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1. Achtergrond

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het kader waarbinnen slachtofferzorg
plaatsvindt (respectievelijk gaat plaatsvinden), namelijk de richtlijn Vaillant en de Wet
en richtlijn Terwee. Tevens wordt ingegaan op doelstelling en aanpak van het
werklastonderzoek naar aanleiding van de invoering van de Wet en richtlijn Terwee.
Vervolgens wordt de opbouw van deze tussenrapportage uiteengezet.

1 1 Slachtofferzorg: De richtlijn Vaillant en de Wet en richtlijn Terwee

Er zijn de laatste jaren in Nederland belangrijke initiatieven ontwikkeld om slachtoffers
van misdrijven een belangrijker plaats te geven in de hulpverlening en in het
strafproces. De Commissie Vaillant heeft richtlijnen opgesteld voor de opvang van
slachtoffers door de politie en justitie. Deze behelzen:

a. een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer van
misdrijven;

b. verstrekking van informatie aan het slachtoffer waarbij geldt dat deze informatie zo
snel mogelijk aan het slachtoffer moet worden verstrekt en tevens dat deze
informatie duidelijk en relevant is;

c. het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader
van de afhandeling van de strafzaak. Het kan hierbij zowel gaan om materiële
schade als om immateriële schade.

Sinds 1987 is dit beleid van kracht.

Uit onderzoek is gebleken dat de uitvoering van de richtlijnen in de praktijk niet altijd
even soepel verloopt

*

. Hierbij zijn ook grote verschillen tussen en binnen de
betrokken organisaties te onderkennen. Een en ander is sterk afhankelijk van het
beleid dat bij deze organisaties ten aanzien van slachtofferzorg wordt gevoerd en de
wijze waarop dit in praktijk wordt gebracht.

Op 1 april 1993 zijn in de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht de Wet Terwee
en de richtlijn Terwee in werking getreden. Doel van de nieuwe wet is een versterking
van de positie van slachtoffers binnen het strafproces (op een aantal punten ook
aanscherping van de richtlijn Vaillant). Bovendien heeft de Wet Terwee betrekking op
alle strafbare feiten (dus naast misdrijven ook op overtredingen).

Hoofdpunten uit de wet zijn:

- uitbreiding van de mogelijkheden tot civiele voeging in het strafproces;
- invoering van de schadevergoedingsmaatregel (op te leggen door de rechter);
- invoering van de nieuwe bijzondere voorwaarde storting van een som geld in een

instelling die de belangen van slachtoffers behartigt.

* onder andere Van Hecke, Wemmers, Jurgen WODC 1990
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In het kader van de invoering van de Wet Terwee is een richtlijn ontwikkeld voor politie
en Openbaar Ministerie. Hierin wordt aangegeven dat schadevergoeding voor
slachtoffers vc5ör de zittingsfase prioriteit moet krijgen, wat ten goede zou komen aan
het slachtoffer en de werklast van de rechtbanken. Politie en het Openbaar Ministerie
zouden in dit voortraject netwerken kunnen vormen met instanties die met
slachtoffers en daders te maken hebben zoals het buro slachtofferhulp en de
reclassering. Hierdoor zou het totaal aantal schaderegelingen kunnen toenemen.

De eerdergenoemde arrondissementsparketten dienen als pilots, zodat nagegaan
kan worden wat de effecten van de Wet en de richtlijn zijn. Twee jaar na de start van
de pilots zal de wet landelijk worden ingevoerd.

Betrokken organisaties

De richtlijn Terwee heeft betrekking op de politie en het Openbaar Ministerie. Deze
worden geacht aandacht te besteden aan de schade van het slachtoffer en te
proberen een schaderegeling tussen de verdachte en het slachtoffer te treffen. Wat
dit betreft is de richtlijn een versterking van de taken die reeds in 1987 aan de politie
en het Openbaar Ministerie zijn opgelegd in de richtlijn Vaillant. De nieuwe richtlijn is
uitgebreider en impliceert o.a. een uitgebreidere informatietaak en een stimulerende
rol van zowel politie als Openbaar Ministerie.

Behalve de organisaties van de politie en het Openbaar Ministerie, zullen ook de
rechtbanken gevolgen ondervinden van de invoering van de Wet Terwee en de
richtlijn Terwee. Daarnaast is netwerkvorming een belangrijk onderdeel van de
richtlijn. In dit kader worden de volgende organisaties genoemd: buro HALT,
reclassering, raad voor de kinderbescherming, buro’s slachtofferhulp en buro’s voor
rechtshulp.
Daarnaast kunnen ook andere bij slachtoffers en daders betrokken organisaties
gevolgen ondervinden, zoals maatschappelijk werk en het schadefonds
geweldmisdrijven.
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Overzicht van de relaties tussen de leden van het netwerk:

Politie
- aangifte en opmaak pv

- informeren/doorverwijzen slachtoffer

- evt. treffen schaderegeling

Bemiddeling slachtoffer door: Bemiddeling verdachte door:

—-> Halt

> Raad voor de kinderbescherming

Buro slachtofferhulp -----—> Reclassering

Rechtshulp > Rechtshulp

Openbaar Ministerie
- registratie

- informeren slachtoffer

- indien reactie: invoering lSlS

- zelf afdoen

• evt. transactie = schadevergoeding

- uitspraak, informeren slachtoffer

- evt. dagvaarding/oproep beledigde

partij/zitting

- executie

Rechtbank
- oproep Beledigde Partij

- zitting

- beslissing

- berichtgeving

De taken van deze organisaties in het kader van slachtofferzorg worden nader
beschreven in de bijlagen bij dit rapport. De belangrijkste (ook voor de werklast
relevante) proceskenmerken zijn in dit rapport bij de behandeling van de
desbetreffende Organisatie vermeld.
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Alle bovengenoemde organisaties zullen veranderingen ondervinden ten gevolge
van de invoering van de Wet Terwee en de richtlijn.

Jeugdige daders vallen niet onder de werking van de Wet Terwee. De raad voor de
kinderbescherming en de HALT-buro’s zijn toch in het onderzoek betrokken in
verband met mogelijke ontwikkelingen betreffende de herziening van het strafrecht
voor jeugdigen, en een daarmee samenhangende uitbreiding van de Wet Terwee.
De interacties tussen deze organisaties zullen als gevolg van de richtlijn worden
versterkt en zullen in sommige gevallen voor het eerst ontstaan. Zowel op beleids-
niveau als op uitvoerend niveau zullen afspraken tussen de verschillende
organisaties moeten worden gemaakt.

De introductie van de Wet Terwee brengt veranderingen met zich mee voor het
Openbaar Ministerie en de rechtbank. Allereerst krijgen officieren van justitie en
rechters nieuwe mogelijkheden wat betreft de sancties die zij kunnen eisen
respectievelijk opleggen. Deze nieuwe sancties zijn de reeds genoemde schade
vergoedingsmaatregel en de nieuwe bijzondere voorwaarde ‘storting van een som
geld’. De executie van deze nieuwe sanctiemogelijkheden valt onder de
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Degenen die zijn benadeeld door een strafbaar feit kunnen zich als benadeelde partij
voegen in het strafproces en hoeven niet zoals thans nog wel het geval is op de
zitting te verschijnen. In tegenstelling tot de huidige situatie is er geen maximum aan
de vordering gesteld. Wel heeft de wetgever bepaald dat de vordering eenvoudig
van aard moet zijn. Anders vraagt de behandeling ervan in verhouding tot de strafzaak
te veel tijd en aandacht. Alvorens een slachtoffer zich als benadeelde partij heeft
gevoegd, kan hij op grond van de Wet Openbaar Bestuur om inzage in de stukken
vragen. Indien een slachtoffer zich als benadeelde partij heeft gevoegd, kan hij
inzage in de stukken verlangen op grond van artikel 51 d. WvSv.
Ook verandert de procedure betreffende de vordering van de benadeelde partij.
Deze wijzigingen van de wet zullen vooral een rol spelen tijdens de fase van zittings
voorbereiding.

Een vergrote aandacht voor schadevergoeding in het voortraject zal veranderingen
teweeg brengen in de werklast van alle bovengenoemde organisaties. Zowel binnen
als tussen de betrokken organisaties zullen aanpassingen moeten plaatsvinden om
de richtlijn en de wet uit te kunnen voeren. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid
werk die verbonden is aan het uitvoeren van de richtlijn en de wet zal niet alleen het
daarop betrekking hebbende arbeidsproces onderzocht moeten worden, maar ook
het aantal keren dat de verschillende handelingen in dit proces worden uitgevoerd.

1.2 Werklastonderzoek

De CDWO (Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling) van het Ministerie
van Justitie is belast met het evaluatie-onderzoek van de Wet Terwee en de richtlijn.
Dit evaluatie-onderzoek moet een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve
landelijk invoering. Onderwerp van het onderzoek zullen zijn de verandering in
werklast, de organisatorische situatie na inwerkingtreding, de invoering van de wet en
de richtlijn, en de gevolgen van de wet en de richtlijn voor de slachtoffers en
verdachten.
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In dit verband heeft de CDWO aan KPMG Klynveld Management Consultants
gevraagd een onderzoek te doen gericht op de werklasteftecten.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op enkele algemene overwegingen bij het
uitvoeren van het werklastonderzoek en de gevolgde werkwijze.

1.2. 1 Verantwoording van de gevolgde aanpak

Vanaf 1 april 1993 wordt in de pilot-arrondissementen Den Bosch en Dordrecht, met
de richtlijn Terwee en de Wet Terwee gewerkt.
In de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht zal een werklastonderzoek met
betrekking tot de situatie voor- en na- Terwee plaatsvinden. Aangezien in deze
arrondissementen (ten gevolge van de aanloop naar de invoeringsdatum) in de
situatie voor-Terwee een actievere uitvoering van de slachtofferzorg verwacht mag
worden vergeleken met de overige regio’s, worden in dezelfde periode tevens
werklastonderzoeken verricht in controlearrondissementen. De arrondissementen
Den Haag en Assen zijn als ‘controle-arrondissementen’ aangewezen.

Het onderzoek, betrekking hebbend op de situatie voor de invoering van de Wet en
de richtlijn Terwee heeft eind 1992/ begin 1993 in de vier genoemde
arrondissementen plaatsgevonden. De resultaten ervan treft u in voorliggend rapport
aan.

Het was bekend dat bij de diverse organisaties geen tijdregistraties ten aanzien van
de voor het onderzoek relevante activiteiten beschikbaar waren. Om toch een inzicht
in de werklast te verkrijgen is voor de volgende aanpak gekozen. Door middel van
interviews en analytische schatting (door direct betrokkenen) worden tijds
bestedingen achterhaald van (geclusterde) processtappen (resulterend in en
concreet produkt of handeling). Deze tijdsbestedingen worden vervolgens
vermenigvuldigd met het aantal keer dat de betreffende activiteit voorkomt om inzicht
in de werklast te verkrijgen. Daarnaast wordt kwalitatieve informatie verkregen over de
werklasteffecten door middel van interviews met geselecteerde functionarissen.

Er is een aantal redenen om voor deze benadering te kiezen f in plaats van een micro-
benadering waarbij een gedetailleerde uiteenrafeling in activiteiten en meting van de
tijdsbesteding centraal staan). Het doel van de evaluatie van de Wet Terwee en de
richtlijn is het leveren van beleidsinformatie, zodat een efficiënte en effectieve
invoering mogelijk is. Hierbij zal een inzicht in de werklasteffecten per categorie
medewerkers (per betrokken Organisatie) uitgesplitst naar clusters van activiteiten
voldoende zijn.

Het is bekend dat de daadwerkelijke uitvoering bij de betrokken organisaties
onderling sterk verschilt (“eigen beleid en invulling” bij het werkproces, ruimtelijke
indeling, gebruikte automatiseringshulpmiddelen, efficiency, etc.). Bij een
microbenadering dreigt een groot gedeelte van de inspanning te gaan zitten in het
verklaren van de op dat niveau aangetroffen verschillen.

Aan een micro-aanpak kleven bovendien de nadelen van hoge kosten door een
uitgebreid meetprogramma en een relatief grote belasting c.q. verstoring van de
werkorganisatie. Dit klemt des te meer omdat (delen van) de hierbij betrokken
organisaties ook nu al te maken hebben met een zeer grote werkdruk.
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7.2.2 Pilot- en controlegroepen

Oorspronkelijk was het onderzoek door het ministerie zodanig opgezet dat er na een
nulmeting in de vier arrondissementen door mëtingen in zowel pilotgroep als
controlegroep zicht zou komen op de effecten van Terwee. Invloeden die niets met
Terwee te maken hebben zouden op deze wijze gescheiden kunnen worden van de
Terwee-effecten.

Om te bepalen waar in het kader van het werklastonderzoek naar gekeken moest (en
kon!) worden en om de resultaten in een goed kader te kunnen beoordelen was het
inventariseren van het beleid, de organisatie en de processen bij de diverse
organisaties noodzakelijk. Daarbij bleek dat daarin grote verschillen voorkwamen. Dit
heeft te maken met de grote mate van vrijheid die de organisaties hebben om op dit
punt een eigen beleid te kiezen. Deze gemaakte keuzen (en een aantal andere
factoren zoals schaalgrooffe) zijn sterk mede bepalend voor de werklast die ook sterk
wordt beïnvloed door de wisselende efficiency-graad.

Bij deze inventarisatie bleek ook dat elke organisatie zich op het gebied van
slachtofferzorg in een bepaalde fase van ontwikkeling bevond. De controlegroep
stond daarbij in grote lijnen model voor een relatief laag niveau van aandacht voor
slachtofferzorg en de pilotgroep (in de aanloop naar Terwee) voor een relatief hoger
niveau (alhoewel hier ook weer per organisatie uitzonderingen zijn waar te nemen). In
sommige gevallen werden ook taken die al zouden moeten worden uitgevoerd nog
niet vervuld, terwijl men in andere gevallen al een hoger niveau van uitvoering had
gekozen dan vereist werd. In de bijlagen bij dit rapport wordt hierop ingegaan.

Tevens bleek dat er in vele gevallen geen of een beperkte registratie plaatsvond van
de tijdsbesteding aan de te onderzoeken activiteiten en ook dat de gegevens
omtrent aantallen niet of beperkt (maar ook vaak niet consequent) werden
vastgelegd. Informatie hierover is bij de behandeling van de betreffende Organisatie
in het rapport opgenomen.

Bovengenoemde factoren hebben het onderzoek naar de werklasteffecten sterk
bemoeilijkt en zijn soms de reden dat op sommige punten (nog) geen uitspraken over
absolute werklast kunnen worden gedaan. In de betreffende gevallen worden door
ons wel oplossingsrichtingen aangedragen en soms zijn daarin ook al keuzen
gemaakt en vinden bijvoorbeeld aanvullende registraties plaats.

Naar aanleiding van deze bevindingen werd al in een vroeg stadium duidelijk dat de
opzet met pilot- en controlegroepen een beperkte betekenis had omdat de invloed
van de hierboven genoemde factoren zoals organisatiebeleid en wijze van uitvoering
bijzonder groot was.
Dit betekende dat er veeleer sprake was van de beschrijving van vier aparte cases,
die een ontwikkeling in de aandacht voor slachtofferzorg doormaken, waarbij in de
pilotgroep het effect van de wet Terwee meespeelt, terwijl dit bij de controlegroep
niet het geval is. Dit betekent dat het niet mogelijk is absolute uitspraken te doen over
het werklasteffect dat zuiver door de wet Terwee wordt veroorzaakt. De invloed van
de hierboven aangegeven verstoringen is daarvoor te groot en niet afzonderlijk
zichtbaar te maken.
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Wel ontstaat vanuit de vier cases een beeld van de wijze waarop de taken (zowel mét
als zonder Terwee) kunnen worden uitgevoerd en de daarmee samenhangende
werklast. Hierover zal dan ook gerapporteerd worden, zij het dat de uitkomsten
nadrukkelijk moeten worden bezien in de context van de betreffende case en de daar
gemaakte keuzen omtrent beleid, organisatie, wijze van uitvoering etc. Een en ander
levert waarschijnlijk wel een groot aantal aandachtspunten op omtrent de effectiviteit
en de efficiency van de uitvoering, waarmee bij de landelijke invoering rekening kan
worden gehouden.

7.2.3 Gevolgde aanpak werklastonderzoek

Bij het onderzoek is successievelijk een aantal activiteiten uitgevoerd. De activiteiten
worden hieronder nader omschreven.

1. Oriëntatie en inventarisatie werkorganisatie en -proces

Na enige voorbereidende werkzaamheden (waaronder ook voorlichting aan
betrokkenen) is bij elke betrokken Organisatie O basis van beschikbare
documentatie het beleid, de werkorganisatie en het proces met betrekking tot
slachtofferzorg in kaart gebracht.
Aan de hand van interviews bij de betrokken organisatie is dit getoetst en nader
ingevuld, mede op basis van de aangetroffen uitvoering in de praktijk. Ook is een
eerste indeling in clusters verkend.

2. Indeling in clusters

Aan de hand van de vereisten vanuit Vaillant en Terwee en de mogelijkheden
vanuit de aangetroffen werkorganisatie en het werkproces is een indeling
gemaakt in een aantal clusters. Deze clusters omvatten een aantal
(samenhangende) processtappen, die resulteren in een specifieke handeling,
groepen van samenhangende activiteiten of produkt dat enerzijds voldoende
herkenning geeft bij betrokken medewerkers om een betrouwbare inschatting
van de tijdsbesteding daaraan te geven en waarvan anderzijds waarschijnlijk
aantallen zijn te achterhalen (bijvoorbeeld uit bestaande registraties).
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De indeling en definiëring van de clusters is (in het algemeen) de volgende:

Registratie: de activiteiten die betrekking hebben op het eerste
contact tussen het slachtoffer en de betreffende
Organisatie, en het eventueel informeren van het
slachtoffer over mogelijkheden en procedures voor
schadevergoeding en hulp.

Informatie: het verstrekken van informatie aan het slachtoffer
over voortgang en afwikkeling van de zaak

Schadebemiddeling: de activiteiten die worden verricht om te komen tot
een schadevergoedingsovereenkomst tussen
dader en slachtoffer en de afwikkeling daarvan

Zorg: de activiteiten op het gebied van zorg aan slacht
offers, opvang, vervolggesprekken of emotionele
steun

Overleg: de activiteiten die worden verricht om het interne en
externe netwerk met betrekking tot slachtofferzorg
op te bouwen en te onderhouden alsmede het
structurele gebruik van dit netwerk om informatie met
betrekking tot slachtofferzorg uit te wisselen

Deze algemene definities worden specifiek gedefinieerd voor elke betrokken
organisatie in de volgende hoofdstukken.

3. Analytisch schatten van tijdsbesteding aan clusters

Voor iedere betrokken organisatie zijn een of meer bijeenkomsten
georganiseerd waarin de bij de geselecteerde clusters betrokken medewerkers
via een methode van analytisch schatten inschatting geven van de tijdsbesteding
daaraan.
Op elkaars inschaffingen kan gereageerd worden om via een iteratief proces tot
een gedegen en onderbouwde inschatting te komen.
In de bijeenkomsten is ook aandacht besteed aan de werklast zoals die
(subjectief) ervaren wordt en aan waargenomen werklastverschuivingen (zowel
kwantitatief als kwalitatief).
De uitkomsten van het analytisch schatten (gemiddelde tijdsbesteding per
cluster) zijn geanalyseerd en verwerkt.
Daar waar betrokkenen aangaven dat algemeen geldende inschaffingen moeilijk
te geven waren of daar waar deze sterk uiteenliepen is (voorzover de
mogelijkheden van de deelnemende organisaties dat toelieten) getracht, via een
aanvullende inventarisatie kwantitatieve informatie over tijdsbesteding aan
clusters te achterhalen of beter te onderbouwen.
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4. Verzamelen en verwerken aantallen (met betrekking tot clusters)

De informatie met betrekking tot de volumecomponent (het aantal malen dat
bepaalde activiteiten voorkomen), wordt uit de geautomatiseerde systemen
gehaald die bij de verschillende organisaties worden gebruikt.

Het onderzoek van de post-Terwee situatie zou in eerste instantie plaatsvinden in
de maanden augustus, september en oktober van 1993. Om een goede
vergelijking te kunnen maken hebben wij ten behoeve van het pre-Terwee
onderzoek gekozen voor het verzamelen van aantallen van dezelfde periode
(namelijk augustus tot en met oktober 1992). In het onderzoek van de post
Terwee situatie kunnen zoveel mogelijk de aantallen over dezelfde maanden
worden verzameld en vergeleken.
Inmiddels is besloten dat het post-Terwee onderzoek waarschijnlijk iets later (in
oktober) zal starten.
Voor activiteiten (of clusters) waarvoor geen aantallen verzameld kunnen worden
(omdat deze bijvoorbeeld nergens geregistreerd worden), kan geen uitspraak
over de absolute werklast worden gedaan. Hier zal volstaan moeten worden met
de resultaten van de interviews waarin uitspraken zijn gedaan over ervaren
werklast c.q. werklastverschuivingen.
Wel zal moeten worden bezien in hoeverre aanvullende registraties (bijvoorbeeld
in het post-Terwee onderzoek) in zowel pilot- als controle-arrondissementen een
verbeterd kwantitatief beeld van de werklasteffecten kunnen geven.

5. Rapportages

Op drie momenten zal een rapportage worden opgesteld:
- Het voorliggende rapport is een tussenrapportage over de resultaten van het

onderzoek in de situatie voor de invoering van de Wet en de richtlijn Terwee.
- Vervolgens zal in januari 1994 een interimrapportage worden opgesteld over

de resultaten tot dan toe van het onderzoek van de situatie na de invoering
van de Wet en de richtlijn Terwee.

- Nadat het proces zover is gevorderd dat alle betrokken organisaties inclusief
de rechtbanken met Terwee werken en er meer zicht is op de executiefase (in
de loop van 1994) zal een eindrapport worden opgesteld.
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1 .3 Opbouw rapportage

Het rapport is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 1 worden de achtergrond en de aanpak van het onderzoek uiteengezet.
Vervolgens wordt per hoofdstuk ingegaan op elke onderzochte Organisatie. Dus
respectievelijk politie, Openbaar Ministerie, rechtbank, buros voor slachtofferhulp,
reclassering, buros voor rechtshulp, raad voor de kinderbescherming en buros
HALT.

In elk hoofdstuk wordt kort het algemene proces beschreven. De details over het
beleid en de aangetroffen processen per arrondissement zijn per Organisatie vermeld
in de bijlagen. Per hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek bij de betreffende
Organisatie beschreven en wordt ingegaan op de gehanteerde clusterindeling.
Vervolgens wordt elk clustet afzonderlijk behandeld, waarbij per cluster wordt
ingegaan op de vereisten vanuit Vaillant en (in de toekomst) Terwee en op de
aangetroffen situatie in de verschillende arrondissementen, zowel qua belangrijke
(werklastbepalende) proceskenmerken als de werktastetementen. Tevens worden
per cluster conclusies getrokken. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt ook een
overall-beeld gegeven van de betreffende Organisatie.

In hoofdstuk 10 wordt een samenvattend overzicht van de te verwachten
werklasteffecten van de wet en richtlijnen Terwee gegeven.
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2. Politie

2.1 Inleiding en algemene proceskenmerken

Sinds 1 april 1987 moet door de politie en het openbaar ministerie gewerkt worden
volgens de richtlijn Vaillant. Uitgangspunten van de richtlijn zijn:
- een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer;
- verstrekking van informatie aan het slachtoffer waarbij geldt dat deze informatie zo

snel mogelijk aan het slachtoffer moet worden verstrekt en tevens dat deze
informatie duidelijk en relevant is;

- het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader
van de afhandeling van de strafzaak. Het kan hierbij zowel gaan om materiële
schade als om immateriële schade.

Deze richtlijn heeft alleen betrekking op misdrijven, overige strafbare feiten vallen niet
onder de richtlijn.

In de richtlijn Vaillant wordt nader ingegaan op de taken die de politie op dit gebied
heeft.
- Een persoon die slachtoffer is geworden van een misdrijf doet bij de politie

aangifte. De politie neemt deze aangifte zorgvuldig op. Het slachtoffer wordt
correct behandeld.

- Het slachtoffer moet geïnformeerd worden over de algemene gang van zaken
volgend op de aangifte en over de mogelijkheden om de schade vergoed te
krijgen.

- Een persoonliike benadering moet worden gegeven aan die slachtoffers, voor wie
het delict ingrijpende gevolgen heeft:

praktische en/of morele steun geven, verwijzen naar hulpverlenende instanties
(desgewenst bemiddelend optreden);
wijzen op de mogelijkheid van een gesprek met de officier van justitie en/of door
deze op de hoogte te worden gehouden over het verloop van de zaak.

- Een meer standaardmatige benadering van het slachtoffer geldt voor de overige
misdrijven.

- De politie moet informeren bij het slachtoffer naar eventueel door hem/haar
geleden schade en bespreking van eventuele mogelijkheden tot verhaal van die
schade.
De politie dient actief te bemiddelen in de vorm van conflictregulering en
schadebemiddeling.
Aan het slachtoffer wordt bovendien medegedeeld dat hij/zij bericht ontvangt als
de zaak is opgelost en dat van niet-opgeloste zaken geen bericht wordt gestuurd.
Wanneer het gaat om delicten zonder mc rijpende gevolcen, wordt het slachtoffer
geïnformeerd door middel van een standaardbrief waarop door de politie naam en
adres van het slachtoffer wordt ingevuld. Samen met deze brief wordt het proces
verbaal in tweevoud opgestuurd naar de officier van justitie. Deze stuurt de brief,
aangevuld met parketgegevens naar het slachtoffer, die vervolgens van de officier
van justitie nadere informaties kan vragen over zijn/haar zaak.
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Bij slachtoffers van misdrijven met ingrijpende gevolgen, aan wie persoonlijk
aandacht moet worden besteed, wordt geen gebruik gemaakt van de
standaardbrief. Aan deze slachtoffers wordt persoonlijke informatie verstrekt. De
politie vult in dergelijke gevallen een apart formulier in met gegevens over het
slachtoffer, dat op dezelfde wijze als de standaardbrief met het proces-verbaal
wordt meegestuurd. In dit aparte formulier met gegevens over het slachtoffer wordt
onder andere de aard van de schade (materieel en immaterieel) en het bedrag van
de schade, zo mogelijk met kopieën van bewijsstukken, opgenomen. Wanneer het
slachtoffer schadevergoeding wenst in het kader van het strafproces, moet dat
vermeld staan op dit formulier. In ieder geval geldt dat voor het verzoek van het
slachtoffer om op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van het
strafproces.

2.2 Aanpak onderzoek

In overleg met de klankbordgroep invoering Terwee van het Coördinerend Politie
Beraad is de volgende onderzoeksbenadering voor de politie gekozen.
In alle vier arrondissementen zijn interviews gehouden, zij het in de twee controle
arrondissementen beperkter dan in de twee pilot-arrondissementen.
In Dordrecht en Den Bosch is gesproken met politiefunctionarissen op leidinggevend
en uitvoerend niveau. In Den Haag en Assen is gesproken met een beperkt aantal
politiefunctionarissen op leidinggevend niveau.
Door middel van groepsinterviews is geïnventariseerd wat de betrokkenheid van
politiefunctionarissen bij slachtofferzorg inhoudt en wat de tijdsbesteding aan de
onderscheiden clusters van activiteiten is.

De politieorganisaties in de arrondissementen beschikken niet over
geautomatiseerde systemen die specifieke slachtoffergegevens registreren. Om
toch enig inzicht te verkrijgen in de werklast in Den Bosch en Dordrecht zijn
aangiftecijfers uit het BPS-systeem verzameld Op basis van BPS is inzicht te krijgen
in hoeveel slachtoffers aangifte hebben gedaan en, in een aantal districten, hoeveel
slachtoffers te kennen hebben gegeven dat ze slachtofferhulp wensen. Activiteiten
en tijdsbesteding worden echter niet geregistreerd. Dit maakte het niet mogelijk
gedetailleerd inzicht te krijgen in slachtofferactiviteiten, frequentie van
schaderegelingen en tijdsbesteding, anders dan de gemaakte inschaffingen hierover
door de geïnterviewden.

Ook de politiesepots bleken hierbij geen aanknopingspunt te bieden, omdat de
sepotg rond schaderegeling niet te achterhalen viel.

*

Dit systeem registreert de aangifte en levert formulieren die aan slachtoffers en justitiële instanties gestuurd kunnen
worden. Daarnaast levert het systeem input voor beleids- en stuurinformatie. Deze informatie is vooral dader- en
gebiedsgeoriënteerd.
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2.3 Indeling clusters

Bij de politie worden de volgende activiteitenciusters onderscheiden:
- registratie;

informatie;
- schaderegeling;
- zorg;
- overleg.

Hiemavolgend worden deze clusters één voor één behandeld. Daarbij wordt per
cluster ingegaan op de definiëring ervan en de vereisten vanuit Vaillant en Terwee.
Tevens wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal aangetroffen proceskenmerken
die mede verklarend kunnen zijn voor aangetroffen verschillen in werklast. Een meer
gedetailleerde omschrijving van het beleid en het proces per arrondissement is
opgenomen in bijlage 2.
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2.3.1 Registratie (politie)

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Onder registratie wordt verstaan het opnemen van de aangifte. Het betreft hier in de
meeste gevallen het eerste contact tussen politie en slachtoffer, waarbij tevens een
aantal elementen uit andere activiteitenclusters wordt meegenomen’
(informatieverstrekking omtrent rechtsgang, maar ook over mogelijkheden tot
schadevergoeding en hulp en informatieverzameling en vastiegging omtrent schade
en wens tot schadevergoeding). Deze andere elementen zijn in de praktijk in sterke
mate in het aangifteproces geïntegreerd, waardoor de tijdsbesteding ervan moeilijk
afzonderlijk te bepalen is.

Vaillant stelt: Zorgvuldig opnemen van de aangifte en een correcte, waarnodig,
persoonlijke bejegening van het slachtoffer.

Terwee stelt op dit punt geen aanvullende eisen.

Proces kenmerken

De wijze waarop het aangifteproces is vormgegeven verschilt per politleorganisatie
(en binnen organisaties). Soms is sprake van een centraal aangiftepunt, soms
geschiedt dit decentraal door elke politiefunctionaris en vaak ook een combinatie van
beide.

Systemen en beschikbare gegevens

Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van BPS (in Den Haag ook van Multipol en
PSS 400). Aantallen aangiften zijn uit BPS wel beschikbaar, maar de tijdsbesteding
die met een aangifte gepaard gaat wordt nergens geregistreerd.
BPS geeft de mogelijkheid een zaak als slachtofferzaak aan te duiden (en gegevens
daarover vast te leggen) maar dit wordt niet consequent gebruikt.

Werklast

Aan de geïnterviewde politiefunctionarissen is gevraagd een inschatting te geven
van de tijd die een aangifte in beslag neemt. Door de verschillende aard van de
delicten (en daarmee van de aangiften) treedt een aanzienlijke spreiding in de voor
de aangifte benodigde tijd op (van 10 minuten voor een eenvoudige aangifte tot 6
uur voor een zeer ernstig delict).
Er wordt echter bij de planning van aangiften op een centraal punt in de meeste
gevallen rekening gehouden met een kwartier per aangifte (waarbij soms enige
uitloop ontstaat). Het gaat hier om de grote groep van eenvoudige aangiften.

Uitgaan van een tijdsbesteding van 15 tot 20 minuten per aangifte is dus een
redeliike benadering. Dit werd door de meeste geïnterviewden ook bevestigd.
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Conclusie

De werklast die met de aangifte (dus zonder de elementen uit de andere clusters)
samenhangt is in het kader van het evaluatie-onderzoek Terwee alleen interessant
voorzover zou blijken dat het aantal aangiften in de Terwee-situatie sterk zou gaan
stijgen ten opzichte van de situatie in Vaillant (bijvoorbeeld als gevolg van de
verbeterde mogelijkheden om schade vergoed te krijgen). Dit effect zou zich voor
kunnen doen als Terwee (en mogelijkheden daarvan) voldoende bij het publiek
bekend zijn (dus nadat Terwee in de pilot-arrondissementen een geruime tijd in
werking is). Op dat moment zou moeten worden bezien of de ontwikkeling in de
aangiftecijfers in de pilot-arrondissementen afwijkt van die in de controle
arrondissementen. Een aangiftetijd van 15 tot 20 minuten voor een eenvoudige
aangifte is daarbij een redelijke benadering om de werklasteffecten daarvan te
kwantificeren.
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2.3.2 Informatie (politie)

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Informatieverstrekking aan het slachtoffer vindt plaats bij het opnemen van de
aangifte (algemene informatie omtrent de rechtsgang, maar ook de mogelijkheden tot
schaderegeling en hulp, bijvoorbeeld via een buro slachtofferhulp). Daarnaast wordt
het slachtoffer op de hoogte gehouden van de gang van zaken na de aangifte
(bekend worden van de verdachte en eventueel, onder verantwoordelijkheid van het
OM, de doorzending van het PV naar het parket).

Volgens de richtlijn Vaillant dient de politie te vragen of het slachtoffer informatie
wenst over de mogelijkheden voor hulp en/of schadevergoeding en of men op de
hoogte wil worden gehouden van het verloop van de zaak. De bovengenoemde
informatie dient zo snel mogelijk te worden verstrekt, duidelijk en relevant te zijn.
Bovengenoemde zaken gelden onverkort bij Terwee.

Proceskenmerken

In alle onderzochte gevallen is het beleid erop gericht invulling te geven aan
bovengenoemde aspecten uit de richtlijnen Vaillant. De wijze waarop dit beleid wordt
uitgedragen en de wijze waarop op de uitvoering ervan wordt toegezien is
verschillend. Hier treden ook binnen één politieregio verschillen op. Binnen Brabant
Oost kent de afdeling Veldhoven een stringent beleid inzake slachtofferzorg, waarbij
ook wordt toegezien op de naleving ervan.
In alle overige onderzochte gevallen wordt niet structureel toegezien op de
uitvoering van het beleid. Wel worden af en toe vanuit de leiding impulsen gegeven
om de uitvoering van het slachtofferbeleid te verbeteren maar omdat dit geen
structurele inbedding heeft verdwijnt het effect ervan na verloop van tijd weer.

De informatieverstrekking tijdens de aangifte wordt over het algemeen ook
daadwerkelijk conform de richtlijnen en het beleid uitgevoerd. De wijze waarop dit
gebeurt verschilt nogal en is mede afhankelijk van het gebruikte instrumentarium en
afspraken met bijvoorbeeld de buros slachtofferhulp. Meestal wordt gebruik gemaakt
van BPS en de mogelijkheid om slachtofferinformatie in te voeren waarmee een
slachtofferbrief kan worden uitgedraaid.
Er zijn echter ook afwijkende processen, bijvoorbeeld in Den Bosch en Oss waar met
kaartjes gewerkt wordt. In Den Haag gebruikt men een ander automatiseringssysteem
waarmee niet automatisch een slachtofferbrief kan worden uitgedraaid. Dit moet dan
handmatig gebeuren. Bovendien is hier sprake van een andere organisatorische
situatie omdat de buros slachtofferhulp deel uitmaken van de politieorganisatie.
In Dordrecht maakt men gebruik van een apart slachtofferformulier waarop
slachtofferinformatie wordt verzameld. Dit is vooral voor het schadebemiddelings
traject van belang.
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Het op de hoogte houden van het slachtoffer omtrent het verdere verloop van de
zaak wordt over het algemeen veel minder conform de richtlijnen en het beleid
uitgevoerd. Zeker waar dit niet stelselmatig wordt gecontroleerd (en dat is nergens
het geval, uitgezonderd Veldhoven) wordt het al gauw een zaak die individueel en ad
hoc wordt ingevuld.

Systemen en beschikbare gegevens

Slachtofferinformatie wordt vastgelegd in BPS (niet in Den Haag). Uit de interviews is
gebleken dat de vraag slachtofferhulp gewenst (waarna de slachtofferinformatie in
BPS kan worden ingevoerd) in vele gevallen door de politiefunctionaris niet gesteld
wordt. Dit komt vooral in die gevallen voor waarbij de functionaris zelf inschat dat
slachtofferhulp niet noodzakelijk is. De geïnterviewden geven ook aan dat het
vermijden van (extra) werklast hierbij ook een rol zal spelen.
Met betrekking tot de gebruikte kaartjes (Den Bosch en Oss) en
slachtofferformulieren (Dordt) blijkt dat dit aantal vaak fors lager is dan het aantal
aangiften met een slachtoffer. Het vereist vaak een impuls vanuit de leiding om het
invullen te stimuleren (in Dordt ontbreekt gemiddeld 25% van de formulieren en is
een regelmatige impuls vanuit het OM nodig ter verlaging van dit percentage).
Gegevens met betrekking tot de tijdsbesteding aan het verstrekken van informatie
worden nergens vastgelegd.

Werkiast

Het verstrekken van informatie aan het slachtoffer is sterk geïntegreerd in het
aangifteproces en als gevolg daarvan is de tijdsbesteding ervan voor de
geïnterviewden moeilijk afzonderlijk aan te geven. Bij een gemiddelde
slachtofferzaak duurt de aangifte volgens inschatting van de geïnterviewden
10 15 minuten langer als er expliciet aandacht moet worden besteed aan
informatieverstrekking in het kader van slachtofferzorg (uitleg werkwijze buro
slachtofferhulp, eventueel invullen kaartje en invoeren BPS, algemene informatie
omtrent de rechtsgang).
Het invullen van een slachtofferformulier, zoals dat in Dordt voorkomt is vooral van
belang voor schadebemiddeling en zal bij dat cluster worden meegenomen.
In Den Haag kan een slachtofferbrief niet geautomatiseerd uitgedraaid worden. Het
apart uittypen kost ongeveer 10 minuten per brief.

De tijdsbesteding aan en de frequentie van het op de hoogte houden van het
slachtoffer over het verloop van de zaak is moeilijk voor de geïnterviewden in te
schaffen. Het betreft hier in feite het bekend worden van de verdachte en
doorzending PV aan het parket. In sommige gevallen gebeurt het telefonisch en in
vele gevallen gaat de vraag om informatie van het slachtoffer uit. Gegevens hierover
worden echter nergens bijgehouden. Wel wordt aan deze informatietaak betere
invulling gegeven naarmate het om een ernstiger delict gaat. De geïnterviewden
hebben veelal de indruk dat slachtoffers op dit punt minder geïnformeerd worden
dan eigenlijk zou moeten.
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Conclusie

Ten aanzien van het aspect informatieverstrekking stelt Terwee voor de politie geen
eisen die verder gaan dan reeds onder Vaillant vereist waren. Werklasteffecten
kunnen zich hooguit gaan voordoen omdat meer informatie over Terwee zelf
gegeven wordt, waarbij het dan vooral om het schadevergoedingsaspect zal gaan.
Deze extra activiteiten nemen wij mee onder het cluster schadebemiddeling”.

Toch zal de politie waarschijnlijk met een werklasifoename op het vlak van de
informatieverstrekking geconfronteerd gaan worden, omdat gebleken is dat op dit
punt de richtlijn Vaillant nu in vele gevallen niet volledig wordt ingevuld.
Dit geldt in zekere mate voor de informatieverstrekking bij de aangifte (de functionaris
zelf schat vaak op onduidelijke gronden in of en in welke mate hij het nodig vindt of
niet). Uit de interviews kwam naar voren dat het aspect hulp nodig daarbij eerder
een grond voor het op eigen initiatief verstrekken van extra informatie wordt
gevonden dan het aspect ‘schadevergoeding. Het vermijden van extra werk speelt
daarbij op de achtergrond wellicht mee.

Het geldt in sterkere mate voor het verstrekken van informatie aan het slachtoffer
omtrent het verloop van de zaak. Uit de interviews kwam naar voren dat dit onderdeel
van de richtlijn Vaillant bij de politie nog sterker onderbelicht is.

Omdat de tijdsbesteding aan bovenstaande zaken bij de politie niet geregistreerd
wordt, geïnterviewden veelal aangeven geen betrouwbare inschattingen te kunnen
geven en omdat niet bekend is in hoeveel gevallen er wel informatie had moeten
worden verstrekt maar dit niet is gebeurd, ontbreekt op dit moment een basis om het
werklasteffect te kunnen kwantificeren.

Een benadering zou wel gemaakt kunnen worden door bij een steekproef van
politiefunctionarissen in zowel pilot als controle arrondissementen gedurende een
periode een registratie te laten plaatsvinden (tijdsbesteding en frequentie).
Ovengens zijn daarbij wel een aantal kanttekeningen te plaatsen:
1. het is een “inhaaleffect” en geen “Terwee-effect”;
2. een registratie werkt verstorend op het juist meten van datgene wat zich nu

waarschijnlijk veel voordoet namelijk ‘geen informatie verstrekken waar dat wel
had gemoeten”.

Ook kan een werklasteffect ontstaan ten gevolge van het toenemen van de aantallen
aangiften (en dus de informatieverstrekking daarbij) als de invoering van Terwee bij
het publiek zou leiden tot een grotere aangiftebereidheid (zie ook de conclusie bij de
cluster registratie).

Op de mogelijkheden van een dergelijke aanvullende registratie wordt in paragraaf
2.3.6. nader ingegaan.
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2.3.3 Schadebemiddeling (politie)

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Onder schadebemiddeling vatten wij alle activiteiten die te maken hebben met het
schadevergoedingsaspect in een zaak. Het betreft hier het vergaren van informatie
over de schade (hoogte, aard etc.), het verzamelen van informatie over de bereidheid
van de verdachte tot betalen en de draagkracht, het daadwerkelijk bemiddelen bij een
schaderegeling en het informeren van belanghebbenden (slachtoffer, verdachte,
O.M.) omtrent hiervoor genoemde zaken.

Vaillant vereist dat de politie zoveel mogelijk de mogelijkheid benut tot
schaderegeling (materieel en immaterieel) en daarin actief bemiddelt.

In de richtlijn Terwee worden de basistaken van de politie op dit punt nog eens
(aangescherpt) uiteengezet:

- Bij de aangifte wordt bij het slachtoffer geïnformeerd naar de geleden schade (aard
en omvang), gewezen op schadeverhaalmogelijkheden en gevraagd of het
slachtoffer schadevergoeding wenst in het kader van het strafproces.

- Indien verdachten van een misdrijf zijn opgespoord, moet worden onderzocht of
schadeverhaal bij hen mogelijk is. De politie verzorgt zo mogelijk de
schadebemiddeling in eenvoudige zaken met een bekennende verdachte die
bereid is tot schadevergoeding (meestal enkelvoudige zaken). Criteria hierbij zijn
dat:

het bedrag van de schade vast te stellen is;
het bedrag van de schade niet meer bedraagt dan f1.500-- per verdachte;
de schadebemiddeling plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de
hulpofficier van justitie.

Betaling van de schade via de politie heeft de voorkeur.
- De politie vraagt het slachtoffer uitdrukkelijk of hij schadevergoeding wenst.
- De politie neemt in het proces verbaal (of bijlage daarbij) informatie op over schade,

schadevergoedïngswens, de bemoeingen die de politie met betrekking tot
schaderegeling heeft gehad, het resultaat daarvan, bewijsstukken omtrent schade.

- De politie verzamelt informatie over de betalingsbereidheid en de draagkracht van
de dader.

- De politie tracht (indien dit gewenst wordt door het slachtoffer) in een zo vroeg
mogelijk stadium een schaderegeling tot stand te brengen.

- Indien de politie tot de conclusie komt dat de zaak niet voor schadevergoeding in
aanmerking komt, geen kans van slagen heeft of is mislukt wordt dit met opgave
van redenen in het proces verbaal vermeld.

- De politie houdt indien dit gewenst wordt het slachtoffer op de hoogte van het
verloop van de zaak.
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Proceskenmerken

Uit de interviews blijkt dat het aspect schadebemiddeling van de richtlijn Vaillant niet
(of nauwelijks) uitgevoerd wordt. De vraag naar de wens tot schadevergoeding en het
verzamelen van informatie over de schade moet over het algemeen bij de aangifte
gebeuren. In Dordrecht gebruikt de politie een speciaal formulier om deze
slachtoffergegevens vast te leggen. Dit slachtofferformulier wordt ook met het proces
verbaal aan het OM gezonden.
Het verzamelen van informatie omtrent de bereidheid van de verdachte om de
schade te vergoeden en diens draagkracht moet vooral tijdens het verhoor
gebeuren.

Afgezien van het genoemde slachtotferformulier in Dordrecht, en een procedure met
criteria in Leiden is met betrekking tot schadevergoedingsactiviteiten nergens een
instrumentarium aangetroffen. Procedures en werkinstructies op dit gebied
verschillen sterk (ook binnen een politieregio) en in veel gevallen vindt de uitvoering
ook ad hoc plaats. Dit betekent dat in de meeste gevallen de individuele functionaris
(vaak op basis van inschattingen met betrekking tot haalbaarheid) een beslissing
neemt. De praktijk is dan ook dat in bijna alle gevallen bij een door het slachtoffer
expliciet geuite wens tot schadevergoeding, wordt doorverwezen naar het buro
slachtofferhulp (hetgeen niet conform de richtlijn Vaillant is).

Systemen en beschikbare gegevens

Tijdsbesteding aan schadebemiddelingsactiviteiten wordt nergens geregistreerd.
Het aantal schadebemiddelingsactiviteiten wordt alleen in Leiden geregistreerd, maar
niet de tijdsbesteding eraan. Ook is gekeken of aan de hand van sepots afgeleid kon
worden om welk aantal het ging als gevolg van een getroffen schaderegeling. Dit
bleek geen aanknopingspunt te bieden (geen centrale registratie van sepots met
sepotgrond). Informatie over schadebemiddelingsactiviteiten bij de politie moest dus
grotendeels uit de interviews komen. Daarbij is gevraagd een inschatting te geven
van zowel de tijdsbesteding als de frequentie van voorkomen van
schadebemiddelingsactiviteiten.

Werklast

Alleen in Leiden is het aantal schadebemiddelingen bijgehouden. De politie in
Leiden selecteert de zaken die voor het treffen van een schaderegeling in
aanmerking komen. Bij elk proces-verbaal wordt bekeken of in de zaak mogelijk de
schade geregeld kan worden zodat politiesepot kan volgen. Hiervoor moet de zaak
aan een aantal criteria voldoen (zoals onder andere eenvoudige zaak, één verdachte,
verdachte bekend en bereid de schade ter vergoeden, schade lager dan f1.500,--).
Vaak voldoet een zaak niet aan alle criteria, zodat er geen verdere acties worden
ondernomen met betrekking tot schaderegelingen. Indien een zaak wel aan de
criteria voldoet, wordt de verdachte benaderd met de vraag contact op te nemen met
het buro slachtofferhulp die de schaderegeling treft. In één jaar (april 1992 - april
1993) zijn 27 van dergelijke zaken geselecteerd. Hiervan zijn 15 zaken afgerond. In 9
van de 15 zaken is de verdachte de getroffen regeling ook nagekomen. Ondanks het
actieve beleid gaat het hier dus toch om een relatief klein aantal gevallen.
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Inschattingen bij de andere politieorganisaties levert het volgende beeld op:
- Den Bosch : zeer gering aantal (alleen Veldhoven is actiever)
- Dordrecht : per district gemiddeld 5 per jaar (alleen district 3 actiever)
- Den Haag : aantal regelingen en tijdsbesteding te verwaarlozen
- Assen : nog geen lOper jaar.

Alleen al door het geringe aantal is op dit moment de werklast als gevolg van
schadebemiddeling overal in absolute zin zeer gering te noemen. Toch is ook
gevraagd een inschatting van de tijdsbesteding te geven. Dit levert het volgende
beeld op:

- Den Bosch: een uur voor een eenvoudige regeling. Is er uitzoekwerk aan
verbonden (bijvoorbeeld schade opnieuw vaststellen, meerdere daders en
dergelijke) dan loopt het op tot 4 8 uur of zelfs meer bij complexe zaken (die
volgens de richtlijn niet door de politie behandeld moeten worden)

- Dordrecht: een half uur voor een eenvoudige regeling. Bij regelingen waarbij
veel moet worden uitgezocht kan het oplopen naar 10 tot 15 uur’.

- Den Haag: ‘te weinig ervaring mee om betrouwbare inschatting te kunnen
maken/tijdsbesteding te verwaarlozen”.

- Assen: idem.

Het blijkt voor de geïnterviewden moeilijk een goede inschatting te maken. Men heeft
er geen of weinig ervaring mee. De genoemde complexe zaken zouden volgens de
richtlijn Vaillant niet door de politie behandeld moeten worden en zouden, bij het
hanteren van goede selectiecriteria, niet mogen voorkomen (al kan een op het oog
simpel lijkende zaak toch in de uitvoering complex worden).

Op basis van de gegeven inschaffingen kan worden geconcludeerd dat een
eenvoudige schadebemiddeling minimaal een half uur tot een uur kost.

Tevens heeft de politie de taak informatie over de schade te verzamelen en vast te
leggen. In Dordrecht wordt daartoe een speciaal slachtofferformulier gebruikt. Het
invullen ervan kost gemiddeld 10 minuten rer slachtoffer.

Conclusie

Alhoewel niet exact te kwantificeren, valt wel te concluderen dat de werklast voor de
politie met betrekking tot het schadebemiddelingsaspect op dit moment zeer gering
is. Op dit punt wordt Vaillant niet volledig ingevuld en omdat bij Terwee dezelfde
eisen (in aangescherpte vorm) gesteld worden zal hier qua toename van de werklast
mede een “inhaal-effect” gaan optreden (analoog aan wat onder de conclusie bij het
aspect informatieverstrekking is gesteld). Ook hier geldt dat alleen via een
steekproefsgewijze aanvullende registratie op het schadebemiddelingsaspect bij
politiefunctionarissen in pilot- en controleregio’s kwantitatieve informatie is te
verkrijgen (tijdsbesteding en frequentie).

Ook hier weer de kanttekeningen:
1. Het is grotendeels een ‘inhaal-effect” en geen “Terwee-effect’.
2. Een registratie werkt verstorend op het juist meten van datgene wat zich nu

waarschijnlijk veel voordoet namelijk “geen schadebemiddeling toepassen waar
dat wel had gemoeten’.
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2.3.4 Zorg politie

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Zorgactiviteiten betreffen de (vervolg-)opvang van slachtoffers, het bieden van
emotionele en praktische ondersteuning (bijvoorbeeld hulp bij juridische stappen).
Vaillant spreekt van een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het
slachtoffer. Wat de politie betreft gaat het hier vooral om een goede verwijzing naar
hulpinstanties, zoals het buro slachtofferhulp. Op het punt van de zorg worden door
Terwee geen nieuwe eisen toegevoegd.

Proceskenmerken

In alle onderzochte organisaties is het beleid erop gericht dit aspect van de richtlijn
Vaillant uit te voeren. Daartoe worden werkafspraken gemaakt met de buros
slachtofferhulp en de organisaties voor maatschappelijk werk. In Den Bosch en
Dordrecht functioneren deze netwerken (mede door de voorbereiding op Terwee)
goed. Hier zijn ook de andere bij slachtofferzorg betrokken organisaties erbij
betrokken. In Den Haag is sprake van een bijzondere situatie. Hier maakt het buro
slachtofferhulp deel uit van de politieorganisatie. Vooral informatie en opvang (zorg)
worden als belangrijke taken gezien.

De zorgactiviteiten worden bij de politie over het algemeen doorverwezen naar de
buro’s slachtofferhulp of naar het maatschappelijk werk. Voorzover er sprake is van
zorg dan betreft het de door Vaillant genoemde persoonlijke bejegening. Dit vindt
vooral plaats bij de aangifte.

Overige aangetroffen activiteiten met zorgaspecten zijn:
- advies over inbraakpreventie bij slachtoffer van een inbraak (Den Bosch, Den Haag

en Dordrecht);
- het opnieuw bezoeken van het slachtoffer van een ernstig delict. (komt vooral in de

kleine kernen veel voor) of het aanbieden van een gesprek met de wijkagent
(Den Haag).

Overige zorgactiviteiten worden ad hoc uitgevoerd.

Systemen en beschikbare gegevens

De zorgactiviteiten van de politie en de tijdsbesteding eraan worden nergens
geregistreerd.

Werklast

De werklast die samenhangt met een correcte en persoonlijke bejegening’ bij de
aangifte is niet afzonderlijk vast te stellen. De overige zorgactiviteiten geschieden op
eigen initiatief van het korps of de functionaris (vaak op ad hoc basis) en zijn vaak zo
divers dat ook hier een afzonderlijk vaststellen van de werklast niet mogelijk is.
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Wel bleek uit de interviews dat specifieke zorgactiviteiten zoveel mogelijk worden
doorverwezen naar de buro’s slachtofferhulp (De met dit doorverwijzen
samenhangende tijdsbesteding is opgenomen bij informatieverstrekking).

Conclusie

Zorgactiviteiten zijn in het kader van de werklast ten gevolge van Terwee niet
relevant, omdat Terwee op dit punt voor de politie geen anderen eisen stelt dan
Vaillant al deed. Overigens kan geconcludeerd worden dat de politie specifieke
zorgactiviteiten zoveel mogelijk overlaat aan daartoe gespecialiseerde organisaties.
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2.3.5 Overleg politie

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Onder overleg wordt in de eerste plaats verstaan het gestructureerde overleg tussen
de netwerkpartners. Hieronder vallen alle activiteiten betreffende het opbouwen en
onderhouden van het netwerk slachtofferzorg en het structureel gebruik ervan.
Een tweede vorm van overleg is het opbouwen en structureel gebruiken van een
intern netwerk. Overleg over specifieke slachtofferzaken zal vaak een ad hoc karakter
hebben en een specifiek aspect betreffen (bijvoorbeeld schadebemiddeling) en
wordt dan ook bij dat cluster meegenomen.

Vanuit Vaillant worden hier geen bijzonderheden over vermeld.
De richtlijn Terwee stelt expliciet:
Het verdient daarom aanbeveling voor politie en openbaar ministerie in het kader van

slachtofferzorg zowel een intern netwerk binnen de eigen organisatie te vormen als
een extern netwerk met andere bij slachtofferzorg betrokken organisaties waarmee
duidelijke afspraken worden gemaakt over de te volgen procedures, de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Proceskenmerken

In Den Bosch en Dordt functioneren al langer netwerken. Daarnaast is in alle regio’s
structureel overleg met OM en de buro’s slachtofferhulp en soms (op ad hoc basis)
met andere organisaties die betrokken zijn bij slachtofferzorg. Het overleg is vaak
geconcentreerd bij een enkele functionaris, bijvoorbeeld bij degene die de
slachtofferzorg coördineert. Informatie over het functioneren van netwerken en
overlegvormen is te vinden in bijlage 2.

Systemen en beschikbare gegevens

De tijdsbesteding aan en frequentie van overleg wordt nergens geregistreerd.

Werklast

Harde gegevens over de tijdsbesteding en frequentie van overleg door (met name)
de aandachtsfunctionarissen slachtofferzorg bij de politie ontbreken.

Conclusie

Op dit moment kunnen (nog) geen conclusies ten aanzien van de werklast ten
gevolge van het overleg worden getrokken. Terwee vereist aanvullend op Vaillant
expliciet interne en externe netwerkvorming, waarin vanuit de politie de
aandachtsfunctionarissen slachtofferzorg een rol hebben. Om inzicht te verkrijgen in
het werklasteffect dat dit voor hen tot gevolg heeft kan de aandachtsfunctionarissen
in zowel de pilot als de controlegroepen gevraagd worden in de nameting gedurende
een bepaalde periode hun tijdsbesteding in dit kader bij te houden.
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2.3.6. Algemene conclusies politie

De taken van de politie met betrekking tot slachtofferzorg liggen vooral op de
gebieden registratie, informatie en schadebemiddeling.
Alleen de frequentie van voorkomen van registratie (aantallen aangiften) wordt
vastgelegd. Gegevens over zowel frequentie als tijdsbesteding worden in de overige
gevallen niet vastgelegd. Door het ontbreken van deze gegevens kan er geen
kwantitatieve uitspraak over de werklast op deze gebieden worden gedaan.

Hoewel dit niet exact valt te kwantificeren kan uit de interviews worden
geconcludeerd dat de uitvoering van de richtlijn Vaillaint met betrekking tot het
schadevergoedingsaspect (en de informatievoorziening daaromheen) erg gering is.
Actieve bemiddeling door de politie vindt nauwelijks plaats. Uit informatie uit de Buro’s
Slachtofferhulp komt naar voren dat relatief veel schadevergoedingszaken
rechtstreeks naar hen worden verwezen.

Wel kan worden geconstateerd dat de politie in de meeste gevallen aan het begin van
de keten staat waarin slachtofferzorg zich afspeelt. De mate waarin de politie deze
taken oppakt (of actief doorverwijst) is sterk mede bepalend voor de werklast bij de
organisaties verderop in de keten. Het blijkt dat hierbij het management bij de politie
een belangrijke rol te vervullen heeft omdat door hen het beleid (van politie en OM)
op dit gebied niet alleen uitgedragen moet worden, maar ook moet worden toegezien
op de daadwerkelijke uitvoering ervan. Een dergelijke actieve opstelling van het
management van de politie, maar ook van het OM, is nodig omdat:

- De taken zoals die in de richtlijnen zijn omschreven vaak in de aard multi
interpretabel zijn (hier is dus een vertaalsiag van de leiding nodig, omdat dit
anders aan de individuele politiefunctionaris wordt overgelaten);

- De taken op het gebied van slachtofferzorg in de beleving van de
politiefunctionaris niet alleen relatief nieuw zijn, maar misschien ook niet altijd als
kerntaak worden gezien, waardoor het risico bestaat dat zij worden weggedrukt.

Op dit gebied is geen duidelijk onderscheid waarneembaar tussen pilot- en controle
arrondissementen, hetgeen betekent dat er nog een lange weg is te gaan. Om
daarvan een kwantitatief beeld te verkrijgen zal vooral op de aspecten
informatieverstrekking en schadebemiddeling (en eventueel overleg voor de
aandachtsfunctionarissen slachtotferzorg) een aanvullende registratie moeten
plaatsvinden van de tijdsbesteding (steekproef onder functionarissen van zowel pilot-
als controle-arrondissementen). Daarbij zal ook het totaal aantal aangiften, totaal aantal
slachtoffers en het aantal schadebemiddelingen (eventueel met slagingspercentage)
verzameld moeten worden. Hierover heeft inmiddels overleg plaats gevonden met de
aandachtsfunctionaris Terwee van het Coördinerend Politieberaad. Van die zijde is
medewerking toegezegd, mits een dergelijke registratie niet te vroeg zou komen in
verband met verstorende werking van de politiereorganisatie. Getracht zal worden in
oktober met een dergelijke registratie te starten, zodat de eerste resultaten ervan
meegenomen kunnen worden in het rapport dat in januari 94 over de situatie post
Terwee wordt opgesteld.
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3. Openbaar Ministerie

3.1 Inleiding en algemene proceskenmerken

Op het parket komt het procesverbaal binnen eventueel voorzien van een
standaardbrief of ander formulier met nadere gegevens over het slachtoffer.
Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in het geautomatiseerde systeem
Compas en voorzien van een parketnummer. Het slachtoffer wordt vervolgens
geïnformeerd over de ontvangst van het procesverbaal door justitie.
Afhankelijk van de reactie van het slachtoffer wordt het slachtoffer gedurende de
looptijd van de zaak geïnformeerd. Afhankelijk van de zwaarte van het delict (delict
met ingrijpende gevolgen) wordt het slachtoffer uitgenodigd voor een gesprek. De
administratieve werkzaamheden rond slachtofferzaken zijn vaak gecentreerd bij één
of een aantal (slachtoffer)medewerkers van het parket.

De secretaris of de officier van justitie neemt een beslissing in de zaak waarbij, indien
het slachtoffer dit wenst, rekening wordt gehouden met mogelijke schadevergoeding
aan het slachtoffer. Hiertoe hebben zij een aantal mogelijkheden:

- het opleggen van een transactie = schadevergoeding;
- het opleggen van schadevergoeding als bijzondere voorwaarde;
- dagvaarden en schadevergoeding eisen (en het slachtoffer oproepen als

Beledigde Partij).

Afhankelijk van de beslissing en van wat het slachtoffer wil, wordt het slachtoffer door
middel van verschillende brieven geïnformeerd door de slachtoffermedewerker. Dit
wil zeggen:

1. Wil het slachtoffer op de hoogte gehouden worden, dan wordt de beslissing
meegedeeld. Is de beslissing dagvaarden, dan krijgt het slachtoffer tevens
bericht over de ziffingsdatum en - na de zitting - een mededeling van het vonnis.

2. Wil het slachtoffer schadevergoeding en is de beslissing transactie = schade
vergoeding of schadevergoeding als bijzondere voorwaarde, dan wordt het
slachtoffer hierover bericht en gevraagd te reageren indien de verdachte niet
betaald heeft. Is dit laatste van toepassing, dan wordt de verdachte gedagvaard
en krijgt het slachtoffer de onder 3. vermelde informatie.

3. Wil het slachtoffer schadevergoeding en is de beslissing dagvaarden, dan krijgt
het slachtoffer een brief waarin vermeld staat dat hij/zij te zijner tijd opgeroepen
wordt ôf dat schadevergoeding (en Beledigde Partijstelling) niet mogelijk is
doordat het betreffende feit ad-info wordt gevoegd. Indien het slachtoffer
opgeroepen wordt, krijgt hij/zij later bericht over de zittingsdatum.
Na de zitting krijgt het slachtoffer bericht van de slachtoffermedewerker over de
uitspraak. Het slachtoffer krijgt in ieder geval bericht van de slachtoffer
medewerker indien de zaak aangehouden is of nietig.

Na de zitting en de afhandeling door executiemedewerkers komt het dossier weer bij
de slachtoffermedewerker terecht. De slachtoffers die op de hoogte gehouden
wilden worden krijgen nogmaals een brief van de slachtoffermedewerker.
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3.2 Aanpak onderzoek

In de arrondissementen Den Bosch, Dordrecht, Den Haag en Assen zijn gesprekken
gevoerd met de slachtotfermedewerkers, enkele parketsecretarissen en officieren
van justitie (waaronder in ieder geval degenen die coördinerende taken hebben op
het gebied van slachtofferzorg). Tijdens deze gesprekken zijn de werkzaamheden
betreffende slachtofferzaken in kaart gebracht.
Daarbij is steeds uitgegaan van de werkzaamheden die specifiek te maken hebben
met slachtofferzaken. De fextra)handelingen die sowieso plaatsvinden met
betrekking tot elke zaak, zijn buiten beschouwing gelaten.

Tijdens de interviews is van de (clusters van) werkzaamheden de benodigde tijd in
kaart gebracht. Ook hebben wij geprobeerd inzicht te krijgen in de aantallen
betreffende de slachtofferwerkzaamheden. Het geautomatiseerde systeem ISIS
bleek de juiste informatie hiertoe te bevatten. ISIS wordt gebruikt voor de registratie
van de slachtoffers. In lSlS kunnen alle handelingen betreffende het slachtoffer
ingevoerd en alle standaardbrieven uitgedraaid worden.
De standaardoverzichten die op het parket uitgedraaid (kunnen) worden, geven een
beeld van onder andere het aantal slachtoffers, welke informatie zij willen, hoeveel
gesprekken gevoerd zijn en hoeveel en welke brieven verstuurd zijn.

De mate waarin en de wijze waarop gebruik gemaakt wordt van het ISIS-systeem
verschilt echter per arrondissement en per unit. Het gedeelte van het overzicht dat
informatie verschaft over het soort en aantal verstuurde brieven biedt echter de
meest betrouwbare aanknopingspunten voor dit onderzoek en is daarom gebruikt.
De brieven van elk arrondissement zijn niet hetzelfde. De landelijke modelbrieven zijn
door de verschillende arrondissementen aangepast.
Er zijn door de slachtoffermedewerkers van elk arrondissement overzichten
uitgedraaid over de periode augustus tot en met oktober 1992, zodat in de situatie na
Terwee dezelfde periode vergeleken kan worden.

Aangetekend moet worden dat in de schema’s netto tijdsbestedingen aan de
vermelde activiteiten zijn weergegeven. Dat wil zeggen dat verlof, ziekteverzuim,
reistijd en eventueel bestede tijd aan niet in het schema vermelde zaken bijvoorbeeld
opleidingen en andere (indirecte) activiteiten niet zijn meegenomen.

De ervaring leert dat deze indirecte activiteiten in de meeste organisaties vaak wel
zon 40% van de totale tijdsbesteding uitmaken, zodat de netto tijdsbesteding aan
directe activiteiten zon 60% bedraagt. De hier vermelde netto tijdsbesteding (FTE)
zou dus met ongeveer 67% moeten worden opgehoogd om aan de bruto
tijdsbesteding (FE) te komen.

Na analyse van deze standaardoverzichten bleek dat het systeem ook brieven had meegenomen die sinds de nieuwe versie
van ISIS gebruikt worden. Na het achterhalen van de oorzaak hienian bleken de standaardoverzichten geen betrouwbaar
beeld te geven van het aantal brieven dat in deze periode is verstuurd. De CSO heeft uit de verschillende ISIS-bestanden
van de 4 arrondissementen het aantal en soort brieven geselecteerd (op datum van de brief) dat in de periode augustus tot
en met oktober 1992 is verstuurd. Deze brieven zijn als uitgangspunt genomen voor de benodigde aantallen in het
onderzoek.
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In de tabellen wordt de totale tijdsbesteding van een gehele functiecategorie
weergegeven. Het aantal werkzame functionarissen per functiecategorie is per
arrondissement verschillend. Ook dit aantal wordt vermeld.

Het begrip FTE staat voor Full Time Equivalent. Een FTE op maandbasis (zoals hier
gebruikt) bestaat dus uit 152 werkuren (38 werkuren in een week, maal 4). De
aantallen per maand zijn gebaseerd op het gemiddelde van de drie-maands periode
waarover zij zijn verzameld (augustus Um oktober 1992). Om een betere vergelijking
tussen de qua schaal verschillende arrondissementen mogelijk te maken is ook
telkens een overzicht opgenomen waarin het aantal FTEs geschaald is
weergegeven. Als schaalfactor is telkens genomen 100 geregistreerde slachtoffers
per maand.

De netto tijdsbestedingen zoals weergegeven zijn op een aantal punten een
onderschatting omdat gebleken is dat de geregistreerde aantallen handelingen
(waarop zij zijn gebaseerd ) waarschijnlijk te laag zijn. Het betreft hier vooral:
- De tijdsbesteding van de slachtoffermedewerkers aan de clustersinformatie en

schadebemiddeling in Den Bosch en Assen, waar behalve modelbrieven met ISIS
ook brieven met de tekstverwerker zijn aangemaakt waarvan de aantallen niet zijn te
achterhalen.

- De tijdsbesteding van de officieren van justitie in Den Bosch en Den Haag aan het
cluster zorg omdat daar het aantal geregistreerde gesprekken met slachtoffers
waarschijnlijk lager lag dan het aantal dat werkelijk heeft plaatsgevonden.

3.3 Indeling clusters

Bij het OM worden de volgende clusters onderscheiden:
- registratie;
- informatie;
- schaderegeling;
• zorg;
- overleg.

Hiernavolgend worden deze clusters één voor één behandeld. Daarbij wordt per
cluster ingegaan op de definiëring ervan en de vereisten vanuit Vaillant en Terwee.
Tevens wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal aangetroffen proceskenmerken
die mede verklarend kunnen zijn voor aangetroffen verschillen in werklast. Een
nadere omschrijving van het aangetroffen beleid en het proces per arrondissement is
opgenomen in bijlage 3.
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3.3.1 Registratie OM

Omschrijving en vereisten vanuit Vailiant en Terwee

In dit cluster is de registratie van het slachtoffer in het geautomatiseerde
registratiesysteem ISIS ondergebracht. Vanuit Vaillant en Terwee worden geen
bijzonder eisen gesteld aan de registratie.

Proceskenmerken

• In Dordrecht wordt gebruik gemaakt van een door de politie ingevuld
slachtofferformulier zodat de gegevens meteen kunnen worden ingevoerd en
contact kan worden opgenomen met het slachtoffer. In de andere drie
arrondissementen wordt eerst gewacht worden op de reactie van het slachtoffer
op de politiebrief.

• In Dordrecht wordt ongeveer 25% van de slachtofferformulieren niet bijgeleverd
of ontbreekt er informatie. Dit betekent extra werk voor de slachtoffermedewerker
om de informatie alsnog compleet te krijgen. Aan de andere kant heeft men hier
bij het invoeren in ISIS alle gegevens op het slachtofferformulier bij de hand.

• In de andere drie arrondissementen worden niet altijd alle gegevens in ISIS
ingevoerd (deels ook omdat niet alle gegevens uit de brief van het slachtoffer zijn
te achterhalen).

• In Den Haag tracht men ontbrekende gegevens via Compas te achterhalen.

• In Assen wordt door Team noord gegevens in ISIS ingevoerd na reactie van het
slachtoffer op de politiebrief. Door Team zuid worden de gegevens pas
ingevoerd nadat de zaak bij de secretaris/officier is geweest, zodat meteen een
informerende brief kan worden gestuurd.
Deze brieven werden niet via ISIS verstuurd, zodat het beeld van het aantal
geregistreerde slachtoffers en verstuurde brieven niet compleet is.
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Tabel 7: Werklast registratie OM

Activiteit Functionaris en Totaal aantal Totaal oer maand

Registratie tiidsbesteding

Den Bosch Smw: 5 min, per slachtoffer 491 slo. 13 uur, 58 min.
(3 mnd)

Dordt Smw: 3 min, per slachtoffer 499 slo. 8 uur, 19 min.
(eventueel opslag voor completeren (3 mnd)
ontbrekende gegevens)

Den Haag Smw: 8 min. per slachtoffer 747 slo. 33 uur, 12 min.

(3 mnd)

Assen Smw: 4 min, per slachtoffer 52 slo. 1 uur, 9 min.
(3 mnd)

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Aantal -4smw -1 smw -4smw -1 smw
mede- -25 0v] - 1 schadebem. -32 OvJ -9 Dv]
werkers -20 secr. - 13 OvJ -30 secr. -8 secr.

- 8_secr.
Registratie - smw 13 uur, 58 min. 8 uur, 19 min. 33 uur, 12 min. 1 uur, 9 min.
(netto tijd - OvJ - - - -

per maand) - secr. - - - -

schadebem. -

Registratie -smw 0,092 0,055 0,218 0,008
(FTE) -0v] - - - -

- secr. - - - -

Aantal 164 167 249 18
geregis
treerde
slacht
offers p.m.

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Aantal FTE per 100
geregistreerde 0,056 0,033 0,088 0,044
slachtoffers per
maand

Legenda:
= slachtoffermedewerker

= officier van justitie

= Parketsecretaris

schadebem. = schadebemiddelaar

smw

Dv]

secr.
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Conclusie

Registratie
Opvallend is het verschil in benodigde tijd voor het registreren van slachtoffers in
ISIS. Na het nogmaals navragen van de gesignaleerde verschillen, is hier geen
verklaring voor gevonden. Ons inziens is de meest voor de hand liggende verklaring
dat het verschil te wijten is aan efficiëntie-verschillen en de nauwkeurigheid en
volledigheid waarmee de gegevens worden ingevoerd. Sommige arrondissementen
voeren alleen die gegevens in die noodzakelijk zijn voor het versturen van de
standaardbrieven.

Daarnaast kan Dordrecht (waar de minste tijd per slachtoffer benodigd is) bij de
registratie gebruik maken van het slachtofferformulier dat bij het proces-verbaal is
gevoegd. Dit kan efficiënter werken omdat alle slachtoffergegevens bekend zijn. Bij
de andere arrondissementen ontbreken vaak gegevens omdat niet adequaat en/of
volledig door het slachtoffer op de politiebrief gereageerd wordt. Vaak is dan
aanvullende correspondentie nodig. In Den Haag (waarde meeste tijd benodigd is)
worden ontbrekende gegevens ook nog via Compas achterhaald.

Het registreren van slachtoffers is een relatief klein gedeelte van de werklast voor
slachtoffermedewerkers. De door hen bestede tijd aan registratie bedraagt 6% - 15%
van de totale tijd die aan slachtofferactiviteiten wordt besteed (zie tabel 13).

De werkzaamheden in het cluster registratie zouden voor een belangrijk deel (of
wellicht helemaal) kunnen komen te vervallen als ISIS aan COMPAS wordt
gekoppeld. Als een dergelijke koppeling wordt gerealiseerd zou dit nader op het
effect voor de werklast moeten worden bezien.
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3.3.2 Informatie OM

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Informatie
Dit cluster bevat het verstrekken van informatie aan het slachtoffer. Daarbij is een
onderverdeling gemaakt naar het schriftelijk informeren door middel van (standaard)
brieven die in ISIS aangemaakt worden, het telefonisch informeren, en de inzage van
het dossier door het slachtoffer. Het informeren betreft onder andere het op de
hoogte houden van het slachtoffer over de ontwikkelingen in de zaak zoals het
meedelen van de beslissing, zittingsdatum en de afloop van de zaak.

De richtlijn Vaillant houdt voor het OM op dit punt het volgende in:
- Afhankelijk van de aard van de strafbare feiten wordt een verschillende aanpak

voorgestaan. Een persoonlijke benadering wordt gegeven aan slachtoffers voor
wie het delict ingrijpende gevolgen heeft (ook overtredingen met ingrijpende
gevolgen vallen hieronder). Een meer standaard benadering van het slachtoffer

geldt voor de overige misdrijven.
- De officier van justitie zal binnen de daarvoor geldende regels alle informatie waar

het slachtoffer om vraagt, verstrekken.
- Bij delicten met ingrijpende gevolgen, zal het slachtoffer of de nabestaande op

de hoogte gehouden worden van de voortgang van de strafprocedure (zoals
gemotiveerde sepotbeslissing, ziffingsdatum e.d.).

Bij Terwee wordt de informatieplicht verder aangescherpt. Het betreft vooral een
meet actieve opstelling van het OM en een betere informatieverstrekking rondom de
schadevergoedingsmogelijkheden en -activiteiten.

Relevante punten uit de richtlijn Terwee zijn in dit verband:
• Indien een verdachte in de zaak is bekend geworden en de zaak ten parkeffe

wordt ingeschreven, wordt het slachtoffer hiervan, indien hij niet heeft
aangegeven geen prijs te stellen op verdere berichten, onder vermelding van het

parketnummer zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
• Indien informatie in het door de politie ingezonden proces-verbaal over (de

wensen van) het slachtoffer onvolledig is of niet actueel, vraagt het openbaar
ministerie het slachtoffer of hij:
a. op de hoogte wenst te worden gehouden van het verloop van de procedure;

b. prijs stelt op de mogelijkheid van schadevergoeding binnen het strafproces;
c. prijs stelt op een gesprek met de behandelende officier van justitie

voorafgaand aan de behandeling ter zitting voor zover het gaat om een ernstig
delict.

• Indien het slachtoffer heeft aangegeven schadevergoeding te wensen en/of op
de hoogte willen blijven van de gehele gang van zaken volgend op de aangifte,

houdt het openbaar ministerie hem van voor hem relevante beslissingen in de
strafzaak op de hoogte.

De informatieverstrekkingseisen met betrekking tot schadevergoeding worden onder

dat cluster behandeld.
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Proceskenm erken

Het proces van informatie verstrekken verschilt op onderdelen tussen de vier

arrondissementen. De procesbeschrijvingen in de bijlagen gaan daar per

arrondissement verder op in. Overal werd echter gebruik gemaakt van lSlS en

standaardbrieven.

De mate waarin en de wijze waarop gebruik gemaakt wordt van het ISIS-systeem

verschilt echter per arrondissement en per unit. De brieven van elk arrondissement

zijn niet hetzelfde. De landelijk ingevoerde brieven zijn door de verschillende

arrondissementen aangepast.

Tabel 2: Werklast informatie OM

Activiteit Functionaris en Totaal aantal Totaal per maand
Informatie tijdsbesteding

Den Bosch Smw: 5 min. per standaardbrief 705 brieven 19 uur, 35 min.
(3 mnd)

Smw: 3 min. per aantekening 578 aantekeningen 9 uur, 38 min.
(3 mnd)

Smw: 15 min. per telefoontje 16 tel. 80 uur
(per dag)

Smw: 30 min, per inzage 4 inzagen 10 min.
(per jaar)

Dordrecht Smw: 4 min, per standaardbrief 368 brieven 8 uur, 10 min.
(3 mnd)

Smw: 1,5 uur aan telefoontjes per 1,5 uur 30 uur
dag (per dag)

Smw: inzage

Den Haag Smw: 80f 10 min, per standaardbrief 976 brieven 50 uur, 50 min.
(3 mnd)

Smw: 8 min, per telefoontje 24 telefoontjes 64 uur
(per dag)

Smw: 20 min, per inzage 1 inzage 2 min.
(per jaar)

Assen Smw: 5 min, per standaardbrief 151 brieven 4 uur, 11 min.
(3mnd)

Smw: 15 min, per telefoontje 4 telefoontjes 1 uur
(per mnd)
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______

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Aantal -4smw -lsmw -4smw -lsmw
mede- -25 OvJ - 1 schadebem. -32 OvJ -9 OvJ
werkers -20 secr. - 13 OvJ -30 secr. - 8 secr.

- 8 secr.
Informeren - smw 109 uur, 23 min. 38 uur, 10 min. 114 uur, 52 min. 5 uur, 11 min.
(netto tijd - OvJ - - - -

per maand) - secr. - - - -

schadebem.: -

Informeren -smw 0,719 0,251 0,756 0,034
(FTE) -OvJ - - - -

- secr. - - - -

Aantal 164 167 249 18
geregis
treerde
slacht
offers p.m.

Aantal FTE per 100
geregistreerde
slachtoffers per
maand

Legenda:

Assen

0,189

smw

OvJ

= slachtoffermedewerker

= officier van justitie

secr. = Parketsecretaris

schadebem. = schadebemiddelaar

Den Bosch

0,438

Dordrecht

0,150

Den Haag

0,304

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Gemiddeld aantal
brieven per 1,4 0,7 1,3 2,7
geregistreerd
slachtoffer

Verdeling schriftelijke/telefonische informatie aan
slachtoffers (minuten per maand

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Schriftelijk 1753 490 3050 251
Telefonisch 4Q 60

• Totaal 6553 2290 6890 311
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Conclusie

In Den Bosch is duidelijk meer ETE per 100 geregistreerde slachtoffers per maand
benodigd dan bij de overige arrondissementen (alhoewel ook daar verschillen zijn).
Dordrecht heeft hier het laagste aantal ErE’s. Hetzelfde patroon is te zien in het
gemiddeld aantal brieven dat per slachtoffer wordt gestuurd. (NB: Dit is exclusief de
correspondentie omtrent schadevergoeding, die bij dat cluster is opgenomen). Een
verklaring kan zijn dat in Dordrecht via het slachtofferformulier al veel
slachtofferinformatie bekend is. Dit scheelt in de correspondentie met het slachtoffer.
Bij de andere arrondissementen wordt informatie via de politiebrief aangevraagd. Die
geeft vaak weer aanleiding tot extra correspondentie.

Telefonische informatieverstrekking blijkt veel meer tijd te kosten dan schriftelijke
(waar gebruik kan worden gemaakt van standaardbrieven). Het terugdringen van de
noodzaak tot telefonische informatie kan dus werklast schelen. Ook hier is het
slachtofferformulier dat in Dordrecht wordt gebruikt een effectief instrument, omdat
veel relevante informatie reeds in een vroeg stadium wordt vastgelegd zodat hierover
later minder vaak gecorrespondeerd of gebeld behoeft te worden.

Inzagen kosten 20 â 30 minuten per inzage, maar dit komt praktisch nooit voor zodat
dit geen substantiële werklast oplevert.

Het aspect informatie verstrekken beslaat tussen de 27% (Assen) en 53% (Den Haag)
van de totale werklast van slachtoffermedewerkers (zie tabel 13).
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3.3.3 Schadebemiddeling OM

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

Schaderegeling
Alle werkzaamheden die te maken hebben met de schaderegeling zijn in dit cluster
ondergebracht. Dit omvat:
- Voor de secretaris/officier: het nemen van een beslissing in een slachtofferzaak (er

is geen sprake meer van min of meer routinematige beslissingen, maar er moet

expliciet rekening worden gehouden met wat het slachtoffer wil), het opstellen van

een dagvaarding in een slachtofferzaak (zorgvuldig bezien welke feiten worden
gedagvaard in verband met de mogelijkheid voor het slachtoffer zich Beledigde

Partij te stellen), en de behandeling van een Beledigde Partij tijdens de zitting.

- Voor de slachtoffermedewerker: het voeten van correspondentie betreffende de

beslissing van de secretaris (OM afdoening) en de Beledigde Partijstelling. Daarbij

behoort tevens de afhandeling van de betaling (transactie + schadevergoeding of

schadevergoeding als bijzondere voorwaarden) die is opgelegd aan de verdachte

en eventuele termijnbewaking.

Vaillant stelt ten aanzien van schadevergoeding:
De officier van justitie zal indien daarvoor in het proces-verbaal aanwijzingen zijn te

vinden, dan wel spontaan, bij alle beslissingen (met uitzondering van technisch

sepot) rekening houden met de geleden en geclaimde schade. Dit houdt in

schadevergoeding als transactie, oproepen Beledigde Partij e.d. Van de officier van

justitie wordt een actieve opstelling verwacht ten aanzien van het regelen van de

schade in het kader van het strafproces.

Terwee scherpt dit op een aantal punten aan en geeft (voortvloeiend uit de nieuwe
wettelijke mogelijkheden) ook een aantal nieuwe richtlijnen. Omdat vooral hier vanuit

Terwee veel nieuwe elementen worden gepresenteerd worden zij hieronder

puntsgewijs vermeld (de nummers corresponderen met die uit de richtlijn)

11 Indien het slachtoffer heeft aangegeven schadevergoeding te wensen en/of op

de hoogte te willen blijven van de gehele gang van zaken volgend op de
aangifte, houdt het openbaar ministerie hem van voor hem relevante
beslissingen in de strafzaak op de hoDgte.

1 2 Indien het slachtoffer te kennen heeft gegeven schadevergoeding te wensen,
houdt het openbaar ministerie daarmee rekening bij de vervolgings- en
afdoeningsbesl issing

1 3 Het openbaar ministerie tracht zoveel mogelijk een schaderegeling tussen
verdachte(n) en slachtoffer(s) tot stand te brengen, bij voorkeur in een zo vroeg

mogelijk stadium van het strafproces in ruime zin. Het openbaar ministerie
bevordert voorts dat de politie in een zo vroeg mogelijk stadium de
mogelijkheden tot schadebemiddeling tussen slachtoffer en dader onderzoekt,

en dat zij in de gevallen overeenkomstig de afspraken tussen openbaar ministerie

en politie bemiddelt in de totstandkoming van een schaderegeling.

14 Als de verdachte met een aanbod van politie of openbaar ministerie tot
schaderegeling instemt en de daarbij gemaakte afspraak nakomt houdt het
openbaar ministerie daarmee rekening bij de verdere afdoening van de strafzaak.

39



1 5 Indien het openbaar ministerie besluit dat de zaak niet voor een schaderegeling
(voorafgaand aan de zitting) in aanmerking komt dan wel tot de conclusie komt dat
een regeling geen kans van slagen heeft dan wel is mislukt, licht men het
slachtoffer hierover schriftelijk in met opgave van redenen en doet een afschrift
van deze brief in het dossier.

1 6 Het openbaar ministerie draagt de eindverantwoordelijkheid voor een goede
informatieverzameling over de schade van het slachtoffer en over de
mogelijkheid en bereidheid van de verdachte de schade te vergoeden.

1 7 Indien het slachtoffer heeft aangegeven schadevergoeding te wensen en het
openbaar ministerie desondanks niet tot vervolging van het feit waardoor het
slachtoffer schade heeft geleden of tot voeging ad informandum daarvan
overgaat, deelt het openbaar ministerie dit met opgave van redenen mee aan het
slachtoffer en wijst hem op artikel 12 Sv.

1 8 Indien het slachtoffer heeft aangegeven schadevergoeding te wensen en het
openbaar ministerie besluit de verdachte(n) (verder) te vervolgen ter zake van het
strafbare feit waardoor het slachtoffer schade heeft geleden, stuurt het openbaar
ministerie het slachtoffer overeenkomstig artikel 167, derde lid Sv-nieuw
onverwijid het speciale voegingsformulier toe en brengt hem tijdig op de hoogte
van plaats, datum en tijdstip van de zitting ook al heeft het slachtoffer het formulier
niet geretourneerd omdat hij zich alsnog zou kunnen voegen ter terechtzitting.

1 9 Indien de benadeelde partij niet op de zitting is en de zaak wordt geschorst of
aangehouden, brengt het openbaar ministerie de benadeelde partij op de
hoogte van plaats en tijd van de nieuwe zitting.

20 Indien het openbaar ministerie overweegt een geldboete dan wel de
schadevergoedingsmaatregel te eisen, verdient het overeenkomstig de MvA bij
wetsvoorstel 21.345 (p14) de voorkeur dat het de maatregel eist.

21 Indien in een zaak het slachtoffer niet bekend is dan wel hij geen vergoeding van
de verdachte/dader wenst te ontvangen kan het openbaar ministerie de
bijzondere voorwaarde van artikel 14c, tweede lid sub 4 Wetboek van Strafrecht
eisen om de verdachte/dader te laten bijdragen aan de zorg voor slachtoffers.

22 Indien een slachtoffer zich door middel van het speciale formulier heeft gevoegd
in de strafzaak en inzage wenst in de processtukken, biedt het openbaar
ministerie de benadeelde partij of diens gemachtigde die gelegenheid.

23 Het openbaar ministerie houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van het
slachtoffer in verband met voeging en het daarop gebaseerde inzagerecht bij de
beslissing op welke termijn de verdachte wordt gedagvaard.

24 Het openbaar ministerie laat de belangen van het slachtoffer meewegen in de
beslissing tegen een vonnis dan wel arrest in hoger beroep dan wel in cassatie te
gaan.
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Proceskenmerken

Uit de interviews is gebleken dat de wijze waarop met de schadevergoedingswens

van het slachtoffer bij de beslissing van de officier van justitie en de parketsecretaris

wordt rekening gehouden, verschillend is. Hier is ook een onderscheid tussen pilot

en controlegroepen waarneembaar. In Dordrecht gebeurt dat uitgebreid (hier is ook

het slachtofferformulier met veel gegevens aanwezig) en heeft de officier van
justitie/secretaris 5 minuten extra nodig bij de beslissing. In Den Bosch krijgt het

schadevergoedingsaspect ook speciale aandacht (hier is 1 minuut extra benodigd). In

Den Haag en Assen wordt gesteld dat het meenemen van het
schadevergoedingsaspect bij de beslissing niet noemenswaardig meer tijd kost.

In Den Bosch en Den Haag wordt door de slachtoffermedewerker nadat de

dagvaarding is verstuurd ook nog een controle uitgevoerd of de slachtoffers

inderdaad zijn opgeroepen als Beledigde Partij.
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Tabel 3: Werklast schadebemiddeling OM

Activiteit Functionaris en Totaal aantal Totaal per maand
Schade- tiidsbesteding
regeling

Den Bosch Smw: 5 min. per brief 77 brieven 2 uur, 8 min.
(3 mnd)

OvJ/secr: 1 min, per 491 slachtoffers 2 uur, 44 min.
slachtofferzaak (beslissing) (3 mnd)
Cvi: 5 min. per aanwezige BP 25% x 74 brieven, 31 min.
(op de zitting) t.z.t. BP opgeroepen

(3mnd)
3mw: 3 min, per opgeroepen BP 74 brieven, t.z.t. BP 1 uur, 14 min.

opgeroepen (3 mnd)

Dordrecht Schbem: 4 min, per brief 132 brieven 2 uur, 56 min.
(3 mnd)

OvJ/secr: 5 min, per 268 zaken 7 uur, 26 min.
slachtollerzaak (beslissing) (3 mnd)
Cv]: 5 min, per aanwezige BP 40 aanw. BP 1 uur, 7 min.

(3mnd)
Secr: 5 min, per dagvaarding 100 zaken 2 uur, 47 min.

(3 mnd)

Den Haag Smw: 80f 10 min, per standaardbrief 264 brieven 13 uur, 12 min.
(3 mnd)

OvJ : 7 min, per aanwezige BP 40 afloop strafzaken 1 uur, 33 min
(zitting) (3 mnd)
Smw: 7,5 min, per opgeroepen BP 90 kennisgevingen 3 uur, 45 min.
(controle) (3 mnd)

Assen 3mw: 5 min, per standaardbrief 26 brieven 43 min.
(3 mnd)

OvJ 5 min, per aanwezige BP 10 mededeling vonnis 17 min.
(zitting) (3 mnd)

De voor de Dv] benodigde tijd voor het nemen van de beslissing levert nauwelijks extra werklast, zodat deze niet is
meegenomen in dit overzicht.
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Legenda:

= slachtoffermedewerker

= officier van justite

= Parketsecretaris

schadebem. = schadebemiddelaar

Conclusie

Het trekken van conclusies wordt bemoeilijkt door het feit dat in vele gevallen geen
onderscheid is gemaakt tussen brieven die ter informatie zijn gestuurd of in verband
met schadevergoeding. Ook is niet consequent gebruik gemaakt van de
standaardbrieven (vooral in Den Bosch en Assen werden veel brieven met de
tekstverwerker aangemaakt).
De absolute tijdsbesteding aan het schadevergoedingsaspect in de vier
arrondissementen is gering (zie tabellen 11 en 12; het percentage
schadebemiddeling bedraagt tussen de 4% en de 18% van de totale tijd besteed

aan slachtofferactiviteiten). Als het aantal FTEs aan deze activiteit per 100
geregistreerde slachtoffers per maand een indicatie is, dan besteedt Dordrecht op dit
punt relatief de meeste tijd. Opvallend is het verschil in tijdsbesteding dat de
officieren van justitie (en secretarissen) nodig hebben om het
schadevergoedingsaspect bij hun beslissing te betrekken. Daar waar
schadevergoedingsactiviteiten (in de voorbereiding op Terwee) op een hoger niveau
lagen (Dordrecht en Den Bosch), is ook meer tijd hiervoor benodigd. Toch blijkt het
ook daar om een relatief geringe tijdsbesteding per slachtoffer te gaan (1 tot 5
minuten).

______

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen
Aantal -4smw -lsmw -4smw -lsmw
mede- -25 0vJ - 1 schadebem. -32 OvJ -9 OvJ
werkers -20 secr. - 13 0v] -30 secr. -8 secr.

-8 secr.
Schade- -5mw 3 uur, 22 min. 2 uur, 56 min. 16 uur, 57 min. 43 min.
regeling - 0v] 3 uur, 15 min. 8 uur, 33 min. 1 uur, 33 min 17 min.
(netto tijd - secr. 2 uur, 44 min. 10 uur, 13 min. - -

per maand)

Schade- -smw 0,022 0,019 0,111 0,005
regeling - 0v] 0,021 0,056 0010 0,002
(FTE) - secr. 0,018 0,067 - -

Aantal 164 167 249 18
geregis
treerde
slacht
offers p.m.

Totaal FT
schaderegeling
Der maand

Den Bosch Dordrecht

0,061 0,142

1 Den Haag

0,121

l Assen

0,007

Den Bosch Dordrecht ] Den Haag Assen
Totaal FTE
schaderegeling per 0,037 0,085 0,049 0,039
100 geregistreerde
slachtoffers per
maand

smw

0v]

secr.
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Komt de zaak ter zitting dan is gemiddeld per Beledigde Partij 5 minuten extra nodig.
Het gaat hier om relatief lage aantallen waarbij moet worden aangetekend dat
ongeveer 25% van de opgeroepen Beledigde Partijen ook daadwerkelijk verschijnt.

De totale netto tijdsbesteding van bijvoorbeeld de officieren van justitie en
parketsecretarissen aan schadevergoedingsaspecten is laag te noemen
(bijvoorbeeld in Dordrecht respectievelijk 0,021 en 0,018 FTE en in Den Bosch
0,056 en 0,067 FTE).
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3.3.4 Zorg OM

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee

In dit cluster is het gesprek met de officier van justitie ondergebracht en de
administratieve afhandeling daarvan in ISIS.

Zowel Vaillant als Terwee bieden het slachtoffer van een ernstig delict de
mogelijkheid van een gesprek met de officier van justitie voorafgaand aan de
behandeling ter zitting. Het verschil zit hem erin dat bij Terwee de officier van justitie
bij een ernstig delict het gesprek moet aanbieden en daarbij minder (zoals bij Vaillant)

zelf een afweging mag maken.

Proces kenmerken

De cijfers uit ISIS zijn wellicht niet helemaal betrouwbaar. Het blijkt dat door de

officieren van justitie niet consequent alle gesprekken die zij met slachtoffers voeren

teruggekoppeld worden naar de slachtoffermedewerkers. In die gevallen kan geen
aantekening/verslag van het gesprek in ISIS worden ingevoerd. Dit komt voor in Den

Bosch en Den Haag. In beide gevallen is het aantal geregistreerde (zie tabel)
gesprekken waarschijnlijk lager dan het werkelijk aantal dat plaatsgevonden heeft.
Vooral in Den Haag is een grote afwijking tussen het aantal gesprekken dat volgens
inschatting van de officieren van justitie wordt gehouden (1 gesprek per 2 maanden

per officier: in een driemaandsperiode dus ongeveer 4,8 gesprekken) en het aantal in

de onderzochte driemaandsperiode in ISIS geregistreerde gesprekken (1). In
Dordrecht wordt een deel van de gesprekken ook door de slachtoffermedewerker

bijgewoond.
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Tabel 4: Werklast zorg OM

Activiteit Functionaris en Totaal aantal Totaal Der maand

rg tijdsbesteding

Den Bosch 0v]: 1 uur per gesprek 21 gesprekken 7 uur

(3 mnd)

Smw: 5 min, per gesprek 21 gesprekken 35 min.

(verwerking in ISIS) (3 mnd)

Smw: 5 min, per uitnodiging voor 6 gesprekken 10 min.

gesprek (3 mnd)

Dordrecht 0v]: 1,5 uur per gesprek 11 gesprekken 4 uur, 10 min.
(per 3 mnd)

Smw: 30 min, per gesprek 3 gesprekken 30 min
(per 3 mnd)

Smw: 10 min, per gesprek 14 gesprekken 47 min.
(verwerking in ISIS) (per 3 mnd)
Smw: 5 min, per uitnodiging 10 gesprekken 16 min.
(uitnodigen) (3 mnd)

Den Haag 0v]: 1,5 uur per gesprek 1 gesprek 30 min.

(3 mnd)

Smw: 10 min, per gesprek 1 gesprek 3 min.

(verwerking in ISIS) (3 mnd)

Smw: 5 min, per uitnodiging 2 uitnodigingen 3 min.

(uitnodigen) (3 mnd)

Assen 0v]: 1 uur per gesprek 4 gesprekken 1 uur, 20 min.
(3 mnd)

Smw: 10 min, per gesprek 4 gesprekken 13 min.
(verwerking in IS IS) (3 mnd)
Smw: 5 min, per uitnodiging 1 uitnodiging 2 min.
(uitnodigen) (3 mnd)

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen
Aantal -4smw -lsmw -4smw -lsmw
mede- - 25 0v] - 1 schadebem. -32 0v] -9 0v]
werkers -20 secr. - 13 0v] -30 secr. -8 secr.

- 8 secr.
Zorg -smw 45 min. 1 uur, 33 min. 6min. 15 min.
(netto tijd - 0v] 7 uur 4 uur, 10 min. 30 min. 1 uur, 20 min.
per maand) - secr. - - -

schadebem.: -

Zorg -smw 0,005 0,010 0,001’ 0,002
(FTE) - 0v] 0,046 0,027 0,003 0,009

- secr. - - -

Aantal 164 167 249 18
geregis
treerde
slacht
offers__p.m.
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Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Totaal FTE zorg
(gesprekken) per 0,051 * 0,037 0,004 • 0,01

maand

Den Bosch

0,031 *
Totaal FTE zorg
(gesprekken) per
100 geregistreerde
slachtoffers per
maand

Den Haag

0,002 *

Assen

0,056t
Totaal FTE per
gesprek per maand
OvJ

SIm
Totaal

Legenda:

1 uur

10 min.
1 uur, 10 min.

= slachtoffermedewerker

= officier van justitie

= Parketsecretaris

schadebem. = schadebemiddelaar

Conclusie

In absolute zin wordt weinig tijd aan zorg (gesprek met het slachtoffer) besteed

(bijvoorbeeld in Dordrecht een totale netto tijdsbesteding van 0,037 FIE en in Assen

0,010 FTE). De tijdsinvestering per gesprek is weliswaar gemiddeld 1 1,5 uur voor

de officier van Justitie en 10 â 15 minuten voor de slachtoffermedewerker (uitwerking).

Het aantal gesprekken is echter dermate laag dat dit in de werklast voor deze

functionarissen niet zwaar doortelt.

Van de totale tijd die aan slachtofferaspecten wordt besteed, ligt het percentage dat

aan zorg wordt besteed tussen de 0% (Den Haag) en 7% (Assen), waarbij

aangetekend moet worden dat de registratie in Den Haag niet betrouwbaar is (zie

tabel 11).

Dordrecht

0,022

Den Bosch Dordrecht Den Haag

1,5 uur

15 min.

Assen

1,5 uur

15 min.
1 uur, 45 min.

1 uur

15 min.
1 uur, 45 min. 1 uur, 15 min.

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Aantal geregistr.
gesprekken (per 7* 4,66 0,33* 1,33

maand)

smw

OvJ

seer.

* Registraties in Den Bosch en Den Haag niet betrouwbaar.
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3.3.5 Overleg OM

Omschrijving en vereisten vanuit Vailiant en Terwee

In het cluster overleg is het volgende ondergebracht:
- het gestructureerde overleg ten behoeve van het onderhouden en opbouwen

van netwerken in het kader van slachtofferhulp, en het structurele gebruik van
deze netwerken;

- het ad hoc overleg/contact met de netwerkpartners;

Vaillant geeft geen bijzondere richtlijnen ten aanzien van dit overleg maar Terwee
gaat wel expliciet hierop in:

Kern van een goede uitvoering van de slachtofferzorg is dat - waar het slachtoffer te
maken krijgt met verschillende organisaties - de activiteiten van die organisaties in de
contacten met het slachtoffer zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Deze
afstemming is naast het belang van het slachtoffer ook van belang in verband met een
efficiënt verloop van de slachtofferzorg binnen de eigen Organisatie. Het verdient
daarom aanbeveling voor politie en openbaar ministerie in het kader van
slachtofferzorg zowel een intern netwerk binnen de eigen organisatie te vormen als
een extern netwerk met andere bij slachtofferzorg betrokken organisaties waarmee
duidelijke afspraken worden gemaakt over de te volgen procedures, de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Proces kenmerken

In Den Bosch en Dordrecht was men ten tijde van dit werklast onderzoek volop bezig
met de invoering van de wet Terwee. De overlegactiviteiten van vooral coördinerende
officieren van justitie en secretarissen en slachtoffermedewerkers kenden toen een
piek. In de procesbeschrijvingen in de bijlage zijn deze (invoerings-) activiteiten wel
vermeld maar vanwege het bijzondere karakter worden ze in de hiernavolgende
schema’s weggelaten. Daar is alleen het overleg opgenomen dat is benodigd om de
in Den Bosch en Dordrecht opgebouwde interne en externe netwerken in stand te
houden en goed te laten functioneren.

In Den Haag en Assen is geen sprake van gestructureerd overleg met
netwerkpartners omdat deze netwerken nog niet echt van de grond zijn gekomen.
Het overleg heeft hier veel meer een ad hoc karakter.
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Tabel 5: Werklast overleg OM

Activiteit Functionaris en tiidsbesteding Totaal aantal Totaal er maand

Overleg

Den Bosch Coörd. 0v]: 6 uur per maand 6 uur

(gestwctureerd, netwerk + intern)

Coörd. sect: 6 uur per maand 6 uur

(gestructureerd, netwerk + intern)

Smw: 4 uur per maand (1 smw) 12 uur

2 uur per maand (4 srnw)

(gestructureerd, netwerk + intern)

Smw: 15 min, per informatie 16 x 80 uur

(ad hoc, netwerk/derden) (per dag)

Dordrecht Coörd. OvJ: 2 uur, 45 min, per maand 2 uur, 45 min.
(gestmctureerd, netwerk + intern)
5mw: 3 uur, 45 min. per maand 3 uur, 45 min.
(gestructureerd, netwerk + intern)
Srnw/Schbem:2 uur per dag informatie 41 uur, 30 min.
+ 1,5 uur per maand (ad hoc)

Den Haag Coörd. 0v]: 2 uur per maand (intern) 2 uur

Smw: 2 uur per maand (intern) 8 uur

Smw: 8 min per telefoontje 16 telefoontjes 42 uur, 40 min.

(ad hoc), netwerk/derden) (per dag)

Assen Coörd. OvJ: 2 uur per maand (intern) 2 uur
Smw: 2 uur per maand (intern) 2 uur
Smw: 10 min, per informatie 3 x 10 uur
(ad hoc) (per dag)

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen
Aantal -4smw -lsmw -4smw -lsmw
mede- - 25 Cv] (2 coörd) - 1 schadebem. - 32 0v] (1 cöord) - 9 OvJ (1 coörd)
werkers -20 secr. - 13 Cv] (1 coörd) -30 secr. -8 secr.

- 8 secr.
Overleg -smw 92 uur 45 uur, 15 min. 52 uur, 40 min. 12 uur
(netto tijd - coörd 6 uur 2 uur, 45 min. - -

per maand) Cv] - - -

- coörd 6 uur
secr.

Overleg -smw 0,61’ 0,298 0,346 0,079
(FTE) -coörd 0,039 0,018 0,013 0,013

OvJ
- coôrd 0039 - -

secr.
Aantal 164 167 249 18
geregis
treerde
slacht
offers pjm.

- -
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Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen
Totaal FTE overleg
per maand 0,688 0,316 0,359 0,092

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen
Totaal FTE overleg
per 700 geregistr. 0,419 0,189 0,144 0,511
slachtoffers per
maand

Legenda:

smw = slachtoffermedewerker

0v] = officier van justitie

secr. = Parketsecretaris

schadebem. = schadebemiddelaar

Conclusie

Er wordt in Den Bosch en Dordrecht (rekening houdend met de schaal) meet
aandacht aan overleg besteed dan in Den Haag en Assen. Dit is waarschijnlijk het
effect van het aanwezig zijn van een netwerk slachtofferzorg en het hoger
aandachtsniveau dat slachtofferzorg hier heeft.

De geschaalde tabel per 100 geregistreerde slachtoffers per maand zegt in dit
verband niet zoveel omdat de schaal maar een beperkte invloed heeft op het
gestructureerde overleg dat nodig is met de netwerkpartners. Wel is er een zekere
schaalinvloed op het interne overleg omdat daar bij een grotere schaal meer
medewerkers bij zullen zijn betrokken.
Bij een kleine schaal zoals Assen die heeft, telt het noodzakelijke overleg in een
geschaalde indicator zwaar door.

3.4 Algemene conclusies Openbaar Ministerie

Als we de gegevens van de onderscheiden activiteitenclusters en die uit de
verschillende arrondissementen in één overzicht samenbrengen, ontstaat een totaal
beeld. Hieronder wordt een aantal van deze overzichten gepresenteerd.

Aangetekend moet worden dat in de schema’s netto tijdsbestedingen aan de
vermelde activiteiten zijn weergegeven. Dat wil zeggen dat verlof, ziekteverzuim,
reistijd en eventueel bestede tijd aan niet in het schema vermelde zaken bijvoorbeeld
opleidingen en andere (indirecte) activiteiten niet zijn meegenomen.

De ervaring leert dat deze indirecte activiteiten in de meeste organisaties vaak wel
zon 40% van de totale tijdsbesteding uitmaken, zodat de netto tijdsbesteding aan
directe activiteiten zon 60% bedraagt. De hier vermelde netto tijdsbesteding (FTE)
zou dus met ongeveer 67% moeten worden opgehoogd om aan de bruto
tijdsbesteding (FTE) te komen.
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Tabel 6: Overzicht van de totale netto tijdsbesteding per functie-
categorie aan activiteiten slachtofferzorg bij de vier
arrondissementen

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Aantal -4smw -lsmw -4smw -lsmw

mede- - 25 0vJ (2 coörd) - 1 schadebem. - 32 0vJ (1 coörd) - 9 Cv] (1 coörd)

werkers -20 secr. - 13 OvJ (1 coörd) -30 secr. -8 secr.
- 8 secr.

Netto tijd per Netto tijd per Netto tijd per Netto tijd per
maand maand maand maand

Registratie -smw l3uur,58m1n. Buur, l9min. 33uur, l2min. 1 uur, 9min.
-0v] - - - -

- secr. - - - -

Informeren - smw 109 uur, 23 min. 38 uur, 10 min. 114 uur, 52 min. 5 uur, 11 mln.
-0v] - - - -

- secr. - - - -

Schade- -smw 3uur22min. 2uur,56min. l6uur,57m1n. 43min.
regeling -0v] 3uur,l5min. 8uur,33min. 1 uur,33m1n l7nin.

- secr. 2 uur, 44 min. 10 uur, 13 min. - -

Zorg -smw 45 min. 1 uur, 33 min. 6min. 15 min.
- OvJ 7 uur 4 uur, 10 min. 30 ni. 1 uur, 20 min.
- secr. - - - -

Overleg 92 uur 45 uur, 15 min. 52 uur, 40 min. 12 uur
- coörd 6 uur 2 uur, 45 min. 2 uur 2 uur
OvJ 6uur - - -

- cöord
secr.

Totale -smw 217 uur, 28 min. 96uur, 13 min. 217 uur, 17 min. 19 uur, 18 min.

netto tijds- -OvJ 10uur, l5min. l2uur,43min. 2uur, 3min. 1 uur,37min.

besteding - secr. 6uur 44min. 10uur, 13 min. -

- coörd 6 uur 2 uur, 45 min. 2 uur 2 uur
OvJ schadebem.:

- coörd 6 uur 44 uur, 26 min.
secr.

Legenda:

slachtoffermedewerker

officier van Justitie

secr. = Parketsecretaris

schadebem. schadebemiddelaar

smw

0v]
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Tabel 7: Overzicht van de totale netto tijdsbesteding aan
activiteiten slachtofferzorg per functie-categorie bij de
vier arrondissementen (FTE’s)

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen
Aantal -4smw -lsmw -4smw -lsmw
mede- -25 OvJ (2 coörd) - 1 schadebem. -32 0v] (1 coörd) - 9 Cv] (1 coörd)
werkers -20 secr. - 13 OvJ (1 coörd) -30 sect. - 8 secr.

-8secr.

-_____________

Registratie -smw 0,092 0,055 0,218 0,008
-OvJ - - - -

- sect. - - - -

Informeren -smw 0,719 0,251 0,756 0,034
-Cv] - - - -

- secr. - - - -

Schade- -smw 0,022 0,019 0,111 0,005
regeling - 0v] 0,021 0,056 0,010 0,002

- secr. 0,018 0,067 - -

Zorg -smw 0,005 0,010 0,001 0,002
- 0v] 0,046 0,027 0,003 0,009
- secr. - - -

Overleg -5mw 0,61 0,289 0,346 0,079
-coörd 0,039 0,018 0,013 0,013
0v]

-cöord 0,039 - -

secr.
Totale -smw 1,448 0,633 1,432 0,128
netto tijds- - Cv] 0,067 0,083 0,013 0,01
besteding - secr. 0,018 0,067 - -

(FTE) -coörd 0,039 0,018 0,013 0,013
0v]

- coörd 0,039 - - -

sect.

Totaal 1,611 0,801 1,458 0,151
Aantal 164 167 249 18
geregis
treerde
slacht
offers p.m.
Totale -5mw 0,883 0,379 0,575 0,711
netto tijds- - 0v] 0,408 0,050 0,005 0,056
besteding - secr. 0,011 0,040 - -

(FTE) per -coörd 0,024 0,011 0,005 0,072
100 slacht- Cv]
offers p.m. - coörd 0,024 - - -

secr.

Totaal 1,35 0,48 0,585 0,839

52



Hieronder volgt een opstelling van de netto tijdsbesteding aan slachtofferactiviteiten

in de vier arrondissementen in FTEs (en een indicatie voor de bruto tijdsbesteding).

Netto Bruto

Den Bosch 1,6 2,7

Dordrecht 0,8 1,3

DenHaag 1,5 2,5

Assen 0,2 0,3

De verdeling van de netto tijdsbesteding naar de onderscheiden clusters is in tabel 8

weergegeven. Tabel 9 geeft dezelfde informatie grafisch weer.
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Tabel 8: Overzicht van de totale netto tijdsbesteding aan
activiteiten slachtofferzorg per activiteitenciuster bij de
vier arrondissementen (FTE’s)

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Totaal FTE 0,092 0,055 0,218 0,008
Registratie

Totaal FTE 0,71 9 0,251 0,756 0,034
Informeren

Totaal FTE 0061 0,142 0,121 0,007
Schadebemiddeling

Totaal FTE Zorg 0,051 0,037 0,004 0,011

Totaal FTE Overleg 0,688 0,316 0,359 0,091

Totaal FTE 1,671 0,801 1,458 0,151

Tabel 9: Totale netto tijdsbesteding aan activiteiten
slachtofferzorg (FTE) bij de vier arrondissementen

S

S
0)

E
0
0

t
t
0

t,

Assen

Den Haag

Dordrecht

Den Bosch

1
,

1

D Overleg

• Zorg

D Schadehemiddeling

D Intormeren

• Registratie

o 0,5 1

netto FTE’s

1,5 2
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Conclusie uit de tabellen 6 tlm 9 is dat de clusters informeren en overleg samen
verantwoordelijk zijn voor een percentage tussen de 75% Dordrecht en 87%
(Den Bosch) van de totale werklast in het kader van slachtofferactiviteiten. De
tijdsbesteding aan de overige clusters is relatief gering.
Het enige opvallende verschil tussen pilot-groep enerzijds en “controle-groep
anderzijds is de tijdsbesteding aan overleg. Deze is in de pilot-groep duidelijk
groter.
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Om de qua schaal verschillende arrondissementen vergelijkbaar te maken is in tabel
10 de netto tijdsbesteding aan de clusters per 100 geregistreerde slachtoffers
opgenomen.

Tabel 10: Overzicht van de netto tijdsbesteding aan activiteiten
slachtofferzorg in FTE’s per 100 geregistreerde
slachtoffers per maand voor de vier arrondissementen

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Totaal FTE 0,056 0,033 0,088 0,044
Registratie

Totaal FTE 0,438 0,150 0,304 0,189
Informeren

Totaal FTE 0,037 0,085 0,049 0,039
Schadebemiddeling

Totaal FTE Zorg 0,031 0,022 0,002 0,061

Totaal FTE Overleg 0,420 0,189 0,144 0,506

Totaal FTE 0,982 0,479 0,587 0,839

Uit de tabel kan worden gelezen dat men in Den Bosch en Assen bijna tweemaal
zoveel tijd benodigd heeft per 100 geregistreerde slachtoffers als in Dordrecht. Den
Haag zit daar ongeveer tussenin.
Dit kan te maken hebben met efficiëntie, maar ook met het feit dat bepaalde clusters
te veel (respectievelijk te weinig) aandacht krijgen. Deze effecten zijn niet altijd
helemaal te scheiden. De indruk bestaat wel dat ten aanzien van de clusters
registratie en informeren het etficiëntie-aspect sterk speelt.
Bij schadebemiddeling is meer sprake van het relatief meer c.q. minder aandacht
geven aan deze activiteit.
In het cluster zorg zitten wat onbetrouwbaarheden in de registratie die een
vergelijking bemoeilijken (zie de gemaakte opmerkingen bij paragraaf 3.3.4.).
Bij overleg is een vergelijking op basis van een geschaalde indicator minder van
toepassing (zie de gemaakte opmerkingen bij paragraaf 3.3.5.).
Verder zijn er geen opvallende verschillen tussen de “pilot-groep enerzijds en de
“controle”-groep anderzijds.
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Tabel 77: Overzicht percentuele verdeling van de totale netto
tijdsbesteding aan de activiteiten slachtofferzorg (FTE) bij
de vier arrondissementen

Tabel 72: Overzicht netto tijdsbesteding slachtoffermedewerkers
en officieren van Justitie aan slachtofferactiviteiten in de
vier arrondissementen per functiecategorie (Totaal netto
FTE’s)

Registratie Informatie Schadebe- Zorg Overleg Totaal

middeling

- Smw Den Bosch 0092 0,719 0,022 0,005 0,61 1,448

- 5mw Dordrecht 0,055 0,251 0,019 0,010 0,298 0,633

-SmwDenHaag 0218 0,756 0111 0,001 0,346 1,432

-Smw Assen 0,008 0,034 0,005 0,002 0,079 0,128

- 0v] Den Bosch 0,021 0,046 0,067

- OvJ Dordrecht 0,056 0,027 0,083

-OvJ Den Haag 0,010 0,003 0,013

- 0v] Assen 0,002 0,009 0,01

Dordrecht

7%

Den Bosch

43%

44%

3% 4%

39%
31%

5% 18%

Den Haag Assen

8%

8%

8%
15% 1 Registratie

82%

1 schadeberniddehng

57



Tabel 13: Overzicht van de percentuele verdeling van de netto
tijdsbesteding van slachtoffermedewerkers aan
slachtofferactiviteiten bij de vier arrondissementen
per functiecategorie (netto FTE’s)

Smw Den Bosch

42%

Smw Dordrecht

46%

Bmw Den Haag Smw Assen

24%

0%
B/

15%

53%

62%
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4. Rechtbank

4.1 Inleiding

De rechter, griffie en griffier hebben te maken met het slachtoffer dat schade
vergoeding wenst en zich Beledigde Partij stelt. De werkzaamheden die zij verrichten
zijn in het kader van de eerder gehanteerde clusterindeling ondergebracht in het
cluster schadebemiddeling

In het arrondissement Den Bosch hebben gesprekken plaatsgevonden met een
rechter en een medewerker van de strafgriffie, twee griffiers en het hoofd van de
administratie. In het arrondissement Dordrecht heeft een gesprek plaatsgevonden
met een medewerker van de strafgriffie. Uit deze gesprekken hebben wij kunnen
concluderen dat de extra werkzaamheden met betrekking tot slachtoffers en
slachtofferzorg (in de situatie voor de invoering van de Wet Tetwee) erg minimaal
waren. In de arrondissementen Den Haag en Assen zijn daarom nog geen
gesprekken gevoerd.

Met betrekking tot de benodigde aantallen is achterhaald wat de mogelijkheden
waren met het geautomatiseerde systeem Compas. Uit Compas bleek wel het aantal
opgeroepen Beledigde Partijen te achterhalen, echter niet het aantal daadwerkelijk
verschenen Beledigde Partijen. Op het parket wordt de beslissing/uitspraak van de
rechter in Compas ingevoerd. Hierbij wordt echter geen onderverdeling gemaakt naar
de inhoud van de uitspraken (bijvoorbeeld toewijzing civiele vordering of
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde). Ook bij de registratie van de
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf wordt niet geregistreerd over welke
voorwaardelijke straf het gaat.
Voor de aantallen is daarom voor zover mogelijk aangesloten bij de verstuurde
brieven door het parket uit ISIS.

4.2 Clusterindeling en omschrijving

In het kader van het evaluatleonderzoek Terwee is vooral de activiteit
schadebemiddeling van belang. In dit cluster zijn de werkzaamheden ondergebracht
die te maken hebben met de Beledigde Partijstelling van het slachtoffer.
Dit betreft de werkzaamheden tijdens de zitting indien het slachtoffer aanwezig is, de
administratieve voorbereidende werkzaamheden betreffende het slachtoffer en de
afhandeling van de zitting betreffende het slachtoffer.

4.3 Proceskenmerken

De Rechtbank krijgt met slachtoffers te maken op de zitting. Op het moment dat een
slachtoffer zich Beledigde Partij heeft gesteld en schadevergoeding wenst, dan dient
het slachtoffer aanwezig te zijn op de zitting. Zij krijgen van het parket een
kennisgeving met de ziffingsdatum.
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Voor de zitting controleert de griffier elk dossier van de zaken die op de zitting staan.
Hierbij let de griffier onder andere op welke slachtoffers als Beledigde Partijen zijn
opgeroepen. Indien het slachtoffer op de zitting verschijnt, dan wordt hier aandacht
aan besteed. Er vindt hoor en wederhoor plaats en het slachtoffer overlegt de
rekeningen van de schade. De rechter heeft op dit moment (voor de invoering van de
Wet Terwee) de mogelijkheid om aan een voorwaardelijke veroordeling de
voorwaarde te verbinden dat de veroordeelde het slachtoffer de schade geheel of
gedeeltelijk zal vergoeden. Daarnaast kan de rechter de civiele vordering toewijzen
(indien het slachtoffer zich gevoegd heeft als Beledigde Partij) van ten hoogste
f1.500,--. Een combinatie van beide mogelijkheden komt ook voor.
Na de zitting stelt de griffier het hemdvonnis op (beslissing over vordering Beledigde
Partij) en werkt hij dit vonnis uit.

Wordt een civiele vordering opgelegd dan bericht de strafgriffie bij het onherroepelijk
worden van het vonnis de Beledigde Partij en stuurt een grosse van het vonnis.
Hiermee kan de het slachtoffer naar een deurwaarder indien de schade niet vergoed
is door de verdachte.

Wordt een schadevergoeding toegewezen als bijzondere voorwaarde, dan krijgt de
verdachte van de afdeling executie van het parket een kennisgeving voorwaardelijke
veroordeling. Op dat moment gaat de termijn lopen. Executie stuurt het slachtoffer
een brief met de vraag of de schade vergoed is. Indien na de termijn de schade
vergoeding niet is betaald, dan wordt de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke
straf gevraagd.

In Den Bosch viel het aantal verschenen Beledigde Partijen niet te achterhalen. Uit
cijfers in Dordrecht bleek dat gemiddeld een kwart van de opgeroepen Beledigde
Partijen daadwerkelijk op de zitting komt. Wij hebben daarom aangenomen dat van de
74 opgeroepen Beledigde Partijen in Den Bosch er 19 zijn verschenen.

4.4 Werklast (Rechtbank)

Tabel 74: Rechtbank Den Bosch

Activiteit Functionaris en tijdsbesteding Totaal Totale netto

aantal tijdsbesteding

per 3 mnd. per maand

Schade- Rechter: 5 min. per verschenen BP 19 BP 31 min.

regeling Griffier: voorbereiding: 5 min, per opgeroepen BP 74 BP 2 uur, 3 min.

Griffier: 10 min, per verschenen BP 19 BP 1 uur, 3 min.

Griffier: 15 min, per BP (vonnis) 19 BP 1 uur, 35 min.

Strafgriffie: 20 min, per onherr. vonnis 19 BP 2 uur, 6 min.

(per BP)
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Rechtbank Dordrecht

Activiteit Functionaris en tildsbesteding Totaal Totale netto

aantal tiidsbesteding

per 3 mnd per maand

Schade- Rechter: 5 minuten per verschenen BP 40 BP 1 uur, 7 min.

regeling Griffier: 3 min, per opgeroepen BP 160 BP 2 uur, 40 min.

(voorbereiding)

Griffier: 7 min, per verschenen BP (zitting) 40 BP 1 uur, 33 min.

Griffier: 5 min, per vonnis 40 BP 1 uur, 7 min.

Strafgriffie: 10 min, per onherr. vonnis 40 BP 2 uur, 14 min.

(per berichtgeving aan BP)

Tabel 15: Totale netto tijdsbesteding per maand van de rechtbank
met betrekking tot schadebemiddeling, per
functiecategorie (uitgaand van een 40- urige werkweek
per FTE)

Den Bosch Dordrecht

Tijd FTE Tijd FTE

Tijdsbesteding per Rechter 31 min. 0,003 1 uur, 7 min. 0,007

maand Griffier 4 uur, 41 min 0,029 5 uur, 20 min. 0,034

Strafgriffie 2 uur, 6 min. 0,013 2 uur, 14 min. 0,014

Totaal 7 uur, 18 min. 0,045 8 uur, 31 min. 0,055

Aantal verschenen 6 14

Beledigde Partijen p.m.

Benodigde tijd per Rechter 5 minuten 0,001 5 minuten 0,001

Beledigde Partij Griffier 30 minuten 0,003 15 minuten 0,002

(opgeroepen en Strafgriffie 20 minuten 0,002 10 minuten 0,001

verschenen)

Totaal 55 minuten 0,006 30 minuten 0,004

Aantal opgeroepen 53

Beledigde Partijen p.m.

Benodigde tijd per Rechter - - -

opgeroepen Beledigde Griffier 5 minuten 0,001 3 minuten 0,000

Partij (voorbereiding) Strafgriffie - - -
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4. 5 Conclusie

Bij meervoudige kamerzaken moet rekening worden gehouden met het feit dat meer
rechters (3) aanwezig zijn zodat de benodigde tijd met dit aantal moet worden
vermenigvuldigd. Er is geen onderscheid op dit punt gemaakt met de (enkelvoudige)
politierechter-zaken.

Er is gezocht naar een verklaring van het verschil in tijdsbesteding per activiteit tussen
de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht. Voor dit verschil is nog geen
verklaring gevonden.

De werklast van de rechtbank in het kader van slachtofferzorg is klein. De werklast
hangt samen met het (lage) aantal Beledigde Partijen dat op de zitting verschijnt.

In de situatie na-Terwee wordt het voor het slachtoffer gemakkelijker gemaakt zich in
het strafproces te voegen. Bovendien behoeft de Beledigde Partij niet meer op de
zitting te verschijnen. Als ten gevolge van deze ontwikkeling het aantal fors gaat
stijgen dan is hier waarschijnlijk een werklaststijging te verwachten.
Daar staat wellicht tegenover dat er op de zitting minder tijd nodig is dan in de situatie
voor-Terwee

In het kader van het onderzoek pré Terwee is relatief weinig aandacht aan de
rechtbank gegeven. Hiermee is wel een eerste inzicht in de tijdsbesteding
verkregen, maar conclusies over de werklast kunnen nog niet voldoende worden
onderbouwd. Ook is niet uitputtend onderzocht of bepaalde gegevens langs een
andere weg (bijvoorbeeld uit Gouden Delta-bestanden) zijn te verkrijgen.

In het kader van het onderzoek post Terwee zal een meer uitgebreid onderzoek
plaatsvinden bij alle pilot- en controle-arrondissementen naar de tijdsbesteding aan
de onderscheiden activiteiten (interviews met rechters, griffiers en strafgriftie). Ook
zal in de pilot-arrondissementen uitgebreid ingegaan worden op de verschillen in
tijdsbesteding zoals die na de invoering van Terwee zijn ervaren (onder andere
tijdsbesteding op de zitting aan een niet verschenen Beledigde Partij). Via Gouden
Delta zullen de aantallen verzameld worden over zowel augustus tlm oktober 92 als
over augustus tlm oktober ‘93 om een goede vergelijking te kunnen maken.
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5. Buro’s slachtofferhulp

5.1 Inleiding

De werkzaamheden van de buros slachtofferhulp zijn onder te verdelen in drie
gebieden:
1. emotionele ondersteuning;
2. informatie en advies;
3. belangenbehartiging.

1 Emotionele ondersteuning wordt geboden aan mensen die het slachtoffer zijn
geworden van een misdrijf. Deze hulpverlening is doorgaans kortstondig van aard
(gemiddeld 2 â 3 contacten per cliënt), in sommige gevallen wordt doorverwezen
naar andere hulpverleningsinstanties. Het geven van emotionele ondersteuning
wordt door de buro’s slachtofferhulp als belangrijkste taak gezien.

2. Een tweede taak is het informeren van het slachtoffer. Dit kan betekenen het
slachtoffer informeren over verdere (Juridische) procedures, helpen bij het
invullen van een verzekeringsformulier of uitleggen hoe een schaderegeling
getroffen kan worden. Het buro fungeert vooral als vraagbaak voor het slachtoffer.
De bedoeling is dat het slachtoffer, met hulp van het buro, zijn eigen zaak kan
behartigen.

3. Bij belangenbehartiging treedt het buro daadwerkelijk namens het slachtoffer op.
Belangenbehartiging kan bestaan uit het contact opnemen met een
verzekeringsmaatschappij, het treffen van een schaderegeling of het begeleiden
van slachtoffers bij justitiële procedures.

Bij de meeste buro’s ligt het accent van de werkzaamheden op de emotionele
ondersteuning en het informeren van het slachtoffer. De buro’s werken met een
coördinator (vaste aanstelling) en een aantal vrijwilligers, afhankelijk van de grootte
van het buro.

De meeste slachtoffers waarmee het buro te maken heeft, zijn door de politie
doorgestuurd (80 tot 90%). Dit gebeurt alleen als het slachtoffer heeft aangegeven
dat hij/zij slachtofferhulp wenst. Het verzoek om slachtofferhulp geeft de politie door
aan het buro slachtofferhulp. Per district/afdeling zijn er afspraken gemaakt over de
wijze van slachtoffers benaderen. In een aantal districten gaat het initiatief van het
buro slachtofferhulp uit. In andere districten neemt het slachtoffer zelf contact met het
buro slachtofferhulp op.

5.2 Aanpak onderzoek

In de vier arrondissementen is met de coördinatoren van de buro’s slachtofferhulp
gesproken. De groepsgrootte varieerde van 3 tot 6 personen, mede afhankelijk van
het aantal buro’s slachtofferhulp in het arrondissement.
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Het buro houdt van elke cliënt een registratieformulier bij. Dit registratieformulier wordt
landelijk gebruikt en bevat informatie over het soort delict, de doorverwijzing, de
hulpvraag, etc. Alle buro’s registreren van elke cliënt in principe de belangrijkste
gegevens (= de eerste vijftien vragen van het registratieformulier). Totaalstaten
hiervan worden jaarlijks naar de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS)
gestuurd. Sommige buro’s registreren naast de eerste vijftien vragen nog zestien
aanvullende vragen, de meeste buro’s echter niet. Hierdoor ontbreekt een
gedetailleerd inzicht in soort, frequentie en tijdsduur van de activiteiten die aan
slachtoffers worden aangeboden. De vermelde gegevens omtrent aantallen zijn
gebaseerd op de bovenvermelde registratie en betreffen (indien niet anders
vermeld) een drie-maandelijkse periode (aug. t/m okt. ‘92).

Om toch enig inzicht te krijgen in de verdeling en de tijdsbesteding met betrekking tot
werkzaamheden van de vrijwilligers, is de coördinatoren gevraagd op een daartoe
ontwikkeld formulier inschattingen te geven over de aard en de tijdsbesteding van de
hulpverlening over 1992. Dit is gebeurd in overleg met de vrijwilligers. Bij de
beschrijving van de aard van de hulpverlening is, waar mogelijk, aangesloten bij de
gedefinieerde activiteitenclusters. Deze inschattingen zijn in de rapportage verwerkt.

5.3 Indeling clusters

Voor de buro’s slachtofferhulp zijn de volgende activiteitenclusters gedefinieerd:
- registratie/informatie;
- schadebemiddeling;
- zorg;
- overleg.

Hiernavolgend worden deze clusters één voor één behandeld. Tevens wordt op
hoofdlijnen ingegaan op een aantal aangetroffen proceskenmerken die mede
verklarend kunnen zijn voor aangetroffen verschillen in werklast. Een nadere
omschrijving van het aangetroffen beleid en het proces per arrondissement is
opgenomen in bijlage 4.
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5.3.1 Registratie/Informatie buros slachtofferhulp

Omschrijving

Op het moment dat het slachtoffer voor het eerst in contact komt met het buro slacht
offerhulp, wordt een registratieformulier ingevuld. In dit gesprek wordt ook de
hulpvraag van het slachtoffer geïnventariseerd. De gemiddelde duur van een eerste
gesprek wordt door de coördinatoren op 1 â 1,5 uur per slachtoffer geschat.

In dit cluster wordt ook de tijd meegenomen van het informeren van het slachtoffer
gedurende het verloop van de zaak (voorzover niet specifiek toe te rekenen aan de
clusters schadebemiddeling en zorg). Vanuit Vaillant en Terwee zijn hieromtrent
geen specifieke richtlijnen van toepassing.

Proceskenmerken

• In Den Haag is het buro slachtofferhulp een geïntegreerd onderdeel van de
politieorganisatie en kent als zodanig een wat afwijkende werkwijze en
procesgang. Hierop wordt in bijlage 4 nader ingegaan.

Tabel 76: Werklast (registratie/informatie)

Den Bosch Dordrecht Den Haag Assen

Gem. duur le gesprek 1 - 1,5 uur 1,5 uur 1,5 uur

Aantal slos hulp 1402 229 1649 433
aangeboden (3 mnd)

Aantal slos hulp 456 1 16 181
verleend (3 mnd)

Conclusie

De werklast in het kader van registratie/informatie (eerste gesprek) is in het kader van
de evaluatie Terwee alleen interessant voor zover daarbij aspecten van Terwee aan
de orde komen. Dit zijn vooral de schadebemiddelingsactiviteiten. Deze worden in
een aparte cluster behandeld. Verreweg de meeste gesprekken staan in het teken
van hulpverlening (zorg).
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Het gekozen beleid ten aanzien van de benadering van slachtoffers (actieve
benadering of niet) is van zeer grote invloed op het aantal slachtoffers waarmee het
buro slachtofferhulp te maken krijgt en dus op de werklast. Dit verschilt per
onderzocht arrondissement en ook binnen één arrondissement zijn tussen de
verschillende buros verschillen waar te nemen (de meer gedetailleerde
beschrijvingen in bijlage 4 gaan daar op in). Ook het beleid (en de uitvoering daarvan!)
door de politie speelt daarbij een grote rol (veel doorverwijzing of niet).

Het kan zeker zo zijn dat Terwee effecten heeft op het benaderingsbeleid van de
buros of het verwijzingsbeleid van de politie. Daarmee zou het aantal eerste
contacten (en de daarmee samenhangende werklast) kunnen toenemen.
In de post-Terwee-situatie zullen wij nagaan of en in hoeverre deze ontwikkeling zich
voor doet.
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5.3.2 Schadebemiddeling (buro’s slachtofferhulp)

Omschrijving

Het is van belang een goed onderscheid te maken tussen de begrippen
schadevergoeding, schadebemiddeling en schaderegeling. Schadebemiddeling
omvat de activiteiten gericht op het tot stand brengen en afwikkelen van een
schadevergoedingsovereenkomst tussen verdachte en slachtoffer. Dit kan zijn het
opnemen van de schade, contact opnemen met de reclassering, het komen tot een
schaderegeling of het bewaken van de (termijn)betaling.

Veel buro’s helpen het slachtoffer ook met het vergoed krijgen van de schade via de
verzekering van het slachtoffer of andere instanties zoals het waarborgfonds. Deze
schaderegelingsactiviteiten worden buiten het onderzoek gelaten.

Vanuit Vaillant worden geen specifieke eisen ten aanzien van het buro
slachtofferhulp gesteld. Terwee benadrukt nogeens het feit dat tussen politie en OM
en de betrokken instanties (waaronder buro slachtofferhulp) goede werkafspraken
moeten worden gemaakt over de informatievergaring en -uitwisseling met betrekking
tot het schadevergoedingsaspect.

Proceskenmerken

• Het gekozen beleid ten aanzien van de benadering van slachtoffers door zowel de
buro’s slachtofferhulp als de werkwijze van (en samenwerking met) de politie
spelen een grote rol bij het aantal slachtoffers waarmee het buro te maken krijgt, en
daarmee dus ook bij het aantal (potentiële) te regelen schadegevallen. Op het
aangetroffen beleid wordt nader ingegaan in bijlage 4.

• In de meeste gevallen betreffen de schadebemiddelingsactiviteiten van de buro’s
slachtofferhulp niet zozeer het tot stand brengen van een regeling tussen
verdachte en slachtoffer, maar het assisteren bij het vergoed krijgen van de schade
via de verzekering of een regeling via het fonds geweldsmisdrijven of het
waarborgfonds. Tevens wordt incidenteel hulp geboden bij civiele processen en
voegingen. Vooral deze laatste zijn vanuit de optiek van Terwee interessant omdat
op dit punt de mogelijkheden voor het slachtoffer sterk verbeterd worden. De
registraties van de buro’s maken echter geen onderscheid op bovengenoemde
punten zodat de corresponderende aantallen niet verzameld konden worden.

• De meeste buro’s zijn dus niet bijzonder actief op het gebied van het bemiddelen
van schade tussen slachtoffer en verdachte. Wel viel te constateren dat in de pilot
arrondissementen in de aanloop naar Terwee er bij de buro’s slachtofferhulp een
verhoogde aandacht kwam voor dit aspect (zie beschrijvingen in bijlage 4).
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Uitzondering op het bovenstaande is het buro slachtofferhulp in Leiden (dat tot het
arrondissement Den Haag behoort). Het buro in Leiden is geïntegreerd bij de
politie. Het buro is zeer actief is op het gebied van schadebemiddelingen.
Vanwege de afwijkende procesgang wordt het apart vermeld.
Het buro in Leiden heeft enige jaren geleden een schadebemiddelingsproject
uitgevoerd. Naar aanleiding van dit projekt is besloten dat het buro schade-
bemiddeling overneemt van de politie.
Dagelijks worden door het buro de aangiften van de politie doorgenomen. In
principe worden alle slachtoffers benaderd, tenzij de politie aangeeft dat het
opsporingsbelang daarmee in gevaar komt.
De politie selecteert de processen-verbaal met het oog op mogelijke
schadebemiddelingen. Indien de zaak bemiddelbaar is, neemt de politie contact op
met de dader met de vraag een afspraak te maken met het buro slachtofferhulp.
Het buro slachtofferhulp gaat in dit gesprek in op de schade en de regeling. Het
schadebedrag kan op de rekening van het buro worden gestort, het buro stort het
door naar het slachtoffer.

De tijdsbesteding aan schadebemiddelingsactiviteiten werd door geen enkel buro
bijgehouden. Aangezien schadebemiddelingen in verhouding niet veel
voorkomen, en ook verschillend van aard zijn, vonden de geïnterviewden het
moeilijk in te schatten hoeveel tijd een regeling kost. In Den Bosch en Dordrecht
werden wel inschattingen gegeven, maar met het voorbehoud dat deze eigenlijk in
de praktijk getoetst zouden moeten worden. Daarbij werden factoren genoemd,
die de tijdsbesteding per bemiddeling doen toenemen:
- het betalen in termijnen
- het aantal verdachten
- het aantal slachtoffers
- het feit dat de schade (nog) niet precies is vastgesteld.
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Tabel 17: Werklast (schadebemiddeling)

Arrondissement Activiteiten over 3 maandelijkse periode

Den Bosch Hulp aangeboden : 1402
Hulp verleend : 456
waarvan schaderegeling : 127 (vooral andere cat. dan

schadebemiddeling)

Tijdsinschatting schadebemiddeling: 1,5 - 4 uur per zaak
(geen complexe zaken)

Dordrecht Hulp aangeboden : 229
Hulp verleend : 1 16

waarvan schadebemiddeling : 1 6 (slagingspercentage
niet bekend)

Tijdsinschaffing schadebemiddeling: 3 - 4 uur per zaak

Den Haag Hulp aangeboden : 1649
hulp verl. met schadeaspect : 695
waarvan via verzekering : 533
waarvan voeging, civiel proces of fonds: 146
waarvan schadebemiddeling : 1 6

Tijdsinschatting schadebemiddeling: niet mogelijk

Assen Hulp aangeboden : 433
Hulp verleend : 181
waarvan schadebemiddeling : 44 (65% geslaagd)

Tijdsinschatting schadebemiddeling: niet mogelijk
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Conclusie

Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om conclusies over de met
schadebemiddeling samenhangende werklast te kunnen trekken. Het betreft hier
zowel de tijdsbesteding als de frequentie.

In verband hiermee is besloten op dit aspect een aanvullende registratie van een
aantal buros slachtofferhulp te vragen. Daartoe is een formulier ontwikkeld, dat als
inlegvel bij het LOS-registratieformulier kan worden gebruikt en waarop de
benodigde gegevens kunnen worden geregistreerd. Met dit formulier is bij de
deelnemende buro’s proefgedraaid. Deze proef is inmiddels geëvalueerd en het
formulier is op een aantal punten bijgesteld. Tevens is een handleiding opgesteld.
Op het formulier wordt ook gevraagd naar de tijdsbesteding met betrekking tot
voeging (interessant omdat Terwee deze mogelijkheden vergroot). Gedurende een
drietal maanden zal een groot aantal buro’s de gegevens op dit formulier bijhouden.
Het gaat zowel om buro’s in de pilot-arrondissementen als in de arrondissementen
waar Terwee nog niet is ingevoerd, zodat een beeld van het verschil in werklast kan
worden verkregen. De resultaten hiervan zullen in het rapport over de situatie post
Terwee worden opgenomen.
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5.3.3 Zorg (buros slachtofferhulp)

Omschrijving

De meeste werkzaamheden die de medewerkers van de buro slachtofferhulp
verrichten vallen onder zorg.
Het betreft vooral emotionele ondersteuning, maar ook ondersteuning van meer
praktische aard zoals juridische bijstand.

Proceskenmerken

Ook hier geldt dat het gekozen beleid ten aanzien van de benadering van het
slachtoffer en de werkwijze van de politie (c.q. de afspraken van buro slachtofferhulp
en de politie) sterk bepalend zijn voor het aantal doorverwezen slachtoffers. Voor
meer details hierover, zie bijlage 4.

Werklast

De volgende gemiddelde tijdsinschattingen werden door de coördinatoren gegeven:
- Den Bosch 3 - 5 uur per cliënt
- Dordrecht 6 - 10 uur per cliënt
- Den Haag geen inschatting te geven, eventueel via vrijwilligers
- Assen 4 - 5 uur per cliënt.

Conclusie

Het blijkt door de diversiteit aan zorgactiviteiten moeilijk een goede inschatting van de
benodigde tijd per eenheid te geven. Overigens is de aan deze cluster bestede tijd in
het kader van Terwee niet relevant, omdat deze activiteiten niet van aard veranderen
door de invoering van Terwee.
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5.3.4 Overleg (buro’s slachtofferhulp)

Omschrijving

De coördinatoren van de verschillende buro’s hebben regelmatig overleg
(uitwisselen ervaringen). Elk buro heeft zijn eigen contacten met politie, OM,
maatschappelijk werk en reclassering. Met politie hebben de verschillende buro’s
afspraken met betrekking tot huisvesting in het politieburo, spreekuur of inzage in
slachtofferzaken.
Daarnaast vindt ook intern overleg plaats tussen coördinatoren en vrijwilligers.

Proceskenmerken

Door de grote verschillen in de wijze waarop slachtofferzorg door de buro’s
slachtofferhulp wordt vormgegeven en de wijze waarop wordt samengewerkt met de
andere betrokken organisaties, ontstaan ook grote verschillen met betrekking tot de
overlegvormen. De tijdsbesteding aan overleg wordt in ieder geval nergens
bijgehouden.

Werklast

Gezien de vele overlegvormen en de diversiteit van de activiteiten op dit punt konden
door de betrokkenen geen betrouwbare inschattingen omtrent de tijdsbesteding en
frequentie worden gemaakt.

Conclusie

Vanuit Terwee is eigenlijk alleen het overleg dat noodzakelijk is om de daaruit
voortvloeiende taken op te pakken en goed inhoud te geven interessant. Het gaat
dan vooral om schadebemiddelingsactiviteiten. Uit de interviews bleek dat dit voor
veel vrijwilligers een nieuwe en onbekende taak is, waarbij vooral in het begin overleg
(instructie, supervisie en klankbord) nodig is. In de aanvullende registratie die is
opgezet, is ook dit punt opgenomen zodat de relevante gegevens verzameld
kunnen worden.
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5.4 Algemene conclusies buro’s slachtofferhulp

Er ontbreken te veel gegevens om conclusies over de werklast te kunnen trekken.
Daarom is besloten gedurende een drietal maanden een aanvullende registratie op
te zetten, waarbij de vergelijking tussen pilot- en overige arrondissementen inzicht
geeft in de Terwee-effecten. De aanvullende registratie verloopt met speciaal daartoe
ontwikkelde formulieren.

De deelnemende buro’s zijn:
- Dordrecht (3 buro’s);
- Den Bosch (6 buro’s);
- Zeeland;
- Alphen a/d Rijn;
- Arnhem;
- Noord-Limburg;
- Zuid-Oost Drenthe;
- Leiden;
- Regio Zwolle.

De registratie is gedurende een periode getest en op basis van een evaluatie
inmiddels ingevoerd, In de rapportage over de post Terwee-situatie zal hierover
verslag worden gedaan.

Bij de registratie wordt onderscheid gemaakt tussen de administratieve medewerkers,
de coördinatoren, de Terwee-functionaris (indien aanwezig) en de vrijwilligers.
Bovendien wordt niet alleen de frequentie van en tijdsbesteding aan
schadebemiddelingsactiviteiten geregistreerd. Tevens wordt informatie verzameld
over een aantal andere zaken die in het kader van Terwee van belang zijn, zoals de
benaderingswijze van het buro, het geven van informatie bij het eerste contact, het
resultaat van bemiddelingspogingen en het regelen van schades via andere wegen
(zoals verzekering of schadefonds). Ook wordt apart aandacht besteed aan civiele
voeging en aan het overleg (mcl. instructie e.d.) dat in het kader van Terwee
activiteiten nodig is.
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6. Reclasserïng

6.1 Inleiding

De werkzaamheden van de reclassering zijn in eerste instantie gericht op de
individuele vervolgde. Kerndoelstelling van reclasseringsinstellingen is het
bevorderen van de maatschappelijke (her)integratie van strafrechtelijk vervolgden en
veroordeelden. Deze doelstelling leidt tot verschillende kerntaken:
- voorlichting van strafrechtelijke autoriteiten over verdachten en veroordeelden;
- coördinatie van alternatieve sanctie.
- hulp- en steunverlening aan verdachten en veroordeelden.

Hulpverlening en nazorg is erop gericht de cliënt op een aanvaardbare manier weer in
de samenleving te laten functioneren. Activiteiten die hieronder vallen zijn: informatie
en advies, langdurige begeleiding, verwijzing naar hulpverlenende instanties, etc. Als
de activiteiten doorgaan na beëindiging van de strafzaak, wordt gesproken van
nazorg.
Als een aparte activiteit binnen deze kerntaak wordt schade- en conflictbemiddeling
genoemd. Deze activiteit betreft de hulp die de reclassering aan de dader biedt om
de geleden schade ongedaan te maken. Bij immateriële schade gebeurt dit door het
conflict tussen dader en slachtoffer uit te praten, bij materiële schade door de dader
de schade te laten vergoeden.

Slachtofferzorg behoort niet tot de taakstelling van de reclassering. Echter, bij het
treffen van schaderegelingen kan het zijn dat het slachtoffer of het buro slachtoffer
hulp met de reclassering contact opneemt om te vragen of de dader bij de
reclassering bekend is, en zo ja, of de reclassering namens de dader wil bemiddelen.

6.2 Aanpak onderzoek

In de arrondissementen Dordrecht en Den Bosch is naast de directeur en een
beleidsmedewerker, gesproken met een aantal maatschappelijk werkers. In het
arrondissement Den Haag is gesproken met de beleidsmedewerker van de
reclassering, in Assen met de directeur.

Activiteiten die worden verricht in het kader van de kerntaken worden in Den Bosch,
Den Haag en Assen geregistreerd in een geautomatiseerd systeem (RIS). Dordrecht
maakt geen gebruik van dit systeem.

In dit geautomatiseerde systeem worden taakvelden geregistreerd, zoals
informatie/advies, vroeghulp, rapportage, etc. Eén van deze taakvelden is schade- en
conflictbemiddeling. Elke reclasseringsinstelling kan zelf bepalen welke taakvelden
bijgehouden worden. In Den Haag en Assen bijvoorbeeld wordt op het taakveld
schade- en conflictbemiddeling geen registratie bijgehouden. Voor Den Bosch geldt
dat deze registratie niet consequent werd uitgevoerd. Als er iets wordt geregistreerd
op dit taakveld dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de schade- of
conflictbemiddeling. Ook wordt de bestede tijd niet altijd ingevuld.
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Voor alle arrondissementen geldt dat op dit moment geen afzonderlijke registratie
wordt bijgehouden van het aantal ondernomen en gelukte schaderegelingen.

6.3 Clusterindeling en omschrijving

Voor de reclassering zijn in het kader van de evaluatie Terwee de activiteitenciusters
schadebemiddeling en overleg van belang.

Schadebemiddeling
Dit cluster bevat alle activiteiten betreffende het vaststellen en regelen van de
schade. Indien noodzakelijk begeleidt de reclassering de dader bij het nakomen van
de schaderegeling (controleren termijnbetalingen). Tot een onderdeel kan ook
behoren het controleren of het schadebedrag klopt. Hiertoe wordt contact opge
nomen met de dader en/of een deskundige.

Overleg
Structureel overleg betekent het opbouwen en onderhouden netwerk slachtoffer-
zorg en het structureel gebruik hiervan door de netwerkpartners.
Een tweede vorm van overleg is het verstrekken van informatie aan organisaties, niet
behorend tot het netwerk (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen). Dit overleg zal
in het algemeen ad hoc van aard zijn.

6.4 Proceskenmerken

De mate waarin inhoud wordt gegeven aan schadebemiddelingsactiviteiten en het
daarmee samenhangende overleg met de organisaties die zich bezig houden met dit
aspect van slachtofferzorg, hangt sterk af van het beleid wat op dit punt in de vier
onderzochte arrondissementen wordt gevoerd. Dit heeft ook zn weerslag op de
wijze waarop taken worden uitgevoerd (procedures/processen) en de ermee
samenhangende tijdsbesteding. In bijlage 5 wordt op de aangetroffen situatie per
arrondissement nader ingegaan.
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6.5 Werklast reclassering

Tabel 78

Den Bosch 85 medewerkers/3 werkeenheden + buro alternatieve straffen

Bestede uren (4e kwartaal 92) : 49,5 uur schadebemiddeling

Gem. tijdsbesteding per zaak : 1 uur, 46 min, per zaak
(op basis van registratie van 22 zaken in 2 afdelingen)

Slagingspercentage : geen registratie

Dordrecht 43 medewerkers/2 werkeenheden + 1 buro alternatieve straffen

Geen gegevens over aantal schadebemiddelingen en
tijdsbesteding aan schadebemiddeling beschikbaar.

NB: In de periode juli 90 - juni 91 is in Gorinchem/Hoekse Waard
één jaarperiode geregistreerd. Van 221 cliënten die zijn
geëvalueerd waren 37 geslaagde schadebemiddelingspogingen.
Gemiddeld kostte een schadebemiddeling 16 uur.

Den Haag 80 medewerkers/4 werkeenheden

Geen gegevens over aantal schadebemiddelingen en
tijdsbesteding aan schadebemiddeling beschikbaar.

Weinig activiteiten op dit punt (zie beschreven beleid in bijlage).

Assen 52 medewerkers/4 werkeenheden

Geen gegevens over aantal schadebemiddelingen en
tijdsbesteding aan schadebemiddeling beschikbaar.

Inschatting eenvoudige regeling 30 minuten
Inschatting complexe regeling : 2 â 3 uur
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6.6 Conclusies reclasserïng

Slachtofferzorg is geen kerntaak van de reclassering. Alleen bij het bemiddelen van
schades heeft de reclassering te maken met slachtoffers. Deze activiteit wordt door
de maatschappelijk werkers van de reclassering niet als een belangrijke taak gezien.
Mede doordat de doelgroep van reclassering de dader is. Past schadebemiddeling in
het kader van de hulpverlening aan de dader, dan wordt er (indien mogelijk) aandacht
aan besteed.

De tijd die aan schadebemiddelingen wordt besteed is over het algemeen absoluut
gezien zeer gering doordat het om een klein aantal gevallen gaat. Reclassering Den
Bosch, die tijd registreert op de conflict- en schadebemiddelings-code van RIS, komt
op een gemiddelde tijdsbesteding van nog geen kwartier per persoon per maand.
levens wordt door de geinterviewden opgemerkt dat de tijd die een
schadebemiddeling kost zeer sterk varieert en ook afhangt van de complexiteit. De
definitie van een eenvoudige of complexe zaak blijkt erg te verschillen.

In Den Bosch neemt de reclassering ook wel direct contact op met het slachtoffer als
deze niet bij het buro slachtofferhulp bekend is. In de andere arrondissementen
verlopen alle contacten met het slachtoffer altijd via het buro slachtofferhulp. Bij de
werkwijze van Den Bosch zijn de communicatielijnen korter en het scheelt werk voor
het buro slachtofferhulp.

Met de invoering van de wet Terwee moeten de districten Den Bosch en Dordrecht
meer aandacht aan schadebemiddeling gaan besteden. Dit moet onder andere
blijken uit het feit dat de reclassering schades gaat regelen van daders die geen cliënt
zijn. In deze zaken wordt om bemiddeling verzocht door de officier van justitie.
Vooruitlopend op deze situatie heeft men in Dordrecht een schadebemiddelaarster
aangesteld.

Aantallen en tijdsbestedingen voor schadebemiddelingen worden momenteel niet
bijgehouden. Tevens wordt niet geregistreerd of een schaderegeling is geslaagd. Dit
maakt de analyse van de werklast die ontstaat door schadebemiddelingen niet
mogelijk.

Met de invoering van de wet Terwee wordt verwacht dat de reclassering vooral op
het gebied van schadebemiddelingen actiever moet worden. Uit de interviews in de
onderzochte arrondissementen blijkt dat daartoe niet alleen de vaardigheden op dit
gebied moeten worden vergroot, maar dat ook een attitudeverandering nodig is (zie
de beschrijvingen in bijlage 5). In de pilotarrondissementen is waar te nemen dat men
daar op een actiever beleid overgaat. Overigens is men ook in Assen op dit gebied
redelijk actief.
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Het is dan ook noodzakelijk dat de reclasseringsinstanties in de door ons
onderzochte arrondissementen de schadebemiddelingen goed gaan registreren. De
mogelijkheden die het RIS-systeem daarvoor biedt moeten, in arrondissementen
waar dit systeem is ingevoerd, zoveel mogelijk worden benut (aantal
schadebemiddelingen, hoogte van de schade, tijdsbesteding, geslaagde
regelingen, reclasseringscliënt of niet).

Omdat RIS voor een deel van deze onderwerpen onvoldoende aangrijpingspunten
biedt en Dordrecht in het geheel niet met RIS werkt, zal door de reclassering enige
tijd aanvullende registratie op dit gebied moeten worden bijgehouden. Hierover heeft
nog geen overleg met de betreffende instanties plaatsgevonden. Een vergelijking
tussen pilot- en controle-arrondissementen geeft dan inzicht in de werklasteffecten
van Terwee. Dit zou op korte termijn moeten gebeuren, zodat de registratie in het
najaar van 93 kan plaatsvinden en de resultaten meegenomen kunnen worden in de
rapportage post Terwee.
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7. Buro voor rechtshulp

7.1 Inleiding

De buros voor rechtshulp verlenen advies en hulp op het gebied van recht. De
buros zijn open instellingen. Dit wil zeggen dat zij advies en/of hulp verlenen aan
zowel verdachten als slachtoffers. Hiertoe houden zij spreekuren. Tijdens deze
spreekuren wordt gratis advies verleend (eerstelijns advisering). Het buro kan de
cliënt na advisering doorverwijzen naar een advocaat of een bepaalde hulpvraag zelf
behandelen (ingenomen zaak). Dit laatste vindt alleen plaats voor cliënten met lage
inkomens. Zij zullen hiervoor een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage moeten
betalen. Bij verwijzing naar een advocaat kan de cliënt een toevoeging krijgen, wat
inhoudt dat bijna alle kosten worden betaald door de Staat. In de regel worden
toevoegingen alleen gegeven indien de cliënt verdacht wordt van een misdrijf.
Van alle cliënten die zich bij het buro voor rechtshulp melden wordt een registratie-
formulier ingevuld. Hierop wordt onder andere het soort spreekuur vermeld, het
onderwerp (zaakcode) en de afdoening (verstrekken informatie/verwijzing). Deze
formulieren worden in het geautomatiseerde systeem lRlS ingevoerd. Wordt een
zaak door het buro behandeld (ingenomen), dan wordt een ander registratieformulier
ingevuld en in IRIS ingevoerd. Landelijk worden vooral de gegevens met betrekking
tot de toevoegingen verwerkt.
In bijlage 6 wordt per arrondissement ingegaan op het aangetroffen beleid ten
aanzien van slachtofferzorg. Hier wordt ook aandacht besteed aan het overleg dat in
dit verband met andere organisaties op dit gebied wordt gevoerd.

7.2 Aanpak onderzoek

In elk arrondissement is een aantal buros voor rechtshulp gevestigd. Er is per
arrondissement gesproken met een vertegenwoordiger van één van de buros voor
rechtshulp.
Voor het achterhalen van kwantitatieve gegevens is aansluiting gezocht bij het IRIS
systeem. Bij de registratie in dit systeem wordt echter geen onderscheid gemaakt in
dader of slachtoffer.
Landelijk worden voornamelijk gegevens geregistreerd betreffende het aantal
toevoegingen en of deze worden toegewezen of niet. Na overleg met de landelijke
organisatie kwam naar voren dat bepaalde standaardoverzichten die de buro’s zelf uit
kunnen draaien, voor ons de meeste informatie zouden verschaffen. Deze
overzichten geven inzicht in doorverwijzingen en afdoeningen. Er wordt echter geen
onderscheid gemaakt in slachtoffer of dader. Daarnaast bestaat er een koppeling aan
het onderwerp (zaakcodes), veelal samenhangend met het rechtsgebied (specifieke
wetten). Hierdoor is niet aan te geven of informatie of advies betreffende schade
vergoeding heeft plaatsgevonden. Het enige aanknopingspunt is de zaakcode
‘vordering Beledigde Partij’, ondergebracht bij ‘andere strafzaken (geen verdachten)’.
De gegevens hierover zijn gebruikt.

79



7.3 Clusterindeling en omschrijving

In het kader van het evaluatieonderzoek Terwee is vooral de activiteit
schadebemiddeling van belang.

Hieronder vallen alle activiteiten de gericht zijn op het tot stand brengen van
schadevergoeding voor het slachtoffer. Het betreft vooral advisering en juridische
ondersteuning bij voegingszaken en het geven van informatie betreffende vordering
Beledigde Partij. In bijlage 6 wordt nader ingegaan op het beleid op dit punt zoals dat
door ons bij de verschillende buros voor rechtshulp is aangetroffen. Schade
bemiddeling wordt door de meeste buro’s niet als taak gezien. Het assisteren van het
buro slachtofferhulp bij moeilijke juridische kwesties (ook in het kader van
schadebemiddeling) wordt door sommige buro’s voor rechtshulp wel als een
mogelijke (toekomstige) taak gezien.

7.4 Werklast (buro voor rechtshulp)

Met betrekking tot de drie-maands periode (aug-okt 92) waarvoor aantallen verzameld
zijn, gelden de volgende cijfers:

Tabel 79

Advies vordering Voegingszaak

Beledigde_Partij

Den Bosch Geen informatie beschikbaar

Dordrecht 2â3 6

Den Haag 6 1

Assen 14 1

Het ging om een gering aantal gevallen, waarvoor de tijdsbesteding door de
betrokken buro’s ook als gering werd ingeschat.

7.5 Conclusies buro voor rechtshulp

De buro’s voor rechtshulp verlenen hulp aan zowel verdachten als slachtoffers.

De buro’s voor rechtshulp rekenen slachtotferzorg niet tot hun primaire taak en
verrichten over het algemeen geen activiteiten op het gebied van slachtofferzorg.
Het aantal keren dat aandacht wordt besteed aan slachtofferhulp is dermate gering
dat de werklast te verwaarlozen is (betreft vooral voegingszaken als Beledigde Partij).
De meeste strafzaken worden doorverwezen naar de reguliere advocatuur. Voor
emotionele opvang wordt doorverwezen naar de buro’s slachtofferhulp.
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De enige instanties die het buro voor rechtshulp informatie vragen, zijn de buro’s
slachtofferhulp. Naarmate de vrijwilligers van deze buro’s meet met ingewikkelde
juridische vragen zitten, zullen zij meer contact opnemen met de juristen van de
buro’s voor rechtshulp. Door het toenemen van schadebemiddelingsactiviteiten ten
gevolge van Terwee zou dit het geval kunnen zijn.

De Wet Terwee vergroot de mogelijkheden voor civiele voeging in het strafproces. Dit
kan leiden tot een groter beroep op de buro’s voor rechtshulp (direct door
slachtoffers of indirect via het buro voor slachtofferhulp). Het is daarom wel van belang
in het onderzoek naar de situatie post Terwee aan deze aspecten expliciet aandacht
te geven (en de situatie in de pilot-arrondissementen te vergelijken met die in de
controle-arrondissementen). In overleg met de buro’s voor rechtshulp in de
betreffende arrondissementen moet worden bezien op welke wijze de benodigde
gegevens in het najaar van ‘93 gedurende een beperkte periode kunnen worden
geregistreerd, zodat in de rapportage over de post Terwee-situatie een inzicht kan
worden gegeven over de werklasteffecten. Op korte termijn zou daartoe
geïnventariseerd moeten worden in hoeverre de buro’s voor rechtshulp hieraan
willen meewerken.
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8. Raad voor de kinderbescherming

8.1 Inleiding

Jeugdige daders vallen niet onder de werking van de Wet Terwee. De raad voor de
kinderbescherming is toch in het onderzoek betrokken in verband met mogelijke
ontwikkelingen betreffende de herziening van het strafrecht voor jeugdigen, en een
daarmee samenhangende uitbreiding van de werking van de Wet Tetwee.
De meeste raden bestaan uit een sociale afdeling, een financiële afdeling en een
afdeling algemene zaken. De sociale afdeling heeft een adviserende taak voor de
rechter en de minister van justitie. De afdeling adviseert over scheidingszaken
(omgangsregelingen, gezag, alimentatie), adoptie, naamsverandering en huwelijks-
dispensatie voor minderjarigen. Daarnaast kan de raad de rechter verzoeken een
voogd te benoemen of een kinderbeschermende maatregel uit te spreken. De
sociale afdeling bevat meestal meerdere units.
De financiële afdeling heeft als taak toe te zien op de totstandkoming en de
uitvoering van alimentatieregelingen.
De afdeling algemene zaken regelt de interne activiteiten van de raad (postkamer,
receptie, etc).
Strafzaken’ worden in sommige arrondissementen ondergebracht in een aparte

afdeling, in andere arrondissementen is het één van de units binnen de sociale
afdeling. Activiteiten van de afdeling strafzaken zijn het verlenen van vroeghulp bij in
verzekeringstelling, jeugdreclassering, regelen van alternatieve straffen en het
treffen van schaderegelingen.

8.2 Aanpak onderzoek

In de vier arrondissementen is gesproken met medewerkers van de afdeling (of unit)
strafzaken. Het aantal schaderegelingen dat getroffen wordt is op dit moment nog
zeer gering. Alleen het arrondissement Dordrecht is in staat enige kwantitatieve
gegevens aan te leveren.

8.3 Clusterindeling en omschrijving

In het kader van het evaluatieonderzoek Terwee is vooral de activiteit
schadebemiddeling van belang. Het beleid en de procesgang bij de door ons
bezochte raden wordt beschreven in bijlage 7. Hieronder worden enige belangrijke
proceskenmerken vermeld.

Bij het treffen van schaderegelingen treedt de raad op als intermediair tussen
verdachte en slachtoffer. Beide partijen kunnen dus door de raad worden
benaderd. Indien het slachtoffer bij het buro slachtofferhulp bekend is bemiddelt
het buro slachtofferhulp namens het slachtoffer.

De procedure verloopt als volgt: de raad vraagt de dader of hij bereid is de schade
te vergoeden. Is hij bereid en het slachtoffer wil de schade vergoed zien, dan wordt
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het schadebedrag opgenomen en een regeling overeengekomen. De raad ziet
toe op de naleving van deze regeling.

• Ten tijde van het onderzoek (voorjaar ‘93) was met uitzondering van het
arrondissement Dordrecht de raad voor de kinderbescherming niet actief op het
gebied van slachtofferzorg of schadebemiddeling.

• Naar aanleiding van een melding van de politie (via een proces verbaal of op het
moment dat de minderjarige in verzekering is gesteld) wordt een gesprek geregeld
met de ouders. Tijdens dat gesprek wordt een informatieformulier strafzaken
gehanteerd. Daarbij is een vraag opgenomen over het treffen van een schade
regeling. De raden in Den Bosch, Den Haag en Assen geven aan geen specifieke
activiteiten te ondernemen op basis van het antwoord op die vraag. Het wordt
alleen genoteerd. In de vroeghulp wordt naast het gesprek een rapportage
opgesteld ten behoeve van het parket. Het doel van dergelijke gesprekken is de
sociale achtergronden te onderzoeken en een advies uit te brengen naar het OM
en de kinderrechter met betrekking tot het afdoen van de zaak. Hiertoe heeft de
raad regelmatig contact met de officier van justitie en de kinderrechter.

• In Den Bosch worden in het kader van Terwee de eerste activiteiten op het gebied
van schadebemiddeling gestart. Tot op heden heeft dit nog geen concrete
schaderegelingen tot gevolg gehad.

• In het kader van de invoering van de Wet Terwee heeft de raad voor de
kinderbescherming in Den Bosch een voorstel geformuleerd om te starten met
een experiment schadebemiddelingen, voornamelijk in de vroeghulp- en
enquêtezaken. In dit experiment wordt:
- actief informatie gegeven over de mogelijkheden tot schadevergoeding;
- informatie ingewonnen betreffende de bereidheid tot schadevergoeding en

solvabiliteit;
- een aanbod door de raad gedaan om te bemiddelen bij het treffen van een

schaderegeling.
Eén en ander is afhankelijk van de hiervoor toegestane en in te zetten capaciteit.
Het experiment mag niet ten laste komen van de normale personeelscapaciteit.
Daarbij is een maximaal aantal van 75 schaderegelingen vastgelegd.

• In Dordrecht is de raad voor de kinderbescherming actief betrokken op het gebied
van slachtofferzorg en schadebemiddeling. Het proces heeft de volgende
kenmerken:
In het kader van strafzaken wordt sinds september 1 991 geëxperimenteerd met
schadebemiddeling, een uitzonderlijke taak voor de raden van kinderbescherming.
De raad treedt bij schaderegelingen op als bemiddelaar voor zowel het slachtoffer
als voor de dader. De raad neemt deel aan het netwerk slachtofferzorg Dordrecht.
Strafzaken worden door de politie aan de raad gemeld. Het is mogelijk dat de
officier van justitie via het driehoeksoverleg aan de raad vraagt een schaderegeling
te treffen. In een dergelijk geval neemt de informateur strafzaken contact op met de
verdachte en de ouders om een informatieformulier op te stellen.
Een schadebemiddeling is een vast onderdeel van dit formulier. Het formulier
wordt, aan de hand nieuwe ervaringen, regelmatig aangepast. Indien het
slachtoffer bekend is bij het buro slachtofferhulp, bemiddelt dit buro namens het
slachtoffer. De raad voor de kinderbescherming bemiddelt voor de verdachte.
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Wil het slachtoffer de schade vergoed zien, dan neemt de raad contact op met de
dader. Geïnformeerd wordt naar de bereidheid om de schade te vergoeden. Indien
dit het geval is, dan wordt bekeken wat de hoogte van de schade is en wordt een
betalingsregeling afgesproken. Indien de dader niet bereid is, dan is de zaak
afgedaan. De raad heeft geen middelen tot haar beschikking om de dader tot
betalen te dwingen.
Indien slachtoffer en dader tot een schaderegeling besluiten, wordt de dader
(indien hij dat wenst) begeleid bij het nakomen van de afspraken.

8.4 Werklast (Raad voor de kinderbescherming)

Omdat alleen Dordrecht ten tijde van het onderzoek actief was in schadebemiddeling,
betreft het alleen gegevens uit die situatie.

Registratie/informatie
Bestaat uit de contactlegging van de raad met de dader (en het slachtoffer).
12 zaken zijn in 1991 aangemeld en in 1992 afgehandeld en 14 zaken in 1992
aangemeld én afgehandeld.
Van de 26 behandelde zaken werden 11 daders aangemeld via het driehoeks
overleg, 14 daders hebben de raad zelf benaderd. In één geval werd de raad door het
slachtoffer benaderd.

Schadebemiddeling
Als het slachtoffer de schade vergoed wil zien, wordt de dader gevraagd of hij daartoe
bereid is. Als hij bereid is, dan wordt het schadebedrag vastgesteld (soms in overleg
met een onafhankelijk deskundige). Zodra de schade is vastgesteld, wordt een
betalingsregeling afgesproken. De bemiddeling wordt complexer naarmate er meet
daders zijn betrokken, vooral als één van de daders niet bereid is aan de schade
regeling mee te werken.
De gemiddelde tijdsbesteding van een schaderegeling per dader is 124 minuten.
Een zaak met meerdere daders kost 124 minuten keer het aantal daders. De tijds-
besteding varieerde tussen de 10 en de 430 minuten per zaak.
De gemiddelde behandeltijd per dader was 18 weken. De kortste behandeling was
2 weken, de langste 32 weken.
In bijna 40% van de gevallen is het niet gelukt om de schade te regelen. Dit vanwege
het ontbreken van dwangmiddelen.

Overleg
Regelmatig overleg met intake-team (informateur strafzaken, medewerkster
alternatieve straffen en directeur), OM, politie en driehoek.
Er wordt voornamelijk informatie verstrekt aan de politie en het OM. Contact met
reclassering wordt gezocht als een meerderjarige dader is betrokken. De raad neemt
met het buro slachtofferhulp contact op om te controleren of het slachtoffer bij het
buro bekend is.
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8.5 Conclusie

In de pilot-arrondissementen valt een verhoogde activiteit van de raad voor de
kinderbescherming op het gebied van schadebemiddeling waar te nemen (Dordrecht
sinds 1991 en Den Bosch sinds eind 1992). Het is van belang in het rapport over de
post Terwee-situatie de resultaten van beide arrondissementen op dit gebied goed
te analyseren en te vergelijken met de situatie op dat moment in de controle
arrondissementen, waar tot op heden de raad op het gebied van schadebemiddeling
niet actief was.
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9. Buro HALT

9.1 Inleiding

De doelgroep van de HALT-buro’s zijn jongeren die zich schuldig hebben gemaakt
aan vandalisme. Deze jongeren vallen vooralsnog niet onder de werking van de Wet
Terwee. In het kader van mogelijke ontwikkelingen betreffende het strafrecht voor
jeugdigen zijn de buros toch bij het onderzoek betrokken.

De doelstelling van buro HALT is het terugdringen en voorkomen van vandalisme
door onder andere het laten uitvoeren van alternatieve bezigheden en het treffen
van schaderegelingen.
De politie verwijst de jongeren die zijn aangehouden wegens het plegen van
vandalisme en/of het bezorgen van overlast door naar buro HALT. De jongere kan
ook naar buro HALT verwezen worden door Justitie (na de OM afdoening). Binnen de
grenzen die de officier van justitie heeft aangegeven, maakt buro HALT afspraken
met jongeren over het verrichten van werkzaamheden en/of het (gedeeltelijk)
vergoeden van eventuele schade.
Als het werk niet naar tevredenheid uitgevoerd is of de schade niet geheel betaald,
stuurt buro HALT een negatief advies naar de officier van justitie. Vervolgens wordt
een strafrechtelijke procedure tegen de jongere gestart. Indien alle afspraken wel
volledig zijn nageleefd stuurt buro HALT een positief advies naar de officier van
justitie. De zaak is daarmee afgedaan en er vindt geen vervolging en registratie plaats
bij Justitie.

9.2 Aanpak onderzoek

Vanwege het vaak groot aantal HALT-buro’s binnen eenzelfde arrondissement, met
een min of meer gelijke werkwijze, zijn niet alle buro’s in het onderzoek
meegenomen.
Met betrekking tot het verzamelen van de aantallen is aan de verschillende buro’s
gevraagd een aantal gegevens te verstrekken over 1992 betreffende schades en het
aantal verwijzingen door de politie. De gegevens zijn herleid uit de jaarverslagen. Op
een enkel buro na, werken de buro’s niet met een geautomatiseerd
(registratie)systeem.

9.3 Clusterindeling en omschrijving

Het voornaamste cluster dat van toepassing is, is de schadebemiddeling. De HALT
buro’s gebruiken het treffen van een schaderegeling onder andere om het
vandalisme terug te dringen.

In bijlage 8 wordt voor de onderzochte arrondissementen het proces van
schadebemiddeling zoals dat is aangetroffen weergegeven. In het algemeen
verloopt het proces als volgt:
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Met iedere jongere die bij buro HALT binnenkomt wordt een gesprek gevoerd (dader
+ ouders) over het delict. Na dit gesprek neemt buro HALT contact op met het
slachtoffer om te informeren naar de hoogte van de schade en hoe hij/zij de schade
vergoed wil zien. In een tweede gesprek met de dader en de ouders wordt een
voorstel gemaakt over de genoegdoening van het slachtoffer. Dit kan bestaan uit een
betaling (eventueel in termijnen) of in natura (alternatieve werkzaamheden). Als beide
partijen met het voorstel akkoord gaan, ziet HALT toe op de naleving.

Sinds 1 september 1992 is er een buro HALT in Assen. Het buro werkt voor dertien
gemeenten, het is het enige buro in Drenthe. De procedure die wordt gehanteerd, is
dezelfde als die voor de andere HALT-buros.

Het project zit momenteel in de opstartfase: de doorverwijzing vanuit de politie is
summier (de eerste 3 maanden minder dan 5 cliënten).

Op het moment van onderzoek was er nog geen ervaring met het afwerken van
concrete strafzaken. Om die reden is buro HALT Assen verder niet beschreven.

Van Den Haag was het jaarverslag bij het opstellen van deze rapportage nog niet
beschikbaar zodat geen gegevens vermeld konden worden.

9.4 Werklast

Tabel 20

Activiteit Den Bosch Dordrecht Den Haag

Schadebemiddeling Gem. 9,5 uur per Uitvoering en afdoening Exacte gegevens nog

zaak, 380 zaken per gem. 8 uur per zaak onbekend.

iaar (1992) Begeleiding/voorbereiding

gem. 2 uur per zaak.

Totaal gem. 10 uur per

zaak.

54zakenin 7992

9.5 Conclusies

Bij de HALT-buro’s vindt een goede registratie plaats van de
schadebemiddelingsactiviteiten. Als de gegevens over 1993 bekend zijn (inclusief
Assen en Den Haag ook over 1992) kan een goede vergelijking worden gemaakt
tussen pilot- en controle-arrondissementen.

87



10. Samenvattend overzicht te verwachten werklasteffecten

wet en richtlijnen Terwee

De Wet en richtlijn Terwee en de richtlijn Vaillant gaan specifiek in op de taken voor
politie en OM. Deze zijn in onderstaand schema verkort weergegeven.
Daarnaast is voor alle betrokken organisaties per onderscheiden activiteitencluster
aangegeven wat de te verwachten effecten op de werklast zijn. Deze verwachtingen
zullen aandachtspunten voor het vervolgonderzoek zijn.
Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij naar de respectievelijke
hoofdstukken en paragrafen.

Tabel 21

Rogletroto krtorndae Sdradebeniddelnng Zorg Overleg

VolVo V: Zoogoubg, 0000eot was nodig V: Vragen Morw000s ie verhard d: Mogelijkiredon oovoot nwgnbijr V: Cerrent en was nodig V: -

pewoorrbe bejogwrlng wat hoig. eotwdevergeo&rg bonurron poooo. T: Netnertronr*rg

T: etwa en krtomnerie over verloop os stief bemiddelen Goede ceowçlrrg nos hoie.
do ooâr T: bom, waar oongeodroqo. bistenline.

T idem pkht lor kwenromotre van T: dom
wenron non elooidofler en
nwgoujuhede noen oordochto
Ropponago in PV noor oodoop

Werklootodooton Wdlieht etijigng con oonollon Wetolo hij stijging ooRden Wotwht etijghrg ton g000(go con Wnltoht erjging ton gonolgo con Wometoor ton gonolgo non netwerk’

oongibon bij toegenowan gretoro oontolien. grotore oontollen. vorming on Inetnotlediogeloding

bokendheld wet Vongoochorpre proonduro kon nok non roedenerkere In ootbond wat

waar wnrk berekenon. noletiet niesre ovhedn
bomiddolingoteok (no eodonçrtooo
etrbeoonlng(.

tat ho - V: Bij doloton wat iegntponde V: dodoco opwobng V: OnJ kon eleohtdtor con emotge V: -

T: gevolgen: poroaot4e T: dongosotrergo een nréê (nood- dokten goopoek eorrbledo& T: Nerwntetmonn*tg

benadering. dirdore waar doelend vr nov00 wonnte T: OrJ waan losbtnffoo non omsieg

otondoord. nwgolijkbedon, onob oregingo’ deler goeprek nebmodon

T. Aangoonherpt (meor enti000 tnnaler. inoego in pr0000-
opsrellng(. stokken o.d.(

Werwosreffenren Woninbt oijpnrg oojnoden (00 podin( Weflkitrr stijging ostolen (do pnlele( Wofrid orijgkrg oomoods (oe poibo( WeOVV stijging owtadon (do pnkbe(

Workloostijgierg ton gonolgo non Worblontotijging door nrogol:Iko Werkbar ton govrige non nebrerk
teken 000dobeiend cd nlouwo tnonomeooloo( gesprokken. nordong en Inotnorlabegdolding
(wen&ijko( wagoijkhodon. con wadnwnkom In nerbaad wat

retetiet nieuwe sbodn
bemlddelkngdeek (no eonioopteoo
Btklwlog(.

Ronhtbonb Hot estel staretnifero dat ddr in her Werdoot ton gevolge non notwnrb
Mmrigwasooegtodnownohijntijk vorming en inotnwbnibegoieding
toenemen. Dl nwanroaeie norklee nee wadwaskuw In verbond war
bij swiegrfl en dddtrg eosnremn reletlot nIeuwe sohode
as hot — De widfl oven do bfldee&rgaook (no worbootd000
ootrorwoda treodoor ook aabioening(.
b*wieajg was hoogl mede oterkie
os hot wat BP. datendang
owedrijnr (noeplntddig doarno
nomod(.

Bonn Tonone bon inienod hebben op het benodenbrgebolok 0000ekwo’s, bot nenoijamgebabeid non de podee ie hot Ismen od noot vsnbbr*rg geen Wetdoot ton gevolge non netwerk

DIao(tntrerhulp ndietiot von do oteolonifwa. eRror hebben op do borgteor non vorming on inerorotiodioginolding

Door 00v ure ter aan bij do bordo dennen kon do nnrktoot orijgen. do bomo’e. oen wadewskoo in verbond wat
obotle( niocoe erhedo
bedoddeliegotaab (no oonlnop(aee
otobhoming(.

Rooie000nng dtijging norkbeot ton gendgo non Worbeot ton gonolge von nntwork
(nlorone( edrodeborriddeongetoot vorming en inotnotindiegininding

non medewerkers in verband not
artatlot nktrnta arhede
bomiddeltirgernok (no eonlonptaee
etobdoering(.

Bom V&rtobukb Weridoot ken stijgen enina wanr Wmr tno gonolge os netroob
ekotrodow (ie Born’e besteden- nenndog en Inotworiwlooginoidag
hrHo( 0kw naar een jnrdenh eddoe von wadowarkom in onrbond wat

war benekkbng tot nonging ton het rnbtiet nkowo schade.
broo wenden. bmniddinhrgaeek (no oenmonptoon

—(.

Rood cootdo Weotestotijgng ton geneig os Wert ton gavolga non netwerk.

Kindor- waar aatvitoden op het gdood non nerrieng en inetroorldoogoleding

bescherming oohadohedoddotng. non nodowonkoo In verbond met
relotint nloowe shedo
bedoddinkrgstook (no aanbooaao
etekotooring(.

VVLT Worieentaijglngten gevolg non Worktoet ton goonigo non netwerk-
wave nodokatren op het gebied non ootndog en Instrootleibagetoding
eohadehsieddinlng. non wadowonkom In verbond vent

rolotiet nieuwe shedo’
benddd&ingetnok (no eedoepteee
ehastesinjg.
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De werklast bij de politie wordt nauwelijks beïnvloed door wijzigingen in procedures,
in vergelijking met de vereisten uit de richtlijnen Vaillant. De werklast per slachtoffer
zal naar verwachting gelijk blijven. Vanwege grotere bekendheid van de wet en
richtlijnen Terwee zal het aantal slachtofferzaken en daarmee de werklast mogelijk
stijgen.

Bij het OM zal sprake zijn van gewijzigde procedures (met name ten aanzien van
schadebemiddeling) waardoor de werklast per zaak toeneemt.
Gezien de verwachte toename van het aantal doorverwezen slachtoffers zal de
werklast eveneens toe kunnen nemen.

Indien er een toename van het aantal slachtofferzaken is, zal dit ook gevolg hebben
voor de werklast bij de overige betrokken organisaties.

Door de uitbreiding van de mogelijkheden voor slachtoffers tot civiele voeging in het
strafproces zal het aantal slachtoffers dat schadevergoeding wenst kunnen
toenemen. Dit heeft invloed op de schadebemiddelingstaak van alle betrokken
organisaties.
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Bijlage 1 - Lijst van geïnterviewde personen

Lijst van geïnterviewde personen

Organisatie
mw. N.J. de Ruijter Coördinerend Politie Beraad

Arrondissement Dordrecht
dhr. N. Joosse Coördinator buro halt
mw. M. Kerkhof Coördinatrice buro slachtofferhulp
mw. A. van Pleysier Coördinatrice buro slachtofferhulp
dhr. L. van Velsen Coördinator buro slachtofferhulp
dhr. T.M. Briggeman Directeur buro voor rechtshulp
mw. Baardeveld Schadebemiddelaarster OM
dhr. Boerman Unit Coördinator OM
mw. Broos Secretaris OM
mw. C. de Koning Slachtoffermedewerkster OM
mw. G. Mudde Executie medewerkster OM
dhr. J.A. van Zon OvJ OM
dhr. J. Slager Recherche politie
dhr. C. Stam Medewerker bureau aangifte politie
dhr. Steehouwer Recherche politie
dhr. T. Steenhoven Recherche politie
dhr. P. Waltheer Beleidsmedewerker politie
dhr. A. A. Wouters Algemene recherche politie
dhr. Doesburg Opperwachtmeester politie (Abi. W.)
dhr. Meler politie (AbI. W.)
dhr. Sterkenburg politie (AbI. W.)
dhr. Vos Recherche politie (Albe. W.)
dhr. Wiersma Hoofdagent surveillance politie (AlbI. W.)

dienst
dhr. Huizer Chef recherche politie (Albl.W.)
dhr. van der Have Postcommandant politie (H.W.)
dhr. van der Heijden politie (H.W.)
dhr. Hendriksma Rayoncommandant politie (H.W.)
dhr. Baks Brigadier politie (Heerenw.)
dhr. Klijn Adjudant/Coördinator politie (Heerenw.)
dh r. Ouwerkerk Opperwachtmeester politie (Heerenw.)
dhr. den Tuinder Opperwachtmeester politie (Heerenw.)
dhr. van Gent Coördinator slachtofferhulp politie (Zw. W)

Brigadier recherche.
dhr. Alblas Geuniformeerde dienst politie (Zw.W)
dhr. Kieboon administratie/beheer politie (Zw.W)
dhr. G.M. Zuur Directeur raad voor de kinderbescherming
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Bijlage 1 - Lijst van geïnterviewde personen

mw. Zweistra Schadebemiddelaarster raad voor de kinderbescherming

dhr. A. de Beer Directeur reclassering

mw. A. van Groezen Schadebemiddelaarster reclassering

dhr. W. Jansen Medische hulpverlening reclassering

dhr. J. Puttiger Medische hulpverlening reclassering

dhr. Joossen Unit Coördinator strafgriffie

Arrondissement Den Organisatie
Bosch
mw. M. Bross Coördinatrice buro slachtofferhulp

mw. A. Daniëls Coördinatrice buro slachtofferhulp

mw. A.H.M. van Dijk Coördinatrice buro slachtofferhulp

mw. A. Houbiers Coördinatrice buro slachtofferhulp

mw. E. Segers Coördinatrice buro slachtofferhulp

mw. C. Zonnevylle Coördinatrice buro slachtofferhulp

dhr. J. de Bruin Coördinator buro voor rechtshulp

mw. van Erp Coördinatrice halt

dhr. P. Bender Cv] OM

dhr. W. Delmee Slachtoffermedewerker OM

mw. G. Driessen Slachtoffermedewerkster OM

mw. M. Mordang Slachtoffermedewerkster OM

dhr. Revis OvJ OM

mw. M. van Rijswijk Slachtoffermedewerkster OM

dhr. M. Rozijn Projectleider OM

mw. Verkleij OvJ OM

dhr. van Zandvoort Secretaris OM

dhr. T. van Aarle politie

dhr. Aarts Ploegbrigadier politie

dhr. van Agt Recherche Eindhoven Zuid politie

dhr. W. van Amerongen Eindhoven politie

dhr. Beurskens Ploegbrigadier Eindhoven politie
Noord.

dhr. B. Bex politie

dhr. Bloemsma Wachtmeester Den Bosch politie

mw. Boezen Wachtmeester politie

dhr. B. Brekelmans Opperwachtmeester politie

mw. van den Broek Buro maatschappelijke politie
ondersteuning

dhr. A. Buis Wachtmeester Den Bosch politie

dhr. M. Coppelmans Wachtmeester Den Bosch politie

dhr. Doorn district 4 politie

dhr. van Leest Coördinator Wijkdienst politie
Eindhoven Noord

dhr. Liefting Wijkdienst Centrum politie
Eindhoven
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Bijlage 1 - Lijst van geïnterviewde personen

dhr. J. Miesen Wachtmeester Den Bosch politie
dhr. Porters Chef geuniformeerde dienst politie

district 4
dhr. R. Rijnders Team Coördinator politie

dhr. J. Salet Beleidsmedewerker Jeugd politie
en Zedenzaken

dhr. Spanbroek Opperwachtmeester Den politie
Bosch

dhr. Swanenberg Beleidsmedewerker Jeugd politie
en Zedenzaken

mw. de Jong Wachtmeester district 5 politie

mw. van den Tillart Wachtmeester politie

dhr. J. van de Velde politie

dhr. P. Willems Administratie Den Bosch politie

dhr. V. Maas Unithoofd strafzaken raad voor de kinderbescherming

mw. B.A. Stoker-Klein Rechter rechtbank

dhr. de Bruin Adjunct-directeur reclassering

dhr. van Heek Projectcoördinator reclassering

dhr. K. van Blaricum Medewerker strafgriffie

dhr. B. de Laat Griffier strafgrifie

Arrondissement Den Haag Organisatie

dhr. A. van Solingen Coördinator buro halt

mw. J. van Aert Coördinatrice buro slachtofferhulp

dhr. J. Nieuwehuizen Coördinator buro slachtofferhulp
mw. A. Dekker Jurist buro voor rechtshulp

dhr. Krikken buro voor rechtshulp
dhr. Beeftink Secretaris OM

dhr. Beijen Secretaris OM

mw. T. Broman Unit Coördinator OM

dhr. E. Rasp Slachtoffermedewerker OM

mw. 1. van Gelderen Slachtoffermedewerkster OM
dhr. Gerard OvJ OM

dhr. van den Honert OvJ OM
dhr. van der Horst OvJ OM
dhr. Meijer Secretaris OM

dhr. M. Poedai Slachtoffermedewerker OM
dhr. T. Romijn Slachtoffermedewerker OM
dhr. van Steen Secretaris OM

dhr. Auwenbach politie
mw. A. Leemans politie
dhr. M. Oppelaar politie
mw. A. Visser Werkgroep Terwee politie

Stafburo Onderzoek
mw. Quelhorst Coördinatrice raad voor de kinderbescherming
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Bijlage 1 - Lijst van geïnterviewde personen

mw. J. Vrijns Beleidsmedewerkster reclassering

Arrondissement Assen Organisatie
dhr. J.C. Schijvens Coördinator buro halt
dhr. R.D. Hilhorst Coördinator buro slachtofferhulp
mw. H. Kloeze Coördinatrice buro slachtofferhulp

dhr. A. de Weger Coördinator buro slachtofferhulp
dhr. L. Laagland Directeur buro voor rechtshulp
mw. M. Gelling Slachtoffermedewerkster OM
dhr. K. Kramer Secretaris OM
mw. E. Lâkamp OvJ OM
dhr. D. Mik Plv. Hoofd Afdeling Jeugd politie

en Zedenzaken
dhr. Vonk politie

dhr. L. Kooistra Directeur raad voor de kinderbescherming
mw. J. Bot Directrice reclassering
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Bijlage 2 - Politie

7. Arrondissement Den Bosch

Het arrondissement bestaat uit 23 afdelingen c.q. politiedistricten.
De werkgroep ex-ante parket coördineert de invoering van de wet Terwee in het
arrondissement. In overleg met de werkgroep is gekozen voor interviews met een mix
van districten en afdelingen die een representatief beeld geven van het arrondisse
ment. In totaal zijn gesprekken gevoerd met 5 afdelingen in Brabant Oost en 5
districten in Brabant Noord.

In de groepsinterviews met de afdelingen en districten is gesproken met een
vertegenwoordiging van leidinggevende en uitvoerende functionarissen. De
groepsgrooffe varieerde van 2 tot 6 personen.
In Brabant Oost is met de volgende afdelingen gesproken:
- Helmond:
- Deurne:
- Eindhoven:
- Veldhoven:
- Eersel
In Brabant Noord is met de volgende districten gesproken:
- Boxtel;
- Oss;
- Land van Cuijk;
- Den Bosch;
- Uden/Veghel.

Brabant Oost en Brabant Noord werken met het BPS-systeem. Dit systeem wordt
gebruikt voor het opnemen en verwerken van aangiften. De aantallen die in het kader
van het onderzoek zijn gebruikt, betreffen de maanden augustus tot en met oktober
1992.

1.1 Organisatie/proces

De wijze waarop aangiften worden opgenomen verschilt van buro tot buro. Op de
meeste buro’s worden aangiften door wisselende politiefunctionarissen opgenomen.
Deze functionarissen wikkelen de aangifte die zij hebben opgenomen zelf af. Op
deze wijze wil men de betrokkenheid van de functionaris bij het slachtoffer vergroten.
Op buro Eindhoven en Oss worden de aangiften centraal opgenomen. De aangiften
worden via een bedrijfsburo onder de politiefunctionarissen verdeeld ter verdere
afhandeling.

De afdelingen en districten hebben ieder eigen afspraken met de buro’s slachtoffer
hulp en/of maatschappelijk werk. De meeste afdelingen/districten hebben een
aandachtsfunctionaris die aanspreekpunt en contactpersoon is voor het buro slacht
offerhulp en/of het maatschappelijk werk. De tijdsbesteding van de aandachts
functionarissen aan slachtofferhulp verschilt van buro tot buro. Gemiddeld wordt 2 tot
4 uur per aandachtsfunctionaris per week gerekend.
Indien slachtofferhulp gewenst is, wordt het buro slachtofferhulp ingeschakeld.
Meestal gaat dit door middel van het versturen van een slachtofferbrief naar het buro
slachtofferhulp. Deze slachtofferbrief wordt door het geautomatiseerde systeem BPS
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Bijlage 2 - Politie

uitgedraaid, als er in de aangifte is vermeld dat het slachtoffer behoefte heeft aan
slachtofferhulp. Dit is de zogeheten ‘slachtoffervraag”.

De buro’s in Oss en Den Bosch gebruiken in plaats van de slachtofferbrief een
slachtofferkaart. Deze kaart wordt door de politiefunctionaris apart ingevuld en in een
bak gedeponeerd. Eén keer per week worden de kaarten door een medewerker van
het buro slachtofferhulp opgehaald.
Naar aanleiding van de slachtofferbrief of de slachtofferkaart neemt het buro
slachtofferhulp vervolgens contact op met het slachtoffer.

Als de verdachte wordt aangehouden wordt hij/zij door de politie verhoord en wordt
er een proces verbaal opgemaakt. Als de schade niet te groot is en het delict niet
door een drugverslaafde is gepleegd (in verband met de draagkracht) wordt in
principe altijd gevraagd of de dader bereid is de schade te vergoeden. De reactie,
positief of negatief, wordt in het proces-verbaal aangetekend.

De processen-verbaal worden doorgestuurd naar het OM.
Het slachtoffer ontvangt een brief met de mededeling dat de verdachte is
aangehouden en dat het proces verbaal naar de officier van justitie is gestuurd. Voor
verdere inlichtingen kan het slachtoffer zich tot de officier van justitie wenden. Deze
zogenaamde politiebrief wordt door het OM verstuurd omdat op dat moment pas het
parketnummer bekend is.

1 .2 Beleid en netwerk

Alle districten en afdelingen in het arrondissement Den Bosch werken formeel
volgens de richtlijn Vaillant. Echter, in de praktijk wordt niet altijd even zorgvuldig
uitvoering gegeven aan de drie elementen van de richtlijn. Wel kan gesteld worden
dat slachtofferzorg de aandacht van leidinggevenden heeft.

Afdeling Veldhoven kent als enige afdeling een stringent beleid inzake slachtoffer-
zorg. In dit district wordt door de leiding toegezien op de uitvoering van alle
elementen van de richtlijn Vaillant. Voor de overige afdelingen en districten geldt dat
de invulling van de slachtofferzorg wordt overgelaten aan de individuele functionaris
sen.
In de afdelingen en districten waar geen stringent slachtofferbeleid aanwezig is, wordt
af en toe door het leidinggevende niveau geprobeerd slachtofferzorg een nieuwe
impuls te geven. Een voorbeeld van een dergelijke impuls is het controleren van het
aantal slachtofferbrieven of -kaarten. Het aantal slachtofferbrieven en -kaarten is
meestal een stuk lager dan het aantal aangiften met een slachtoffer. Men hoopt dat
door dergelijke impulsen de doorverwijzing naar buro slachtofferhulp verbetert.

In enkele districten zit het buro slachtofferhulp fysiek binnen het politieburo. De
contacten zijn in deze gevallen intensiever en frequenter omdat naast formeel
overleg, veel informeel overlegd en geregeld wordt.

Buro’s slachtofferhulp en maatschappelijk werk nemen in sommige districten en/of
afdelingen veel initiatief om de slachtofferzorg te verbeteren. Voor bepaalde buro’s
betekent dit dat taken die eigenlijk bij de politie horen, door de buro’s worden
uitgevoerd. Dit geldt met name voor het treffen van schaderegelingen.
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2. Arrondissement Dordrecht

Het arrondissement Dordrecht is opgedeeld in vijf districten. In overleg met twee
medewerkers van de politie Dordrecht die betrokken zijn bij de invoering van de wet
Terwee, is besloten om in alle districten groepsinterviews af te nemen. De
gesprekken zijn gehouden met medewerkers die direct betrokken zijn bij het
opnemen van aangiften, het verrichten van recherchewerkzaamheden of bij de
administratieve afhandeling van aangiften. De groepsgrootte varieerde van 3 tot 6
personen.

De volgende districten zijn geïnterviewd:
- district 1: Dordrecht;
- district 2: Zwijndrechtse Waard;
- district 3: Alblasserwaard West;
- district 4: Heerenwaard;
- district 5: Hoeksche Waard.

2.1 Organisatie/proces

De manier waarop aangiften worden opgenomen, verschilt van buro tot buro. Op de
meeste buro’s worden de aangiften door wisselende politiefunctionarissen
opgenomen en afgehandeld. Op een enkel buro (Dordrecht) zijn vaste aangifte-
functionarissen aangesteld. Het aangifteburo speelt de aangiften vervolgens door
naar de politiefunctionarissen.

Elk politieburo heeft één of twee aandachtsfunctionarissen slachtofferzorg
aangesteld. Deze aandachtsfunctionarissen zijn aanspreekpunt voor de buro’s
slachtofferhulp. Daarnaast coördineren zij activiteiten op het gebied van slachtoffer-
zorg. Gemiddeld besteedt een aandachtsfunctionaris 3 â 6 uur per week aan
coördinatie en overleg.
In de meeste districten komt de coördinator van het buro slachtofferhulp één keer per
week op het politieburo om nieuwe aangiften door te nemen. Slachtofferzaken
worden op dat moment geselecteerd, het buro slachtofferhulp neemt met deze
mensen contact op. In één district selecteert de politie de aangiften. Aangiften die
voor een slachtofferbehandeling in aanmerking komen worden naar het buro slacht
offerhulp gestuurd.

Is een verdachte aangehouden, dan wordt in uitzonderingsgevallen gevraagd of hij
de schade wil vergoeden. De reactie van de verdachte wordt in het proces verbaal
opgenomen.

Conform afspraken tussen het OM en de politie moet aan elk verbaal dat naar het
parket wordt verzonden een slachtofferformulier zijn toegevoegd. Dit formulier bevat
informatie over het slachtoffer, dader, hoogte schadebedrag, etc. Bij 75% van de
verbalen is het slachtofferformulier inderdaad toegevoegd. Bij de resterende 25%
wordt door de slachtoffermedewerkster van het parket contact opgenomen met de
verbalisant met het verzoek het formulier alsnog in te vullen en op te sturen.
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2.2 Beleid en netwerk

Uitgangspunt van het slachtofterbeleid is de richtlijn Vaillant. Eigen onderzoek van de
politie in Dordrecht wees uit dat het beleid overeenkomt met de richtlijn. De uitvoering
door de politie laat echter nog wel eens te wensen over. Oorzaken hiervan zijn de
hoge werkdruk en de activiteiten omtrent de regionalisering (rapport stuurgroep
invoering wet Terwee).
In alle districten wordt extra aandacht gegeven aan oudere slachtoffers en
slachtoffers van zware misdrijven.

In alle districten is regelmatig overleg tussen de buros slachtofferhulp en de politie.
Dit contact vindt doorgaans wekelijks plaats en duurt ongeveer 2 uur. In dit overleg
worden zaken besproken en geselecteerd die voor slachtofferhulp in aanmerking
komen.
Met de raad voor de kinderbescherming of de reclassering is ad hoc contact in geval
van in verzekeringstelling.
In district 2 komen één keer per drie maanden vertegenwoordigers van de politie, het
maatschappelijk werk en de buro’s slachtofferhulp bij elkaar om te overleggen over de
slachtofferzorg.

In Dordrecht functioneert sinds 1989 het netwerk slachtofferzorg. Vanuit de politie
nemen hier twee functionarissen aan deel. Organisaties die verder hieraan
deelnemen zijn: buro slachtofferhulp, reclassering, OM en de raad voor de kinder
bescherming. Belangrijkste taak van dit netwerk is de begeleiding van de invoering
van de wet Terwee en de ontwikkeling van slachtofferzorgbeleid. Concrete slacht
offerzaken worden hier niet behandeld.

Per 1-1 -1 993 worden sepotlijsten met sepotgronden bijgehouden. Er is geen
informatie over sepots te vinden (aantallen of sepotgronden) van voor die tijd.
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3. Arrondissement Den Haag

In het arrondissement Den Haag is gesproken met drie functionarissen op leiding
gevend niveau van het korps Den Haag en één functionaris van het korps Leiden.
Het buro slachtofferhulp in het korps Den Haag is, in tegenstelling tot de meeste
andere arrondissementen, onderdeel van de politie. De uitzonderlijke positie in Den
Haag heeft tot gevolg dat slachtofferhulp binnen de politie hoge prioriteit heeft, zij het
dat de activiteiten worden verricht door medewerkers van het buro slachtofferhulp.
Het korps Leiden heeft in het verleden (1987) meegewerkt aan een project schade-
bemiddeling. Gezien deze ervaringen is het korps Leiden eveneens bezocht.
Aspecten waarin het korps Leiden zich onderscheidt van het korps Den Haag,
worden apart besproken.

3.1 Organisatie/proces

Het korps Den Haag bestaat uit acht gebiedsgebonden onderdelen. Per onderdeel
zijn er gemiddeld 3 politieburo’s.
Tot voor kort werden de buro’s slachtofferhulp centraal gecoördineerd. Sinds enige
tijd is men bezig de coördinatie te decentraliseren. De buro’s slachtofferhulp worden
dan bij de politieburo’s in de gebiedsgebonden onderdelen geplaatst. De burochef is
daarmee eerstverantwoordelijke voor activiteiten op het gebied van slachtofferzorg.

Formeel is afgesproken dat slachtoffers altijd worden doorverwezen naar het buro
slachtofferhulp. Deze doorverwijzing is niet optimaal; bij een aantal politieburo’s wordt
maar een deel van de slachtoffers doorverwezen. Medewerkers van de buro’s slacht
offerhulp ontvangen wel elke dag een overzicht van alle aangiften. Slachtoffers die
niet zijn doorverwezen, kunnen dan alsnog worden benaderd.

Er zijn geen afspraken met het buro slachtofferhulp op welke wijze schaderegelingen
getroffen kunnen worden.

In het arrondissement zijn verschillende systemen in gebruik voor het opnemen van
aangiften. Het korps Den Haag gebruikt PSS 400, andere korpsen gebruiken BPS of
Multipol.

In Leiden wordt tijdens de aangifte altijd slachtofferhulp aangeboden. Dit wordt ook
geregistreerd in het BPS-systeem.
Het buro slachtofferhulp krijgt inzage in de aangiften en benadert alle slachtoffers
(tenzij door de politie is aangegeven dat dit nog niet kan in verband met opsporings
indicaties).
Wordt een procesverbaal opgemaakt tegen de verdachte, dan wordt door de
afdelingschef bekeken of de zaak in aanmerking komt voor schaderegeling. Dit houdt
in dat de na mogelijke schaderegeling politiesepot kan volgen. Hiervoor geldt onder
andere dat de zaak eenvoudig is, de schade lager is dan f 500,--, het bewijs helder en
de verdachte bereid is de schade te betalen. De politie benadert de verdachte om
contact op te nemen met het buro slachtofferhulp, zodat de schaderegeling tot stand
kan komen. Het buro slachtofferhulp wikkelt de schade verder af en meldt dit aan de
politie. Wordt de schade vergoed, dan kan politiesepot volgen. Dit wordt (zonder
vermelding van sepotgrond) ingevoerd in het geautomatiseerde systeem HKS.
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3.2 Beleid en netwerk

Het beleid in Den Haag is gebaseerd op de uitvoering van de richtlijn Vaillant. Dit
betekent niet dat politiefunctionarissen alle elementen van Vaillant uitvoeren. Met
name de opvang en het informeren van het slachtoffer wordt als taak van het buro
slachtofferhulp gezien.
Het korps Den Haag wil, onder het motto van kwaliteitsverhoging van politiewerk
zaamheden, het proces rond slachtofferzorg verbeteren. Als voorbeelden zijn
genoemd: bij woninginbraak altijd ter plaatse kijken, adviseren over hang en sluitwerk
en bij inbraak en geweldsmisdrijven altijd het buro slachtofferhulp inschakelen.

Het beleid van het korps Leiden, gebaseerd op de richtlijn Vaillant, is vooral gericht op
goede werkafspraken met het buro slachtofferhulp. Om te voorkomen dat het belang
van de opsporing en het belang van het slachtoffer elkaar tegenwerken, is met het
buro slachtofferhulp afgesproken dat een medewerker van de politie bepaalt of een
slachtoffer door het buro benaderd kan worden. Deze medewerker bekijkt ook of een
schaderegeling mogelijk is (eenvoudige zaken). Het treffen van een schaderegeling
wordt aan het buro slachtofferhulp overgelaten.

Naast de contacten met het buro slachtofferhulp is er geen actief netwerk slachtoffer
zorg in Leiden.
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4. Arrondissement Assen

Het arrondissement Assen bestaat uit vier werkgebieden. Er is gesproken met twee
leidinggevenden van het werkgebied Assen.

4.1 Organisatie/proces

In het korps Assen worden de aangiften centraal opgenomen. Elke dag heeft een
andere politiefunctionaris aangiftedienst. Als het druk is, wordt een tweede of
derde functionaris ingezet.
Het korps werkt met het BPS-systeem. BPS levert automatisch een brief voor het
parket en voor het buro slachtofferhulp, als het slachtoffer aangeeft behoefte te
hebben aan slachtofferzorg.

Met de buros slachtofferhulp zijn afspraken gemaakt over de doorverwijzing van
slachtoffers. De verwijzing kan op twee manieren geschieden: of de politie wijst het
slachtoffer door, of de politie en het buro slachtofferhulp bespreken aan de hand van
de aangiften welke slachtoffers voor verdere behandeling in aanmerking komen.
Verwijzing vanuit de politie is vooral afhankelijk van de inschatting van de verbalisant.
Slachtoffers van ernstige delicten, slachtoffers die erg overstuur zijn, sociaal
zwakkeren of ouderen worden actiever doorverwezen. Als de politie en het buro
slachtofferhulp een aangifte voor verdere behandeling selecteren (voornamelijk bij
ernstige delicten) neemt het buro slachtofferhulp contact met het slachtoffer op. Dit
gebeurt ook als het slachtoffer zelf heeft aangegeven dat hij/zij geen hulp nodig
heeft.

Schaderegelingen worden zoveel mogelijk overgelaten aan het buro slachtofferhulp.

4.2 Beleid en netwerk

Op dit moment hebben nog niet alle korpsen een aandachtsfunctionaris slachtoffer
zorg. In de toekomst zal elk werkgebied over een aandachtsfunctionaris slachtoffer-
zorg beschikken. Zij krijgen een coördinerende rol in de contacten tussen de buro’s
slachtofferhulp en de politie.

Bij de oprichting van de buro’s slachtofferhulp is een stuurgroep ingesteld voor de
begeleiding. Vanuit de politie hebben twee aandachtsfunctionarissen zitting in deze
stuurgroep.

In elk werkgebied is wekelijks overleg tussen de politie en de buro’s slachtofferhulp.
Daarnaast worden slachtoffers, indien nodig, doorverwezen naar het RIAGG,
maatschappelijk werk of het buro voor rechtshulp. De politie Assen heeft wekelijks
overleg met een officier van justitie.
Er is geen formeel netwerk slachtofferoverleg.
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Bijlage 3- OM

1 - Arrondissement Den Bosch

Bij het OM Den Bosch werken 25 officieren van justitie en 20 secretarissen.
In het kader van het onderzoek is een aantal gespreksrondes gehouden. Na het in
kaart brengen van de activiteiten zijn tijdsinschattingen gemaakt in een groeps
interview met de 4 slachtoffermedewerkers (één per regionale afdeling, te weten Den
Bosch, Eindhoven, Helmond en Oss). Deze tijdsinschattingen zijn door de
medewerkers op hun werkplek getoetst. Daarnaast zijn er interviews gehouden met 4
secretarissen (groepsinterview) en 3 officieren van justitie.
Met betrekking tot het achterhalen van de aantallen is gebruik gemaakt van het ISIS
systeem. Daar waar de juiste aantallen niet uit ISIS te halen waren, is gebruik gemaakt
van de inschattingen van de betrokken personen. Bij de betreffende tijdsinschat
tingen wordt de herkomst van de aantallen vermeld.

Ten aanzien van de aantallen uit het ISIS-systeem in Den Bosch, moet de volgende
kanttekening gemaakt worden:

- ISIS werd niet gebruikt als informatiebron voor statistieken. Als gevolg hiervan
werden alleen die gegevens in ISIS ingevoerd die noodzakelijk waren. Dit houdt in
dat in ieder geval de slachtoffergegevens werden ingevoerd, omdat deze nodig
zijn voor het versturen van de standaardbrieven. Een aantal brieven zijn echter
verstuurd met behulp van een tekstverwerkingssysteem (in het programma Word
Perfect). Het aantal in ISIS geregistreerde brieven is daarmee waarschijnlijk lager
dan het werkelijk verstuurde aantal. Nadere mogelijke specificaties met betrekking
tot het slachtoffer werden niet of niet altijd ingevoerd. Dit houdt onder andere in dat
er geen onderscheid werd gemaakt in wat het slachtoffer wenst (gesprek,
schadevergoeding, informatie) en het soort slachtoffer (beledigde partij,
slachtoffer, nabestaande etc.). Het aantal en soort brieven dat verstuurd is, is
daarom als uitgangspunt genomen voor de aantallen.

1 .1 Organisatie/proces

De politie voegt bij het procesverbaal dat naar het parket wordt gestuurd, een
zogenaamde politiebrief bij. Deze brief is gericht aan het slachtoffer en vermeldt dat
de verdachte is opgespoord en dat het opgemaakte procesverbaal naar de officier
van justitie is gezonden. Daarnaast wordt vermeld dat het slachtoffer zich kan wenden
tot de officier van justitie indien het slachtoffer informatie/schadevergoeding wenst.
Niet bij elke slachtofferzaak wordt een politiebrief bijgevoegd. Er wordt namelijk een
onderscheid gemaakt tussen categorie 1-zaken (delicten met minder ingrijpende
gevolgen) en categorie 11-zaken (delicten met ingrijpende gevolgen). Alleen bij de
categorie 1-zaken wordt een politiebrief gevoegd.
Na invoering van het procesverbaal in Compas stuurt de parketmedewerker de door
de politie bijgevoegde brief aan het slachtoffer. Reageert het slachtoffer op deze
brief (brief 1), dan wordt de zaak voor het OM een slachtofferzaak en door de slacht
offermedewerker ingevoerd in ISIS.

Op het moment dat het slachtoffer reageert is het dossier meestal niet bij de slacht
offermedewerker aanwezig. Via Compas moet achterhaald worden waar het dossier
zich bevindt. Indien dit niet aangegeven is in Compas (dossierbeweging), moet het
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dossier op een andere wijze achterhaald worden.

De zaak wordt vervolgens met spoed voorgelegd aan de secretaris die een beslissing

neemt in de zaak.
Afhankelijk van de beslissing en van wat het slachtoffer wil, wordt het slachtoffer

middels verschillende brieven geïnformeerd.

Het slachtoffer krijgt bericht van de slachtoffermedewerker indien de zaak

aangehouden is of nietig is verklaard.
Indien het slachtoffer zich beledigde partij heeft gesteld en op de zitting aanwezig is

geweest krijgt het slachtoffer bericht van de strafgriffie.

De slachtoffermedewerker controleert bij het uitgaan van de zitting of het slachtoffer

inderdaad opgeroepen is. Na de zitting en de afhandeling door executiemedewer

kers komt het dossier weer bij de slachtoffermedewerker terecht. De slachtoffers die

op de hoogte gehouden wilden worden krijgen nogmaals een brief van de slacht

offermedewerker.

De zaken met slachtoffers waarbij geen politiebrief is bijgevoegd, worden na

registratie in Compas naar de secretaris of officier gestuurd. De secretaris/officier van

justitie bepaalt of de zaak tot de categorie 1 of II behoort en daarmee of naar het

slachtoffer een brief t of II gestuurd wordt (door middel van het invullen van een

invoermasker voor de slachtoffermedewerker).

De zaken waarover de secretaris/officier van justitie beslist dat deze tot de

categorie-l zaken behoren, worden ingevoerd in ISIS. De slachtoffers krijgen een

brief 1 toegestuurd. De verdere afwikkeling van deze zaken geschiedt zoals hier

boven beschreven.

Bij de zaken waarover de secretaris/officier van justitie heeft bepaald dat deze

behoren tot de categorie 11-zaken, wordt een brief II gestuurd waarin het slachtoffer

uitgenodigd wordt voor een gesprek. De gegevens van het slachtoffer worden

hiertoe ingevoerd door de slachtoffermedewerker in ISIS. Reageert het slachtoffer op

de uitnodiging, dan wordt een afspraak gemaakt. De aantekeningen van het gesprek

worden verwerkt in ISIS. De zaak wordt verder afgehandeld door de officier die een

beslissing neemt en het slachtoffer wordt geïnformeerd over de zaak zoals hierboven

beschreven (afhankelijk van wat het slachtoffer wil en de beslissing).

1 .2 Beleid en netwerk

Slachtofferzorg behoort tot de verantwoordelijkheid van de officieren van justitie, de

invulling daarvan is een zaak voor het parket. De administratieve uitvoering van slacht

offerzorg ligt bij de slachtoffermedewerkers. Zij bewaken de slachtofferzaken en

maken hierbij gebruik van het geautomatiseerde (registratie) systeem ISIS.

Sinds de invoering van de richtlijn Vaillant (7987) is vanuit het OM een aantal

netwerken/commissies ontstaan (vaak geformaliseerd door een samenwerkings

overeenkomst en/of intentieverklaring). In deze netwerken zijn de bij de slachtoffer

zorg betrokken organisaties vertegenwoordigd, zoals politie, maatschappelijk werk,

raad voor de kinderbescherming etc. Binnen verschillende regio’s van het

arrondissement zijn tevens vanuit het buro slachtofferhulp en maatschappelijk werk

netwerken ontstaan, waarin ook de politie en het OM vertegenwoordigd zijn.
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Binnen het OM zijn sindsdien ook twee werkgroepen gestart met de slachtoffer-medewerkers en de coördinerende officier van justitie (voor slachtofferzorg), enlaatstgenoemde met secretarissen en de afdelingscoördinatoren.

Vanaf eind 1991 is gestart met de voorbereidingen op de Wet Terwee. Hiervoor zijn
op arrondissementsniveau een invoeringscommissie, een werkgroep Parket en eenwerkgroep Ante-parket opgericht.

1 .3 Werklast per cluster

Registratie
Reageert het slachtoffer op de verstuurde politiebrief (brief 1) of wordt op aangevenvan de secretaris/officier van justitie een brief 1 of brief II (de uitnodiging van de officiervan justitie) verstuurd, dan voert de slachtoffermedewerker de gegevens van hetslachtoffer in ISIS in. Deze gegevens zijn van belang voor het versturen van de
standaardbrieven die in ISIS te vervaardigen zijn. Het invoeren van de gegevens inISIS kost per slachtoffer ongeveer 5 minuten. Tevens wordt op dat moment ook eenzogenaamd slachtoffermapje gemaakt.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn op het parket totaal 491 slacht
offers in ISIS ingevoerd (van 337 slachtofferzaken). In totaal was hier 41 uur en
54 minuten mee gemoeid. Dit wil zeggen gemiddeld 13 uur en 58 minuten per
maand.

Informatie
Afhankelijk van de reactie van het slachtoffer (in categorie 1-zaken) en/of van wat hetslachtoffer wil, verstuurt de slachtoffermedewerker verschillende brieven. Dit kan
bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging zijn of een mededeling van de beslissing.
Indien het slachtoffer alleen op de hoogte gehouden wil worden van de zaak dan
krijgt het slachtoffer onder andere een brief over de beslissing van de secretaris
(sepot, transactie) of een brief met de mededeling dat de verdachte gedagvaard
wordt en de zaak op de zitting komt (met mededeling zittingsdatum). Na de zitting
krijgt het slachtoffer ook de uitspraak meegedeeld.
De brieven zijn gestandaardiseerd en kosten gemiddeld 5 minuten per brief.
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De brieven die te maken hebben met het informeren van het slachtoffer zijn in dit
cluster ondergebracht en zijn de volgende (met vermelding van briefnummer):

Omschrijving brief Aantal

- Eerste brief (brief ten II): 00-01 tJm 01-11 346

- OntvangstbevesUging (van reactie slo): 01-99 19

- Meedelen sepot: 03-01 tlm 03-05 37

- Overdracht: 04-01 3

- Afdoening door transactie: 05-01 6*

- Ad info voeging: 08-01 Vm 08-03 (+ 66-02 Vm 66-08) 63*

- Ziftingsdatum meedelen: 10-01 t/m 10-04 100

-Schorsing: 11-01 en 17-01 21

- Ingetrokken: 13-01 1

- Mededeling vonnis: 15-01 en 16-01 84

- Open brief: 99-98

- Reactie: 99-00 (aantekening in ISIS, geen brief) 175

- Slachtoffer afgedaan: 99-02 (aantekening in ISIS, geen brief) 403

Totaal 705

* Alle brieven kunnen verstuurd worden naar slachtoffers die schadevergoeding
wensen of naar slachtoffers die alleen informatie wensen. Sommige brieven kennen
aparte codes voor het geval dat het slachtoffer schadevergoeding wenst. Er is dan
een toevoeging opgenomen in de brief betreffende de schade. Specifiek voor Den
Bosch geldt dat bij de met aangegeven brieven niet te achterhalen is of deze zijn
verstuurd aan slachtoffers die schadevergoeding wensen, doordat de tekst van de
algemene standaardbdef werd aangepast.

In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn door de slachtoffermedewerkers
in totaal 705 standaardbrieven verstuurd met ISIS om slachtoffers te informeren. Het
maken van een standaardbrief kost gemiddeld 5 minuten. Gedurende de betreffende
periode was hier in totaal 58 uur en 45 minuten mee gemoeid (gemiddeld 19 uur en
35 minuten per maand).
Daarnaast zijn 175 aantekeningen (99-00) ingevoerd betreffende wat het slachtoffer
wil. Dit zijn vooral reacties van slachtoffers, die met de beantwoording van één vraag
(telefonisch of schriftelijk) zijn afgedaan. Tevens zijn er 403 aantekeningen gemaakt
over het feit dat de slachtofferinformatie is afgedaan voor bepaalde slachtoffers (99-
02).
Het maken van een dergelijke aantekening kost gemiddeld 3 minuten. Het maken van
deze aantekeningen nam in totaal 28 uur en 54 minuten in beslag. Dit komt neer op
gemiddeld 9 uur en 38 minuten per maand.

Het schriftelijk informeren van het slachtoffer via ISIS nam in totaal gemiddeld 29 uur
en 13 minuten per maand in beslag.

Het telefonisch informeren van het slachtoffer kost gemiddeld 15 minuten per
telefoontje. Het slachtoffer heeft vaak nog vragen nadat een politiebrief is
toegestuurd. Deze worden door de slachtoffermedewerker beantwoord. Indien het
slachtoffer te kennen geeft dat hij/zij schadevergoeding wenst, wordt gevraagd of het
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slachtoffer dit schriftelijk wil verzoeken.
Daarnaast kan een slachtoffer vragen hebben over het feit dat ze zich niet als
beledigde partij kunnen stellen, doordat het betreffende feit ad-info is gevoegd.
Gemiddeld behandelt een slachtoffermedewerker 4 telefoontjes van slachtoffers per
dag. Per slachtoffermedewerker kost het telefonisch informeren 20 uur per maand.
Totaal was hier 80 uur per maand mee gemoeid.

Het slachtoffer kan inzage in het dossier vragen. Dit komt echter bijna nooit voor.
Deze wens wordt voorgelegd aan de officier van justitie en er wordt een afspraak
gemaakt. De slachtoffermedewerker (of iemand anders) is altijd aanwezig bij het inzien
van de zaak. Inzage werd niet geregistreerd in ISIS. De slachtoffermedewerkers
geven als schatting dat het ongeveer 1 keer per jaar voorkomt. Gemiddeld neemt dit
een half uur in beslag. Voor het totale parket is hier per jaar gemiddeld 2 uur mee
gemoeid.

Schaderegeling
Indien het slachtoffer in een brief te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor
schadevergoeding, houdt de secretaris/officier hier in principe rekening mee. Is de
beslissing in een zaak transactie schadevergoeding of schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde, dan krijgt het slachtoffer hier bericht over. Het slachtoffer
dient te reageren indien de dader niet heeft betaald. Indien de beslissing anders is,
dan wordt het slachtoffer hier tevens over bericht. Het versturen van een brief kost
circa 5 minuten.

Indien de officier beslist de dader te dagvaarden, dan krijgt het slachtoffer het bericht
dat hij/zij te zijner tijd opgeroepen wordt als beledigde partij, of dat de zaak ad-info
wordt gevoegd. Op het moment dat de zittingsdatum bekend is, wordt het slachtoffer
de zittingsdatum meegedeeld (indien de zaak ad info wordt gevoegd) of
opgeroepen. Het versturen van de brief kost circa 5 minuten.
Na de zitting bericht de slachtoffermedewerker het slachtoffer alleen in die gevallen
waarin de zaak aangehouden is of nietig.

De brieven die verstuurd zijn aan slachtoffers die schadevergoeding wensen en in dit
cluster zijn ondergebracht, zijn (met vermelding van briefnummer):

Omschrijving brief Aantal

- Beslissing schadevergoeding, verdachte moet betalen: 06-01 3**

- Dagvaarden, slachtoffer wordt t.z.t. als beledigde partij opgeroepen: 74

10-05

Totaal 77

* * Deze brief werd voornamelijk via een tekstverwerker gemaakt. De kennisgeving aan
de beledigde partij (zittingsdatum) werd in Compas aangemaakt. Het vermelde aantal
geeft daarom geen volledig beeld van het totaal aantal verstuurde brieven aan
slachtoffers die schadevergoeding wensen.
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De hierboven vermelde brieven bevatten specifieke aspecten die van toepassing zijn
op schaderegelingen.
Daarnaast zijn bij het cluster Informatie een aantal brieven vermeld (zoals ingetrokken,
overdracht, open brief, schorsing), die ook verstuurd kunnen zijn aan slachtoffers die
schadevergoeding wensen. Het slachtoffer dat schadevergoeding wenst wordt
immers ook geïnformeerd. Bij dergelijke informerende brieven wordt geen
onderscheid gemaakt in slachtoffers die schadevergoeding wensen en slachtoffers
die informatie wensen. In Den Bosch zijn ook brieven verstuurd aan slachtoffers die
schadevergoeding eisen, waarin tekst is toegevoegd. Dit betreft brieven omtrent
sepot, ad info voeging en afdoening door transactie. Om hoeveel brieven het gaat is
niet meer via de codes te achterhalen.
De bovenstaande aantallen geven daarom geen volledig beeld van het totaal aantal
verstuurde brieven aan slachtoffers die schadevergoeding wensten.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn (voor zover bekend) 77 brieven
verstuurd. Het versturen van deze brieven neemt gemiddeld 5 minuten in beslag. In
totaal was hier 6 uur en 25 minuten mee gemoeid. Per maand komt dit gemiddeld op
2 uur en 8 minuten.

De secretaris en de officier van justitie zijn ook extra tijd kwijt op het moment dat er
slachtoffers aanwezig zijn in een zaak. Indien het slachtoffer reageert op een brief 1,
moet bij het nemen van de beslissing rekening gehouden worden met wat het slacht
offer wil. Voor deze extra tijd (dus vergeleken met een zaak waarin geen slachtoffers
hebben gereageerd) wordt als schatting 1 minuut gegeven op het moment dat het
een 1 op 1 zaak betreft (één dader en één slachtoffer). Het slachtoffer wordt eigenlijk
automatisch meegenomen. Bij kinderzaken kost het tweemaal zoveel tijd.
Indien het slachtoffer echter later reageert middels een brief (nadat er al beslist is in de
zaak), dan moet de zaak opnieuw worden bekeken. Dit neemt circa 10 minuten extra
in beslag.

Het maken van een dagvaarding neemt niet meer tijd in beslag op het moment dat er
slachtoffers in een zaak hebben gereageerd. Bij meerdere feiten en slachtoffers
moet een keuze worden gemaakt wie er opgeroepen moet worden als beledigde
partij. Serie-inbraken wordt vooral als voorbeeld genoemd. Een dergelijke zaak kost al
gauw 30 minuten extra.
Het totaal aantal slachtoffers dat in de periode augustus tot en met oktober 1992 is
ingevoerd in ISIS is 491. Voor de officieren nam dit in de periode augustus tot en met
oktober 1992 in totaal 8 uur en 11 minuten in beslag. Gemiddeld was dit 2 uur en
44 minuten per maand.

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding moet het slachtoffer dat zich
beledigde partij heeft gesteld, op de zitting verschijnen. Komt hij/zij ook opdagen,
dan kost dit de officier van justitie ongeveer 5 minuten extra op de zitting.
Door de slachtoffermedewerker wordt vc55r de zitting gecontroleerd of het
opgeroepen slachtoffer inderdaad opgeroepen is als beledigde partij. Dit neemt voor
de slachtoffermedewerker 3 minuten in beslag per beledigde partij.
De kennisgevingen beledigde partijen werden vanuit Compas verstuurd. In ISIS is
echter het totaal aantal dagvaardingen waarbij het slachtoffer te zijner tijd als
beledigde partij opgeroepen zal worden geregistreerd en betrof over de periode
augustus tot en met oktober 1992, 74.
De beledigde partijen namen voor de slachtoffermedewerker in deze periode in totaal
3 uur en 40 minuten in beslag (gemiddeld 1 uur en 14 minuten per maand).
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Voor officieren van justitie tijdens de zitting (indien het slachtoffer komt opdagen)
kostte dit gemiddeld per maand 31 minuten. Hierbij is ervan uitgegaan dat van de 74
opgeroepen beledigde partijen er ± 25% ook op de zitting verschenen (gebaseerd
op aangetroffen percentage in Dordrecht).

Zorg
Indien het slachtoffer een gesprek wenst (op eigen initiatief of doordat positief
gereageerd is op de brief It) wordt met de officier een afspraak gemaakt. Circa 20-25%
van de slachtoffers reageert op de brief II. Een gesprek duurt gemiddeld minstens 1
uur inclusief het uitwerken van de aantekeningen. Het maken van een aantekening in
ISIS en het hierin vermelden van een aantal teruggekoppelde gegevens kost een
stachtoffermedewerker gemiddeld 5 minuten.
In ISIS zijn in totaal 21 gesprekken ingevoerd. Voor de officier van justitie namen deze
gesprekken in totaal 21 uur in beslag (gemiddeld 7 uur per maand). Voor de slacht
offermedewerkers kostte het verwerken van de gesprekken gemiddeld 35 minuten
per maand. Opgemerkt moet worden dat niet elk gesprek teruggekoppeld wordt aan
de slachtoffermedewerker, zodat wellicht meer gesprekken zijn gevoerd dan
ingevoerd in ISIS.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn in totaal 6 uitnodigingen voor
een gesprek verstuurd (via ISIS). De slachtoffermedewerkers besteedden in de
periode augustus tot en met oktober 1992 in totaal 30 minuten aan het versturen van
de uitnodigingen. In totaal nam het versturen van uitnodigingen en het maken van
een aantekening in ISIS van de gevoerde gesprekken gemiddeld 45 minuten per
maand in beslag.

Overleg
Er zijn sinds 1987/1988 verschillende netwerken opgestart, waarin overleg
plaatsvindt met de verschillende organisaties die met slachtofferzorg te maken
hebben. Ook intern had de werkgroep slachtofferzorg 1 maal per half jaar overleg.
Sinds de voorbereidingen voor de invoering van de Wet Terwee (eind 1991) heeft de
interne werkgroep vaker overleg (1 maal per maand, 2 uur met
4 slachtoffermedewerkers en 1 officier). Ook zijn er sinds de voorbereiding twee
werkgroepen gevormd, de werkgroep Parket en de werkgroep Ante-parket. In beide
groepen is het OM vertegenwoordigd door een officier van justitie, een secretaris en
een slachtoffermedewerker.
De beide coördinerende officieren van justitie waren de eerste 10 maanden totaal
4 dagen per week actief in de voorbereiding voor de Wet Terwee (ieder 2 dagen per
week). Tot de invoering werd in totaal 2,5 dag per week overlegd.
Het overleg zoals gedefinieerd in dit cluster kost 1 officier, 1 secretaris en
1 slachtoffermedewerker ieder 4 uur per maand. Dit gestructureerde overleg in het
kader van het opbouwen en onderhouden van het netwerk slachtofterzorg, betreft
de werkgroepen Parket en Ante-parket.

De slachtoffermedewerkers krijgen nogal eens vragen van advocaten, buro slacht
offerhulp en incidenteel van buro voor rechtshulp en verzekeringsmaatschappijen.
Per vraag kost het gemiddeld 15 minuten. Per dag komen circa 4 vragen per slacht
offermedewerker binnen. Elke slachtoffermedewerker besteedt circa 1 uur per dag
aan het informeren van derden. Het ad hoc overleg/contact met derden en netwerk
partners neemt voor het gehele parket circa 80 uur per maand in beslag.
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2. Arrondissement Dordrecht

Bij het OM Dordrecht werken 13 officieren en 8 secretarissen. In het arrondissement
Dordrecht zijn twee gespreksrondes gehouden. Er is gesproken met twee officieren
van justitie en een secretaris. Daarnaast zijn interviews gehouden met de slachtoffer-
medewerkster, de schadebemiddelaarster en de unit coördinator registratie!
zittingsvoorbereiding. Eén slachtoffermedewerkster en een schadebemiddelaarster
verzorgen de administratieve uitvoering van slachtofferzorg voor alle units van het
parket Dordrecht.
De benodigde aantallen zijn voornamelijk afkomstig uit het ISIS-systeem. Dit systeem
wordt vrij consequent gebruikt. Als uitgangspunt is het overzicht van verstuurde
brieven gebruikt. Indien de aantallen op een andere wijze zijn achterhaald, dan is dit
bij de betreffende activiteit vermeld.

2. 1 Organisatlelproces

De politie voegt bij ieder procesverbaal, per slachtoffer, een zogenaamd slachtoffer-
formulier. De politie maakt geen onderscheid tussen lichtere (categorie 1) en
zwaardere zaken (categorie II). Er is maar één soort slachtofferformulier.

Op het parket vindt bij de registratie een controle plaats op het bijvoegen van de
slachtofferformulieren. De slachtoffermedewerkster neemt in voorkomende gevallen
contact op met de politie-organisaties om alsnog de slachtofferinformatïe compleet te
krijgen.
Na registratie worden de slachtofferzaken door de slachtoffermedewerkster
ingevoerd in ISIS. Vervolgens worden de dossiers naar de behandelend secretaris
gezonden voor een beslissingsvoorstel.

Van de beslissing en van elke volgende stap in de procedure wordt het slachtoffer
door de slachtoffermedewerkster op de hoogte gesteld via een standaardbrief.
Daartoe is een uitgebreide set aan standaardbrieven voor diverse situaties beschik
baar. Ook wordt iedere stap in ISIS verwerkt.

De delegatie in Dordrecht is zodanig dat bijna alle zaken waarin geen sprake is van
preventieve hechtenis (preventieve zaken) door de secretarissen worden afgehan
deld. Bij preventieve zaken is de officier van justitie zelf betrokken. Bovendien
hebben deze een andere procedure. Door de tijdsdruk is het vaak extra moeilijk ook
de juiste aandacht voor het slachtofferaspect te bewaren. Slachtofferinformatie moet
vaak achteraf verzameld worden.
In voorkomende gevallen kan een gesprek met een slachtoffer bij de officier van
justitie plaatsvinden. Bij de beslissing moeten de officier van justitie c.q. de secretaris
rekening houden met de wensen van het slachtoffer.
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2.2 Beleid en netwerk

In Dordrecht is men sinds 1989 bezig de activiteiten rondom slachtofferzorg
gestructureerd op te zetten. Daartoe is een netwerk gecreëerd waarvan naast het OM
deel uitmaken onder andere de politie, de buro’s slachtofferhulp, maatschappelijk
werk, reclassering, RIAGG, raad voor de kinderbescherming en rechters.
Verantwoordelijk voor het functioneren van slachtofferzorg op het parket zijn de
coördinerend officier, de coördinerend parketsecretaris en de slachtoffer-
medewerkster.
De administratieve uitvoering van de slachtofferzorg is op het parket gecentraliseerd
bij de slachtoffermedewerkster, die daarbij gebruik maakt van een geautomatiseerd
(registratie)systeem (ISIS).

De werkzaamheden zoals die in Dordrecht in de voor-Terwee situatie werden
uitgevoerd liggen in de praktijk al dicht aan tegen de werkwijze zoals die in de Terwee
situatie zal worden gehanteerd. Sommige procedures en instrumenten (bijvoorbeeld
de slachtofferformulieren) zoals die bij Terwee gebruikt worden, zijn afkomstig uit de
‘Dordtse-situatie.

Ter voorbereiding van de invoering van de wet Terwee functioneert een
Begeleidingscommissie. Zowel de coördinerend officier van justitie als de slacht
offermedewerkster besteden veel tijd aan de voorbereidende werkzaamheden voor
de invoering van Terwee. (Voor de officier van justitie een halve dag per week en voor
de slachtoffermedewerkster ongeveer twee dagen per week. Het betreft hier
opbouwen en onderhouden van het netwerk door regelmatig en gestructureerd
overleg, verslaglegging e.d.)

Met het oog op Terwee is een schadebemiddelaarster in dienst gekomen. Deze is
reeds voor het van start gaan van Terwee aangesteld om de bovengenoemde extra
inspanningen met betrekking tot de invoering van Terwee enigszins te compense
ren. Zij heeft nu nog relatief weinig schade te bemiddelen, maar voert vooral
registrerende en informerende taken uit in het kader van de slachtofferzorg en
vervangt de slachtoffermedewerkster bij afwezigheid.

2.3 Werklast per cluster

Registratie
Zwaartepunt bij de registratie ligt op het achterhalen van ontbrekende slachtoffer-
formulieren. Ongeveer 75% van de aangeleverde zaken is goed ingevuld, maar bij de
overige 25% onderneemt het parket actie om alsnog de informatie te verzamelen.
Daartoe wordt meestal telefonisch contact opgenomen met de betreffende politie-
organisatie, maar bij structureel achterblijven van een bepaalde politie-organisatie
wordt door de slachtoffermedewerkster een bezoek gebracht.

Het invoeren van een eenvoudige zaak (1 slachtoffer/1 verdachte) in ISIS kost
ongeveer 3 minuten. Bij voorgeleidingen is dit beduidend meer (ongeveer 15
minuten), omdat veel informatie pas achteraf beschikbaar komt, die er alsnog
bijgezocht moet worden. Complexe zaken (veel slachtoffers/veel verdachten) kosten
ook meer verwerkingstijd (gemiddeld 15 minuten met in extreme gevallen soms een
uitloop naar een paar uur).
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In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn op het parket in totaal 499 slacht
offers in ISIS ingevoerd (van 268 slachtofferzaken). Totaal was hier 24 uur en
57 minuten mee gemoeid. Dit komt neer op gemiddeld 8 uur en 19 minuten per
maand.

Informatie
Hier treedt een grote spreiding op. Sommige slachtoffers ontvangen één brief
(bijvoorbeeld zaak wordt geseponeerd), anderen ontvangen meerdere brieven, al
naar gelang de fase waarin de zaak zich bevindt (uitstel zaak, oproep zitting, uitspraak
rechter, hoger beroep etc.).
Alle brieven zijn standaardbrieven. Het uitsturen van een standaardbrief kost gemid
deld 4 minuten.

De brieven die te maken hebben met het informeren van het slachtoffer zijn in dit
cluster ondergebracht en zijn de volgende (met vermelding van briefcode):

Omschrijving brief Aantal

- Ontvangstbevestiging brief, pv nog niet ontvangen: 01-01 27

- Bericht aan slo. in ernstige zaak (ontvangst): 01-02 3

- Bericht aan sla, in niet ernstige zaak (ontvangst): 01-03 2

- Bericht aan slo. dat verdachte wordt gedagvaard (ontvangst): 07-04 9

- Voorwaardelijk sepot: 03-02 7

- Bericht ziffingsdatum aan slo.: 09-0 1 61

- Beticht aan sla, dat zaak voor bep. tijd aangehouden: 09-02 21

- Zaak voor onbepaalde tijd aangehouden: 10-01 4

- Uitspraak rechter mededelen: 11-01 109

- Vonnisflioger beroep ingesteld: 14-01 20

- Informatie: transactie betaald: 16-01 14

- Sepotmededeling: 1 6-02 9

- Ovetdacht aan ander arrondissement: 16-03 18

- Dagvaarding ingetrokken: 16-05 2

- Bericht aan slo. dat dagvaarding nietig is: 16-06 21 *

- Open brief: 99-0 1 41

Totaal 368

* Deze brieven kunnen verstuurd worden naar slachtoffers die schadevergoeding
wensen of naar slachtoffers die alleen informatie wensen. Hier wordt geen
onderscheid in gemaakt.

In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn in totaal 368 standaardbrieven
verstuurd met 1515 om slachtoffers te informeren. Totaal was hier 24 uur en
32 minuten mee gemoeid (gemiddeld 8 uur en 10 minuten per maand).

Naast de standaardbrieven is er ook relatief veel telefonisch contact met de slacht
offers. In totaal gaat hieraan ongeveer 1,5 uur per dag op (de tijd van de slachtoffer
medewerkster/schadebemiddelaar). Dit betekent in totaal 30 uur per maand.
Inzage van het dossier door het slachtoffer is nooit voorgekomen. Verschillende
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partijen vragen weleens een afschrift van de stukken. Er is echter nooit bijgehouden
hoe vaak en door wie dat gevraagd werd.

Schaderegeling
De tijdsbesteding in het kader van het regelen van de schade bestaat voornamelijk uit
het voeren van de correspondentie.
Volgens het lSlS-overzicht van de standaardbrieven zijn er in de periode augustus tot
en met oktober 1992 de volgende brieven verstuurd, betreffende schaderegelin
gen:

Omschrijving brief Aantal

Sepotmededeling aan slo.: 03-01
- Mededeling pv ontvangen, informatie vragen: 06-07
- Mededeling ad-info gevoegd: 07-01 18
- Vordering beledigde partij toegewezen: 11-03 10
- Idem + schadevergoeding als bijzondere voorwaarde: 12-03 9
- Brieven betreffende schadevergoeding: 15-, 15-01, 15-02 42
- Transactie is betaald: 1 6-1 1 2

Totaal 132

Totaal werden er 132 standaardbrieven verstuurd betreffende schaderegelingen en
aan slachtoffers die schadevergoeding wensen. Deze slachtoffers kregen echter ook
andere brieven toegestuurd (ter informatie). Deze brieven zijn niet apart in dit cluster
ondergebracht maar opgenomen bij het cluster informatie omdat er geen
onderscheid werd gemaakt. Met het versturen van de hierboven vermelde brieven
was 8 uur en 48 minuten mee gemoeid. Per maand komt dit neer op 2 uur en
56 minuten.

De officier van justitie en de secretaris zijn ook extra tijd kwijt bij het nemen van de
beslissing en op de zitting (op de zitting geldt dit voornamelijk voor de officieren van
justitie). Bij het nemen van de beslissing moet namelijk rekening worden gehouden
met wat het slachtoffer wil. Er is geen sprake meer van routinematige beslissingen,
maat duidelijk een beslissing, mede op basis van de informatie zoals die op het slacht
offerformulier naar voren komt.
Voor de officier en de secretaris betekent dit dat zij ongeveer 5 minuten extra per
zaak kwijt zijn om bij hun beslissing met het bovenstaande rekening te houden. In
totaal waren er in de periode augustus tot en met oktober 1992, 268 slachtoffer-
zaken. Het nemen van een beslissing kostte de secretaris/officieren van justitie in
deze periode 22 uur en 20 minuten extra tijd. Gemiddeld is dit 7 uur en 26 minuten
per maand.

Voor het opstellen van de dagvaarding komt daar ook 5 minuten extra bij voor de
secretaris, omdat zorgvuldig moet worden bekeken welke feiten worden gedagvaard
in verband met bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het slachtoffer zich beledigde partij
te stellen. Voor de aantallen kon niet aangesloten worden bij de lSlS-brieven omdat
er geen brief verstuurd wordt dat de verdachte wordt gedagvaard en het slachtoffer te
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zijner tijd als beledigde partij wordt opgeroepen.
De slachtoffermedewerkster heeft het aantal opgeroepen beledigde partijen geteld
over de periode augustus tot en met oktober 1992. Dit waren er circa 160 waarvan er
circa 40 verschenen op de zitting.
Per zaak zijn er gemiddeld 1,6 slachtoffers. Het betreft hier daarom 100 zaken waarin
een dagvaarding werd gemaakt.
In totaal kostte het opstellen van een dagvaarding in een slachtofferzaak voor de
periode augustus tot en met oktober 1992, 8 uur en 20 minuten. Gemiddeld per
maand komt dit neer op 2 uur en 47 minuten.

Op de zitting is ongeveer 5 minuten extra benodigd per slachtoffer die zich beledigde
partij heeft gesteld en komt opdagen.
Van de 160 beledigde partijen komen er circa 40 op de zitting. Dit kost de officieren
van Justitie op de zitting in totaal 3 uur en 20 minuten (gemiddeld 1 uur en 7 minuten
per maand).

Zorg
Een belangrijk onderdeel van de zorg ten behoeve van het slachtoffer is de
mogelijkheid tot het voeren van een gesprek met de behandelend officier van justitie.
Over het algemeen wordt voor dit gesprek ongeveer een uur uitgetrokken. Inclusief
voorbereiding (dossier bestuderen) en afwerking (verslagformulier invullen) kost dit
de officier van Justitie 1,5 uur per gesprek.
In sommige gevallen is ook de slachtoffermedewerkster bij het gesprek aanwezig.
Voor haar geldt dan dezelfde tijdsbesteding. De weergave van het gesprek wordt in
ISIS geregistreerd (tijdsbesteding slachtoffermedewerkster: 10 minuten per
gesprek).
In de maanden augustus tot en met oktober 1992 zijn 14 gesprekken in ISIS
ingevoerd. Drie van deze gesprekken werden door de slachtoffermedewerkster
gevoerd (met een gemiddelde gespreksduur van 30 minuten). In deze periode zijn
10 uitnodigingen verstuurd voor een gesprek. Dit kostte de slachtoffermedewerkster
gemiddeld 16 minuten per maand.
In totaal namen de gesprekken voor de slachtoffermedewerkster 1,5 uur in beslag,
voor de officier van Justitie 12,5 uur (gemiddeld voor de officieren van justitie 4 uur en
10 minuten per maand). Het verwerken van de gesprekken nam totaal 2 uur en
20 minuten in beslag (gemiddeld 47 minuten per maand).

In Dordrecht is een tweetal activiteiten te onderkennen die in absolute zin nog niet zo
veel voorkomen, maar waarin wel een stijgende lijn valt te bespeuren. Het zijn beide
aspecten van slachtofferzorg:

1. Bij zaken waarbij sprake is van een groot aantal slachtoffers (bijvoorbeeld serie
woninginbraken of serie sexueel geweld bij kinderen) wordt een collectieve
informatiesessie georganiseerd. Dit is tot op heden sporadisch voorgekomen
(ongeveer een keer per maand).

2. Bij gevoelige zaken gaat het slachtoffermedewerkster soms mee naar de zitting.
Dit komt nu ongeveer 2 x per maand voor. Dit kost ongeveer 2,5 uur (inclusief
voorbereiding en nazorg).

Overleg
Er is structureel overleg met de coördinatoren van de politie. De normale frequentie is
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tweemaal per jaar. Met betrekking tot de invoering van Terwee is deze frequentie
opgevoerd naar eenmaal in de 2 maanden. Dit kost de slachtoffermedewerkster 3 uur
(inclusief verslaglegging). Bij het overleg is ook de officier van justitie aanwezig.
Binnen het parket overleggen de coördinerend officier, de coördinerend secretaris
en de slachtoffermedewerkster een keer per maand (ongeveer 45 minuten).
Gestructureerd overleg met het netwerk in het kader van slachtofferzorg neemt voor
de Officier van Justitie gemiddeld 1 uur per maand in beslag, voor de slachtoffer-
medewerkster 1 uur en 30 minuten.

Met betrekking tot de invoering van de Wet Terwee is de coördinerend officier van
justitie in totaal ongeveer 0,5 dag per week kwijt aan overleg in het kader van opbouw
en onderhoud van het netwerk. Bij de slachtoffermedewerkster is dit ongeveer
2 dagen per week. De verwachting is dat dit kan gaan dalen als Terwee eenmaal is
ingevoerd.

Daarnaast heeft de slachtoffermedewerkster ongeveer 1 ,5 uur per maand ad hoc
overleg met de politie-organisatie. Het ad hoc overleg/contact betreft vooral het
beantwoorden van vragen van derden en vooral van de andere organisaties in het
netwerk (vooral vragen van buro slachtofferhulp en incidenteel politie, advocaten van
benadeelden en buro voor rechtshulp). Dit kost de slachtoffermedewerk
ster/schadebemiddelaar gemiddeld 2 uur per dag. Totaal kost het ad hoc overleg
gemiddeld 41 uur en 30 minuten per maand.
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3. Arrondissement Den Haag

Bij het OM Den Haag werken 32 officieren van justitie en 30 secretarissen.
Er zijn gesprekken gevoerd met 3 officieren van justitie, 4 secretarissen en de
4 slachtoffermedewerkers (er werkt per unit één slachtoffermedewerker). Naar
aanleiding van deze gesprekken zijn de activiteiten in kaart gebracht. In een groeps
interview met de slachtoffermedewerkers zijn deze activiteiten nogmaals besproken
en zijn er tijdsinschattingen gemaakt van deze werkzaamheden.
Voor de aantallen is gebruik gemaakt van ISIS. De mate waarin het e.e.a. werd
ingevoerd verschilt per unit. Dit betreft vooral de gegevens over de uitspraak en het
soort informatie dat het slachtoffer wenst en het slachtoffersoort. Om deze reden is
uitgegaan van het aantal en soort brieven dat verstuurd is in de periode augustus tot
en met oktober 1992.

3. 1 Organïsatie/proces

De politie voegt bij ieder procesverbaal (per slachtoffer) 3 doorslagen van de slacht
offerbrief. Op het parket wordt er één verstuurd naar het slachtoffer, één wordt bij het
procesverbaal gevoegd en één wordt doorgestuurd naar de slachtoffermedewerker.
Het procesverbaal wordt in Compas ingevoerd door de registratiemedewerker en (na
documentatie) doorgestuurd naar de Secretaris.

De slachtoffermedewerker van de unit krijgt pas te maken met de zaak op het moment
dat het slachtoffer reageert. Het slachtoffer krijgt een termijn van 2 weken om te
reageren. Indien het slachtoffer reageert, worden de gegevens van het slachtoffer
ingevoerd in ISIS. Gegevens die voor de invoer in ISIS van belang zijn en niet uit de
brief van het slachtoffer te achterhalen zijn, worden in Compas opgehaald en tevens
in ISIS ingevoerd. Het systeem ISIS wordt op dit moment eigenlijk alleen gebruikt als
tekstverwerkingssysteem dat de mogelijkheid geeft om een overzicht te verstrekken
van de contacten die er met het slachtoffer zijn geweest (dit kan Compas niet
bijhouden).
De slachtoffermedewerker maakt naar aanleiding van de reactie van het slachtoffer
een aantekening in Compas. Op deze wijze krijgt degene die op dat moment het
dossier in zijn bezit heeft, een melding dat het dossier zo spoedig mogelijk naar de
slachtotfermedewerker moet. Na ontvangst van het dossier wordt een slachtoffer
mapje aangemaakt en in het dossier gevoegd.

Na het invoeren van de gegevens van het slachtoffer in ISIS wordt een ontvangst-
bevestiging gestuurd naar het slachtoffer. Wenst het slachtoffer een gesprek dan
wordt dit voorgelegd aan de officier van justitie, en een afspraak gemaakt.
Na de beslissing van de secretaris en het invoeren daarvan in Compas door de
registratiemedewerkers, komt het dossier retour bij de slachtoffermedewerker die het
slachtoffer een brief stuurt afhankelijk van de wens van het slachtoffer en de
beslissing. Voor het mededelen van de beslissing wordt Compas geraadpleegd, om
te achterhalen wat de beslissing is geweest.
Voor het samenstellen van een zitting door ziffingsvoorbereiding, krijgt de slacht
offermedewerker de slachtofferzaken eerst te zien. Voor alle zaken waarvan het
slachtoffer de zittingsdatum moet/wil weten wordt een brief en een kennisgeving
uitgedraaid, zonder de exacte zittingsdatum en tijdstip. Deze kennisgevingen
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worden later door zittingsvoorbereiding ingevuld en verstuurd.
Voor de zitting krijgt de slachtoffermedewerker de zitting nogmaals te zien. De slacht
offermedewerker controleert of de juiste slachtoffers zijn geïnformeerd.

Na de zitting krijgt de slachtoffermedewerker de dossiers terug zodat de uitspraak aan
het slachtoffer meegedeeld kan worden (mededeling uitspraak). De executie-
medewerkers verzorgen de verdere afhandeling na de uitspraak (in Compas).

De units Delft en Leiden hebben te maken (gehad) met verschillende projekten
waardoor de Organisatie en het proces iets afwijkt van zoals hierboven besproken.
Gezien deze projekten invloed hebben (gehad), ook op andere units, is het van
belang ze hier te vermelden, te weten:

Leide n/Alphen
Sinds augustus 7990 loopt in de unit Leiden/Alphen het projekt TRIP. Dit houdt in
dat verdachten die een transactie krijgen aangeboden, uitgenodigd worden op een
TRIP-zitting’. Tijdens het gesprek dat daar plaatsvindt met de verdachte, overhandigt
de secretaris de transactie aan de verdachte.
Al vrij snel ontstond bij de secretarissen de behoefte om in voorkomende gevallen de
schade door de verdachte te laten vergoeden. De secretarissen hebben daartoe in
eerste instantie steeds zelf slachtoffers benaderd met het verzoek om nota’s e.d.
Gezien dit laatste nogal wat tijd in beslag nam, is in samenwerking met het buro slacht
offerhulp Leiden een TRIP-schadebemiddelingsproject gestart. Dit project houdt het
volgende in.
Indien een secretaris de verdachte een transactie = schadevergoeding of schade
vergoeding als bijzondere voorwaarde wil aanbieden, dan faxt de secretaris een
aantal relevante zaakgegevens naar het buro slachtofferhulp. Deze handeling geldt
voor elk slachtoffer, ongeacht het al dan niet reageren op de slachtofferbrief die
verstuurd wordt door de registratiemedewerker. Het buro benadert vervolgens het
slachtoffer met een aantal vragen zoals of de schade reeds vergoed is, nota’s en
rekeningnummer.
Het buro faxt deze gegevens binnen twee weken naar het parket, en op de TRIP-
zitting krijgt de verdachte de voorwaarde schadevergoeding overhandigd. Op een
voorgedrukt formulier staat vermeld welke tegels in acht genomen moeten worden en
het gironummet van het buro slachtofferhulp.
Het buro zorgt voor de doorbetaling aan het slachtoffer en licht het parket hierover in.
Betaalt de verdachte niet, dan wordt het parket hierover ingelicht, en de verdachte
gedagvaard.
Het TRIP-project is sinds 1 november 1992 ook van start gegaan in de overige units.
De schadebemiddeling zoals die in de unit Leiden in samenwerking met het buro
slachtofferhulp plaatsvindt, wordt hier niet op dezelfde wijze vormgegeven. De
informatie van het slachtoffer wordt verzameld door de unit secretaresse al dan niet in
samenwerking met de registratiemedewerker.

Delft en Randgemeenten
In november 1991 is een éénjarig project schadebemiddeling gestart, waarbij het
zwaartepunt ligt bij de betaling van de schade door de verdachte aan het slachtoffer.
Hierbij werden twee categorieën zaken onderscheiden, namelijk A-zaken (als de
schade wordt vergoed, wordt afgezien van strafrechtelijke reactie) en B-zaken (na
betaling van de schade wordt een transactie voorstel gedaan). Dit project is
1 november 1992 afgerond.
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3 .2 Beleid en netwerk

Op dit moment is één officier van justitie contactpersoon voor slachtofferzorg en
coördineert één van de slachtoffermedewerkers de slachtofferinformatie binnen het
parket.
Binnen het OM is er nog geen gestructureerd actief beleid met betrekking tot slacht
offerzorg; dit krijgt echter wel steeds meer aandacht. Naar aanleiding van het TRIP
schadebemiddelingsproject bij de unit Leiden/Alphen is dit per 1 november 1992
ook ingevoerd bij de overige units. Voor 1993 staan er 2 actiepunten op het jaarplan.
Ten eerste zorgdragen voor een verhoging van 10% van het aantal bijgevoegde
slachtofferbrieven bij het procesverbaal door de politie, en de politie aanschrijven
indien geen slachtofferbrief bij het procesverbaal gevoegd is. Ten tweede wordt er bij
voorgeleidingszaken en zwaardere delicten een persoonlijke brief gestuurd (op maat
aangepast, waarin de mogelijkheid geboden wordt voor een gesprek).
Eind 1992 is tevens gestart met het versturen van een bijsluiter bij de slachtofferbrief.
Hierin staat informatie over slachtofferhulp, adressen van de buro’s slachtofferhulp en
de buro’s voor rechtshulp en over het niet kunnen verhalen van de schade in ad-info
gevoegde feiten. Daarnaast ontvangt het slachtoffer bij de slachtofferbrief een
standaard antwoordbrief, die ingevuld dient te worden indien het slachtoffer
informatie wil of schadevergoeding. Hierdoor hoeft het slachtoffer zelf geen brief te
to rm u Ieren.

Er bestaan geen formele overlegvormen en netwerken met de organisaties die zich
bezig houden met slachtofferzorg.

3.3 Werklast per cluster

Registratie
Het invoeren van de gegevens van het slachtoffer in ISIS (nadat deze heeft
gereageerd) kost de slachtoffermedewerker gemiddeld 8 minuten per slachtoffer.
Meestal wordt gelijk een ontvangstbevestiging verstuurd.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn in totaal 747 slachtoffers
ingevoerd in ISIS (totaal 396 slachtofferzaken). Totaal nam dit 99 uur en 36 minuten in
beslag. Er was gemiddeld 33 uur en 12 minuten per maand mee gemoeid.

Informatie
Wil het slachtoffer op de hoogte gehouden worden van het verloop van de zaak, dan
krijgt het slachtoffer naast de ontvangstbevestiging verschillende brieven.
Na een beslissing van de secretaris (en de gegevens van het slachtoffer zijn al
ingevoerd) kost het versturen van een brief ongeveer 10 minuten (voor het
achterhalen van de beslissing wordt Compas geraadpleegd). Indien de zaak op de
zitting komt dan krijgt het slachtoffer bericht over de zittingsdatum (circa 8 minuten).
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In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn de volgende brieven verstuurd
waarmee informatie werd verstrekt aan het slachtoffer.

Omschrijving brief Aantal

Ontvangstbevestiging brief slo.: 01-01, 01-02 356
- Gestolen goederen: 02-01 5
- Personalia verdachte: 04-01 6
- Zaak reeds afgedaan: 05-01 12
- Sepot (algemeen): 08-01 42
- Mededeling transactie aangeboden: 10-00 2
- Transaktie betaald: 11-01 14
- Overdracht: 13-01 9
- Ad info voeging: 14-01 5
- Dagvaarding verdachte: 16-01 56
- Ziffingsdatum: 16-04, 16-05 132
- Schorsing: 17-01, 17-01 68
- Dagvaarding nietig: 18-01 17*

- Dagvaarding ingetrokken: 19-01 1 *

- Afloop strafzaak: 21-01 154
- Open brief: 22-0 1 97

Totaal 976

* Deze brieven kunnen verstuurd worden naar slachtoffers die schadevergoeding
wensen of naar slachtoffers die alleen informatie wensen. Hier wordt geen onderscheid
in gemaakt.

In totaal zijn door de slachtoffermedewerkers 976 standaardbneven verstuurd over de
periode augustus tot en met oktober 1 992. De brieven die te maken hebben met het
informeren van het slachtoffer over de beslissing kosten de slachtoffermedewerker
meer tijd. Voordat bepaald kan worden welke brief men dient uit te sturen moet
Compas geraadpleegd worden. Het gaat om de brieven Ad info voeging en
dagvaarding verdachte. Deze brieven nemen 10 minuten per stuk in beslag. In totaal
komt dit neer op 10 uur en 10 minuten (gemiddeld 3 uur en 23 minuten). De overige
brieven kosten gemiddeld 8 minuten per stuk. Dit komt neer op totaal 122 uur
(gemiddeld 40 uur en 40 minuten).
Totaal neemt het informeren middels standaard brieven gemiddeld 50 uur en
50 minuten per maand in beslag.

Het telefonisch informeren van het slachtoffer kost gemiddeld 8 minuten per keer.
Per dag (per slachtoffermedewerker) komt dit ongeveer 6 keer voor. In totaal neemt
dit gemiddeld 64 uur per maand in beslag.

De wens tot inzage in het dossier of de stukken door het slachtoffer komt eigenlijk
nooit voor. Er is een schatting gemaakt van 1 maal per 4 jaar (per slachtoffer
medewerker). Gemiddeld neemt dit 15-20 minuten in beslag (per keer). Een advocaat
vraagt nog weleens naar een afschrift van de stukken. Er worden stukken gekopieerd
uit het dossier en naar de advocaat verstuurd.
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Schaderegeling
Indien het slachtoffer schadevergoeding wenst, wordt na de beslissing van de
secretaris of de officier een brief gestuurd naar het slachtoffer met de beslissing. Dit
kost ongeveer 10 minuten.
Stelt een slachtoffer zich beledigde partij, dan draait de slachtoffermedewerker uit
ISIS per slachtoffer die zich beledigde partij stelt, een brief met de mededeling dat de
verdachte wordt gedagvaard en een kennisgeving (zonder ziffingsdatum) uit.

In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn de volgende brieven aan slacht
offers die schadevergoeding wensen verstuurd:

Omschrijving brief Aantal

-Zaak reeds afgedaan: 05-02 2

- Brief betreffende schaderegeling: 12-01 2

- Ad info voeging: 14-03 t/m 14-06 57

- Dagvaarden verdachte, t.z.t. opgeroepen als BP: 16-02 73

- Kennisgeving aan beledigde partij: 16-06 t/m 16.08

- Afloop strafzaak: 21-02 Vm 21-04 (toewijzing civ. vord. etc.) 40

Totaal 264

In totaal zijn 264 brieven verstuurd aan slachtoffers die schadevergoeding wensen.
Dit aantal geeft geen volledig beeld van het aantal brieven dat aan slachtoffers is
verstuurd die schadevergoeding wensen. Zij krijgen namelijk ook brieven die hen
informeren over andere zaken (bijvoorbeeld aangehouden, overdracht etc.). Omdat
bij deze brieven geen onderscheid werd gemaakt tussen het feit dat het slachtoffer
alleen geïnformeerd wilde worden of schadevergoeding wenst, zijn deze brieven
opgenomen bij cluster informatie.
Een aantal van de hierboven vermelde brieven kosten meer tijd om te versturen. Dit
hangt samen met het moeten raadplegen van Compas om de beslissing te
achterhalen. Het gaat om de hierboven genoemde brieven betreffende
schaderegeling, ad info voeging en dagvaarden verdachte (in totaal 132). Deze
brieven nemen gemiddeld 10 minuten in beslag.
Over de periode augustus tot en met oktober 1992 was hier 22 uur mee gemoeid
(gemiddeld 7 uur en 20 minuten per maand). De overige brieven kosten gemiddeld 8
minuten per stuk, waarvan er 132 zijn verstuurd (gemiddeld 5 uur en 52 minuten per
maand). In de periode augustus tot en met oktober 1992 was totaal gemiddeld 13 uur
en 12 minuten gemoeid met het versturen van brieven betreffende schadevergoe
ding aan slachtoffers die schadevergoeding wensen.

Nadat de dagvaardingen en de oproep voor de beledigde partij zijn verstuurd,
controleert de slachtoffermedewerker of de slachtoffers de juiste informatie hebben
gekregen en inderdaad opgeroepen zijn. Per zitting neemt dit ongeveer 45 minuten
in beslag (circa 25 zaken per zitting). Uitgaande van circa 1/4 slachtoffers per zitting
komt dit neer op circa 7,5 minuten per slachtoffer. Het aantal slachtoffers dat is
opgeroepen als beledigde partij (waaraan de brief kennisgeving beledigde partij is
verstuurd) bedroeg in de periode augustus tot en met oktober 1992 90.
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In totaal nam het controleren of de slachtoffers inderdaad opgeroepen zijn in de
periode augustus tot en met oktober 1992 11 uur en 15 minuten in beslag
(gemiddeld 3 uur en 45 minuten per maand).

Het nemen van een beslissing in een zaak, waarin slachtoffers hebben gereageerd,
neemt niet noemenswaardig meer tijd in beslag voor de officieren en de
secretarissen. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een dagvaarding. Alleen in de
zaken met meerdere feiten (en slachtoffers die schadevergoeding willen), moet goed
bekeken worden welke feiten ten laste worden gelegd. Het is moeilijk in te schatten
hoeveel tijd dit extra kost. Gemiddeld komt dit neer op 15 -30 minuten.
Indien de beledigde partij op de zitting komt, kost dit de officier van justitie gemiddeld
7 minuten per beledigde partij.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn in totaal 40 brieven verstuurd
betreffende de afloop van de strafzaak. Dit betreft mededelingen over toewijzing
civiele vordering en/of schadevergoeding als bijzondere voorwaarde. Deze
beledigde partijen kosten op de zitting voor de officier in totaal 4 uur en 40 minuten.
Gemiddeld komt dit neer op 1 uur en 33 minuten per maand.

Zorg
Indien het slachtoffer een gesprek wenst, dan wordt met de officier een afspraak
geregeld en het slachtoffer teruggebeld. De officier kan ook zelf het initiatief nemen
om het slachtoffer uit te nodigen voor een gesprek. Deze afspraak loopt deels via de
secretaresse. De slachtoffermedewerker stuurt in dit geval wel een brief uit (via ISIS)
naar het slachtoffer. De officier zou dit terug moeten koppelen met de slachtoffer
medewerker, echter dit komt zelden voor. In de periode augustus tot en met oktober
1992 zijn 2 uitnodigingen verstuurd. Het versturen van een uitnodiging kost
gemiddeld 5 minuten per uitnodiging. Het verwerken van het gesprek in ISIS neemt
gemiddeld 10 minuten in beslag.

Voor de officier neemt het gesprek ongeveer 1,5 uur in beslag (inclusief het
verwerken van de aantekeningen). De officieren gaven aan dat zij gemiddeld
1 gesprek per 2 maanden hadden.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn door de slachtoffermedewerkers
2 uitnodigingen verstuurd.
Er is echter maar 1 gesprek teruggekoppeld aan de slachtoffermedewerkers, en
ingevoerd in ISIS (in deze periode).

Overleg
De slachtoffer medewerkers van de verschillende units hebben overleg met elkaar en
de officier die slachtofferzorg tot aandachtsgebied heeft (intern). Dit gestructureerde
overleg vindt gemiddeld 1 maal per maand plaats.
Overleg zoals gedefinieerd in deze cluster (structureel overleg met betrekking tot het
opbouwen van netwerken met andere organisaties in het kader van slachtofferzorg)
vindt niet plaats.

Het ad hoc overleg/contact betreft contact met o.a. de coördinator van het buro
slachtofferhulp, advocaat of buro voor rechtshulp voor informatie betreffende de
stand van zaken in een specifieke zaak. Dit neemt gemiddeld 8 minuten in beslag en
komt circa 4 maal per dag per slachtoffermedewerker voor. Dit komt neer op
gemiddeld 42 uur en 40 minuten per maand.
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4. Arrondissement Assen

Bij het OM Assen werken 9 officieren van justitie, 8 secretarissen en 1 slachtoffer

medewerker. In het arrondissement Assen zijn gesprekken gevoerd met de slacht

offermedewerkster, een officier van justitie en een secretaris. De slachtoffer-

medewerkster verricht de activiteiten voor de twee teams die op het parket aanwezig

zijn. Voor de aantallen is, zoals ook bij de andere 3 arrondissementen, gebruik

gemaakt van het aantal en soort brieven dat verstuurd is vanuit ISIS. Tevens zijn een

aantal tellingen uitgevoerd door de slachtoffermedewerkster.

Met betrekking tot het gebruik van de aantallen uit ISIS (voor 1992) moet de volgende

kanttekening gemaakt worden.
De slachtoffers die reageren op de politiebrief worden ingevoerd in ISIS. De verdere

correspondentie met deze slachtoffers vond voornamelijk plaats middels hetzelfde

systeem (ISIS). Echter de brieven betreffende mededeling transactie schade

vergoeding en de afwijzing/oproeping beledigde partij werden veelal via Word

Perfect verstuurd.
De brieven die verstuurd zijn middels Word Perfect worden niet geregistreerd in het

kader van de statistiek.
Het overzicht uit ISIS over de periode augustus tot en met oktober 1992 geeft

daarom een onderschatting van de gevoerde correspondentie.

4. 1 Organisatie/proces

Er zijn twee regionale teams (noord en zuid) die ieder een andere werkwijze hanteren

met betrekking tot slachtofferzaken. Deze werkwijze verschilt voornamelijk in het

begin van het proces.
De politie voegt bij het procesverbaal een politiebrief bij (bij zwaardere delicten is een

politieformulier bijgevoegd met gegevens over het slachtoffer). Na ontvangst van het

procesverbaal op het parket worden in team Noord in alle zaken de politiebrieven

uitgestuurd. Na de reactie van het slachtoffer worden de gegevens van het

slachtoffer ingevoerd in ISIS en gaat de zaak naar de secretaris. Deze houdt bij het

nemen van zijn beslissing rekening met de wensen van het slachtoffer

(schadevergoeding, informatie of gesprek).
In team Zuid wordt gefilterd. Dit wil zeggen dat de politiebrief niet wordt verstuurd. De

slachtoffermedewerker bekijkt de zaken en hecht een aandachtsformulier (met

aantekeningen) op de zaak die vervolgens naar de secretaris gaat.

Na beoordeling van de zaak door de secretaris, ontvangt het slachtoffer ongevraagd

de informatie over de afdoening. De correspondentie van deze zaken wordt

voornamelijk via Word Perfect uitgevoerd.

Voor beide teams geldt dat de zwaardere zaken (met een politieformulier en geen

politiebrief), bij de officier van justitie terechtkomen. Het slachtoffer ontvangt een brief

waarin de gelegenheid wordt geboden voor een gesprek.
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4.2 Beleid en netwerk

In het arrondissement Assen wordt de richtlijn Vaillant aangehouden. Het betreft
onder andere dat het slachtoffer informatie wordt verstrekt indien daarom gevraagd,
bij zwaardere delicten een persoonlijke benadering krijgt, op de hoogte wordt
gehouden en de gelegenheid krijgt voor een gesprek. Ook wordt binnen de
mogelijkheden van de concrete strafzaak zoveel mogelijk rekening gehouden met de
mogelijkheid van schadevergoeding aan het slachtoffer, min of meer los van de
eventueel door het slachtoffer geuite wens daartoe.
De twee teams hanteren een verschillende werkwijze. In 1992 is de werkwijze van
team Zuid geëvalueerd en is besloten deze werkwijze parketbreed in te voeren (per
1januari1993).
In 1992 heeft slachtofferzorg binnen het OM grote aandacht gehad. Er is een
werkplan opgesteld voor 1993 met een aantal activiteiten waarmee beoogd wordt dat
de informatie verstrekking door de politie aan het parket wordt verbeterd evenals de
informatieverstrekking door het OM aan het slachtoffer.

Er is geen gestructureerd overleg met andere organisaties die te maken hebben met
slachtofterzorg. Extern is er uiteraard contact met de politie (elk korps heeft een
aanspreekpunt), reclassering (incidenteel), buros slachtofferhulp, advocaten en het
RIAGG (bij doorverwijzen).

43 Werklast per cluster

Registratie
Op het moment dat het slachtoffer reageert wordt de zaak in ISIS ingevoerd (team
noord). In team zuid worden eventueel de gegevens van het slachtoffer pas
ingevoerd nadat de zaak bij de secretaris/officier is geweest (en na lezing door de
slachtoffermedewerkster), zodat gelijk een informerende brief verstuurd kan worden.
Dit gebeurt in team zuid niet voor elk slachtoffer; soms wordt de brief in Word Perfect
aangemaakt en verstuurd. Het invoeren van de gegevens in ISIS neemt gemiddeld 4
minuten in beslag.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn 52 slachtoffers in ISIS ingevoerd.
Totaal was hier 3 uur en 28 minuten mee gemoeid. Per maand is dit gemiddeld 1 uur
en 9 minuten.

Informatie
Het slachtoffer wordt middels verschillende brieven geïnformeerd. Dit kan
bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging zijn op het moment dat het slachtoffer
reageert, een mededeling van de beslissing, zittingsdatum of vonnis.
Gemiddeld kost het versturen van een standaardbrief 5 minuten.
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De volgende brieven hebben te maken met het informeren van het slachtoffer en zijn
verstuurd vanuit ISIS.

Omschrijving brief Aantal

- Ontvangstbevestiging brief: 01-01 15

- Slachtofferbrief (open): 01-02 8

- Slachtofferbrief/politiebrief: 01-03 11

- Brief verkeersongeval: 01-04 3

- Technisch sepot: 03-01 11

- Beteidssepot: 03-02 2*

- Voorwaardelijk sepot: 04-0 1 7

- Voldoen transactie: 05-02 1

- Ziffingsdatum: 09-01 49

- Zittingsdatum verkeersongeval: 09-03 3

- Aanhouding onbepaalde tijd: 10-01 11

- Dagvaarding nietig: 10-03 1

- Intrekking dagvaarding: 10-05 4

- Onherroepelijk vonnis/veroordeling: 11-01 19

- Intrekken hoger beroep: 14-03 1*

- Instellen hoger beroep: 14-05 4

- Instellen hoger beroep door Officier van Justitie: 99-01 1 *

Totaal 151

• Deze brieven kunnen verstuurd worden naar slachtoffers die schadevergoeding wensen of naar

slachtoffers die alleen informatie wensen. Hier werd geen onderscheid in gemaakt.

In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn in totaal 151 standaardbrieven

verstuurd met ISIS om slachtoffers te informeren. Totaal was hier 72 uur en

35 minuten mee gemoeid (gemiddeld 4 uur en 11 minuten per maand).

Het telefonisch verstrekken van informatie aan het slachtoffer komt niet veel voor.

Ongeveer 4 keer per maand komt er een telefoontje van een slachtoffer met vragen

over een brief of over de procedure. Dergelijke telefoontjes nemen gemiddeld

15 minuten in beslag. Totaal is hier gemiddeld 7 uur per maand mee gemoeid.

Over het aantal inzagen in dossiers door slachtoffers wordt niets geregistreerd.

Schaderegeling
Indien het slachtoffer in aanmerking wil komen voor schadevergoeding, wordt hier

rekening mee gehouden bij het nemen van de beslissing. Het slachtoffer krijgt

bericht over de beslissing middels een standaardbrief.
Is de beslissing transactie = schadevergoeding of transactie als bijzondere

voorwaarde, dan wordt een brief verstuurd aan de verdachte (met OLA) en een brief

aan het slachtoffer. In deze brief aan het slachtoffer wordt gevraagd te laten weten of

de verdachte al dan niet heeft betaald.
Wordt de verdachte gedagvaard, dan krijgt het slachtoffer bericht over de ziffings
datum en een oproep beledigde partij (indien niet ad info gevoegd). De oproep

beledigde partij wordt vaak via Word Perfect uitgestuurd.
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Na de zitting krijgt het slachtoffer bericht over het vonnis. Het versturen van een
standaardbrief kost gemiddeld 5 minuten per brief.

De brieven die via ISIS verstuurd zijn aan slachtoffers die schadevergoeding wensen
en in dit cluster zijn ondergebracht zijn de volgende:

Omschrijving brief Aantal

- Mededeling transactie + schadevergoeding: 05-04
- Voldoen transactie + schadevergoeding: 05-05 2**

- Vervolging, niet voldaan schadevergoeding: 05-06 1

- Onherroepelijk vonnis/bijzondere voorwaarde: 12-01 2
- Onherroepelijk vonnis/toew. civ. vordering: 12-02 7
- Onherroepelijk vonnis/afw. civ. vordering: 12-03 1
- Kennisgeving beledigde partij: 15-01 1 0
- Afwijzing beledigde partij: 15-02 2**

Totaal

Deze brieven werden voornamelijk verstuurd via Word Perfect. Het vermelde aantal
geeft daarom geen goed beeld van het totaal aantal verstuurde brieven.

In het cluster informatie zijn ook brieven vermeld die aan slachtoffers die schade
vergoeding wensen zijn verstuurd. Er werd bij deze brieven echter geen
onderscheid gemaakt in wens van het slachtoffer. Aan slachtoffers die schade
vergoeding wensen zijn daarom meet brieven verstuurd dan hierboven vermeld.
In de periode augustus tot en met oktober 1992 zijn (voor zover bekend) in totaal
26 brieven verstuurd. In totaal was hier 2 uur en 10 minuten mee gemoeid. Dit komt
neer op gemiddeld 43 minuten per maand.

Bij het nemen van een beslissing in een slachtofferzaak is de Officier van Justitie extra
tijd kwijt op het moment dat er slachtoffers in een zaak spelen. In een zaak met één
slachtoffer wordt bij het nemen van de beslissing het slachtofferaspect
meegenomen. Het lezen van de slachtofferbrief kost wel wat extra tijd: enkele
minuten. Samen met het voorbereiding op de zitting (specifiek betreffende het
slachtoffer) komt deze extra tijd op circa 5 minuten per slachtoffer.
In totaal zijn er in de periode augustus tot en met oktober 1992, 10 vonnissen
meegedeeld aan beledigde partijen die op de zitting aanwezig waren. De offjcjeren
waren in deze periode 50 minuten extra tijd kwijt voor slachtoffers die op de zitting
verschenen. Gemiddeld komt dit neer op 17 minuten per maand.
Een uitzondering vormen echter de serie-inbraken. Bij een groot aantal verdachten,
feiten en slachtoffers moeten selecties worden gemaakt. Het is niet aan te geven
hoeveel extra tijd een dergelijke zaak kost.
De secretaris is geen extra tijd kwijt bij het nemen van een beslissing en het maken
van een dagvaarding (in een één op één zaak).

Wordt het slachtoffer opgeroepen als beledigde partij dan wordt er extra zittings
ruimte voor ingepland. Komt het slachtoffer op de zitting dan neemt dit gemiddeld de
5 minuten extra zittingsruimte in beslag.
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Zorg
Bij zware delicten wordt het slachtoffer uitgenodigd voor een gesprek met de Officier
van Justitie. Naar schatting komt dit gemiddeld drie keer per maand voor. Een
gesprek duurt ongeveer 1 uur (inclusief het verwerken van de aantekeningen). In
ISIS zijn in de periode augustus tot en met oktober 1992, 4 gesprekken ingevoerd,
met een gemiddelde gespreksduur van 45 minuten. Gemiddeld komt dit totaal neer
op 4 uur per 3 maanden. Er is in de periode augustus tot en met oktober 1992,
1 uitnodiging verstuurd voor een gesprek. De bestede tijd voor de
slachtoffermedewerkster aan deze uitnodiging was circa 5 minuten.

Overleg
Intern komt de werkgroep slachtofferzorg (slachtoffermedewerkster, Officier van
Justitie en secretaris) gemiddeld 1 maal in de zes weken bij elkaar voor een
bespreking van gemiddeld 2 uur.
Er is geen gestructureerd extern slachtofferoverleg. Op ad hoc basis wordt
gesproken met de Officier van Justitie, coördinatoren van de 3 buros slachtofferhulp
en de politie. Deze contacten betreffen voornamelijk lopende zaken. Gemiddeld is er
3 x per dag telefonisch contact met een gemiddelde duur van 10 minuten per
telefoontje. Incidenteel neemt een advocaat contact op namens een slachtoffer.
Het informeren van derden kost gemiddeld 10 uur per maand.
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Bijlage 4 - Buro slachtofferhulp

Arrondissement Den Bosch

In het arrondissement Den Bosch zijn zes buros slachtofferhulp actief. Elk buro wordt
gecoördineerd door een beroepskracht (een coördinator). Naast deze coördinator
zijn op elk buro een aantal vrijwilligers werkzaam. Het aantal varieert van 13 voor een
kleiner buro tot 30 voor een groot buro. Het aantal uren dat een vrijwilliger werkt
verschilt per persoon en per week. Een en ander is afhankelijk van de wens van de
vrijwilliger en het aantal slachtoffers dat benaderd wordt of zich meldt.

Er heeft een groepsgesprek plaatsgevonden met de zes coördinatoren, In dit
gesprek is voornamelijk ingegaan op de tijdsbestedingen van schaderegelingen.
Daarnaast is hen gevraagd een inschatting te geven over de aard en tijdsbesteding
van de hulpverlening over 1992.

1 .1 Organisatie/proces

De cliënten van de buros worden voornamelijk door de politie doorverwezen.
Afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen politie en het buro slachtofferhulp
neemt het slachtoffer of het buro het initiatief bij de contactlegging. De afspraken
verschillen van buro tot buro.

De politie stuurt schaderegelingszaken door naar de buros slachtofferhulp. Dit
betekent niet dat een buro altijd zal proberen de schade te regelen. Afhankelijk van
de ervaring van vrijwilligers en de tijdsdruk zal een buro wel of geen poging
ondernemen. Onderneemt het buro geen schaderegeling, dan kan ze het slachtoffer
adviseren contact op te nemen met een advocaat.
Het slachtoffer kan, als de dader bekend is, het buro slachtofferhulp vragen om te
bemiddelen in de schade. Het buro neemt hiervoor contact op met de reclassering
om te kijken of de dader reclasseringscliënt is. Als dit het geval is, benadert de
reclassering de dader. Is dit niet het geval, dan benadert het buro slachtofferhulp de
dader. In beide gevallen volgt een gesprek met de dader en wordt er een schade
regelingsvoorstel besproken.
Als het buro en de dader (of namens de dader de reclassering) het over het schade
bedrag eens zijn, wordt tevens een betalingsregeling afgesproken. Het buro slacht
offerhulp is bij termijnbetalingen belast met het innen van de schadevergoeding. Zij
informeren het slachtoffer over eventuele termijnen en of het geld op de rekening
van het buro is gestort. Het buro maakt het bedrag over naar het slachtoffer.
De ondersteuning van de buro’s bestaat voor ongeveer 75% uit emotionele
ondersteuning en voor 25% uit praktische ondersteuning.

1 .2 Beleid en netwerk

Uitgangspunt is een actieve benadering van het slachtoffer door de buro’s. De
behoefte van het slachtoffer is bepalend voor de hulp die wordt geboden. De nadruk
ligt op emotionele ondersteuning.
Tot half 1992 werd er door de buro’s slachtofferhulp weinig aan schaderegelingen
gedaan. Door de voorbereidingen van de invoering van de Wet Terwee wordt er meer
aandacht gegeven aan schaderegelingen.
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2. Arrondissement Dordrecht

In het arrondissement Dordrecht is een buro slachtofferhulp in Dordrecht en een buro

in Gorinchem gevestigd. Er is gesproken met de coördinatoren van de buros slacht
offerhulp. Op het buro in Dordrecht zijn 2,5 full-time beroepskrachten en
19 vrijwilligers werkzaam. Op het buro in Gorinchem zijn 1 full-time beroepskracht en

7 vrijwilligers werkzaam.

2.1 Organisatie/proces

85% van de cliënten wordt door de politie doorverwezen, 15% komt op eigen

initiatief. In de meeste gevallen is er geen dader opgepakt, het buro kan dan alleen

emotionele ondersteuning leveren.

Het bemiddelen bij een schaderegeling komt niet veel voor. Met ingang van 1 april

1993 is een medewerker aangesteld om alle Terwee-activiteiten te coördineren. Een

belangrijke taak hierin is het bevorderen van kennis over het treffen van schaderege

lingen.

Als de dader een reclasseringscliënt is worden schaderegelingen in samenwerking

met de reclassering getroffen. Als een slachtoffer de schade vergoed wil zien, maakt

hij/zij dit kenbaar aan het buro slachtofferhulp. Het buro informeert bij de reclassering

of de dader een cliënt is. Zo ja, dan neemt de reclassering contact op met de dader

met de vraag of hij de schade wil vergoeden. Bij de verdere afhandeling van de

schaderegeling bemiddelt de reclassering namens de cliënt en het buro slachtoffer

hulp namens het slachtoffer.

Bij minderjarige daders wordt door de raad voor de kinderbescherming contact

opgenomen met het buro. Als het slachtoffer bij het buro cliënt is, bemiddelt het buro

namens het slachtoffer met de raad voor de kinderbescherming.

2.2 Beleid en netwerk

Als gevolg van de voorbereidingen van de invoering van de wet Terwee heeft

Dordrecht een goed functionerend netwerk slachtofferzorg. Naast de invoering van

de wet Terwee, richt dit netwerk zich ook op het stimuleren van slachtofferzorg.

Het accent van de werkzaamheden ligt op het verlenen van emotionele onder

steuning en het verlenen van juridische bijstand.

In alle districten in het arrondissement zijn goede afspraken tussen het buro en de

politie omtrent het doorverwijzen. De coördinator slachtofferzorg heeft regelmatig
contact met het parket, de reclassering en het maatschappelijk werk. In de meeste
gevallen betreft het concrete strafzaken.
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3. Arrondissement Den Haag

In het arrondissement Den Haag zijn de buro’s slachtofferhulp opgesplitst in 2 regio’s:
regio Haaglanden en regio Holland Midden. In de regio Haaglanden zijn 5 buro’s en
1 projectburo slachtofferhulp. Deze laatste wordt niet gesubsidieerd en heeft geen
contact met de politie. De overige buro’s in de regio Haaglanden vallen ofwel onder
een stichting of zijn aangesloten bij het Algemeen Maatschappelijk werk. In de regio
Holland Midden zijn eveneens 5 buro’s aanwezig. Er is gesproken met de coördinator
van de Haagse buro’s en de coördinator van het buro in Leiden.

Het buro slachtofferhulp Den Haag omvat 4 full-time betaalde krachten en
35 vrijwilligers. De medewerkers zijn verdeeld over de 12 politieburo’s in de stad
Den Haag. Het buro Den Haag is een geïntegreerd onderdeel van de politie-
organisatie.

Ook het buro slachtofferhulp in Leiden is geïntegreerd bij de politie. Het buro is zeer
actief op het gebied van schaderegelingen. Bij de verschillende onderdelen wordt
aangegeven wat de werkwijze van het buro in Leiden is.

3. 1 Organisatie/proces

Het buro Den Haag benadert of zelf het slachtoffer (in overleg met de politie) of de
slachtoffers melden zich zelf bij het buro. In het eerste geval wordt het slachtoffer
telefonisch benaderd of wordt een huisbezoek afgelegd. Emotionele opvang is op
dat moment het belangrijkste. Afhankelijk van de wens van het slachtoffer wordt
verdere hulp verleend.
De gegevens van het slachtoffer worden op een registratieformulier ingevuld. Dit
formulier wordt tevens verzonden naar de LOS.
Bij aanrijdingen wordt af en toe geprobeerd de schade te regelen. In de praktijk
betekent dit vooral contacten met de verzekering.
Bij zaken zoals diefstal en zwaardere misdrijven wordt weinig aan schaderegelingen
gedaan.

Het buro in Leiden heeft enige jaren geleden een schadebemiddelingsproject
uitgevoerd. Naar aanleiding van dit projekt is besloten dat het buro schade-
bemiddeling overneemt van de politie.
Dagelijks wordt door het buro de aangiften van de politie doorgenomen. In principe
worden alle slachtoffers benaderd tenzij de politie aangeeft dat het opsporingsbelang
daarmee in gevaar komt. Het slachtoffer wordt gevraagd of het hulp nodig heeft of dat
de schade geregeld moet worden.
De politie selecteert de processen-verbaal met het oog op mogelijke schade
regelingen. Indien de zaak bemiddelbaar is, neemt de politie contact op met de dader
met de vraag een afspraak te maken met het buro slachtofferhulp. Het buro slacht
offerhulp gaat in dit gesprek in op de schade en de regeling. Het schadebedrag kan
op de rekening van het buro worden gestort, het buro stort het door naar het
slachtoffer.
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3.2 Beleid en netwerk

Het beleid is primair gericht op de emotionele én praktische opvang van het slacht

offer. De behoefte van het slachtoffer is uitgangspunt voor de hulp. Vraagt het
slachtoffer hulp die het buro niet kan bieden, dan wordt doorverwezen naar andere
instellingen (RIAGG, maatschappelijk werk)

Als de verdachte verzoekt om schadevergoeding, is het buro bereid te bemiddelen.

Het buro in Den Haag is actief betrokken bij schaderegelingen (in de meeste gevallen

via de verzekering). Het bemiddelen van schade tussen slachtoffer en dader komt

relatief weinig voor.

In Den Haag hebben verschillende medewerkers van de buro slachtofferhulp

spreekuur op één van de 12 politieburo’s. Door de aanwezigheid van de buro’s

slachtofferhulp in de politieburo’s wordt er intensief gebruik gemaakt van de hulp

verlening die vrijwilligers kunnen bieden.
De coördinatoren van de verschillende buro’s hebben regelmatig overleg om de

werkzaamheden af te stemmen. Vanuit het OM wordt geprobeerd overleg te starten

tussen het buro slachtofferhulp, politie en OM.

Voor het buro slachtofferhulp in Leiden geldt de uitzondering dat schadebemidde

ling een hogere prioriteit heeft. Zij hebben hiertoe afspraken met de politie en het

OM.

Als gevolg van de schadebemiddelingen is er zeer frequent contact tussen het buro

en de politie. Daarnaast is er informeel overleg met de verschillende netwerkpartners.

Er wordt gewerkt aan een formeler netwerk slachtofferhulp met vertegenwoordigers

van het buro slachtofferhulp, politie, en OM.
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4. Arrondissement Assen

In het arrondissement Assen zijn drie buro’s slachtofferhulp actief: Assen, Emmen en
Hoogeveen. Elk buro heeft één coördinator en een aantal vrijwilligers. Het aantal
vrijwilligers varieert van 7 (Hoogeveen) tot 12 (Assen). De meeste vrijwilligers werken
gemiddeld 16 uur. In een groepsinterview is gesproken met de drie coördinatoren
van de buro’s.

4. 1 Organisatie/proces

Het grootste deel van de cliënten wordt doorverwezen door de politie (85%), 15%
komt op eigen initiatief. Schaderegelingen krijgen regelmatig aandacht, vooral kleine
en eenvoudige zaken. Elke dader, meerder- en minderjarige, wordt in principe door
het buro slachtofferhulp benaderd om te praten over de schade. Als de politie er niet
in slaagt een regeling te treffen of geen poging heeft ondernomen, wordt door het
buro geprobeerd een schaderegeling te treffen. Indien de dader een cliënt van de
reclassering is, wordt door de reclassering contact opgenomen met de dader. Is de
dader geen reclasseringscliënt, dan neemt het buro direct contact op.
Als het niet lukt de schade te regelen voordat de zaak voorkomt, wordt de Officier
ingelicht. Deze krijgt het verzoek om bij de behandeling expliciet aandacht te geven
aan de schaderegeling.
Het accent van de activiteiten ligt op de begeleiding van het slachtoffer.
Schaderegeling kan hier een onderdeel van zijn, in veel gevallen echter ligt het
accent op het verlenen emotionele ondersteuning en het bieden van praktische
hulp.

4.2 Beleid en netwerk

Aangezien er in het arrondissement tot voor kort geen buro Halt actief was, werden
regelmatig schaderegelingen waar minderjarige bij betrokken waren, door de politie
en de buro’s slachtofferhulp afgehandeld.

Er is geen sprake van een actief en formeel slachtoffernetwerk. Er zijn wel goede
werkrelaties met diverse organisaties (politie, reclassering, buro voor rechtshulp en
OM). De wens van het buro is om deze relaties te formaliseren in een echt netwerk
slachtofferzorg.
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Bijlage 5 - Reclassering

1. Arrondissement Den Bosch

In Den Bosch hebben op beleidsniveau gesprekken plaatsgevonden met de directie.
Ook is gesproken met een aantal uitvoerende medewerkers van verschillende werk
eenheden. In deze laatste gesprekken zijn vooral de tijdsbestedingen besproken.

Bij de reclassering zijn 85 mensen werkzaam, verdeeld over drie werkeenheden en
het Buro Alternatieve Straffen. Er zijn samenwerkingscontracten afgesloten met het
Leger des Heils en het Consultatieburo Alcohol en Drugs.

De drie werkeenheden is gevraagd te achterhalen wat de activiteiten en tijds-
besteding op het gebied van schade- en conflictbemiddeling zijn geweest in het
laatste kwartaal van 1992.

1 .1 Organisatie/proces

Een relatie tussen een maatschappelijk werker en een verdachte start zodra de
reclassering bericht heeft gekregen dat een verdachte in verzekering is gesteld. Van
elke verdachte wordt een activiteitenverslag gemaakt. Dit activiteitenverslag geeft
een overzicht van de contacten tussen reclassering en dader en de aard van de
problematiek. Deze activiteitenverslagen worden verwerkt in het geautomatiseerde
systeem RIS. De activiteiten worden geregistreerd op verschillende taakvelden. De
registratie op het taakveld schade- en conflictbemiddeling wordt niet consequent
uitgevoerd.

In de eerste gesprekken met de verdachte wordt in de meeste gevallen wel gepraat
over de schade (doordat de daad onderwerp is van de hulpverlening) maar nog niet
over het vergoeden van de schade (tenzij de verdachte er zelf over begint).

Indien het slachtoffer niet bij het buro slachtofferhulp bekend is, neemt de
reclassering direct contact op met het slachtoffer. De correspondentie gaat
voornamelijk over de hoogte van de schade, het bedrag dat vergoed moet worden en
de wijze van vergoeden.

1 .2 Beleid en netwerk

De belangrijkste taken van de reclassering zijn hulpverlening aan de dader en
informatieverstrekking aan Justitie. Het regelen van de schade is erg afhankelijk van
de mogelijkheden die de individuele reclasseringsmedewerker ziet. De praktijk wijst
uit dat maatschappelijk werkers meer gericht zijn op de hulpverlening aan de dader
dan op schaderegeling voor het slachtoffer. Twee jaar geleden is een werkgroep
schaderegelingen opgericht die het treffen van schaderegelingen meer onder de
aandacht van de maatschappelijk werkers moet brengen.

Regionaal wordt op dit moment in het kader van Terwee gewerkt aan het versterken
van de kontakten tussen politie, kinderbescherming, en de buros slachtofferhulp.
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1 .3 Werklast per cluster

Schaderegeling
Indien de dader de schade wil vergoeden (en het is haalbaar) wordt het buro slacht
offerhulp ingeschakeld om te kijken of het slachtoffer bekend is. Is het slachtoffer
bekend, dan treedt het buro slachtofferhulp op namens het slachtoffer, de
reclassering namens de dader. Indien het slachtoffer niet bij het buro slachtofferhulp
bekend is, wordt er een brief geschreven naar het slachtoffer met de vraag of deze
accoord gaat.
De reclassering draagt zorg voor het innen van de schadevergoeding voor de
betaling aan het slachtoffer en het toezicht op de naleving van de betaling door de
dader. Hiertoe heeft de reclassering contact met cliënten, slachtoffers, advocaten en
officieren. Ook treedt de reclassering op als woordvoerder tijdens zittingen.

De drie werkeenheden samen hebben het laatste kwartaal van 1992 49,5 uur
besteed aan schaderegelingen. Twee van de drie werkeenheden hebben de tijds-
besteding én het aantal zaken geregistreerd. Men kwam op 39 uur voor 22 zaken. Of
de schade daadwerkelijk geregeld is, is niet bijgehouden.

Overleg
De drie werkeenheden hebben regelmatig overleg met het buro slachtofferhulp.
Contacten met politie, OM en maatschappelijk werk zijn vooral dadergericht.
Er wordt weinig informatie verstrekt aan derden, mede gezien de Wet op de Privacy.
Informatie over verdachten wordt alleen via de politie verstrekt.
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2. Arrondissement Dordrecht

Er zijn twee gesprekken gevoerd met de reclassering in Dordrecht; het eerste
gesprek met de schadebemiddelaarster en het tweede met twee maatschappelijk
werkers, de directeur en de schadebemiddelaarster.

Bij de reclassering zijn 43 mensen werkzaam. De reclassering bestaat uit twee teams
voor hulpverlening en één team voor alternatieve straffen. De hulpverlening wordt
ondersteund door een administratieve unit. Het Buro Alternatieve Sancties(BAS) is
per 1-1-1992 verzelfstandigd, BAS Junior is ondergebracht bij de raad voor de
kinderbescherming. Met het Leger des Heils en het Consultatieburo Alcohol en
Drugs zijn samenwerkingscontracten afgesloten. Met de stichting De Hoop en
Lampoe zijn samenwerkingsrelaties afgesloten inzake drugsopvang

2.1 Organisatie/proces

Als de reclassering wordt gevraagd een schaderegeling te treffen, nemen zij contact
op met de cliënt om de bereidheid en de haalbaarheid van een regeling te
bespreken. Gecontroleerd wordt of het slachtoffer bij het buro slachtofferhulp
bekend is. Is dit het geval, dan bemiddelt het buro namens het slachtoffer. Is dit niet
het geval, dan verzoekt de reclassering het buro slachtofferhulp om het slachtoffer
alsnog te benaderen.
In overleg met de politie of het buro slachtofferhulp wordt de hoogte van de schade
achterhaald. Het buro slachtofferhulp benadert het slachtoffer met de vraag of hij/zij
de schade vergoed wil zien. Reclassering en buro slachtofferhulp stellen een
schaderegelingscontract op. De dader wordt begeleid bij het nakomen van de
regeling (bijvoorbeeld budgetteren of termijnbetaling). Reclassering heeft geen
incassotaak.

2 .2 Beleid en netwerk

De reclassering werkt nauw samen met het Leger des Heils, het CAD (behandeling
alcohol- en drugverslaafden) en Lampoe (drugverslaafden Leerdam en omgeving).
Daarnaast zijn er contacten met een groot aantal organisaties op het gebied van
preventie, opvang, straffen en voorlichting (politie, HALT, buro slachtofferhulp).

In toenemende mate zal de reclassering verzocht worden schade te regelen van
daders die geen reclasseringscliënt zijn. Hoewel dit meer werklast zal veroorzaken, wil
de reclassering wel op deze verzoeken ingaan. Een schadebemiddelaarster is hier
inmiddels voor aangesteld.
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3. Arrondissement Den Haag

In het arrondissement Den Haag is een medewerkster van de beleidsafdeling is
geïnterviewd.

Reclassering Den Haag bestaat uit drie werkeenheden in de stad Den Haag en één in
Leiden. Het centrale kantoor omvat een aantal staf afdelingen en een beleidsafdeling.
Er wordt samengewerkt met het Leger des Heils en het Consultatieburo Alcohol en
Drugs. Voor een aantal stichtingen regelt en verdeelt de reclassering subsidie
gelden. Totaal zijn 80 mensen bij de reclassering werkzaam.

3. 1 Organisatie/proces

Momenteel is er nog geen standaard-ondersteuning voor het regelen van schade.
Als een dader aangeeft dat hij de schade wil vergoeden, neemt de reclassering
contact op met het buro slachtofferhulp. Is het slachtoffer bij het buro slachtofferhulp
bekend, dan wordt door het buro slachtofferhulp contact opgenomen met het slacht
offer. Is het slachtoffer niet bekend bij het buro slachtofferhulp, dan gaat buro alsnog
proberen contact te leggen met het slachtoffer.
Op dit moment komen schaderegelingen niet veel voor. Het aantal schaderegelingen
wordt niet geregistreerd.

3.2 Beleid en netwerk

Het treffen van schaderegelingen wordt door een aantal maatschappelijk werkers als
niet verenigbaar beschouwd met het werk dat als hulpverlener aan cliënten wordt
geboden. Het controleren van termijnbetalingen, etc. kan schadelijk zijn voor de
vertrouwensrelatie tussen cliënt en maatschappelijk werker. De reclassering Den
Haag vindt dat ze wel de taak heeft cliënten te stimuleren de schade te vergoeden.
Eind 1992 is een notitie verschenen waarin wordt beschreven welke zaken voor
schaderegeling in aanmerking komen. Uitgangspunt bij het treffen van een regeling
is het opstellen van een contract tussen slachtoffer en dader. Buro slachtofferhulp
ondersteunt hierbij het slachtoffer, reclassering ondersteunt de dader. Dader en
slachtoffer kunnen voor dit contract gebruik maken van een modelcontract. Dit
modelcontract is, in overleg met een advocaat en het buro slachtofferhulp, door de
reclassering opgesteld.
Momenteel zijn de plannen nog in de ontwikkelingsfase en is het modelcontract nog
niet in gebruik. Zodra alle belanghebbende partijen het eens zijn, kan met een
modelcontract gewerkt gaan worden.

Er is geen sprake van een actief slachtoffernetwerk. Contacten met andere
organisaties zijn sporadisch. Contacten die ontstaan, zijn altijd gebaseerd op
concrete schadegevallen (altijd dadergericht). Op grond van een zaak, neemt het
buro slachtofferhulp contact op met de reclassering. Hetzelfde geldt voor contacten
met de politie of OM.
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4. Arrondissement Assen

In het arrondissement Assen is gesproken met de directeur van de reclassering.

De reclassering bestaat uit vier werkeenheden. Er wordt samengewerkt met het
Leger des Heils, het Consultatieburo Alcohol en Drugs en hoeve Boschoord
(TBS kliniek). Bij de reclassering Assen zijn 52 personen werkzaam.

4. 1 Organisatie/proces

Bij het eerste contact tussen reclassering en cliënt wordt direct gekeken of er een
slachtoffer is en zo ja, wat zijn/haar wensen zijn. In geval van een schaderegeling
wordt gekeken of de cliënt bereid en voldoende draagkrachtig is, om de schade te
vergoeden. In overleg met het buro slachtofferhulp en de politie wordt de hoogte van
de schade vastgesteld. Bij het opstellen van een schaderegeling bemiddelt de
reclassering namens haar cliënt. Het buro slachtofferhulp bemiddelt namens het
slachtoffer. Als er een schaderegeling tot stand komt, wordt de dader door de
reclassering begeleid bij de nakoming van de regeling. Dit kan onder meer bestaan uit
het assisteren bij termijnbetalingen (helpen budgetteren, toezien op de naleving,
etc.).

4.2 Beleid en netwerk

Het treffen van schaderegelingen wordt tot één van de taken van de reclassering
gerekend. Dit betekent dat met elke dader wordt gekeken in hoeverre er mogelijk
heden zijn de schade te vergoeden. Indien er in een rapport niets staat vermeld over
een schaderegeling, wordt de hulpverlener gevraagd alsnog stappen hierin te
ondernemen.

Reclassering heeft veelvuldig contact met de politie, de verkeersschout, het parket
en de buro’s slachtofferhulp. Bij schaderegelingen wordt ook regelmatig overlegd
met sociale diensten.
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Bijlage 6 - Buro voor rechtshulp

1. Arrondissement Den Bosch

Er zijn 4 buros voor rechtshulp in het arrondissement Den Bosch, te weten in Den
Bosch, Oss, Eindhoven en Helmond. In Den Bosch bevindt zich de hoofdvestiging
van het buro voor rechtshulp. Hierin zijn twee stichtingen ondergebracht, te weten:
Den Bosch (waaronder kanton Den Bosch en Boxmeer) en Eindhoven (waaronder
kanton Eindhoven en Helmond).
In het arrondissement Den Bosch is gesproken met de coördinator van het buro te
Oss, tevens ‘aanspreekpunt’ voor de Wet Terwee. Aangezien de bevindingen na dit
gesprek beperkt waren, is besloten slechts één buro te bezoeken.

1.1 Organisatie/proces

Het buro te Oss verricht de werkzaamheden op de vestiging of, buitenspreekuren, in
de gevangenis en in asielzoekerscentra. Het accent ligt op de eerstelijns-functie:
informeren en adviseren.
Het buro heeft een open instelling hetgeen betekent dat zowel daders als slacht
offers zich kunnen melden. Tijdens het eerste gesprek wordt gekeken of het buro de
zaak wel of niet gaat behandelen. Indien de zaak niet in behandeling wordt genomen,
wordt er toch een registratieformulier ingevuld. Deze formulieren worden landelijk
geregistreerd (IRIS systeem). Indien nodig wordt aan de cliënt wel informatie verstrekt
(en tot welke instantie de cliënt zich kan richten).
Wordt de zaak wel door het buro behandeld (ingenomen zaken’), dan wordt een
ander registratieformulier ingevuld. Deze formulieren worden in een geautomatiseerd
systeem van het buro geregistreerd. Zaken die wel worden behandeld zijn
bijvoorbeeld voeging beledigde partij.

1 .2 Beleid en netwerk

Het accent ligt op informatieverstrekking en advisering. Belangenbehartiging wordt
niet als taak gezien. Het buro wil voorkomen dat ze in dezelfde zaak voor zowel het
slachtoffer als voor de dader aan het werk is. Buro Oss heeft er daarom voor gekozen
niet te bemiddelen bij schaderegelingen.
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2. Arrondissement Dordrecht

Er is één buro voor rechtshulp in het arrondissement Dordrecht. Er is gesproken met
de directeur van dit buro.

2.1 Organisatie/proces

Cliënten worden eerst door een administratieve kracht gehoord, die bepaalt of het
buro de zaak in behandeling kan nemen. Hierna wordt de cliënt doorverwezen naar
een jurist van het buro. Deze handelt de zaak verder af.
De meeste zaken die binnenkomen worden doorverwezen naar de reguliere
advocatuur. Indien mensen komen voor een voegingszaak, wordt hierin geadviseerd
en/of geassisteerd.

2 .2 Beleid en netwerk

Slachtofferhulp is geen speerpunt in het beleid. Er wordt weleens geassisteerd bij
een voegingszaak.

Het Ministerie van Justitie heeft de buro’s voor rechtshulp gevraagd meer activiteiten
op het gebied van slachtofferzorg te ontwikkelen. Het buro voor rechtshulp is daartoe
bereid, mits het ministerie duidelijk aangeeft welke activiteiten ontwikkeld moeten
worden en er extra subsidie komt om mensen aan te stellen. Wordt aan deze eisen
voldaan, dan zal het buro haar medewerking verlenen. Er wordt over gedacht de
buro’s slachtofferhulp te assisteren bij ingewikkelde juridische zaken.

Het buro is niet opgenomen in het netwerk slachtofferzorg. De bedoeling is dat
medio 1993 het buro wel aan dit overleg gaan deelnemen.
Met het buro slachtofferhulp is contact gelegd om doorverwijzing over en weer te
verbeteren.
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3. Arrondissement Den Haag

In het arrondissement Den Haag zijn 5 buro’s voor rechtshulp gevestigd, te weten in
Den Haag (2), Alphen aan den Rijn, Delft en Leiden. Er heeft een gesprek plaats
gevonden met een jurist van het buro voor rechtshulp in Den Haag. Er zijn gegevens
verzameld over het gehele arrondissement Den Haag.

3.1 Organisatie/proces

Bijna alle zaken worden doorverwezen naar de buro’s slachtofferhulp of de
advocatuur. Uitzonderingen zijn verkeersslachtoffers die assistentie nodig hebben bij
verzekeringszaken.

3.2 Beleid en netwerk

Slachtofferzorg wordt niet tot de kerntaak van het buro gerekend. Zaken die recht
streeks binnenkomen, worden doorverwezen naar het buro slachtofferhulp of naar
de advocatuur.

Er is geen structureel overleg tussen verschillende organisaties op het gebied van
slachtofferzorg. Er zijn wel contacten met het buro slachtofferhulp, met name waar het
gaat om advies bij ingewikkelde juridische kwesties.
Jaarlijks worden een aantal cursussen gegeven aan vrijwilligers van het buro slacht
offerhulp.
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4. Arrondissement Assen

In het arrondissement Assen zijn 3 buros voor rechtshulp gevestigd. Er is gesproken
met de directeur van het buro voor rechtshulp in Emmen. Er zijn standaard-
overzichten gevraagd met gegevens van het gehele arrondissement.

4.1 Organisatie/proces

De meeste cliënten worden doorgestuurd door de politie of het buro slachtofferhulp.
Een klein aantal mensen komt op eigen initiatief. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen daders en slachtoffers, ook niet bij de registratie van gegevens.

4.2 Beleid en netwerk

Slachtofferzorg is geen aandachtspunt van het buro. De meeste zaken die binnen
komen worden doorverwezen naar de advocatuur. Per jaar worden ongeveer
50 voegingszaken door het buro voor rechtshulp behandeld. De meeste zaken
waarin het slachtoffer een grote rol speelt, kunnen door de buro’s slachtofferhulp zelf
worden behandeld. Als het ingewikkelde Juridische zaken betreft, dan wordt het buro
voor rechtshulp geconsulteerd. Deze contacten zijn informeel. Er is geen formeel
overleg betreffende slachtofferzorg.
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Bijlage 7 - Raad voor de kinderbescherming

1. Arrondissement Den Bosch

De raad voor de kinderbescherming in het arrondissement Den Bosch bestaat uit een
afdeling financiën en 4 sociale units. De sociale units zijn regionaal ingedeeld. Op dit
moment wordt een aparte unit strafzaken gevormd. Binnen deze unit zijn een
informateur strafzaken, maatschappelijk werkers en 3 coördinatoren alternatieve
straffen werkzaam. Gesproken is met een leidinggevende van de unit strafzaken.

1 .1 Organisatie/proces

Naar aanleiding van een melding van de politie (via een proces verbaal of op het
moment dat de minderjarige in verzekering is gesteld) wordt een gesprek geregeld
met de ouders. Tijdens dat gesprek wordt een informatieformulier strafzaken
gehanteerd. Daarbij is een vraag opgenomen over het treffen van een schade
regeling. De raad geeft aan geen specifieke activiteiten te ondernemen op basis van
het antwoord op die vraag. Het wordt alleen genoteerd.
In de vroeghulp wordt naast het gesprek een rapportage opgesteld ten behoeve van
het parket.
Het doel van dergelijke gesprekken is de sociale achtergronden te onderzoeken en
een advies uit te brengen naar het OM en de kinderrechter met betrekking tot het
afdoen van de zaak. Hiertoe heeft de raad regelmatig contact met de Officier van
Justitie en de kinderrechter.

1 .2 Beleid en netwerk

Uitgangspunt voor de raad is de minderjarige, die in dit kader vaak de verdachte is.
Slachtofferzorg of bemiddeling van schaderegelingen vindt incidenteel plaats, er is
geen actief beleid op dit gebied.

In het kader van de invoering van de Wet Terwee heeft de raad een voorstel
geformuleerd om te starten met een experiment schaderegelingen, voornamelijk in
de vroeghulp- en enquêtezaken. In dit experiment wordt:
- actief informatie gegeven over de mogelijkheden tot schadevergoeding;
- informatie ingewonnen betreffende de bereidheid tot schadevergoeding en

solvabiliteit;
- een aanbod door de raad gedaan om te bemiddelen bij het treffen van een schade

regeling.

Eén en ander is afhankelijk van de hiervoor toegestane en in te zetten capaciteit. Het
experiment mag niet ten laste komen van de normale personeelscapaciteit. Daarbij is
een maximaal aantal van 75 schaderegelingen vastgelegd.
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2. Arrondissement Dordrecht

Bij de raad voor de kinderbescherming is gesproken met de directeur en de mede
werkster strafzaken.

Bij de raad zijn 49 personen werkzaam. De raad is opgesplitst in 2 units, één buro
alternatieve straffen en een financiële/ondersteunende afdeling.

2. 1 Organisatie/proces

Strafzaken worden door de politie aan de raad gemeld.
Het is mogelijk dat de Officier van Justitie via het driehoeksoverleg aan de raad vraagt
een schaderegeling te treffen.
In een dergelijk geval neemt de informateur strafzaken contact op met de verdachte
en de ouders om een informatieformulier op te stellen. Een schaderegeling is een
vast onderdeel van dit formulier. Het formulier wordt, aan de hand nieuwe ervaringen,
regelmatig aangepast. Indien het slachtoffer bekend is bij het buro slachtofferhulp,
bemiddelt dit buro namens het slachtoffer. De raad voor de kinderbescherming
bemiddelt voor de verdachte.

Wil het slachtoffer de schade vergoed zien, dan neemt de raad contact op met de
dader. Geïnformeerd wordt naar de bereidheid om de schade te vergoeden. Indien
dit het geval is, dan wordt bekeken wat de hoogte van de schade is en wordt een
betalingsregeling afgesproken. Indien de dader niet bereid is, dan is de zaak
afgedaan. De raad heeft geen middelen tot haar beschikking om de dader tot betalen

te dwingen.
Indien slachtoffer en dader tot een schaderegeling besluiten, wordt de dader (indien
hij dat wenst) begeleid bij het nakomen van de afspraken.

2.2 Beleid en netwerk

De raad neemt deel aan het netwerk slachtofferzorg Dordrecht.
In het kader van strafzaken wordt sinds september 1991 geëxperimenteerd met
schadebemiddeling, een uitzonderlijke taak voor de raden van kinderbescherming.

De raad treedt bij schaderegelingen op als bemiddelaar voor zowel het slachtoffer als
voor de dader.

12 zaken zijn in 1991 aangemeld en in 1992 afgehandeld en 14 zaken in 1992
aangemeld én afgehandeld.
Van de 26 behandelde zaken werden 11 daders aangemeld via het driehoeks
overleg, 14 daders hebben de raad zelf benaderd. In één geval werd de raad door het
slachtoffer benaderd.

Als het slachtoffer de schade vergoed wil zien, wordt de dader gevraagd of hij daartoe
bereid is. Als hij bereid is, dan wordt het schadebedrag vastgesteld (soms in overleg
met een onafhankelijk deskundige). Zodra de schade is vastgesteld, wordt een
betalingsregeling afgesproken. De bemiddeling wordt complexer naarmate er meer
daders zijn betrokken, vooral als één van de daders niet bereid is aan de schade

58



Bijlage 7 - Raad voor de kinderbescherming

regeling mee te werken.
De gemiddelde tijdsbesteding van een schaderegeling per dader is 124 minuten.
Een zaak met meerdere daders kost 124 minuten keer het aantal daders. De tijds-
besteding varieerde tussen de 10 en de 430 minuten.
De gemiddelde behandeltijd per dader was 18 weken. De kortste behandeling was
2 weken, de langste 32 weken.
In bijna 40% van de gevallen is het niet gelukt om de schade te regelen. Dit vanwege
het ontbreken van “dwangmiddelen.

Er is regelmatig overleg met intake-team (informateur strafzaken, medewerkster
alternatieve straffen en directeur), OM, politie en driehoek.
Er wordt voornamelijk informatie verstrekt aan de politie en het OM. Contact met
reclassering wordt gezocht als een meerderjarige dader is betrokken. De raad neemt
met het buro slachtofferhulp contact op om te controleren of het slachtoffer bij het
buro bekend is.
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3. Arrondissement Den Haag

In het arrondissement Den Haag is gesproken met een leidinggevende van de raad.
De strafzaken unit bij de raad voor de kinderbescherming in Den Haag is eind 1989
begonnen met de opbouw. De aandacht voor slachtofferzorg is nog niet van de
grond gekomen, vooral omdat de opbouw van de unit Strafzaken de meeste
aandacht opeist.
Gezien deze situatie wordt in deze paragraaf alleen ingegaan op het beleid, netwerk
en organisatie.

3. 7 Organisatie/proces

Bij de gesprekken die de raad voert komt de schade wel aan de orde (vooral bij in
verzekering gestelde jongere). Deze gegevens worden op het informatieformulier
vermeld. Het doel van de gesprekken is het achterhalen van informatie zodat een
rapportage opgesteld kan worden ten behoeve van de officier. Het accent van de
werkzaamheden ligt op de hulpverlening aan de minderjarige.
De schorsingen van de minderjarigen met de voorwaarden van schadevergoeding
zijn vaak verbonden met alternatieve sancties en komen zodoende niet voor bij de
raad voor de kinderbescherming.

3.2 Beleid en netwerk

De raad richt zich op de minderjarige die een feit heeft gepleegd. In het pedagogisch
belang wordt er informatie verzameld voor de Officier van Justitie en de kinderrechter.
Er is een sterke lijn naar jeugdreclassering en het buro alternatieve sancties.
Er is wel eens gesproken over schaderegelingen maar er wordt feitelijk niets mee
gedaan. De informatie die de politie verstrekt met betrekking tot de schade en of er
iets aan gedaan is, wordt doorgegeven aan de officier en de kinderrechter.
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4. Arrondissement Assen

In het arrondissement Assen is gesproken met de directeur van de raad. De raad voor
de kinderbescherming in Assen verricht geen activiteiten op het gebied van
slachtofferzorg.
Er wordt niet actief contact gezocht met slachtoffers van misdrijven die door jongeren
zijn gepleegd en er worden geen schaderegelingen getroffen.
Sinds kort zijn het Buro Alternatieve Straffen en het buro HALT actief in Drenthe. Zij
richten zich op jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme.
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Bijlage 8 - HALT

Arrondissement Den Bosch

In het arrondissement Den Bosch zijn acht HALT-buro’s, te weten: Eindhoven,
Den Bosch, Helmond, Vlijmen, Oss, Rosmalen, Geidrop en CuycklBoxmeer. Het
buro CuycklBoxmeer is recentelijk opgericht.
De werkwijze met betrekking tot slachtoffers binnen deze buro’s is min of meer
eenduidig te noemen. In een gesprek met een coördinator van één van de buro’s zijn
de activiteiten in kaart gebracht en zijn tijdsinschattingen gemaakt. Deze zijn met de
overige buro’s besproken.
De buro’s werken (op een enkel buro na) niet met een geautomatiseerd
(registratie)systeem. Om inzicht te verkrijgen in het aantal doorverwijzingen en
schades, is gevraagd naar een aantal gegevens uit het jaarverslag van 1992.

1 . 1 Organisatie/proces

Na verwijzing door politie of Justitie wordt de jongere door het buro HALT
opgeroepen voor een eerste gesprek. Hierin wordt uitgelegd wat het buro HALT
inhoudt. In een tweede gesprek komt de jongere met een voorstel omtrent de bezig
heden en een eventuele schadevergoeding. Na dit gesprek gaat er een
toestemmingsbrief naar de ouders.
Als er sprake is van schade, dan wordt er kontakt opgenomen met het slachtoffer. De
benadeelde kan een particulier zijn of een bedrijf. Aan de benadeelde wordt
gevraagd of zij willen dat buro HALT bemiddelt in de schade. De voorkeur van buro
HALT gaat uit naar het laten verrichten van werkzaamheden die de schade herstelt.
Dit is echter afhankelijk van wat de benadeelde wil en wat mogelijk is.

1 . 2 Beleid en netwerk

De voornaamste taak van de HALT-buro’s is het organiseren van alternatieve bezig
heden voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme.
Uitgangspunt bij het treffen van schaderegelingen is de gehele schade te laten
vergoeden (financieel) tenzij de werkzaamheden helpen om de schade te
verminderen.

De buro’s zijn niet opgenomen in het netwerk slachtofferzorg.
Er is regelmatig contact met de politie in het kader van de te behandelen zaken.
Daarnaast hebben de verschillende buro’s met elkaar éénmaal per kwartaal regio-
overleg.
Een vertegenwoordiging van de HALT-buro’s heeft zitting in de coördinatiegroep
alternatieve sancties waar ook de politie, reclassering, buro’s voor alternatieve
sancties, Officier van Justitie en de kinderrechter aan deelnemen.

1.3 Uitvoering

- Na een bericht/melding van de politie, gaat de HALT-medewerker naar het politie
buro om de zaak te bespreken en met de Hulpofficier vast te stellen wat het aantal
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uren is dat de verdachte werkzaamheden moet verrichten. Per zaak neemt dit
gemiddeld 1 uur in beslag.
Er volgt een eerste gesprek met de verdachte en de ouders. Hierin wordt uitleg
gegeven over de procedure, de voorwaarden en e.e.a. geregistreerd. Tevens
wordt besproken wat de jongere zelf voorstelt met betrekking tot de werkzaamhe
den/schade. Dit neemt gemiddeld een half uur in beslag.
De HALT-medewerker benadert de benadeelde met de vraag of zij willen dat HALT
bemiddelt (wat is de schade en wat zijn de mogelijkheden voor vergoeding). In
sommige gevallen heeft de politie dit al gedaan in een eerder stadium. Gemiddeld
neemt dit 1 uur in beslag bij eenvoudige zaken en 3 uur bij complexe zaken.
In een tweede gesprek met de verdachte wordt een voorstel besproken en het
schade aspect. Dit gebeurt aan de hand van een enquêtelijst en neemt gemiddeld
2 uur in beslag.
De HALT-medewerker regelt de werkzaamheden en roept de jongere op om te
gaan werken. Daarnaast vindt correspondentie plaats over de schadevergoeding
(in Helmond vindt betaling plaats via een rekeningnummer van HALT), en wordt
een aansprakelijkheidscontract afgesloten. Soms gaat de HALT-medewerker mee
bij het verrichten van de werkzaamheden (ter begeleiding/controle) indien geen
controie plaatsvindt door de benadeelde.
Afwikkeling van de zaak. Indien positief afgesloten: berichtgeving naar politie of
afloopbericht aan het parket. Bij negatieve afsluiting: berichtgeving aan politie en
het proces-verbaal wordt naar Justitie gestuurd.

Het zwaartepunt in de schaderegeling ligt bij de 2 laatstgenoemde werkzaamheden,
te weten het regelen van de te werkstelling, de correspondentie over de schade en
het afronden van de zaak. Dit neemt gemiddeld 4 uur in beslag.

In totaal neemt het treffen van een schaderegeling gemiddeld 9,5 uur in beslag.

Overzicht verzamelde gegevens betreffende verwijzingen en schades:

Aantal: VI. Oss Hel. Ros Gel. DB Em. Tot.

Verwezen door politie 113 217 57 373 729 1550

Verwezen door Justitie 0 0 4 0 0 2 0 6

Verwezen door regio 0 6 0 0 0 0

Schadegevallen 10 03 149 27 * 104 218 588

(nog) onbekende 0 0 22 0 * 0 0 22
schade

Schade bemiddeld (HALT) 7 42 5 0 87 213 380

Schade onderling geregeld 3 54 101 3 * 13 ? 174

Schade bemiddeld (politie) 0 0 0 * 4 ? 4

* Het HALT-buro in Geldrop kent een sterke taakscheiding. De politie bemiddelt in de schade, het HAL T-
buro verzorgt de uitvoerende werkzaamheden. Hierdoor kon het HALT-buro geen inzicht verschaffen in het
aantal schadebemiddelingen door de politie.
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In totaal is in 1992 in het arrondissement Den Bosch in 380 gevallen schade
bemiddeld. Voor het gehele arrondissement komt dit neer op gemiddeld circa
300 uur per maand.
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2. Arrondissement Dordrecht

In de regio Hoeksche Waard/Alblasserwaard zijn sinds 1987 twee zelfstandige HALT
buros: Gorinchem/Leerdam en Dordrecht. Binnen het arrondissement participeren
negentien gemeenten in de HALT-buro’s.

2.1 Organisatie/proces

Met iedere jongere die bij buro HALT binnenkomt wordt een gesprek gevoerd (dader
+ ouders) over het delict. Na dit gesprek neemt buro HALT contact op met het slacht
offer om te informeren naar de hoogte van de schade en hoe hij/zij de schade
vergoed wil zien. In een tweede gesprek met de dader en de ouders wordt een
voorstel gemaakt over de genoegdoening van het slachtoffer. Dit kan bestaan uit een
betaling (eventueel in termijnen) of in natura (alternatieve werkzaamheden). Als beide
partijen met het voorstel akkoord gaan, ziet HALT toe op de naleving.

2.2 Beleid en netwerk

Het doel van buro HALT is het verzorgen van alternatieve straffen voor jongeren die
wegens vandalisme met de politie in aanraking zijn gekomen. Het alternatieve van de
straf bestaat uit het vergoeden van de schade en/of het verrichten van werkzaam
heden.

HALT neemt niet deel aan het netwerk slachtofferzorg. Het buro werkt wel nauw
samen met de politie (doorverwijzing door politie) en het OM (afdoening van zaken).
De contacten met de gemeenten zijn erg goed omdat:
- gemeente grootste slachtoffer van vandalisme is;
- gemeentewerken projecten voor alternatieve straffen aanbrengt;
- gemeente de HALT-buro’s financiert.

2.3 Uitvoering

Voor de uitvoering van de afdoening (alternatieve straf of herstellen schade) wordt
gemiddeld 8 uur per jongere gerekend. Voor de begeleiding hiervan komt er 2 uur
voorbereiding en afronding bij.
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Overzicht van de verzamelde gegevens:

Aantal: Dordrecht

Doorverwezen jongeren (door politie) 249

Doorverwezen jongeren (door Justitie)

Doorverwezen vanuit (buiten)regio

Gevallen met schade 54

Gevallen met (nog) onbekende schade

Door HALT bemiddeld in de schade 54

Schade al onderling geregeld

Schade door politie bemiddeld 0

Het HALT-buro in Dordrecht heeft in 1992 in 54 gevallen bij schade bemiddeld. Dit
komt neer op gemiddeld 45 uur per maand.

Overleg
Er vindt geen gestructureerd overleg plaats met netwerkpartners in het kader van
slachtofferzorg.
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3. Arrondissement Den Haag

In het arrondissement Den Haag is een gesprek gevoerd met een beleids
medewerker van het buro HALT in Den Haag en de stedelijke regio. In Den Haag is
gekozen voor een stichtingsvorm als organisatievorm. Een aantal regiogemeenten

hebben zich hierbij aangesloten te weten: Leidschendam, Rijswijk, Voorburg en
Wassenaar.
Daarnaast bevinden zich in Zoetermeer, Delft, Leiden, Gouda en Boskoop tevens
HALT-buro’s. Gezien het feit dat de HALT-buro’s nog niet onder de werking van de
Wet Terwee vallen, is in Den Haag alleen gesproken met een beleidsmedewerker van
één buro. Daarnaast zijn geen tijdsinschattingen gemaakt.

3.1 Organisatie/proces

Twee maal per week neemt het buro kontakt op met de politie, om de HALT-verwijs-

formulieren op te halen. Ofwel de politie stuurt de formulieren op. De politie vermeldt

in deze formulieren de aard van de schade. Soms worden tevens de kosten van de
schade vermeld.
Het buro neemt kontakt op met de jongere. Er wordt een eerste oriënterend gesprek
gehouden, met de ouders van de dader erbij. Daarna wordt er contact opgenomen

met de benadeelde, om te achterhalen wat de benadeelde wil en hoe hoog de
schade is. Met grote organisaties heeft het buro HALT bepaalde afspraken over de
hoogte van de schade. Voor bepaalde schades zijn bepaalde standaard bedragen
afgesproken. Grote organisaties gaan hier vaak mee accoord. Particulieren willen vaak

het gehele bedrag vergoed zien. Vaak zijn er verzekeringen in het geding (de
zogenaamde tweede benadeelde). Deze partij is vaak allang tevreden indien zij een
gedeelte van het bedrag vergoed zien. Zij gaan er namelijk zelf niet achteraan.

Na het benaderen van de benadeelde wordt een tweede afspraak gemaakt met de
jongere. In dit gesprek wordt de standaard vragenlijst ingevuld en worden afspraken
gemaakt over de schade. Het voorstel wordt voor accoord aan de ouders toege
stuurd. Hierin wordt vermeld welke werkzaamheden (op korte termijn) verricht moeten
gaan worden en hoe de schade betaald moet gaan worden. De politie en de
benadeelde krijgen hier tevens bericht over. De benadeelde moet laten weten of
deze accoord gaat met de schadevergoeding.
Indien een termijnbetaling is overeengekomen, dan wordt het geld op een tussen-
rekening bij het buro HALT verzameld.

3 .2 Beleid en netwerk

Er wordt altijd geprobeerd om de schade te regelen. Daarbij heeft het buro een
richtlijn afgegeven aan het Ministerie dat van de schade die door de jongere is
aangericht, 1/3 wordt vergoed, en voor 2/3 worden werkzaamheden verricht. Het
vergoeden van de schade krijgt steeds meer de nadruk. Waarschijnlijk gaat het
richting 100% vergoeden van de schade aan de benadeelde.
De politie en andere opsporingsambtenaren weten het buro HALT goed te vinden.
Sinds 1 991 is een stijging waar te nemen in het aantal doorverwijzingen van de
verschillende gemeentelijke politiekorpsen. Het regelen van de schade voor de
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benadeelde neemt steeds meet toe.
Van de zaken waarin sprake is van schade (60%) wordt door de politie zelden vermeld
dat de schade al geregeld is (ongeveer 1 maal per jaar). Vanuit de politie wordt
uitgegaan dat het buro HALT toch kontakt opneemt met de dader en op dat moment
ook ingaat op de schade. De zaken waarin sprake is van schade en waar in het
verleden de politie mee belast was, worden nu door het buro HALT afgehandeld.

3.3 Uitvoering

Er wordt contact opgenomen met de benadeelde en naar de schade gevraagd.
Tevens word ingegaan op de wensen van de benadeelde. Het buro HALT verzorgt
het innen van de gelden via een tussenrekening.

Overzicht verzamelde gegevens:

Aantal: Den Haag!regio

Doorverwezen jongeren (door politie) 771

Doorverwezen jongeren (door Justitie) 0

Verwezen op andere wijze 56

Gevallen met schade

Gevallen met (nog) onbekende schade 0

Door HALT bemiddeld in de schade

Schade al onderling geregeld 0

Schade door politie bemiddeld 0

* Het jaarverslag was op het moment van de rapportage nog niet beschikbaar. Een aantal gegevens zijn
daarom nog niet compleet.
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4. Arrondissement Assen

Sinds 1 september 1992 is er een buro HALT in Assen. Het buro werkt voor dertien
gemeenten, het is het enige buro in Drenthe. De procedure die wordt gehanteerd, is
dezelfde als die voor de andere HALT-buro’s.

Het project zit momenteel in de opstartfase: de doorverwijzing vanuit de politie is
summier (de eerste 3 maanden minder dan 5 cliënten).

Op het moment van onderzoek was er nog geen ervaring met het afwerken van
concrete strafzaken. Om die reden is buro HALT Assen verder niet beschreven.
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