/schieten 
28 	 1,5 diversen 

Zoals de tabel laat zien wordt door de afdeling Algemene 
Recherche ongeveer driekwart van de netto werktijd be-
steed aan activiteiten die in het algemeen een 
niet-administratief karakter hebben. Hierna zal per ca-
tegorie een toelichting gegeyen worden op de inhoud van 
daze activitei ten. 

a) aanvang van de dienst (3,9%). 
De dienst van een rechercheur worden doorgaans be-
gonnen met het doorlezen van het dag- en nachtrap-
port. Ook overige informatiebronnen, by. info's van 
andere afdelingen of collega's worden dan doorgeno-
men. Aan daze informatievergaring ward in totaal 73 
uur besteed, dat wil zeggen 3,94 van de totale netto 
werktijd. 

b) het opnemen van aangiften, meldingen aan het bureau 
(8%). 
Voor het opnemen aan het bureau van aangiften van 
slachtoffers van een misdrijf, ward door 
rechercheurs in totaal 143 uur genoteerd, ofwel 7,7% 
van de netto werktijd. (Inhoudelijk wordt daze acti-
viteit beschreven in par. 2.2). 
Wanneer men het heeft over opnemen van aangiften mag 
niet vergeten worden dat daze vrijwel terstond op 
papier worden vastgelegd an aldus onder administra-
tief werk gerangschikt zou kunnen worden. 
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Telefonische meldingen of meldingen aan het bureau. 
niet resulterend in eon aangifte, namen in totaal 5 
uur in !posies/. dat wil zeggen 0,3% van de netto work-
tijd. 
Gesommeerd besteedden de rechercheurs aan het op-
nemen van aangiften on meldingen aan hat bureau 148 
netto werkuren:8%. 

c) het doen van onderzoek (38.4%). 
Een 	belangrijke 	categorie 	binnen 	de 
recherche-activiteiten is het doen van onderzoek. 
Daaronder wordt bier verstaan eon groat aantal ver-
schillende activiteiten. zoals het gaan naar de 
pleats van eon inbraak, het aanhouden, boron, in-
verzekeringstellen van verdachten. het doom van 
huiszoeking, het horen van getuigen, het bezoeken 
van tipgevers. onderzoek near aanleiding van eon on-
natuurlijke dood, onderzoek als gevolg van 
binnengekomen schriftelijke stukken, ect. 
Het meest frequent komen doze onderzoekactiviteiten 
voor in de vroege en late diensten. het minst fre-
quent in de nachtdiensten. In eon periode van 4 
weken weird in totaal 715 uur aan onderroekactivi-
teiten besteed. ofwel 38.4% van de netto werktijd. 

Hoewel het niet good mogelijk is eon to geven welke 
specifieke onderzoekactiviteiten voor welke typen 
misdrijven zijn verricht en hoeveel tijd daarvoor 
uitgetrokken ward, is toch geprobeerd wet moor dif-
ferentiatie aan to brengen binnen doze categorie. 
De beperking waarvan bier sprake is houdt nauw ver-
band met de wijze waarop het onderzoek was opgezet. 
Gevraagd was namelijk niet naar eon koppeling tussen 
werkzaamheden en misdrijftypen, maar near een to-
taaloverzicht van alle mogelijke activiteiten die 
zich op de afdeling voordeden. 

De genoemde 715 uur besteed eon het doen van onder-
zoek werden als volgt verdeeld: 

— Tijdens de tijdschrijfperiode waren twee 
rechercheurs zeer intensief betrokken bij eon 
onderzoek in verband met eon bankoverval. 
Gedurende 17 diensten, verspreid over twee 
weken. wahen zij nagenoeg uitsluitend bezig ten 
behoove van de opheldering van dit delict. Voor 
het doen van onderzoek word door hen 127 uur op-
gevoerd, dat wil zeggen 18% van de totale 
onderzoektijd die door de afdeling in vier woken 
word genoteerd. 

— Voor onderzoek near aanleiding van meldingen van 
inbraak word in totaal 58 uur genoteerd. dat wil 
zeggen 8% van de totale onderzoektijd. 



— Onderzoek in verband met winkeldiefstal,  waaron-
der zowel verstaan wordt het overbrengen van 
verdachten, het horen en heenzenden alsook even-
tuele huiszoeking, nam in totaal 69 uur in be-
slag, ofwel 10% van de onderzoektijd. In veel 
gevallen is hierbij verdisconteerd de tijd be-
steed aan het opmaken van het pv. 

— Voor het aanhouden, horen en heenzenden  van ver-
dachten in verband met misdrijven -anders dan 
een winkeldiefstal- was de afdeling in hear ge-
heel 135 uur kwijt: 19% van de totale onderzoek-
tijd. 

— Aan het horen van oetuicien  in verband met een 
misdrijf besteedde men 27 uur, ofwel 4% van de 
onderzoektijd. 

— Het onderzoek dat werd gedaan naar aanleiding 
van binnengekomen schrifteliike stukken  en dat 
vaak neer komt op getuigenverhoor, by. in ver-
band met naturalisatie of naamsverandering, 
kostte de afdeling 47 werkuren: 7% van ae onder-
zoektijd. 

— Onderzoek naar brom/fietsdiefstallen  waarbij 
diverse stallingen of handelaars worden bezocht, 
kostte alles bij elkaar 25 onderzoekuren, ofwel 
3% van de onderzoektijd. 

— Onderzoek in verband met een onnatuurliike dood 
nam 43 uur in beslag: 6% van de ohderzoektijd. 

— De overioe onderzoekactiviteiten  die niet nader 
gespecificeerd kunnen worden (in de agenda's 
vaak aangeduid met het enkele woord 'onderzoek 1 ) 
en in totaal 159 uur in beslag namen -22% van de 
onderzoektijd-, 	zijn 	ander meer toe te 
schrijven aan onderzoek naar eenvoudige en ge-
kwalificeerde 	diefstallen, 	vernielingen, 
mishandelingen, brandstichting, boedelbeslag, 
etc. Maar ook onderzoek voor andere korpsen en 
het natrekken van gegevens, zowel intern als by. 
op het stadhuis vallen daaronder. 

— Alle hiervoor genoemde onderzoekactiviteiten 
speelden zich af te Leiden; er is echter ook 
onderzoek dat door Leidse rechercheurs buiten de 
stad gedaan wordt. In totaal was dat in 4 weken 
25 uur ofwel 3% van de onderzoektijd. Het gaat 
hierbij uiteraard zowel om het horen van ver-
dachten of getuigen, alsmede het voeren van 
besprekingen met of het geven van assistentie 
aan rechercheurs van andere korpsen. 

d) vervoer yerdachten (1,6%) 
Ten behoeve van het verhoor van verdachten die el- 
ders in verzekering of bewaring zijn gesteld, is het 
een enkele maal nodig dat rechercheurs die ver- 
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dachten ophalen en weer terugbrengen. Hiervoor word 
in 4 waken 29 uur uitgetrokken, ofwel 1.6% van de 
netto werktijd. 

e) surveilleren/posten (5,1%) 
De recherche-surveillance an het posten door 
rechercheurs nem 94 werkuren in beslag (5.1%). 
Eon hoogst enkele keer komen doze activiteiten voor 
tijdens de vroege en late dienst. Dear staat tegen-
over dat de rechercheurs in vrijwel iedere nacht-
dienst tijd besteden eon surveilleren; posten komt 
veel minder voor. 

f) bemiddeling (1,57.) 
Aan bemiddeling in conflicten en geschillen be-
steedde de afdeling 29 uur, ofwel 1.5% van de netto 
werktijd. 

g) overleg met collega's/chefs (2,4%) 
Het formele overleg (zoals werkbespreking en appal) 
binnen de afdeling beliep 44 werkuren: 2.4% van do 
netto tijd. 

h) assistentie aen eon andere afdeling (3,1%) 
58 uur werd in totaal besteed aan assistentie aan 
eon andere afdeling, in de meeste gevallen eon of-
doling binnen de justitiale dienst zoals de afdeling 
Bijzondere Wetten. Gerelateerd eon de netto 
werktijd: 3,1%. 

i) contacten met andere korpsen (2%) 
Voar eon groat deel warden contacten met andere 
korpsen bepaald door informaties die gevraagd worden 
aan en door college's. Daze contacten kunnen zowel 
persoonlijk, via telefoon of via de telex tot stand 
komen. In toteal leaden doze activiteiten beslag OP 
37 uur van de netto werktijd, ofwel 2%. 

j) avenge contacten met derden (1,7%) 
Tot doze categorie worden gerekend contacten met on-
der moor de OvJ bij eon voorgeleiding, meat-
scheppelijk workers van de reclassering en 
advocaten. Hierean word 32 uur besteed. ofwel 
van de netto werktijd. 

k) ophalen en efgifte van goederen (2,7%) 
Doze categorie wordt grotendeels bepeald door op-
halen en efgifte van (brom)fietsen. De regelmatig 
terugkerende kijk- on verkoopdagen zijn hierin ook 
opgenomen. Het ophalen en afgeven van goederen 
kostte de afdeling 50 werkuren. dat wil zeggen 2,7X 
van de netto werktijd. 



1) commissies, bondswerk, e.d. (1,4%) 
Voor de diverse interne commissies waarbij een be-
perkt aantal rechercheurs betrokken is, alsmede voor 
het bondswerk van een enkeling werd 26 uur 
genoteerd, ofwel 1,4% van de netto werktijd. 

m) cursus, sport, schieten (1,2%) 
Voor het volgen van de B-cursussen, sportactivi-
teiten en de verplichte schietoefeningen ward in 4 
waken 22 uur uitgetrokken, dat wil zeggen 1,2% van 
de netto werktijd. 

n) diversen (1,5%) 
Onder het hoofd diversen vallen dan elle niet eerder 
opgesomde activiteiten. Als voorbeelden kunnen ge-
noemd worden het overleg met andere -niet 
justiti41e- diensten, het opmaken van een rapport 
voor de wijkagent e.d. Voor daze activiteiten werden 
28 werkuren opgevoerd: 1,5% van de netto werktijd. 

3.4 Twee categoriein rechercheurs 
Bij de afdeling Algemene Recherche zijn doorgaans 3 
rechercheurs belast met specifieke werkzaamheden, te we-
ten de afhandeling van schriftelijke stukken (aanvragen 
van buitenaf) an het onderzoek naar en dm verwerking van 
(brom)fietsdiefstallen. De overige 10 rechercheurs 
houden zich nauwelijks bezig met dit soort zaken. De 
drie voornoemde rechercheurs nemen echter wel werk-
zaamheden van de afdeling over indien dat vanwege de 
werkdruk noodzakelijk is. 
Vergelijkt men nu de verdeling van de netto werktijd van 
beide categoriegn rechercheurs, den krijgt men het 
volgende beeld. 
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rechercheurs 	overige 

	

belast met 	rechercheurs 
schr.stukken 

• 	 /fietsdiefst. 

	

abs. 	X 	abs. 	X 

netto tijd in uren 	368 	100,0 	1492 	100.0 
administratief work 	124 	33,7 	351 	23.5 

niet adm. work: 	 224 	66.3 	1141 	76,5 

-aanvang dienst 	 14 	3.8 	59 	4,0 
-opnemen aangiften/ 
meldingen a.h. 	bureau 	24 	6.5 	124 	8,3 
-het doen van onderzoek 	103 	28.0 	612 	41.0 
-vervoer verdachten 	- 	 29 	1,9 
-surveilleren/posten 	13 	3,5 	81 	5,4 
-bemiddeling 	 1 	0,3 	28 	1,9 
-overleg college's/chef 	7 	1,9 	37 	2,6 
-assistentie andere afd. 	16 	4.3 	42 	2.8 
-contacten met andere 
korpsen 	 12 	3,3 	25 	1,7 
-avenge contacten met 
derden 	 2 	0,5 	30 	2.0 
-ophalen/afgifte 
goederen 	 40 	10,9 	10 	0,7 

-commissies/bondswerk 	7 	1,9 	19 	1,3 
-cursus/sport/schieten 	1 	0,3 	21 	1.4 
-diversen 	 4 	1,1 	24 	1.6 
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label 9:  Nett° werktijd per activiteit voor twee groepen 
rechercheurs, in uren en percentages. 

Wet in de eerste pleats bij nadere beschouwing van doze 
tabel opvalt is, dat de rechercheurs belast met speci-
fieke werkzaamheden (schriftelijke stukken en 
brom/fietsdiefstallen) aanzienlijk moor administratieve 
handelingen verrichten dan de overige 10 rechercheurs: 
33,7% tegenover 23,5% van de totale netto werktijd. Dear 
stoat tegenover dat zij minder tijd besteden aan het 
doen van onderzoek. Op de inhoud van doze werkzaamheden 
wordt hierna nog teruggekomen. 
Veal meer tijd den de overige rechercheurs wordt besteed 
aan het ophalen en de afgifte van goederen in dit geval 
voornamelijk toe te schrijven aan ophalen van, kijkdagen 
voor en verkoop van fietsen on bromfietsen: 10,9 X 
tegenover 0.7% van de netto tijd. 

— de onderzoekwerkzaamheden 
Door de rechercheurs belast met de afhandeling van 
schriftelijke stukken en brom/fietsdiefstallen ward 



103 uur aan het doen van onderzoek besteed. Onder-
zoek naar brom/fietsdiefstallen kostte 25 werkuren 
(24,3%), onderzoek naar aanleiding van schriftelijke 
stukken in totaal 47 werkuren ofwel 45,6%. Opgeteld 
betekent dat bijna 70% van dezbeschikbare onderzoek-
tijd. 
De 'overige' rechercheurs besteedden 612 uur aan het 
doen van onderzoek. 
Zoals al eerder ward vermeld waren in de eerste twee 
weken van het WODC-onderzoek twee rechercheurs uit-
sluitend bezig met de opheldering van een bankover-
val. Gedurende 17 diensten waren zij met dit 
onderzoek bezig en noteerden daarvoor 178 werkuren. 
Dat wil zeggen dat er voor dit onderzoek alleen al 42 
overuren warden gemaakt: ruim 30%." 
Als men nu de onderzoekuren voor de opheldering van 
dit ene delict afzet tegen het totaal aantal onder-
zoekuren dat genoteerd werd door alle 'overige' 
rechercheurs (612 uur), dan betekent dat, dat ruim 
20% van alle onderzoektijd die hen ter beschikking 
stond werd uitgetrokken voor daze ene bankoverval. 
De overige 80% werd als volgt over de verschillende 
onderzoeksactiviteiten verdeeld: 
Voor onderzoek naar aanleiding van inbraken ward 55 
uur genoteerd (9%). Onderzoek in verband met winkel-
diefstal kostte 63 uur (10,3%); voor het aanhouden, 
horen en heenzenden van verdachten'van andere mis-
drijven noteerden zij 123 uur (20,1%), terwijl het 
horen van getuigen in verband met een misdrijf 27 
uur ofwel 4,4% van de onderzoektijd opeiste. 
De onderzoeken in verband met onnatuurlijke dood nam 
38 uur in beslag (6,2%), onderzoek buiten de stad 25 
uur (4,1%) en tenslotte de overige, niet nader te 
specificeren onderzoekactiviteiten 154 uur ofwel 
25,2%. 
Aan onderzoek naar brom/fietsdiefstallen noch aan 
onderzoek naar aanleiding van schriftelijke stukken 
besteedden deze rechercheurs enige tijd. 

3.5 Samenvatting 
Op basis van het verzamelde materiaal kan allereerst ge-
concludeerd worden dat ruim 25% van de netto werktijd 
van de Algemene Recherche gaat zitten in min of meer zui-
ver administratieve werkzaamheden zoals: het opmaken en 
afwerken van pv,s na afsluiting van het opsporingsonder-
zoek. Het lijkt er evenwel op dat de hoeveelheid admi- 

" Relateert men daze overuren aan het totaal aantal 
overuren gemaakt door de hale afdeling dan blijkt dit 
37% van elle overuren te zijn. 
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nistratie bij de recherche nog flink wat hoger ligt. Men 
denke daarbij by. aan de categoric 'opnemen van aan-
giften en meldingen' waarbij meestal alleen sprake is 
van schriftelijke vastlegging in standaard pv's. boar 
komt nog bij dat in het onderzoekmateriaal niet altijd 
onderscheid gemaakt Icon warden tussen administratieve en 
niet-administratieve handelingen bij de afwikkeling van 
eon misdrijf, by. indien de rechercheurs alleen maar 
'winkeldiefstal' noteerden. 
Neemt men dit alles in aanmerking dan is de conclusie 
waarschijnlijk gerechtvaardigd dat de tijd die uitge-
trokken wordt voor administratieve werkzaamheden tot 
ruim eon derde van de netto werktijd oploapt. 
Ongeveer eenzelfde proportie van de werktijd wordt be 
steed aan het feitelijk verrichten van onderzoek. Dear-
bij gnat het vooral am het aanhouden/horen van 
verdachten, het horen van getuigen, onderzoek op de 
pleats van het misdrijf e.d. Opvallend is dat edn enkel 
ernstig misdrijf -eon bankoverval- gedurende twee weken 
beslag legde op 36% van de beschikbare onderzoekuren. be 
overige onderzoekwerkzaamheden warden besteed aan eller-
lei andere misdrijvcn, waarbij inbraken en 
winkeldiefstal eon relatief belangrijke pleats innemen. 
Voor recherche-surveillance die vrijwel uitsluitend in 
de nachtelijke uren plaatsvindt is betrekkelijk weinig 
tijd beschikbaar : 5% van de netto werktijd. 
Resteert tenslotte bijna eon kwart van de beschikbare 
werktijd voor allerlei andere werkzaamheden, zoals het 
doornemen van interne informatie bij de aanvang van de 
dienst, overleg met buitenstaanders, vervoer van ver-
dachten, assistentie aan andere afdelingen, overleg met 
collega's en chef. Aan doze laatste activiteit besteedt 
men betrekkelijk weinig tijd en dan merendeels nog in 
formele werkbesprekingen. 
Op basis van het verzamelde materiaal ken men tot de -zij 
het voorzichtige- schatting komen dat ruim driekwart van 
alle activiteiten van de rechercheurs zich op het bureau 
afspelen en niet daarbuiten. 



4 GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT 1976 Till 1979 

Nadat in de vorige twee hoofdstukken is gekeken naar de 
eerste afwikkeling bij de recherche van aangiften en 
meldingen en vervolgens naar de activiteiten van de 
rechercheurs, wordt in dit hoofdstuk beschreven wat de 
resultaten zijn in termen van opheldering van ter kennis 
gekomen misdrijven. Daartoe wordt een overzicht gegeven 
van de geregistreerde criminaliteit en de ophelderings-
percentages over vier opeenvolgende jaren. 
Bij de beschrijving van de trends in de geregistreerde 
criminaliteit (Wetboek van Strafrecht) over de jaren 
1976 t/m 1979 voor de stad Leiden, zijn als contrast 
landelijke cijfers over dezelfde jaren gebruikt. De ge-
gevens zijn ontleend aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.°I 
Aangezien het Leidse project gericht is op de.werk-
zaamheden van de afdeling Algemene Recherche zijn de 
cijfers gecorrigeerd in die zin, dat zedendelicten en 
misdrijven 'bijzondere wetten' uit de statistieken zijn 
verwijderd. Het was evenwel niet mogelijk te corrigeren 
voor misdrijven die ter kennis komen van en opgehelderd 
worden door de afdeling kinderpolitie. 

4.1 Misdrijven ter kennis gekomen van de politic 

Landelijke cijfers 
De eerder genoemde correctie in aanmerking genomen, 
kwamen volgens de CBS-statistieken in het jaar 1976 
366.747 misdrijven ter kennis van de Nederlandse 
politie. In 1979 waren dat er in totaal 417.692, een 
stijging van bijna 14% ten opzichte van 1976. 
Het stijgingspercentage bedroeg jaarlijks: 

	

1976- 1977 	+3,2% 
1977 - 1978  

	

1978 - 1979 	+8,5% 

°I Gekwalificeerde diefstal inclusief diefstal met ge-
weld; sinds 1978 wordt diefstal met geweld (art. 312) 
door het CBS apart genoteerd. 
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Binnen de totale geregistreerde criminaliteit nemen drie 
misdrijfcategorieUn eon belangrijke pleats in: met name 
diefstal, zowel eenvoudig als gekwalificeerd en in wet 
mindere mate vernielingen. 

rebel 10:  Aandeel van eenvoudige diefstal, gekwalifi-
ceerde diefstal en vernieling in de geregis-
treerde criminaliteit van Nederland, in 
percentages. 

1976 	1977 	1978 	1979 

a. eenv. diefstal 
b. gekwal. diefstal 
C. vernieling 

a+b+c 
totaal Wv5 x) 

57,2 	55,0 	52,0 	50,0 
29,4 	29,4 	30,0 	31,9 
6.1 	8,1 	9,6 	10,1 
92,7 	92,5 	91,6 	92,0 

100 	100 	100 	100 

X) Met uitzondering van zedendelicten en misdrijven 
'bijzondere wetten' 

Beziet men doze tabel in hear totaliteit, dan blijkt dat 
de genoemde drie misdrijfcategorieen over eon periode 
van vier opeenvolgende jaren eon stable' aandeel in het 
geheel innemen, rond de 92%. 
Binnen de drie categorieEn hebben echter in de loop van 
de tijd wet verschuivingen plaatsgevonden: het aandeel 
van de eenvoudige diefstal is afgenomen van 57% near 
50%; absoluut gezien is het aantal vrij stable'. Dear 
staat tegenover dat het relatieve aandeel van gekwalifi-
ceerde diefstal wel wet en dat van vernieling sterker is 
toegenomen. Absoluut gezien is de stijging voor beide 
aanzienlijk: gekwalificeerde diefstal on vernieling zijn 
dan oak goeddeels verantwoordelijk voor de stijging van 
de geregistreerde criminaliteit in Nederland. 

Leidse oil -Fars  

In 1976 kwamen in Leiden 4354 van de genoemde misdrijven 
ter kennis van de politie, terwijl dat or in 1979 5089 
waren, dat wil zeggen een stijging van bijna 17%. Jaar-
lijks bedroeg het stijgingspercentage: 
1976 - 1977 	-1.0% 
1977 - 1978  
1978 - 1979  

Oak in Leiden nemen de categoriebn eenvoudige, gekwali-
ficeerde diefstal on vernieling het grootste deel van 
het totaal voor hun rekening. 



Tabel 11: Aandeel van eenvoudige diefstal, gekwalifi-
ceerde diefstal en vernieling in de geregis-
treerde criminaliteit van Leiden, in 
percentages. 

1976 	1977 	'1978 	1979 

a. eenv. diefstal 	58,9 	61,8 	62,7 	58,3 
b. gekwal. diefstal 	23,6 	20,7 	16,0 	22,0 
c. vernieling 	 9,6 	10,8 	11,5 	11,0 

a+b+c 	 92,0 	93,2 	90,2 	91,6 
totaal WvS *) 	100 	100 	100 	100 

*) Met uitzondering van zedendelicten en misdrijven 
'bijzondere wetten' 

Vergelijking met de landelijke cijfers laat zien dat oak 
hier am en nabij de 92% van de geregistreerde 
criminaliteit toegeschreven kan worden aan drie mis-
drijftypen. 
Vanwege de kleinere aantallen in Leiden is de kans groot 
dat er' meer fluctuaties, zowel absoluut als relatief, 
optreden en ook hier is dat het geval. Desondanks kan men 
constateren dat het aandeel van eenvoudige diefstal vrij 
constant is, ongeveer 60%. Landelijk daalde het aandeel 
van 57 naar 50%. 
Het aandeel van gekwalificeerde diefstal ligt in Leiden, 
de schommelingen in aanmerking genomen, een kleine 10% 
lager den landelijk. Het relatieve aandeel van ver-
nieling lag in 1976 in Leiden al hoger dan landelijk en 
blijft redelijk constant. Betrekt men de absolute aan-
tallen erbij, dan is voor eenvoudige diefstal alsook 
voor vernieling over de jaren een stijging van ongeveer 
15% te zien. 
Waren landelijk gekwalificeerde diefstal an vernieling 
goeddeels verantwoordelijk voor de stijging van de gere-
gistreerde criminaliteit, in Leiden zijn het vooral een-
voudige diefstal en vernieling. 

4.2 De ophelderingspercentages 

Landeliike ciifers 
In de periode 1976-1979 steeg het aantal opgehelderde 
misdrijven landelijk met 4% van 94.253 tot 99.384. Onge-
veer driekwart van alle ophelderingen komt voor rekening 
van eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal en 
vernieling. Dit beeld blijft over de periode van vier 
jaar vrij constant. Het ophelderingspercentage voor het 
totaal van de geresistreerde criminaliteit ligt am en 
nabij de 25%, maar verschilt nogal voor de diverse 
misdrijfcategorieen. 
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label 12:  Ophelderingspercentages in Nederland voor 
vier misdrijfcategorieOn. 

1976 	1977 	1978 	1979 

eenv. diefstal 	 16.6 	17.0 	17,2 	17.2 
gekwal. diefstal 	29,9 	25,3 	24,1 	22.2 
vernieling 	 28,0 	25.1 	24.9 	21,4 
overige misdrijven 	83.1 	81,1 	75,4 	74.1 
totaal 	 26.1 	24.9 	24,9 	23,8 

Uit de tabel blijkt dat de categoria toverige ,  mis-
drijven een aanzienlijk grotere kans hebben opgehelderd 
to warden dan diefstallen en varnielingen. Het ophel-
deringspercentage voor eenvoudige diefstal is ralatief 
het laagst met ongeveer 17% en blijft tamelijk stabiel. 
Het ophelderingspercentage voor gekwalificeerde diet-
stal laat eon duidelijke dating zien van 30% naar 22%. 
Tenslotte daalden de ophelderingen van vernielingen 
eveneens. van 28% naar 21%. 

Leidse ciifers 
Oak in Leiden ligt het totale ophelderingspercentage 
over de jaren 1976-1979 rand de 25%. Dit beeld komt duo 
stork overeen met de landelijke cijfers. 

label 13:  Ophelderingspercentages in Leiden voor vier 
misdrijfcategorieOn. 

1976 	1977 	1978 	1979 

eenv. diefstal 	11.8 	17,1 	15.6 	14,1 
gekwal. diefstal 	37,1 	33,6 	31,6 	32.7 
vernieling 	 30,7 	30,7 	25,8 	23,1 
avenge misdrijven 	83,0 	74.9 	63,3 	80,3 
totaal 	 25.3 	25,9 	23.9 	24,8 

Hoewel het totale ophelderingspercentage in Leiden nach 
in positieve noch in negatieve zin afwijkt van hot 
landelijk ophelderingspercentage, zijn or wel ver-
schillen voor de diverse misdrijven. net  percentage op-
gehelderde eenvoUdige diefstallen blijft in Leiden 
enigszins achter bij het landelijke percentage, terwijl 
het percentage voor gekwalificeerde diefstal ruim boven 
het landelijk niveau flat. Zagen wij landalijk eon 
dalende trend met betrekking tot de ophelderingen van 
vernielingen, eenzelfde trend kan ook in Leiden vests's-
staid warden. 



4.3 Samenvatting 
Samengevat kan uit de gegevens van de geregistreerde 
criminaliteit voor Leiden het volgende geconcludeerd 
worden. 
De stijging van de geregistreerde criminaliteit over de 
periode 1976-1979 wijkt in Leiden niet stark af van de 
landelijke trend: 17% tegenover 14%. 
Meer dan 90% van het totaal kan worden toegeschreven aan 
drie misdrijftypen: eenvoudige diefstal, gekwalifi-
ceerde diefstal en vernieling. Dit is niet alleen in 
overeenstemming met datgene wat bij het 
observatie-onderzoek ward vastgesteld, maar an is tevens 
een duidelijke paralel tussen de Leidse an de landelijke 
situatie. Eenvoudige diefstal komt in Leiden relatief 
vaker voor, gekwalificeerde diefstal daarentegen minder 
vaak. 
Landelijk is de stijging van de criminaliteit vooral toe 
te schrijven aan gekwalificeerde diefstal en vernieling, 
in Leiden met name aan eenvoudige diefstal en 
vernieling. 
Er is een duidelijke overeenkomst tussen het landelijke 
ophelderingspercentage an het Leidse; het totaalpercen-
tage bedraagt ongeveer 25%. De ophelderingen voor gekwa-
lificeerde diefstallen liggen in Leiden ruim boven het 
landelijk ophelderingspercentage, terwijl het bij ver-
nielingen wat hoger ligt en bij eenvoudige diefstal lets 
lager dan landelijk. 
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5 RECHERCHE-OUTPUT EN AFHANDELING DOOR HET OM 

Als laatste deel van het onderzoek is een aantal as-
pecten van de output van de Leidse recherche near het 
Openbaar Ministerie (OM) en de afhandeling van zaken 
door laatstgenoemde instantie nader bekeken. Hierbij 
is, in tegenstelling tot wet bij de analyse van de gere-
gistreerde criminaliteit gebeurde, wel onderscheid 
gemaakt tussen zaken verwerkt door de Algemene Recherche 
en zaken ingezonden door de kinderpolitie. Alleen zaken 
van de Algemene Recherche zijn geanalyseerd. 
Om inzicht te krijgen in de output van de recherche naar 
het parket en de afhandeling door het OM, is gebruik ge-
maakt van een dossieranalyse. Daze hield in dat eerst op 
het parket werd nagegaan welke zaken binnen een bepaalde 
periode warden ingeschreven en hoe de afhandeling door 
het OM was. Daarbij gaat het om de vraag vervolgt de 
officier van justitie al of niet en welke strafbare 
feiten resulteren eerder in een vervolging den in een 
sepot of omgekeerd? 
Vervolgens is bij de politie aan de hand van een aantal 
criteria nagegaan of er verschillen zijn tussen zaken 
die (later) wel en zaken die niet vervolgd worden. Hier-
toe werden de processen verbaal (pv's) als ingang ge-
kozen. 
Iedere tweede zaak van. de Algemene Recherche die in de 
periode tussen 1 juni 1979 en 1 juni 1980 in het parket-
register in Den Haag was ingeschreven, ward in het 
onderzoek betrokken, in totaal 235 zaken. 

5.1 De analyse van de processen verbaal 
Bij de analyse.  van de processen verbaal staan twee vra-
gen centraal: enerzijds de vraag near de ernst van de 
opgehelderde misdrijven, anderzijds de vraag near de 
werklast voor de rechercheurs. Hoewel dit laatste aspect 
achteraf via deze ingang moeilijk is vast te stellen 
zijn er toch eon beperkt aantal indicatoren voor de be-
lasting van de recherche-afdeling, zoals het aantal 
rechercheurs dat aan een zaak werkt, het aantal pagina's 
dat eon pv telt en de tijdsduur van het onderzoek. 
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Be ernst van het misdriif 

Voor de vaststelling van de ernst van het misdrijf zijn 
uit de pv's de volgende gegevens overgenomen: het aantal 
verdachten, inverzekeringstelling, het aantal opgehel-
derde strafbare feiten, geldwaarde van het gestolene of 
de schade en lichamelijk letsel. 

Bij de 235 zaken waren in totaal 339 verdachte personen 
betrokken. Van 66,1 enkele verdachte is sprake in ruim 
70% van elle zaken, in 18% van de gevallen gaat het om 
twee personen. 

40 meal werd een verdachte inverzekering gesteld. Gere-
lateerd aan het toted l aantal verdachten is dat 12%. BU 
eon ruime meerderheid wordt inverzekeringstelling dus 
niet toegepast. Als dat wel het gavel is duurt zij gemid-
deld 2,3 dagen. 

Door de recherche werden in de pv's 284 opgehelderde 
strafbare feiten volledig uitgewerkt. Daarbij moat ver-
meld worden dat het in 83% om 44n strafbaar feit ging en 
in 14% am twee strafbare fei ten. 

Indien er sprake was van eenvoudige of gekwalificeerde 
diefstal, on dat was 135 meal het geval, liep de 
financifile waarde van het gestolene uiteen van enkele 
guldens tot f.31.200-,. Zeven meal ging het am eon po-
ging tot diefstal en was or dus aeon sprake van de waarde 
van het gestolene. 
Het gemiddelde bedrag voor die gevallen waarbij inder-
daad sprake was van eon gestolen goad en de waarde ook 
nog bekend, bedroeg bijna f.1.800-,. In de helft van al 
deze zaken was de waarde van het gestolene niet meer don 
f.200.-. 

Wanneer er sprake was van andere financifile schade (66 
meal), kwam dat neer op eon gemiddelde van f.1.600-p. 
Dit bedrag wordt in sterke mate bepaald door een uitzon-
derlijk hone schadepost van ruim f.93.000,-. In 50% van 
de gevallen lag het sChadebedrag nl. beneden de f.600-,. 

In 42 pv's werd lichemelijk letsel vermeld; 25 meal ging 
het daarbij om relatief light en 17 maal om relatief 
zwaar letsel. 

De werkzaamheden van de recherche  

In de eerste pleats is nagegaan hoeveel rechercheurs be-
zig waren met de opheldering en uitwerking van een be-
paalde zaak. Aim criterium word daartoe genomen het 
aantal verbalisanten dat het pv uiteindelijk 
ondertekent. 
In 55% van het totaal aantal zaken blijkt slechts den 
rechercheur zich met het onderzoek to belasten. Bij 37% 



waren twee rechercheurs betrokken. Het komt zelden voor 
dat meer dan twee rechercheurs zich met een zaak bezig-
houden. 

Om een tweede indicatie te krijgen van de hoeveelheid 
werk die aan de afwerking van een zaak vastzit, is ver-
volgens gekeken naar het aantal bladzifden dat een pv 
bevat, met uitzondering van de vaste standaardformu-
lieren die bijgevoegd zijn. 
Het aantal pagina's variaerde bij de 235 zaken van mini-
meal twee tot maximaal 92. In totaal besloegen alle pv's 
tezamen 2734 bladzijden, dat wil zeggen een gemiddelde 
van bijna 12. Bij ruim de helft van de pv's warden niet 
meer dan 9 getypte bladzijden geteld. 

Een derde indicator die enig zicht geeft op de werklast 
van de afdeling is de tijdsduur van het totale 
recherche-onderzoek. De duur van dat onderzoek vanaf een 
heterdaad/aangifte tot an met het sluiten van het pv va-
riberde sterk en wel van 0 tot 468 dagen. Nul dagen 
werden genoteerd Indian het onderzoek op dezelfde dag 
ward afgesloten als waarop het was gestart. Dit was in 
14% van de zaken het gavel. De helft van alle zaken was 
binnen een periode van 2 A 3 waken afgesloten, terwijl de 
gemiddelde tijdsduur van het onderzoek anderhalve maand 
(43 dagen) was. 

Teneinde een overstep te kunnen maken van de analyse van 
de processen verbaal near het afhandelingsbeleid van het 
OM, is ook het tijdverloop tussen de sluiting van het pv 
door de rechercheur en de verzending near het parket na-
der bekeken. Er is een grote variatie in de tijd tussen 
afsluiting an verzending: van 0 tot 270 dagen. De gemid-
delde tijdsduur bedroeg ruim een maand en de helft van 
alle pv's ward binnen 25 dagen near het parket 
verzonden. Zeven van de 235 pv's warden op dezelfde dag 
near het parket verzonden als waarop zij waren gesloten. 
Semen met de onderzoektijd bedroeg tenslotte de tijd 
tussen de start van het onderzoek en de verzending near 
het parket gemiddeld ruim 75 dagen, dat wil zeggen 2,5 
maand. 

5.2 De afhandeling door het OM 
Van de 235 zaken van de Leidse Algemene Recherche die in 
de periode tussen 1 juni 1979 an 1 juni 1980 bij het par-
ket warden ingeschreven, zijn er 78 door het ON 
vervolgd, 91 geseponeerd, 21 ad informandum gevoegd, 2 
overgedragen aan man andere OvJ. Bij de afsluiting van 
het dossieronderzoek (eind november 1980) waren er 43 
zaken nog niet in behandeling genomen. 
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label 14:  Wijze van afhandeling door het OM. 

afhandeling abs. 

vervolging 	 78 	33,2 
technisch sepot 	 26 	11.1 
beleidssepot 	 65 	27.6 
ad info. gevoegd / andere OvJ 	23 	9,8 
nog niet behandeld 	 43 	18,3 

235 	100 

Uit de tabel blijkt dat 42% van de zaken (inclusief 21 
voegingen) resulteerde in een vervolging en 39% in een 
sepot. Laat men de zaken die nog niet waren behandeld 
buiten beschouwing don zijn de percentages respec-
tievelijk 51 voor vervolging en 47 voor sepot. 

Bij de 192 behandelde zaken kon 160 meal den enkel 
strafbaar feit ten laste Norden gelegd (83%). 32 meal 
was er sprake van meerdere strafbare feiten die in het pv 
werden vermeld. 
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat bij eon meervou-
dive ten laste legging eerder vervolgd worth clan bij eon 
enkelvoudige (55% tegenover 44%), het verschil is echter 
statistisch gezien niet significant. 

Om een inzicht te krijgen in het afhandelingsbeleid voor 
diverse misdrijftypen is als ingang genomen die zaken 
waarbij slachts een strafbaar feit aan de orde was. Dit 
omdat, indien er sprake is van meerdere strafbare 
feiten, de combinaties dermate gevariBerd zijn dat een-
duidige uitspraken vrijwel onmogelijk zijn. Het gaat 
hierna den ook cm 160 van de 192 door het OM afgehandelde 
zaken. 

label 15:  Enkelvoudiga zaken afgehandeld door het OM, 
naar type misdrijf. 

type misdrijf 	 abs. 

eenvoudige diefstal 
gekwalificeerde diefstal 
vernieling 
overige misdrijven 

68 	42,5 
26 	16,3 
25 	15,6 
41 	25,6 

160 	100 

De tabel laat zien dat nagenoeg driekwart van de enkel- 
voudige 	zaken 	behoort 	tot 	de 	categorieBn 



eenvoudige/gekwalificeerde diefstal en vernieling. Er is 
dan ook een duidelijke paralel met datgene wat reeds 
eerder in verband met de geregistreerde criminaliteit en 
de ophelderingspercentages beschreven is. De drie ge-
noemde Misdrijven leggen -vanwege hun aantal- beslag 
op het leeuwendeel van politie-en OM-capaciteit. 

De afdoening van het ON naar type misdrijf wordt in de 
volgende tabel weergegeven. 

label 16: Afdoening door het OM, naar type misdrijf, in 
percentages. 

ver- 	sepot voeging/ 
volging 	 overdracht 

eenv. diefstal (N=68) 
gekw. diefstal (N=26) 
vernieling (N=25) 
overige misdr. (N=41) 

32,4 
42,3 
56,0 
36,6 

60,3 
26,9 
36,0 
51,2 

7,4 
30,8 
8,0 
12,2 

De belangrijkste conclusie die aan de hand van deze cij-
fers getrokken kan worden is dat eenvoudige diefstal 
significant meer geseponeerd wordt dan gekwalificeerde 
diefstal en vernieling. Het verschil Met de categorie 
'overige misdrijven' is statistisch niet significant. 
Dat geldt overigens ook voor de verschillen tussen ge-
kwalificeerde diefstal, vernieling en 'overige' 
onderling. 
Tenslotte zij nog opgemerkt dat binnen de categorie 
'avenge misdrijven' mishandeling een belangrijke plaats 
innam: 22 van de 41. Van deze mishandelingen werd 59% 
vervolgd, 36% geseponeerd en 5% gevoegd. Andere mis-
drijven die onder de noemer 'overig' vallen, zijn onder 
meer misdrijven tegen de openbare orde, tegen het leven, 
bedreiging, bedrog, belediging, heling etc. Van deze 
restgroep van 19 misdrijven, wend 11% vervolgd, 78% 
geseponeerd en 11% gevoegd. 

In totaal werd van de 192 door het OM behandelde zaken 
47% geseponeerd. Omdat per 1 oktober 1979 op het Haagse 
parket nieuwe sepotgronden, opgesteld door de 'Werkgroep 
rubricering sepotgronden' waren ingevoerd, is op uit-
drukkelijk verzoek van het ON een heranalyse van het ma-
teriaal uitgevoerd. Een aantal sepotgronden was namelijk 
vervallen, andere hadden inhoudelijk een andere beteke-
nis gekregen, terwijl de onderzoekers de oude 
rubricering hanteerden. Bij een totaaloverzicht van de 
sepotgronden zouden don onvergelijkbare grootheden onder 
een noemer gebracht worden. Vandaar dat in de volgende 
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tabel enkel de uiteindelijke afdoening door het OM wordt 
gagaveat zander de daarbij gehanteerde sepotgronden. 
15 van de 192 door het OM behandelde zaken waren nor 
eerdergenoemde datum afgedaan, 177 erna. 

label 17:  Afdoening door het OM, voor en na 1 oktober 
1979. 

voor 1/10 	na 1/10 	totaal 
abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 

vervolging 	 78 44;1 	78 40,6 
sepot 	 10 66,6 	81 45,8 	91 47,4 
ad info. ge- 
voegd/andere 
OvJ 	 5 33,4 	18 10,1 	23 12,0 

15 100 	177 100 	192 100 

Zoals uit tabel 14 al bleek, komen beleidssepots vaker 
voor dan technische sepots: in meer dan de helft van de 
sepots is or sprake van eon beleidssepot. Binnen doze 
categorie is de geringe ernst van het strafbaar felt een 
belangrijke reden om niet tot vervolging over te gaan. 
Dit komt nogal eens voor als het gaat om eenvoudige dief-
stal. 
Binnen de categorie technische sepots is de belang-
rijkste grond het ontbreken van voldoende wettige be-
wijsmiddelen. 

Vervolgens zijn eon aantal criteria die neergelegd waren 
in de dossiers in relatie gebracht met het vervolgings-
beleid van het OM. 
In de eerste pleats was dat de recidive van de verdachte. 
Bij 35% van alle zaken waren de verdachten 
first-offender, de overigen recidivist. Laat men de 
technische sepots buiten beschouwing, dan worden zaken 
waarbij first-offenders betrokken,zijn vaker geseponeerd 
dan wanneer het gaat om recidivisten (57% tegenover 
38%). Het verschil is statistisch significant. 
In de tweede pleats is gekeken naar schade en lichame-
lijk letsel. Als er al sprake is van lichamelijk letsel 
bij het slachtoffer worden zaken met relatief zwaar let-
sel eerder vervolgd dan wanneer het gaat om relatief 
licht ,letsel. Ook bier is het verschil significant. 
Dergelijke verschillen zijn er niet bij financiBle scha-
de. 

Tenslotte word eon verschil gevonden met betrekking tot 
de tijdsduur van het onderzoek van de recherche. Bij 
geseponeerde zaken lag doze tijdsduur aanmerkelijk hoger 



dan bij vervolgde zaken: gemiddeld 51 tegenover 29 
dagen. Dit zou de conclusie kunnen rechtvaardigen dat 
bij de recherche minder ernstige zaken telkens opnieuw 
een lagere prioriteit krijgen in de afwerking omdat aan 
ernstiger gevallen die zich aandienen permanent voorrang 
moet worden gegeven. 

5.3 Samenvatting 
Indien men op basis van dit dossieronderzoek uitspraken 
wil doen over de output van de Algemene Recherche naar 
het OM, dan kan in de eerste plaats geconcludeerd worden 
dat deze voor eon groot deel bepaald wordt door niet al 
to ernstige misdrijfzaken. De ernst van het misdrijf 
word daarbij geindiceerd door: het aantal verdachten, 
inverzekeringstelling, -  het aantal opgehelderde Mi5-  

drijven, financi81e schade on eventueel letsel. 
De pv's die door de politie naar het parket worden ver-
zonden bestaan voor eon aanzienlijk deel uit eenvoudige 
diefstal, gekwalificeerde diefstal on vernieling. 
Voorts is het opmerkelijk dat de tijdsduur tussen de 
start van het onderzoek on de verzending naar het parket 
gemiddeld ongeveer 2,5 maand duurt. Daarvan komt 1,5 
maand voor rekening van het onderzoek on de afwerking 
van de zaak door de rechercheurs on een maand voor ver-
dere administratieve verwerking op het politiebureau. 
Van alle zaken die door het OM zijn behandeld word 51% 
vervolgd on 47% geseponeerd. De overige zaken werden 
overgedragen naar eon ander parket. 
Eenvoudige diefstallen worden vaker geseponeerd dan an-
dere misdrijven. 
In meer dan de helft van de geseponeerde zaken gaat het 
om eon beleidssepot en de geringe ernst van het misdrijf 
is in die gevallen eon belangrijke sepotgrond. Doze komt 
nogal vaak voor els het gaat om eon eenvoudige diefstal. 
Bij de technische sepots wordt de sepotgrond 'goon wet-
tig bewijs' frequent gehanteerd. 
Indien eon misdrijf door een first-offender gepleegd is 
wordt or eerder geseponeerd dan wanneer het om eon 
recidivist gaat. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De probleemstelling van het bier beschreven inventa-
riserende onderzoek is vooral gericht geweest op de in-
put en output van het politiele en justitiele systeem, 
i.c. de Algemene Recherche en het OM. Omdat het onder-
zoek uiteindelijk men aanzet zou moeten geven tot men 
zg. politie-experiment, heeft de nadruk vooral op het 
functioneren van de recherche gelegen. Voor men beter 
zicht op wat zich binnen het systeem afspeelt is gebruik 
gemaakt van verschillende onderzoektechnieken. Aller-
eerst is door middel van men observatiestudie bekeken op 
wat voor wijze men eerste afhandeling plaatsvindt van 
aangiften en meldingen vanuit het publiek. Vervolgens is 
met behulp van een tijdbestedingsonderzoek getracht in-
zicht te krijgen in de activiteiten van de rechercheurs. 
In de derde plaats zijn de ontwikkelingen van de.gere-
gistreerde criminaliteit en de ophelderingspercentages 
in het onderzoek betrokken waarna tenslotte aan de hand 
van dossieranalyses men koppeling is gelegd tussen de 
door de recherche opgehelderde misdrijven en het vervol-
gingsbeleid van het OM. 

• In dit hoofstuk zullen men aantal resultaten uit het 
Leidse onderzoek nogmaals op een rij gezet worden waarna 
in de conclusies ook gerefereerd zal worden aan buiten-
landse bevindingen en resultaten van onderzoek bij de 
recherche in Nederland, zoals Enschede en Utrecht. 

6.1 Samenvatting 

a) Het observatie-onderzoek bij wachtcommandant en 
rechercheurs. 
Tijdens het eerste contact tussen men bezoeker en de 
wachtcommandant van de Algemene Recherche wordt in 
feite pas duideljk welke zaken wel en welke niet 
voor eventuele vervolgactiviteiten op de afdeling in 
aanmerking komen. Een eerste selectie van het werk-
aanbod wordt dan ook door de wachtcommandant gemaakt 
en aldus neemt hij men centrale positie in. Wordt 
hij geconfronteerd met zaken waarbij overduidelijk 
sprake is van men misdrijf, dan worden die in de 
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meeste 	gevallen 	doorverwezen 	naar 	de 
afdelingsrechercheurs. tenzij de afdeling 
kortstondig overstelpt worth met aangiften of wan-
neer geen van de rechercheurs aanwezig is. In dat 
geval handelt de wachtcommandant de zaken in eerste 
instantie zelf at. 
Voor zover het misdrijven betreft wordt het werkaan-
bod bij de afdeling vooral bepaald door aangiften 
van eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal en 
vernieling. 
De afdelingsrechercheurs vervullen roulerend de zg. 
opvangtaak. De aangiften die zij tijdens deze dienst 
opnemen warden door hen in eigen beheer gehouden; de 
beslissing am wel of niet tot verdere opsporingsac-
tiviteiten over to gaan wordt individueel genomen. 
Het contact tussen aangever en rechercheur is meest-
al van betrekkelijk korte duur en bij het opmaken 
van het aangifte-pv is de vraagstelling van de 
rechercheur weinig expliciet gericht op specifieke 
opsporingsaanwijzingen. Oak de aanwijzingen van de 
aangever zijn over het algemeen vrij globaal. De 
meeste aangiften resulteren dan ook direct in eon pv 
onbekende dader en warden -voorlopig- opgelegd. 
Nadat het aangifte-pv is opgemaakt worth door de 
rechercheurs nauwelijks enige informatie over het 
verdere verloop van de zaak aan de slachtoffers ver-
strekt. 

b) Het tijdbestedingsonderzoek bij de rechercheurs. 
Eon aanzienlijke hoeveelheid van de 
recherchecapaciteit wordt gestoken in administra-
tieve handelingen: vooral het opmaken en afwerken 
van processen verbaal. Inclusief het opmaken van 
aangifteverbalen beslaat de administratie ruim een-
derde van de beschikbare werktijd. 
Eenzelfde deel van de capaciteit staat ter be-
schikking voor het feitelijk verrichten van ander-
rook. vooral het aanhouden on boron van verdachten. 
Uit het onderzoek is gebleken dat án enkel ernstig 
misdrijf de werklast van de recherche in sterke mate 
kan bepalen. 
Recherche-surveillance wordt relatief weinig uitge-
voerd on nagenoeg uitsluitend tijdens de nachtelijke 
uren. 
Over het algemeen worden de werkzaamheden van de 
rechercheurs in meerderheid op het bureau uitgevoerd 
on niet daarbuiten; eon ruwe schatting levert een 
verhouding op van 3 : I. 
Aan werkbesprekingen of overleg met eon min of moor 
formeel karakter wordt op de afdeling betrekkelijk 
weinig tijd besteed. 



c) Geregistreerde criminaliteit en ophelderingspercen-
tages. 
Zoals ook al eerder werd vastgesteld wordt het werk- 
aanbod bij de recherche vooral bepaald door eenvou- 
dige 	diefstal, 	gekwalificeerde 	diefstal 	en 
vernieling. De stijging van de criminaliteit in 
Leiden, die overigens redelijk in de pas loopt met 
de landelijke, kan met name worden toegeschreven aan 
eenvoudige diefstal en vernieling. Landelijk komt de 
stijging vooral voor rekening van gekwalificeerde 
diefstal en vernieling. Het totale ophelderingsper-
centage ligt in Leiden op ongeveer 25%; hetzelfde 
cijfer ziet men ook landelijk. Bij de opheldering 
van gekwalificeerde diefstal is de Leidse recherche 
in verhouding tot het landeljke beeld, het meest 
succesvol. 

d) De output van de recherche naar het OM. 
De output van de Algemene Recherche naar het OM be-
staat, uitgaande van de aantallen pv's, in meer-
derheid uit niet al te ernstige misdrijven. Er is 
dan ook een duidelijke lijn te onderkennen vanuit de 
observaties via de geregistreerde criminaliteit bij 
de politie naar de dossiers op het parket. Het OM 
blijkt eveneens hoofzakelijk met eenvoudige dief-
stallen, gekwalificeerde diefstallen en 
vernielingen geconfronteerd te worden. 
Van de zaken die door het OM in behandeling zijn ge-
nomen resulteerde 51% in een vervolging, 47% werd 
geseponeerd. Eenvoudige diefstallen warden vaak af-
gedaan met een beleidssepot, waarbij de geringe 
ernst van het feit een belangrijke overweging is. 
Zaken waarbij first-offenders betrokken zijn worden 
eveneens relatief vaak geseponeerd. 

6.2 Conclusies 
Het WODC-onderzoek in het Leidse politiekorps had tot 
doel een aanzet to geven tot een experimenteel project 
bij de afdeling Algemene Recherche. Een andere werk-
wijze binnen de afdeling zou moeten leiden tot een 
effectievere en effici4ntere aanpak van de kleine 
criminaliteit waarvan de politie kennis neemt. 
Omdat het nog maar de vraag is of recherche-activiteiten 
een directe invloed hebben op het criminaliteitsniveau 
als zodanig, zou de inhoud van het project vooral ge-
richt zijn op een belangrijke randvoorwaarde ter be-
heersing van de criminaliteit, namelijk een 
prioriteitenstelling in overleg met het OM, teneinde to 
komen tot een selectieve werkwijze van rechercheurs bij 
de afhandeling van binnengekomen zaken. 
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Om tot eon verantwoorde prioriteitenstelling to komen is 
het in de eerste pleats noodzakelijk de input van mis-
drijven bij de recherche en de verwerking daarvan nader 
to bezien. Vervolgens is het, in verband met de af-
stemming tussen recherche on OM. van belang ook het ver-
volgingsbeleid van justitie daarbij to betrokken. 

Zowel uit het observatie-onderzoek als uit eon analyse 
van de politieregistratie bleek dat drie misdrijven, to 
weten eenvoudige diefstal, gekwalificoerde diefstal en 
vernieling ongeveer 90% van de input bij de Algemene 
Recherche bepalen. Tweederde daarvan komt voor rekening 
van eenvoudige diefstal. 
Hoewel de ophelderingspercentages variOren, komt dit 
percentage voor de genoemde delicten niet hoger dan 20%. 
Eenvoudige diefstal scoort verhoudingsgewijs het laagst, 
gekwalificeerde diefstal het hoogst. 
Het beeld dat bier wordt geschetst geldt niet alleen 
voor Leiden, maar leapt aardig paralel met de landelijke 
situatie. Wanneer het den ook gaat om het stollen van 
prioriteiten en eon selectieve werkwijze van de 
recherche, moge het duidelijk zijn dat juist het terrein 
van diefstal en vernieling daartoe de meeste moge-
lijkheden biedt. Oat geldt dan tevens voor het OM omdat 
ook daar de input in sterke mate bepaald wordt door dief-
stal en vernieling. 
Van doze input van misdrijven, opgehelderd door de Alge-
mene Recherche, wordt door het ON 51% vervolgd en 47% 
geseponeerd. Het hoogste sepotpercentage (60%) komt voor 
bij eenvoudige diefstal, veelal vanwege de geringe ernst 
van het gepleegde feit. Wellicht ten overvloede zij or 
hier nogmaals op gewezen dat seponering door het ON niet 
betekent dat er helemaal niets gebeurt. Zo wordt menige 
verdachte ofwel schriftelijk of mondeling ten parkette 
berispt. 
Hoewel het onderzoek in Enschede met betrekking tot de 
geregistreerde criminaliteit op een aantal punten af-
wijkt van het Leidse, omdat ook andere afdelingen dan 
alleen de Algemene Recherche daarin betrokken waren, le-
vert het zowel wet betreft de ophelderingspercentages 
alsmede het vervolgingsbeleid van het OM vrijwel iden-
tieke resultaten op. 

Eenvoudige diefstal is -althans in aantal- het belang-
rijkste misdrijf Waarvan de politie kennis neemt. Daarom 
is het wellicht zinvol dit delict als voorbeeld voor de 
in- en output van het systeem to nemen. Men komt den op 
basis van het onderzoek tot de volgende conclusie: van 
elke 100 eenvoudige diefstallen die bij de politie go -
meld worden, warden or ongeveer 15 opgehelderd en 
uiteindelijk 6 vervolgd door het OM. Daarbij kan nog de 
kanttekening gemaakt warden dat bij eon aantal van de 
opgehelderde zaken de dader direct aangeleverd wordt 



door het slachtoffer, zoals by. het gavel is bij winkel-
diefstal. 
Als het gaat om yernieling en gekwalificeerde diefstal 
zijn de ophelderingsresultaten wat gunstiger en wordt er 
ook relatief meer vervolgd door het OM dan bij eenvou-
dige diefstal. Dot de ophelderingsresultaten voor de 
restcategorie van misdrijven daarbij in zeer gunstige 
zin afsteken, is waarschijnlijk vooral te danken aan het 
felt dat de slachtoffers veel vaker concrete opsporings-
aanwijzingen geyen die tot resultaat kunnen leiden. De 
reden daartoe is dat er vaak een direct contact geweest 
is tussen slachtoffer en dader, by. bij mishandeling, 
verkrachting, oplichting en verduistering (6). 
In geval van diefstal en inbraak is er meestal sprake van 
een volstrekt anonieme dader an kan het slachtoffer ook 
weinig opsporingseanwijzingen yerstrekken. Zo bleek by. 
uit een onderzoek bij de politie in Utrecht slechts 15% 
van de . aangiften van inbraak en diefstal opsporingsaan-
wijzingen te bevatten op het moment van de aangifte (7). 

loch ken er naar aanleiding van de observaties bij de af-
deling Algemene Recherche ook een vraagteken geplaatst 
worden bij het vergaren van opsporingsaanwijzingen door 
rechercheurs. Voor het horen van slachtoffers bleak 
namelijk niet alleen weinig tijd te worden uitgetrokken, 
maar ook ruimen rechercheurs tijdens het intikken van 
het standaard-pv weinig pleats in voor . het stellen van 
gerichte vragen die de opheldering van het misdrijf mo-
gelijk zouden kunnen bevorderen. Of en in hoeverre het 
vervolgingsbeleid van het OM in dit stadium van het 
onderzoek -naast de afweging van de opsporingskans- al 
een rol speelt volt moeilijk te bepalen, doch is geens-
zins ondenkbaar. 

Verder bleak dat, samenhangend met de interne organisa-
tie van de afdeling, de opvangrechercheurs die roulerend 
de dienst uitvoeren, elk hun aangiften in eigen beheer 
hielden. Dit betekent dat er, behoudens de informatie 
die wordt neergelegd in de dog- en nachtrapporten, nau-
welijks enig systematisch overzicht op de afdeling 
bestaat van het totaal eon binnengekomen misdrijven en 
de activiteiten die voor de opheldering daarvan (kunnen) 
worden uitgevoerd. Blijkens een onderzoek bij de 
recherche in Utrecht waren het juist de co8rdinatie en 
de systematische informatieverzameling die goede per-
spectieven bieden voor betere resultaten bij de 
oplossing van inbraak an diefstal (8). 

Inhakend op de co8rdinatie en systematische informatie-
verwerking blijkt uit de resultaten van het tijdbe-
stedingsonderzoek dat er weinig gestructureerd overleg • 
met chefs en college's op de recherche-afdeling pleats-
vindt. 
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Voorts spelen de activiteiten van de rechercheurs zich 
grotendeels op het bureau zelf at en krijgt by. de 
recherchesurveillance weinig aandacht. 
Aan de hand van het onderzoek near eon bankoverval ken 
warden geconcludeerd dat relatief ernstige misdrijven 
eon uitermate zware belasting betekenen voor de werkdruk 
op de recherche-afdeling. Het tijdbestedingsonderzoek in 
Enschede wijst in dezelfde righting, eyenals de resul-
taten van het POS-onderzoek (9). 
Tenslotte heeft het tijdbestedingsonderzoek aangetoond 
dat de recherche veer een betrekkelijk goring aantal op-
gehelderde misdrijven veel administratief work moot ver-
richten. Weliswaar eon wezenlijk onderdeel van het 
recherchewerk, doch zeer waarschijnlijk ook voor be-
perking vatbaar. 

6.3 Voorstel tot eon experiment 
Mode aan de hand van de resultaten van het onderzoek word 
in overleg tussen OM, politie en WODC eon eerste aanzet 
gegeven tot eon experimenteel project bij de Leidse Al-
gemene Recherche. Hoewel nog niet OP elle onderdelen eon 
concrete invulling van het project gegeven word, stonden 
prioriteitenstelling, wijziging in de interne organise-
tie van de afdeling en verandering in de werkwijze van de 
rechercheurs voorop. 
Doze drie elementen kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. Prioriteitenstelling biedt de mogelijkheid een-
duidigheid in de werkwijze van individuele rechercheurs 
to bevorderen on coot dienen als concreet handvat bij de 
yraag welke zaken direct opsporingshandelingen vereisen 
en welke (voorlopig) uitstel gedogen of in het geheel 
niet in onderzoek warden genomen. Voorwaarde voor eon 
gedegen uitvoering van eon prioriteitenstelling is de 
centrale coBrdinatie binnen de afdeling. Daarmee wordt 
voorkomen dot tijd on aandacht ongestructureerd over za-
ken verdeeld warden. Prioriteitenstelling en centrale 
cobrdinatie tenslotte belnyloeden de werkwijze van indi-
viduele rechercheurs. 

Prioriteitenstellino.  

Aan de hand van vastgestelde richtlijnen zouden aan-
giften van slachtoffers bij eon eerste centrale selectie 
als volgt warden ingedeeld: 

1. onderzoek wordt in elle gevallen verricht, dat wil 
zeggen directe opsporingshandelingen: 
— indien de verdachte reeds is aangehouden, 
— indien yoorlopige hechtenis is toegelaten. 
— indien verdergaande belangen in het spel zijn 

(by. tips voor eon overval), 
— bij 	klachtdelicten 	(binnengekomen 	via de 

korpschef), 



— bij opdrachten van justitie. 
2. onderzoek dat uitstel gedoogt, dat wil zeggen op-

sporen indien tijd vrijgemaakt kan worden, to ver-
delen in: 
— uitstel is geoorloofd, :maar zodra er tijd is 

wordt het onderzoek gestart, 
— uitstel is geoorloofd, tenzij het aantal van 

dien aard is dat het projectmatige aanpak ver-
dient. 

3. projectmatige aanpak, dat wil zeggen toedelen aan 
eon speciaal project: 
— indien de maatschappelijke onrust groot is, of 

het aantal van dien aard dat eon dergelijke aan-
pak noodzakelijk is, 

— indien eon gericht project mogelijk is. 

0_ganisatie van de afdeling. 
Om uitvoering to kunnen geven aan prioriteitenstelling 
word besloten binnen de afdeling eon centrale opvang in 
te richten waar niet alleen de eerste behandeling van 
aangiften en meldingen plaats vindt, maar waar zij to-
yens in eon geautomatiseerd systeem worden vastgelegd. 
Gemelde misdrijven die direct opsporing vereisen zouden 
door de chefs via de ploegbrigadiers worden verdeeld 
over de afdelingsrechercheurs. Eenzelfde opzet zou 
worden nagestreefd indien het gaat om zaken die tot op-
sporingsonderzoek leiden als er tijd voor vrijgemaakt 
kan worden. Voor eon goede cobrdinatie en eon evenwich-
tige verdeling van de werklast zouden de ploegbrigadiers 
alle zaken die de afdelingsrechercheurs in behandeling 
hebben wekelijks opnieuw bekijken met het oog op voort-
zetting of stopzetten van verdere opsporingsactivitei-
ten. 
De toedeling aan eon project -eon zg. projectmatige 
aanpak- zou met name plaats moeten vinden als het gaat 
om aangiften met eon onbekende dader, waarbij nauwelijks 
enige opsporingsaanwijzing verkregen is. De informatie 
die centraal is opgeslagen bij de opvang, biedt de moge-
lijkheid tot eon projectgerichte aanpak van bepaalde 
vormen van criminaliteit, by. eenvoudige diefstal. Voor 
eon bepaald project zou eon tijdslimiet kunnen worden 
vastgesteld on het personeel van de afdeling zou 
roulerend, mogelijk is samenwerking met de surveillance-
dienst, voor projecten worden ingezet. 

Werkwijze van individuele rechercheurs. 
Prioriteitenstelling on wijzigingen in de organisatie 
van de afdeling hebben uiteraard hun repercussies op de 
werkzaamheden van individuele rechercheurs. 
In verband met een betere afstemming tussen recherche en 
OM zou voorts, aan de hand van eon aantal criteria, eerst 
overleg plaatsvinden voordat eon onderzoek gestart wordt 
of een pv wordt opgemaakt. 
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Tenslotte zou voor eon beperkt aantal zaken de admi-
nistratieve afwikkeling vereenvoudigd warden in de vorm 
van imprim6s. 

Tot zover de eerste voorstellen voor eon experimentele 
werkwijze van de Algemena Recherche. Bij doze voor-
stellen is het echter gebleven; redenen waarom het pro-
ject niet in de praktijk word gebracht, warden in het 
volgende hoofdstuk gegeven. 



7 GEEN EXPERIMENT BIJ DE RECHERCHE 

In 1979 benaderde het WODC het driehoeksoverleg tussen 
burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef in 
een aantal Nederlandse gemeenten met het verzoek om 
medewerking aan een experiment binnen het lokale 
politiekorps. De definitieve inhoud en vorm van een po-
litieproject zouden worden vastgesteld in de driehoek 
die tevens de begeleiding en uiteindelijke verant-
woordelijkheid voor haar rekening nam. 
De diverse experimenten die door het WODC werden voorge-
steld bestreken ofwel voornamelijk het terrein van de 
surveillance ofwel dat van de recherche. Van meet af aan 
lag het in de bedoeling binnen het Leidse korps een 
rechercheproject op te zetten. Uiteindelijk werd dit een 
project bij de Algemene Recherche. 
Niet alleen ten behoeve van de wetenschaPpelijke evalua-
tie, maar ook omdat het WODC zich voornamelijk op bui-
tenlandse onderzoekresultaten moest baseren bij de opzet 
en uitvoering van politie-experimenten, werd besloten 
het onderzoek gefaseerd op te zetten. De eerste fase had 
een inventariserend karakter op basis waarvan voor-
stellen tot de invulling van een experiment gedaan 
konden worden. De evaluatie van het experiment was de 
tweede fase van het onderzoek. 

Tot de tweede onderzoekfase, de evaluatie van een 
recherche-experiment, is het tenslotte niet gekomen. 
Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren waar-
bij men zich vooral goed dient te realiseren dat het ver-
zoek voor medewerking aan het project ward gedaan door 
het WODC en het onderzoek niet is ontstaan vanuit een be-
hoefte bij politie of OM in de vorm van een verzoek aan 
het WODC. 
Op diverse tijdstippen zijn er tijdens het onderzoek 
moeilijkheden gerezen die elk op zichzelf niet onover-
komelijk waren, maar bij elkaar genomen een zodanige af-
breuk aan het uiteindelijke doel van het onderzoek deden 
dat besloten ward het project na de inventariserende fa-
se stop te zetten. 
Al ten tijde van de materiaalverzameling warden de 
eerste haarscheuren in het project zichtbaar. Vervolgens 
speelden de reacties van de direct betrokkenen op de ma- 
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teriaalverzameling on de onderzoekresultaten een rol en 
tenslotte de verschillende belangen van politico OM en 
WODC bij de concrete invulling van eon experiment. 

be uitvoerinq van het onderzoek.  
Voordat het inventariserend onderzoek van start ging 
word eon bespreking belegd met de afdeling Algemene 
Recherche. In die bespreking werden doelstelling en glo-
bale opzet van het onderzoek door medewerkers van het 
WODC toegelicht. De houding van de afdeling kenmerkte 
zich in eerste instantie door eon aanzienlijke dosis 
scepsis ten aanzien van het onderzoek. Doel en opzet van 
het onderzoek gaven dear mogelijk oak enige aanleiding 
toe; bij de afdeling heeft wellicht de indruk postgevat 
dat het work zoals dot tot dan toe word uitgevoerd niet 
deugde, althans voor torso verbetering vatbaar was. be 
aanvankelijke scepsis kon riot geheel worden weggenomen, 
de houding was in het gunstigste neva/ eon terughoudende 
on afwachtende; niet bepaald eon ideale situatie on eon 
onderzoek binnen de organisatie to starten. 
Zolang de onderzoekers zich bezig hielden met dossier-
studies en observaties deden zich in feite goon pro-
blemen voor. Anders werd het toen de rechercheurs in 
agenda's hun activiteiten en tijdbesteding moesten no-
teren. Eon tijdbestedingsonderzoek heeft weliswaar al-
tijd iets bedreigends, near zeker in dit geval omdat 
elke rechercheur zijn diensttijd volledig moest verant-
woorden en eon dergelijke onderzoekmethode aspecten van 
controle in rich meedraagt. Achteraf gezien was het an 
voor de rechercheurs 6n voor het onderzoek beter geweest 
niet de persoon maar de rack als criterium voor de tijd-
besteding to nemen, zoals dat later in het Enschedese 
onderzoek is gedaan. 
Ofschoon de meeste rechercheurs hun dagelijkse activi-
teiten globaal volgens de instructies in de agenda's no-
teerden, waren or ook enkelen die rich daaraan net of 
nauwelijks hielden of die redenen wisten aan to voeren 
waarom in hun bijzondere geval goon medewerking verwacht 
kon warden. bit alles leidde ertoe dat het onderzoekma-
teriaal met de hand geanalyseerd moest warden en dat or 
achteraf nogal wet agenda's onbruikbaar bleken. 

De reacties op de resultaten.  
Nadat de resultaten van het onderzoek in eon interimver-
slag waren geraPporteerd werden zij zowel met de 
recherche-afdeling als met het ON besproken. 
Vanuit het OM werden de onderzoekresultaten met be-
trekking tot het vervolgings- en seponeringsbeleid in 
twijfel getrokken. In de eerste pleats ging het daarbij 
ore bepaalde sepotgronden die niet moor van toepassing 
waren of, binnen de periode waarover het onderzoek rich 
uitstrekte, inhoudelijk gewijzigd waren. Hoewel de 
sepotgronden direct waren overgenomen van de dossiers op 



het parket, ward toch tot een heranalyse van het basis-
materiaal besloten, omdat de onderzoekers aanvankelijk 
onkundig waren van de nieuw ingevoerde sepotrubricering. 
Er bleken bij een tweede analyse inderdaad een aantal 
sepotgronden na een bepaalde datum vervallen en dus niet 
meer gebruikt te zijn, dan wel inhoudelijk veranderd. 
Dit had evenwel geen gevolg voor de sepotpercentage's 
sec. 
In de tweede plaats herkende de officier van justitie 
zijn beleid niet in de resultaten die hij gepresenteerd 
kreeg. Dit was man gevolg van een wisseling van officier 
van justitie tijdens de uitvoering van het onderzoek. 
Deze kwestie is bij besprekingen over de invulling van 
een experiment voortdurend een rol blijven spelen. 

Tijdens twee sesdies warden de onderzoekresultaten met 
de afdeling Algemene Recherche besproken. De aanwezige 
rechercheurs trokken weliswaar de onderzoekresultaten 
niet in twijfel maar de inhoudelijke discussie, voor zo-
ver daarvan al sprake was, richtte zich voornamelijk op 
het sepotbeleid van het OM en de hoeveelheid administra-
tief werk dat door hen Cook voor die geseponeerde zaken) 
moat worden verricht. Het eigen functioneren van de af-
deling kwam ternauwernood aan de orde; de vingerwijzing 
was vooral gericht op het OM. 

De invulling en evaluatie van een experiment. 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat er in feite 
slechts men fragile basis aanwezig was voor man expe-
rimenteel project waarin prioriteitenstelling en selec-
tiviteit van het recherchewerk hoofddoel zouden zijn. 
Bovendien konden in dit stadium al de nodige vraagtekens 
geplaatst worden bij de wetenschappelijke evaluatie van 
het project. Het lag namelijk in de bedoeling voor de 
evaluatie in grote lijnen dezelfde metingen te ver-
richten als bij de eerste .  inventarisatie. De problemen 
die daarbij zouden rijzen lagen niet alleen op het ter-
rein van onderzoek naar het vervolgingsbeleid van het 
OM, bij de recherche zelf zou het wellicht niet meer mo-
gelijk zijn geweest men tweede tijdbestedingsonderzoek 
uit te voeren vanwege de weerstand die de eerste keer al 
was geventileerd. 

Een aantal besprekingen hebben toch nog geleid tot men 
plan zoals dat in het vorige hoofdstuk werd geschetst. 
Wat in dit plan onvoldoende uit de verf kwam was niet al-
lean man duidelijke en vooral concrete prioriteiten-
stalling, maar ook een betere afstemming tussen 
recherche an OM als het gaat om zaken die uiteindelijk 
resulteren in men. sepot. Mogelijk heeft het ontbreken 
van voldoende vertrouwensbasis over en weer daarbij een 
rol gespeeld. 

51 



52 

Het OM zag slechts in beperkte mate mogelijkheden richt-
lijnen to geven voor eon (geformaliseerd) politiesepot. 
Hier dient te worden opgemerkt dat, ten tijde van de be-
sprekingen over eon experiment in Leiden, de discussie 
in Nederland over de formalisering van eon dergelijk 
sepot nog in voile gang was. Wei wilde het OM aan de 
hand van eon aantal criteria vooroverleg bij het opmaken 
van eon pv of in andere gevallen genoegen nemen met ver-
korte pv's. De ruimte die daarmee aan de 
recherche-afdeling geboden word was evenwel beperkt. 

Wat or tenslotte nog restte waren veranderingen in de 
interne organisatie van de afdeling Algemene Recherche 
die consequenties zouden hebben voor de werkwijze van de 
individuele rechercheurs: eon centrale opvang, centrale 
toebedeling van zaken en eon geautomatiseerd informatie-
systeem. Dit informatiesysteem bleek voor de 
rechercheurs in feite nog de enige positieve factor die 
hen voor medewerking aan het experiment had kunnen moti-
veren. 
Inmiddels had namelijk de recherche-afdeling zelf oak 
niet stilgezeten. Er was al eon proof opgezet waarbij 
men in samenwerking met de surveillancedienst probeerde 
bepaalde vormen van criminaliteit projectmatig aan to 
pakken. 

Voor de aanschaf van eon informatiesysteem benaderde het 
WODC de automatiseringsafdeling van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken waar men voor de politie reeds 
dergelijke systemen ontwikkeld had. Men toonde zich be-
reid behulpzaam to zijn bij de programma-ontwikkeling on 
de levering van de benodigde apparatuur. Dit echter on-
der de voorwaarde dat het WODC de verantwoordelijkheid 
zou dragon voor het beheer on het gebruik. Het gevolg was 
dat door het WODC permanent mankracht beschikbaar go-
staid moest warden voor de duur van het 
recherche-project. 
Op dat moment word het duidelijk dat de baton van eon tilt 
to voeren experiment in goon enkel opzicht moor tegen de 
kosten zouden opwegen. Niet alleen vanwege de directe 
financiele consequenties voor het WODC, maar vooral oak 
vanwege het felt dat inmiddels gesproken kon warden van 
eon experiment dat inhoudelijk was uitgekleed on zich 
ook am onderzoektechnische redenen nauwelijks i meer zou 
lenen voor eon behoorlijke evaluatie. Vandaar de defini-
tieve beslissing het project bij de Leidse Algemene 
Recherche goon verdere doorgang to laten vinden. 
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