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1. Achtergrond en inleiding 

1.1. Vaillant en Terwee 

De afgelopen jaren zijn initiatieven genomen om slachtoffers een belangrijkere plaats 
te geven in de hulpverlening en bij de justitiële vervolging van strafbare feiten. Zo zijn 
door de commissie Vaillant richtlijnen opgesteld voor de politie en het Openbaar 
Ministerie (OM). De richtlijn Vaillant (sinds 1987 van kracht) is gericht op: 
- een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer van 

misdrijven; 
- 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 binnen het 
strafproces. Het kan hierbij gaan om zowel materiële als immateriële schade; 

- de mogelijkheid om zich als beledigde partij te voegen. 

Teneinde de mogelijkheden voor schadebemiddeling voor het slachtoffer te 
vergroten is het initiatief genomen de richtlijn Vaillant aan te scherpen en zijn de wet 
en richtlijn Terwee opgesteld. De wet heeft betrekking op alle strafbare feiten, dus op 
zowel misdrijven als op overtredingen. 
Naast de uitbreiding van de mogelijkheid om zich als benadeelde partij te voegen, 
voorafgaand aan de zitting, zijn andere hoofdpunten uit de wet (en tevens 
vernieuwingen ten opzichte van de richtlijn Vaillant): 
- de invoering van de schadevergoedingsmaatregel (op te leggen door de rechter); 
- de invoering van de nieuwe bijzondere voorwaarde 'storting van een som geld in 

een instelling die de belangen van slachtoffers behartigt'. 

De richtlijn Terwee is ontwikkeld voor de politie en het OM. Hierin wordt aangegeven 
dat schadevergoeding vóór de zittingsfase prioriteit moet krijgen, wat ten goede zou 
komen aan het slachtoffer en de werklast bij de rechtbanken. Politie en Openbaar 
Ministerie zouden in dit voortraject netwerken kunnen vormen met overige instanties 
die zich richten op slachtoffers en/of daders. Voor de politie en het OM impliceert dit 
een uitgebreidere informatietaak, gerichtheid op schadebemiddeling en een 
stimulerende rol binnen de netwerken. 

Voor de invoering van de wet en richtlijn Terwee is gekozen voor een gefaseerde 
aanpak, waarbij de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht met ingang van 1 april 
1993 als pilot dienen. Twee jaar na de start van de pilots zal de wet landelijk worden 
ingevoerd, gebruik makend van de ervaringen in de pilot-arrondissementen. 

1.2. Betrokken organisaties 

De aanpak van slachtofferzorg vraag inzet van tal van organisaties, met ieder een 
eigen invalshoek of plaats in de justitiële keten. Naast de in de richtlijn genoemde 
politie en het Openbaar Ministerie, gaat het daarbij ook om rechtbanken en 
hulpverlenende instanties. In het kader van dit onderzoek betreft het: buro 
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slachtofferhulp, buro voor rechtshulp, reclassering, buro Halt en Raad voor de 
Kinderbescherming. 

Schema 1.1: Betrokken organisaties 

Bemiddeling slachtoffer door: 

Buro slachtofferhulp < 

Buro voor Rechtshulp < 

Politie 
- aangifte en opmaak pv 

- informeren/doorverwijzen slachtoffer 

- evt. treffen schaderegeling 

Openbaar Ministerie 
- registratie 

- informeren slachtoffer 

- indien reactie: invoering ISIS 

- zelf afdoen 

- evt. transactie = schadevergoeding 

- uitspraak, informeren slachtoffer 

- evt. dagvaarding/oproep beledigde 

partij/zitting 

- executie 

Rechtbank 
- oproep Beledigde Partij 

- zitting 

- beslissing 

- berichtgeving 
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Bemiddeling verdachte door: 

> Halt 

> Raad voor de Kinderbescherming 

> Reclassering 

> Buro voor Rechtshulp 



1.3. Vraagstelling 

1.4. Opbouw rapport 

In het kader van de evaluatie van de wet en richtlijn Terwee wordt onder coördinatie 
van de CDWO (Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling) een aantal 
evaluatie-onderzoeken uitgevoerd. Het evaluatie-onderzoek moet bijdragen aan een 
efficiënte en effectieve landelijke invoering. Onderwerp van het onderzoek zijn de 
verandering in werklast, de organisatorische situatie na inwerking treding van de wet, 
de invoering van de wet in de betrokken organisaties en de gevolgen van de wet voor 
slachtoffers en verdachten. 

KPMG Klynveld Management Consultants heeft in dat kader onderzoek gedaan naar 
de werklasteffecten die zijn opgetreden ten gevolge van de invoering van de wet en 
richtlijn Terwee. 

Dit eindrapport bevat de bevindingen van het werklastonderzoek en beoogt een 
samenvattend, integraal overzicht te geven van zowel ons onderzoek naar de situatie 
váór invoering van Terwee (voormeting) als naar de situatie na invoering van Terwee 
(nameting). Voor achterliggende gegevens en een meer gedetailleerde beschrijving 
van de onderzoeksaanpak verwijzen wij naar 'Deelrapport 1: Onderzoek pré Terwee' 
(voormeting) en naar 'Deelrapport 2: Onderzoek post Terwee', dat een uitgebreid 
overzicht van de nameting bevat. 

De opbouw van het eindrapport is als volgt. 
Hoofdstuk 2 is te zien als een algemeen 'beschouwend hoofdstuk, waarin wordt 
ingegaan op de onderzoeksopzet en een aantal bevindingen in perspectief wordt 
gezet. 
In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de werklast bij een volledig landelijk 
ingevoerde wet en richtlijn Terwee. Daarbij wordt een vertaling gemaakt naar de 
arbeidskosten die daarmee per jaar gemoeid zijn. 
In de daaropvolgende hoofdstukken wordt vervolgens per organisatie aandacht 
besteed aan de belangrijkste werklasteffecten. 
Per organisatie wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de gevolgen van de 
wet en richtlijn Terwee en van de door ons aangetroffen werkwijze. 
Vervolgens volgt - indien de daartoe relevante informatie beschikbaar is - een 
kwantitatief overzicht van de aangetroffen werklasteffecten. Eveneens wordt - 
voorzover mogelijk en onder vermelding van onze aannames - een 'doorkijk gemaakt 
naar de toekomstige werklast. 
De beschrijving per organisatie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
De conclusies moeten vooral worden bezien in de context waarbinnen onze 
waarnemingen zich afspeelden (dus het aangetroffen ontwikkelingsniveau van 
slachtofferzorg en de aangetroffen werkwijze) en de aanbevelingen zullen zich vooral 
afspelen tegen de achtergrond van de te bereiken situatie. 
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2. Onderzoeksopzet en algemene bevindingen 

2.1. Gevolgde aanpak 

In de pilot-arrondissementen Den Bosch en Dordrecht, waar Terwee vanaf 1 april 
operationeel is, is werklastonderzoek gedaan met betrekking tot de situatie voor- en 
na- Terwee. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden in de periode eind 1992/begin 
1993, de nameting in de periode eind 1993/medio 1994. 
Aangezien in deze arrondissementen (ten gevolge van de aanloop naar de 
invoeringsdatum) in de situatie voor-Terwee een actievere uitvoering van 
slachtofferzorg werd verwacht, is er voor gekozen om eveneens onderzoek te 
verrichten in de arrondissementen Den Haag en Assen, die daarmee fungeren als 
controle-arrondissementen. 

Om inzicht te krijgen in de werklast in de pilot- en controle-arrondissementen zijn 
gegevens verzameld over het aantal activiteiten dat wordt ondernomen in het kader 
van slachtofferzorg en de tijdsbesteding aan deze activiteiten. Ook is onderzoek 
gedaan naar de veranderingen die zijn opgetreden ten gevolge van de invoering van 
Terwee. 
Daar waar mogelijk is aangesloten bij gegevens uit geautomatiseerde systemen. Om 
zicht te krijgen op de tijdsbesteding is een aantal werkwijzen gevolgd. Het betreft 
zowel de methode van analytisch inschatten, als van zelfregistratie en tijdmeting 
(klokken). 

2.2. Analyse van de werklastverschillen 

Aangetroffen werklast 

De totale werklast vormt een resultante van het aantal activiteiten dat wordt uitgevoerd 
en de tijdsbesteding die voor die activiteiten nodig is. In het kader van dit onderzoek is 
de vraag in hoeverre de opgetreden werklastverschillen ten opzichte van de 
voormeting specifiek toe te rekenen zijn aan de introductie van Terwee. 

Invloed van de wet en richtlijn Terwee op de werklast kan zich op twee manieren 
voordoen: 
- Er worden nieuwe, aanvullende activiteiten uitgevoerd die niet uitgevoerd dienden 

te worden in de voor-Terwee situatie, of 
door de wet komen activiteiten, die in de voor-Terwee situatie nog wel werden 
uitgevoerd, niet meer voor. 

- De invoering van de wet en richtlijn heeft invloed op het aantal slachtoffers dat 
wordt behandeld. Dit kan het resultaat zijn van een meer actieve opstelling van 
zowel de slachtoffers als van de betrokken organisaties, waardoor meer 
slachtofferzaken ook als zodanig worden bestempeld. Een dergelijk gevolg staat 
naast een eventuele autonome groei van het aantal slachtofferzaken, een groei die 
zich als het ware ook zonder Terwee zou voordoen. 

Naast deze specifieke Terwee-effecten is het mogelijk dat een werklastverschuiving 
optreedt door eigen beleidskeuzen van organisaties, los van Terwee. 
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Daar waar mogelijk, proberen wij per organisatie een kwantitatief overzicht te geven 
van de aangetroffen werklast. Aangegeven wordt: 
a. De totale aangetroffen werklastverschuiving ten opzichte van de voormeting. 
b. De werklastverschuivingen ten gevolge van een veranderde werkwijze door 

Terwee. Voor wat betreft de activiteiten die 'nieuw zijn door de introductie van 
Terwee is een berekening gemaakt van de werklast (bij het huidig aantal 
slachtoffers). 

c. De overige werklastverschuivingen; waar mogelijk wordt aangegeven of en in 
hoeverre een groei kan worden geconstateerd ten gevolge van Terwee of dat 
sprake is van bijvoorbeeld autonome groei. 

Berekening werklast naar fte's 

Om de werklast te bepalen is uitgegaan van de tijd die daadwerkelijk is besteed aan 
activiteiten in het kader van slachtofferzorg. Theoretisch heeft een medewerker met 
een 38-urige werkweek 1976 uur op jaarbasis beschikbaar. Verlof, ziekteverzuim, 
reistijd, intern overleg en overige (indirecte) activiteiten zijn daarbij niet meegenomen. 
De ervaring leert dat deze indirecte activiteiten in de meeste organisaties zo'n 40% 
van de totale tijdsbesteding uitmaken. Ongeveer 60% van de tijd (zo'n 1185 uur) blijft 
dan per fte (full time equivalent) over voor het uitvoeren van 'directe' activiteiten. 
Bij de omrekening van de tijdsbesteding naar aantal fte's zijn wij in principe uitgegaan 
van de daadwerkelijk beschikbare tijd van 1185 uur per fte  (daarbij is dus rekening 
gehouden met vakantie, overleg en dergelijke). 

In de rapporten die ten grondslag liggen aan dit eindrapport (deelrapport 1 
'Onderzoek pré Terwee' en deelrapport 2 'Onderzoek post Terwee') wordt ook de 
term 'netto fte' gehanteerd. Daarbij is een doorberekening gemaakt, zonder dat 
rekening is gehouden met het feit dat een fte ook nog indirecte activiteiten moet 
uitvoeren. Een 'netto fte' zou nog met 1,66 moeten worden vermenigvuldigd, om 
zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal benodigde fte'sl. 

'Doorkijk' naar de toekomstige werklast 

De door ons aangetroffen werklast in de verschillende organisaties vormt echter nog 
geen afspiegeling van de werklast zoals die bij een volledig functioneren van Terwee 
zou optreden. Zowel de effectiviteit als de efficiency van de slachtofferzorg hebben 
nog niet hun optimale punt bereikt. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het ook heel moeilijk is om dit optimale punt 
(theoretisch) te bepalen, omdat dan zowel een optimaal niveau van slachtofferzorg 
(norm voor te bereiken resultaat) als een optimale uitvoeringswijze (norm voor te 
bereiken efficiency) moet worden vastgesteld. 
In de praktijk zal blijken dat zich na verloop van tijd, en met de nodige 'aanloophobbels' 
(waarmee veel organisaties op dit moment nog te maken hebben), een optimaal 
uitvoeringsniveau en een optimale uitvoeringswijze zullen uitkristalliseren, met de 
daarbij behorende werklast. 

Omdat in dit eindrapport alleen wordt uitgegaan van fte's en in de deelrapporten ook gebruik wordt gemaakt van 'netto 

fte's', kunnen kleine afrondingsverschillen voorkomen tussen de verschillende rapporten . 
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Om toch enig inzicht te verschaffen in wat in de toekomst (bij een landelijke invoering 
en bij het volledig functioneren van Terwee) te verwachten is ten aanzien van de 
werklast, kan op basis van ons onderzoek een 'doorkijk worden gepresenteerd. 
Overigens wel onder de nadrukkelijke vermelding van een aantal aannames en 
zonder de pretentie dat hiermee de norm is vastgelegd. Daarvoor is een en ander te 
sterk afhankelijk van andere ontwikkelingen. 

Een belangrijke aanname bij de berekening is, dat alle zaken met een slachtoffer-
aspect ook daadwerkelijk als slachtofferzaak worden bestempeld en behandeld. Per 
organisatie zijn wij uitgegaan van het maximale aantal zaken dat binnen de eigen 
organisatie moet worden behandeld. Daarbij is echter niet rekening gehouden met 
het feit dat een aantal van die zaken in de ideale situatie ook door andere organisaties 
in de keten opgepakt zou kunnen worden (zeeffunctie). 
Zo gaat de doorkijk naar de toekomstige situatie bij het OM bijvoorbeeld uit van het 
totaal aantal ingeschreven zaken met een slachtofferaspect (van 1992) bij het parket. 
Als echter rekening gehouden zou worden met het optimaal functioneren van de 
zeeffunctie van de politie, dan zou het aantal te behandelen zaken bij het OM dalen. 
Het uiteindelijke effect van de zeeffunctie is echter nog nauwelijks aan te geven 
(welke zaak komt waar precies terecht?). De door ons gepresenteerde 'doorkijkjes' 
naar de toekomst bevatten dan ook dubbeltellingen. 
Een andere belangrijke aanname is de volgende. Ten aanzien van de tijdsbesteding 
wordt gekozen voor een bepaalde norm. Deze norm is veelal afgeleid/overgenomen 
uit de door ons aangetroffen situatie. In het kader van dit onderzoek is niet 
geanalyseerd welke tijdsbesteding het meest effectief en efficiënt is. 

2.3. Werklast beïnvloed door diversiteit van de taakuitvoering en het 
ontwikkelingsniveau van slachtofferzorg 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er grote verschillen bestaan ten aanzien van 
de wijze waarop door de verschillende organisaties uitvoering wordt gegeven aan de 
werkzaamheden in het kader van slachtofferzorg (en meer in het bijzonder aan de 
richtlijn Vaillant en de wet en richtlijn Terwee). Het betreft niet alleen verschillen tussen 
de vier onderzochte arrondissementen, maar ook tussen de in een bepaald 
arrondissement werkzame organisaties. 
Deze verschillen worden veroorzaakt door: 
- Het verschillende niveau van ontwikkeling van slachtofferzorg. 
- De grote mate van vrijheid die de betrokken organisaties genieten om de eigen 

organisatie en werkprocessen in te richten en aan te sturen. 

Diversiteit op deze gebieden beïnvloedt mede de werklast. 

Verschil in niveau van slachtofferzorg 

Men zou kunnen zeggen dat de arrondissementen (en vooral de organisaties binnen 
een arrondissement) ieder een eigen ontwikkeling doormaken waarbij men toegroeit 
naar een verhoogde aandacht voor slachtofferzorg. Om de 'Terwee-situatie' te 
bereiken is een aantal organisaties eerst nog bezig inhoud te geven aan het verder 
invullen van de richtlijn Vaillant (inhaaleffect). 
Daarnaast geldt voor organisatie-onderdelen 'verderop' in de keten dat (gedurende 
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de onderzoeksperiode) nog relatief weinig ervaring is opgedaan met Terwee en de 
uiteindelijke werkwijze nog moet uitkristalliseren. 
Deze verschillen in ontwikkeling van slachtofferzorg bemoeilijken echter de 
onderlinge vergelijkbaarheid tussen de organisaties uit de arrondissementen en hun 
werklast. Het is dan ook moeilijk om het effect van de invoering van Terwee af te 
zonderen van de effecten van andere maatregelen om slachtofferzorg op een hoger 
niveau te brengen. 

Grote mate van vrijheid bij inrichting en aansturing van organisatie en 
werkprocessen 

De keuze voor een bepaalde wijze van organiseren of aansturen wordt, passend 
binnen de decentralisatiegedachte, op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie 
gelegd, waardoor deze beter aansluit bij de situatie ter plaatse en een goede 
afstemming kan plaatsvinden op de specifieke omstandigheden en het lokale beleid. 
De keuze voor een bepaalde werkwijze kan bijvoorbeeld worden ingegeven door een 
bepaalde schaalgrootte waarop men moet werken, de voorkeur voor een bepaald 
delegatiepatroon of vanwege bijvoorbeeld de beschikbaarheid van geautomatiseerde 
systemen. 
Dit betekent echter wel dat de keuzen die hierin worden gemaakt de werklast 
beïnvloeden. 
De aangetroffen werklastverschillen zijn daarmee dus niet alleen een gevolg van het 
invoeren van een bepaalde maatregel (wet en richtlijn Terwee), maar ook van op 
organisatieniveau gemaakte keuzen met betrekking tot de uitvoering. 
In dat verband is het onderscheid tussen de pilot- en controlegroepen dan ook van 
beperkte betekenis. Er is veeleer sprake van een beschrijving van aparte organisaties, 
die ieder een eigen ontwikkeling doormaken. 

2.4. Algemene opmerkingen ten aanzien van de aangetroffen werkwijze 

Zoals in het voorafgaande vermeld (en in de hierna volgende hoofdstukken zal 
worden uitgewerkt), zijn verschillen te constateren in de wijze waarop door 
organisaties uit de verschillende arrondissementen invulling wordt gegeven aan 
slachtofferzorg, met als gevolg dat de bejegening van slachtoffers van plaats tot plaats 
verschilt. 
Verschil in het niveau van slachtofferzorg (fase in het ontwikkelingsproces) en vrijheid 
bij de inrichting en aansturing van de organisaties worden als oorzaak hiervan gezien. 

Voor de politie en het OM geldt dat de richtlijn Terwee ruimte/vrijheid biedt bij het 
invullen van de taken. De richtlijn is niet zodanig geoperationaliseerd dat sprake is van 
een éénduidige uitvoering. Ten gevolge hiervan loopt de gemiddelde werklast per 
zaak tussen de politieregio's/-buro's en tussen de arrondissementen dan ook uiteen. 

Ten aanzien van de politie kan het verschil in aandacht ook worden verklaard uit het 
feit dat slachtofferzorg weinig prioriteit heeft en afhankelijk is van het inzicht van de 
individuele medewerkers. Aansturing ten aanzien van dit punt ontbreekt. Het OM zou 
hierin via het driehoeksoverleg een sturende rol kunnen spelen. 
Het verdient aanbeveling om eerst aan te geven in welke zaken er wel en in welke 
zaken er niet extra energie in het kader van Terwee gestoken moet worden, hoe ver 
eventuele bemiddelingspogingen mogen gaan die tot een regeling moeten leiden en 
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hoe ver informatieverstrekking en schadevaststelling moet gaan bij zaken die door-
gaan naar het OM. Het is heel wel mogelijk hier normerend te werk te gaan, door het 
'hoe ver' tevens uit te drukken in een gemiddelde tijd die hieraan besteed mag 
worden. 

Bij het OM hebben de verschillen in uitvoering en aandacht voor slachtofferzorg 
voornamelijk betrekking op de ruimte voor interpretatie van de secretarissen en de 
officieren. Voor wat betreft de administratie/uitvoerende functies is de richtlijn al 
verder geoperationaliseerd en kan worden gesteld dat slachtofferzorg grotendeels is 
geïntegreerd in de werkzaamheden. 

Daar waar de richtlijn voor de politie en het OM richting geeft aan het uitvoeren van 
slachtofferzorg, is dit voor de overige betrokken organisaties niet het geval. De eerder 
genoemde eigen beleidsvrijheid is bepalend voor de aandacht aan 
slachtofferaspecten (hoewel voor de rechtbank, kanton en tweede aanleg moet 
worden opgemerkt dat de werklast aan slachtofferzorg in die zin niet te beïnvloeden 
is, daar zij 'afhankelijk' zijn van de toestroom zaken uit het voortraject). 

Wil Terwee succesvol zijn, is het dus van belang dat ook deze organisaties 
duidelijkheid krijgen over het gewenste resultaat ten aanzien van slachtofferzorg en 
hierop worden aangestuurd. Indien een dergelijke sturing niet plaats vindt, brengt het 
zonder meer ter beschikking stellen van extra formatie in het kader van Terwee het 
risico met zich mee dat extra formatie 'weglekt naar andere werkzaamheden. 



3. Verwachte extra werklast bij een landelijke invoering van de wet 

en richtlijn Terwee 

3.1. 	Politie 

Op basis van de uitkomsten van het werklastonderzoek en een aantal aannames kan 
een 'doorkijk' worden gemaakt naar de verwachte werklast bij een landelijk ingevoerde 
en volledig functionerende wet Terwee. 

Opgemerkt moet worden dat de berekeningen per organisatie-onderdeel zijn 
gemaakt. Er is nog geen rekening gehouden met het feit dat het uitvoeren van 
activiteiten in de ene organisatie een ontlastend effect heeft op de andere 
organisatie. Dit effect is op dit moment nog moeilijk te kwantificeren. Dit betekent dat 
er in enige mate sprake is van 'dubbeltellingen in de berekeningen (en daarmee dan 
een overschatting van het totaalbedrag). 
Het executie-traject en de tweede aanleg zijn niet in de berekeningen meegenomen, 
omdat daarvoor op dit moment nog te weinig concrete gegevens bekend zijn (dit 
vormt dus een onderschatting). Ook overtredingen zijn niet meegenomen, gezien de 
geringe aandacht voor de slachtofferaspecten bij overtredingen. 
Een uitgebreider overzicht van de gehanteerde normstellingen en achterliggende 
berekeningen volgt in de hierna volgende hoofdstukken. We willen hierbij nog eens 
onderstrepen dat een aantal aannames en onzekerheden aan de berekeningen ten 
grondslag liggen. Toch denken wij dat dit overzicht, gezien de informatie die 
beschikbaar is, een goede indicatie is voor de te verwachten werklasteffecten. 

Uitgaande van een aantal normen qua tijdsbesteding (zie voor een toelichting hierop 
hoofdstuk 4) en de voorlopige CBS-jaarcijfers 1993 voor wat betreft het aantal malen 
dat de betreffende activiteit is voorgekomen, kan onderstaand overzicht worden 
gepresenteerd. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat is uitgegaan van een situatie waarbij de politie bij 
alle aangiften het slachtofferformulier invult. Ook is aangenomen dat bij alle 
opgehelderde zaken aandacht wordt besteed aan schadevergoeding. 
Het hoeft echter niet zo te zijn dat een ieder die aangifte doet even uitgebreid 
aandacht behoeft tijdens het aangifteproces of aanspraak wil maken op voorzieningen 
in het kader van Terwee. In dat geval zal het aantal benodigde fte's lager uitkomen. 
Omdat er echter geen betrouwbare schattingen voorhanden zijn van het aantal 
slachtoffers dat 'geen behoefte heeft aan Terwee', is onbekend hoeveel lager het 
aantal fte's zal zijn. 
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Aanglfteproces 	 Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 
fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 	 1.140.300 2 	 32,1 
• Ui .ebr. info voorz. 	 - min. 

Aanhoudingstraject 	Tijd in min. 	Aantal opgehelderde misdrijven met slo- 

as ect 60% 	er 'aar 

- 	Informeren/inventariseren/ 	70 min. 3 	 146.5504 	 144,3 
beoordelen/administreren  

Aantal theoretische beleidssepots via 
•olitie 	10% 	•er 'aar 

• Re . elen schade 	40 min. 	 14.655 	 8,2  

Cotirdinatie/overle 	 0,42 fte x 25 re. io's 	 10,5  

Totaal 	 195,1 

Tabel 3.1: 'Doorkijk' toekomstioe landelijke werklast politie 

In totaal zijn bij de 25 politieregio's (de KLPD is buiten beschouwing gelaten) 195,1 fte 
nodig. Bij een gemiddelde loonsom (inclusief materiële kosten) van f. 88.000,- per fte 
(bron: Justitie), komt dit op jaarbasis neer op zo'n f. 17.100.000,- 
Hierbij moet aangetekend worden dat dit voor een groot gedeelte geen effect is van 
Terwee, maar van een nog onvoldoende implementatie van de richtlijn Vaillant, 
waardoor als het ware nu een 'inhaaleffect' ontstaat. 

2 	SIBa schat dat circa 90% van het aantal gemaakte processen-verbaal (1.267.000), aangiften betreft. Bron aantal pv's: 

jaarverslag '93 OM. 

3 	De norm van 70 minuten is waarschijnlijk een forse overschatting. Deze is gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen 

uit zelfregistratie-onderzoek. Dit wordt nog versterkt door de indruk dat de zelfregistratie door de betrokken 

functionarissen in een aantal gevallen niet voldoende zorgvuldig is uitgevoerd en dat in een groot aantal gevallen tijd werd 

besteed aan complexe schaderegelingen (hetgeen niet een taak voor de politie is). 

4 	60% van 244.250 opgehelderde misdrifizaken. Bron: voorlopige jaarcijfers 1993 CBS. 
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Parket 	 Extra werklast ten gevolge 	Theoretisch aantal 	Aantal fte per 100 slo 
van Terwee (in fte) 	slachtoffers _p.m. 5 	 p.m.  _ 

Den Bosch 	 8,95 	 1432 	 0,63 
Dordrecht 	 2,47 	 422 	 0,59 
Den Haag 	 12,46 	 2000 	 0,62 
Assen 	 2,01 	 273 	 0,74  
Gemiddeld 	 6,47 	 1032 	 0,65 

3.2. Openbaar Ministerie 

5 

Tabel 3.2: 

In het werklastonderzoek is voor de onderzochte parketten berekend hoeveel 
werklast de invoering van de wet Terwee met zich zou meebrengen, als uitgegaan 
wordt van een aantal normstellingen qua tijdsbesteding en het feit dat alle 
binnenkomende zaken met een slachtofferaspect ook als slachtofferzaak worden 
bestempeld en als zodanig worden behandeld. Voor een nadere toelichting verwijzen 
wij naar hoofdstuk 5. 
Voor de onderzochte parketten (twee grote en twee kleine) bedraagt de extra 
werklast aan slachtofferzaken in de toekomstige situatie gemiddeld 6,47 fte per 
parket. 

'Doorijk  toekomstige extra werklast OM 

Voor de 19 arrondissementen komt dit bij benadering neer op 19 x 6,5 fte = 
123,5 fte. 

Voor een berekening van de gemiddelde loonkosten is uitgegaan van de volgende 
gegevens (bron: Justitie): 
- de verhouding tussen ondersteunend en rechtsgeleerd personeel is 3:1 (dit geldt 

ook voor de rechtbank); 
- de loonkosten voor het rechtsgeleerd personeel bedragen gemiddeld f. 138.000,- 

per fte; 
- de loonkosten voor ondersteunend personeel bedragen gemiddeld f. 62.000,- per 

fte; 
- de vaste materiële kosten bedragen f. 5.100,- per fte; 
- de gemiddelde, gewogen kosten per fte bedragen daarmee in totaal f. 86.100,-. 

De landelijke invoering van de wet Terwee zou daarmee neerkomen op een 
totaalbedrag van ruim f. 10.600.000,- per jaar. Hierbij is overigens een kanttekening te 
plaatsen. Bij de berekening is namelijk nog geen rekening gehouden met het 
executie-traject, noch met overtredingen. 

Het theoretische aantal slachtoffers is gebaseerd op de aanname dat alle binnenkomende zaken met een 

slachtofferaspect als zodanig worden behandeld. Alle slachtoffers in deze zaken worden ten minste get'nfomwerd 
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Rechtbank 	Extra werklast ten gevolge 
van Terwee (in fte)7  

Den Bosch 	 0,90 
Dordrecht 	 0,27 
Den Haag 	 1,26 
Assen 	 0,17  
Gemiddeld 	 0,65 

3.3. Rechtbank 

3.4. Buro Slachtofferhulp 

Uit de berekening van de toekomstige werklast bij de vier onderzochte 
arrondissementen, komt naar voren dat per rechtbank gemiddeld 0,65 fte nodig is 
voor de uitvoering van Terwee (uitgaande van de veronderstelling dat 14% van de 
slachtoffers zich benadeelde partij stelt6). Omdat de werklast in de huidige situatie 
minimaal is (grofweg 0,05-0,25 fte), wordt de uitkomst van deze berekening gezien als 
de extra benodigde toekomstige formatie. Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6. 

Tabel 3.3: Doorkijk toekomstige werklast rechtbank 

Voor de 19 arrondissementen komt dit neer op totaal 19 x 0,65 fte = 12,35 fte extra. 

Uitgaand van de gemiddelde kosten per fte van f. 86.100,- (op basis van dezelfde 
aannames als geschetst in bovenstaande paragraaf), komt dit neer op een 
totaalbedrag van ruim f. 1.060.000,- per jaar voor een landelijke invoering bij de 
rechtbanken. 

Bij de berekening van de kosten van een landelijke invoering van Terwee bij de buro's 
slachtofferhulp, is alleen rekening gehouden met de extra werklast voor de betaalde 
functies. Daarbij is de werkwijze van de buro's in arrondissement Den Bosch als norm 
aangehouden, omdat men daar het meest is gevorderd met de invoering van Terwee. 

Terwee vraagt een extra inzet van de betaalde functionarissen in Den Bosch van 2,7 
fte. Dit is als volgt uit te splitsen. Voor de administratieve functies is 0,22 fte extra 
nodig, voor de coördinatoren is dit 0,54 fte en voor de Terwee-functionaris 1,97 fte. 

De salariskosten in Den Bosch ten gevolge van Terwee komen daarmee op: 

Administratie: 0,22 fte x f. 57.000,- = f. 12.540,-
Coördinator: 0,54 fte x f. 90.000,- = f. 48.600,- 
Terweefunct.: 1,97 fte x f. 90.000,- = f. 177.300.- 
Totaal f. 238.440,- 
(Bron: LOS) 

• 6 	Bron: Junger en Van Hecke, 1988, pagina 78. 
7 	De hier genoemde gegevens wijken enigszins at van de berekening in deelrapport (afrondingsverschil ten aanzien van 

norm per 100 bp-stellingen). 
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Tijdsbesteding in fles  

Schadebemiddeling 	Overleg 	 Totaal  

Assen 	 0,16 	 0,01 	 0,17  

Den Haag 	 0,02 	 0,00 	 0,02  

Dordrecht 	 0,13 	 0,02 	 0,15  

Den Bosch 	 0,35 	 0,17 	 0,52 

3.5. Reclassering 

Omdat Den Bosch een groot arrondissement is, zijn wij er van uitgegaan dat de 
werklast van de buro's slachtofferhulp per arrondissement gemiddeld 75% bedraagt 
van de werklast in Den Bosch. De gemiddelde extra salariskosten ten gevolge van de 
invoering van Terwee zouden daarmee voor een gemiddeld arrondissement 
neerkomen op f. 178.830,- 

Voor het totaal van de 19 arrondissementen zou indicatief gerekend kunnen worden 
met een bedrag van zo'n f. 3.390.000,- als extra loonkosten per jaar voor de betaalde 
krachten bij de buro's slachtofferhulp. 

Uit het werklastonderzoek is gebleken dat het aantal schadebemiddelingspogingen 
en de totale tijdsbesteding daaraan in de onderzochte arrondissementen sterk uiteen 
loopt. 
Het eigen beleid van de reclasseringsorganisaties is hierin sterk bepalend. In het 
arrondissement Den Bosch (waar Terwee is ingevoerd) is een verhoogde activiteit 
waar te nemen ten aanzien van schadebemiddelingen, maar hetzelfde geldt voor het 
arrondissement Assen, waar Terwee nog niet is ingevoerd. In de arrondissementen 
Dordrecht (Terwee ingevoerd) en Den Haag (Terwee nog niet ingevoerd) bevinden 
de schadebemiddelingsactiviteiten van de reclassering zich nog op een relatief laag 
niveau. 

Behalve schadebemiddelingsactiviteiten zal ook tijd gestoken moeten worden in het 
overleg met de netwerkpartners. Dit blijkt vooral in Den Bosch het geval te zijn. 

Op basis van een zelfregistratie in de vier arrondissementen kan het volgende 
overzicht worden opgesteld. 

Tabel 3.4: Aanaetroffen werklast reclasserin 

Bovenstaande tijdsbestedingen zijn veeleer een momentopname in een 
ontwikkelingstraject en representeren dan ook een nog niet uitgekristalliseerde 
situatie. Daarmee geven ze onvoldoende houvast om een norm (en daarmee een 
doorkijk naar de te verwachten werklast) op te kunnen baseren. 
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3.6. Overige organisaties 

Ten aanzien van de overige, bij de uitvoering van de wet Terwee betrokken 
organisaties, kan worden gesteld dat er onvoldoende gegevens uit de praktijk 
beschikbaar zijn om een kwantitatief beeld van een landelijke invoering van Terwee op 
te kunnen baseren. 

Buro's voor rechtshulp 

Slachtofferzorg heeft geen prioriteit bij de buro's voor rechtshulp. De werklast is dan 
ook te verwaarlozen. Uitzondering vormt Dordrecht, waar de beleidskeuze is geweest 
om wel aandacht aan slachtofferaspecten te besteden en hieraan budget is 
toegekend. 

Het is dan ook niet te verwachten dat de invoering van Terwee zonder meer zal leiden 
tot een toename van het aantal slachtofferactiviteiten van de buro's voor rechtshulp. 
Indien dit in het kader van Terwee wel nodig wordt geacht, is het noodzakelijk de 
buro's hier actief in te betrekken en tot duidelijke afspraken te komen over de 
activiteiten die de buro's al dan niet kunnen en willen uitvoeren. 

Raad voor de Kinderbescherming 

Terwee heeft er toe geleid dat de raden in Den Bosch en Dordrecht 
schadebemiddelingsactiviteiten zijn gaan uitvoeren. Dit zijn 'nieuwe' taken in hun 
pakket. In beide arrondissementen heeft dit geleid tot een aantal in behandeling 
genomen zaken. In Dordrecht is ten opzichte van vorig jaar zelfs al een toename te 
constateren. Als Terwee landelijk zal worden ingevoerd en zal worden opgenomen in 
het jeugdstraf recht, zal dit betekenen dat de raden in het hele land een uitbreiding 
van het takenpakket zullen krijgen. 

Buro's HALT 

Schadebemiddeling heeft altijd al onderdeel uitgemaakt van het takenpakket van de 
buro's HALT. Indien Terwee wordt ingevoerd en ook van toepassing zal worden 
verklaard voor jeugdzaken, kan het aantal door de buro's te behandelen zaken 
toenemen. In welke mate dit het geval zal zijn valt nog niet vast te stellen. 

3.7. Totaaloverzicht financiële consequenties werklast ten gevolge van Terwee 

Resumerend kan de volgende optelling worden gegeven van de financiële 
consequenties (op jaarbasis) van de extra werklast die ontstaat, wanneer de wet 
Terwee landelijk wordt geïmplementeerd en volledig wordt uitgevoerd (voor zover het 
misdrijfzaken betreft). 
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Politie 
OM 
Rechtbank 
Buro Slachtofferhulp 
Subtotaal 

Reclassering 
Buro voor Rechtshulp 
Raad voor de Kinderbescherming 
Buro HALT 

17.100.000,- 
10.600.000,- 

1.060.000,- 
3.390.000.- 

32.150.000,- 

nog nader in te vullen 

nog nader in te vullen 

nog nader in te vullen 

nog nader in te vullen 

Hierbij moet worden aangetekend dat overtredingen niet bij de berekeningen zijn 
meegenomen. Dit geldt ook voor het executie-traject en de tweede aanleg. Daarvan 
zijn nog te weinig gegevens bekend om een normstelling c.q. verwachting op te 
kunnen baseren. 
Evenmin zijn te weinig gegevens bekend over de overige organisaties in het netwerk, 
zoals de reclassering, de buro's voor rechtshulp, de Raad voor de Kinderbescherming 
en de HALT-buro's. 

Aan de andere kant zitten er in het bedrag van 32 miljoen waarschijnlijk 
dubbeltellingen omdat per organisatie een 'theoretisch optimum' is geschetst op 
basis van het maximum aantal zaken, waarbij geen rekening is gehouden met het feit 
dat uitvoering in de ene organisatie een ontlasting van de andere organisatie 
betekent. Dit zal zich vooral kunnen voordoen tussen politie, buro's slachtofferhulp 
en OM en vooral met betrekking tot de activiteit schadebemiddeling. De mate waarin 
dit het geval zal zijn laat zich echter op dit moment moeilijk kwantificeren. 

Overigens past bij dit financiële overzicht een waarschuwing. Het zonder meer ter 
beschikking stellen van extra formatieplaatsen in het kader van de invoering Terwee 
brengt het risico met zich mee dat deze extra formatie 'weglekt' naar andere 
werkzaamheden. Het is belangrijk dat de betrokken organisaties eerst duidelijker 
worden aangestuurd op wat er nu extra van hen verwacht wordt. Uit ons onderzoek is 
gebleken dat het daar bij een groot aantal organisaties nog aan ontbreekt. Daartoe zal 
met name de richtlijn Terwee meer geoperationaliseerd moeten worden, zodat 
Terwee ook binnen de betrokken organisaties 'gaat leven' en gehanteerd kan 
worden. Managementafspraken en procedures tussen en binnen de betrokken 
organisaties zullen hierbij een belangrijke rol moeten vervullen. 



4. Politie 

4.1. Tenwee en de politie 

De politie vormt het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers, namelijk op het moment 
dat slachtoffers aangifte komen doen van een strafbaar feit. 
De richtlijn Terwee noemt 7 basistaken voor de politie op het gebied van 
slachtofferzorg: 
1. De politie neemt op zorgvuldige wijze de aangifte van een slachtoffer op. Daartoe 

behoort ook het doorverwijzen van het slachtoffer naar hulpverlenende 
instanties. 

2. De politie geeft het slachtoffer algemene informatie over de gang van zaken 
volgend op de aangifte en over de mogelijkheden tot schadevergoeding, geeft 
een voorlichtingsformulier en vraagt uitdrukkelijk of het slachtoffer 
schadevergoeding wenst en of hij op de hoogte gehouden wenst te worden van 
de gang van zaken. 

3. De politie neemt in het proces-verbaal of in een bijlage daarvan relevante 
informatie op over het slachtoffer. Eveneens geeft de politie aan welke activiteiten 
door de politie zijn ondernomen in het kader van slachtofferzorg, met name met 
betrekking tot de eventuele regeling van de schade. 

4. Het beginpunt van het verzamelen van informatie over de schade en het 
slachtoffer, de betalingsbereidheid en de financiële draagkracht van de dader ligt 
bij de politie. 

5. Indien het slachtoffer te kennen heeft gegeven schadevergoeding te wensen en 
de verdachte is aangehouden, bevordert de politie vergoeding van de schade en 
tracht zij in een zo vroeg mogelijk stadium een regeling tussen verdachte en 
slachtoffer tot stand te brengen (overeenkomstig daartoe gemaakte afspraken 
met het openbaar ministerie). 

6. Indien de politie tot de conclusie komt dat de zaak niet voor politie-bemiddeling in 
aanmerking komt, dan wel dat een schaderegeling geen kans van slagen heeft of 
mislukt, vermeldt de politie dit met opgaaf van redenen bij het proces-verbaal. 

7. Indien het slachtoffer heeft aangegeven schadevergoeding te wensen of op de 
hoogte wil worden gehouden van de gang van zaken volgend op de aangifte, 
geeft de politie het slachtoffer informatie over het verloop van de strafzaak. 

De werklast ten aanzien van deze basistaken door de politie is op te splitsen in een 
drietal terreinen. 
a. Het proces van aangifte: tijdens dit proces wordt relevante informatie over het 

slachtoffer en de geleden schade opgenomen. Tevens dient aan het slachtoffer 
informatie te worden verstrekt over het verdere verloop van de procedure. 

b. Het proces na aanhouding van de verdachte; zodra de verdachte bekend is, kan 
de politie voor het slachtoffer een bemiddelende rol gaan spelen teneinde de 
schade vergoed te krijgen. Dit betekent dat eerst de slachtofferaspecten van een 
zaak worden bestudeerd, dat het slachtoffer en de dader hierover worden 
geïnformeerd en dat de schade wordt beoordeeld en geadministreerd. Mocht 
vervolgens blijken dat de dader bereid is te betalen, dan gaat een vervolgtraject 
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4.2. Terwee in de praktijk 

van start, waarbij wordt geprobeerd de schade daadwerkelijk te regelen en de 
gemaakte afspraken af te handelen. 

c. Overleg; periodiek, ad hoc en overig overleg in het kader van slachtofferzorg. 

Aangifteproces 

De enige aanwijsbare verandering in de werkwijze sinds de invoering van Terwee 
vormt het slachtofferformulier. Op het slachtofferformulier dient bij elke aangifte een 
aantal specifieke vragen ten aanzien van het slachtoffer en de hoogte van de schade 
te worden beantwoord. 
De manier waarop met dit formulier wordt omgegaan is echter sterk afhankelijk van de 
persoonlijke opstelling van de verbalisant en de tijdsdruk. 

Bij de meeste door ons bezochte bureaus hebben wij een 'instrumenteel gebruik van 
het formulier aangetroffen, uitzonderingen daargelaten. Het bleek dat nauwelijks 
wordt ingegaan op informatieverstrekking over de schadeverhaalmogelijkheden, de 
verdere rechtsgang en zorg, elementen die wel in de basistaken zijn terug te vinden. 
Als reden hiervoor wordt aangegeven dat slachtoffers in veel van de zaken toch 
zouden worden teleurgesteld, omdat de schadevergoeding niet realiseerbaar blijkt. 

Proces na aanhouding van de dader 

Net zoals bij het aangifteproces wordt de invulling van het traject na aanhouding van 
de dader overgelaten aan het inzicht van de individuele medewerker. Er hebben zich 
politie-breed dan ook geen specifieke wijzigingen voorgedaan in de werkwijze ten 
gevolge van de invoering van Terwee. 
Vanuit het management is hierop geen aansturing (uitzonderingen daargelaten). 

Op basis van de (beperkte) zelfregistratie en interviews hebben wij de indruk dat in de 
praktijk nog maar in een klein aantal gevallen na de aanhouding aandacht wordt 
besteed aan slachtofferzorg en schadebemiddeling, minder dan wordt beoogd met 
de basistaken. Wel moet worden opgemerkt dat de politie-functionarissen aangeven 
dat bij ernstige delicten in zowel de Vaillant- als de Terwee-situatie wel degelijk 
aandacht wordt besteed aan slachtofferzorg (vooral aan de emotionele aspecten). 
Het exacte aantal zaken waarbij schadebemiddeling tot stand is gebracht, laat staan 
waarin dit is getracht, wordt echter niet geregistreerd. 
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4.3. Werklast politie 

Er is bij de politie een groot gebrek aan gegevens met betrekking tot de 
slachtofferzorgactiviteiten. Er zijn geen registraties van onder andere bestede tijd, 
schadebemiddelingsactiviteiten, 'politie'-sepots etc. 
Veel activiteiten worden ook (nog) niet uitgevoerd, zodat ook met aanvullende 
registraties (in het kader van het onderzoek) weinig concrete activiteiten gemeten 
konden worden. Daarbij komt dat aanvullende registraties (ondanks de nodige 
begeleiding) door de betrokkenen matig uitgevoerd zijn. 
Als verzachtende omstandigheid kan worden aangevoerd dat de richtlijnen (Vaillant 
en Terwee) nog te weinig geoperationaliseerd zijn om door de politiefunctionarissen 
effectief te kunnen worden gehanteerd. Ook de tijdens het onderzoek spelende 
politie-reorganisatie heeft een verstorende invloed gehad. 

Door het ontbreken van registratie door de politie-organisaties van het aantal 
aangiften waarbij daadwerkelijk aandacht is besteed aan het slachtofferaspect, 
alsmede van het aantal opgehelderde zaken waarvoor een poging is gedaan 
schaderegeling tot stand te brengen, is geen inzicht te geven in de totale huidige 
werklast in het kader van slachtofferzorg. Ten gevolge daarvan is evenmin aan te 
geven welk aandeel de invoering van Terwee heeft in deze werklast. 

Gezien de geringe prioriteit die door de politie aan informatievoorziening over de 
verhaalmogelijkheden en aan schadebemiddeling wordt gegeven kan echter worden 
geconcludeerd dat het effect van de invoering van Terwee bij de politie-organisaties 
op dit moment in de praktijk minimaal is. 

4.4. 'Doorkijk naar de toekomstige werklast 

Zoals uit bovenstaande is gebleken, worden de wet en richtlijn Terwee en zelfs de 
richtlijn Vaillant, niet zodanig uitgevoerd als bedoeld. 
Om te komen tot een goede invulling van Terwee (en daarmee ook Vaillant) is dus nog 
een grote inhaalslag nodig. 

Om toch nog enig zicht te krijgen op de mogelijke effecten van Terwee op termijn is 
een 'doorkijk' te maken van de werklast in een meer optimale situatie. Dat wil zeggen 
dat op grond van een aantal aannames is door te berekenen wat de werklast in theorie 
zou zijn, indien alle zaken die voor slachtofferzorg in aanmerking komen, ook als 
slachtofferzaak zouden worden behandeld. 

Als algemene kanttekening moet worden vermeld dat, alhoewel Terwee ook voor 
overtredingen geldt, in de praktijk blijkt dat dit nauwelijks opgepakt wordt. Men 
beperkt zich (in overleg met het OM) vooral tot misdrijven. Omdat er bovendien op het 
gebied van overtredingen ook geen betrouwbare cijfers voorhanden zijn, hebben wij 
de overtredingen bij onze (theoretische) benadering buiten beschouwing gelaten. 
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Aangifteproces 	Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 	 Opmerkingen 
fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 8 	 _ 10 	 Betrouwbare schatting 

• Uitgebr. info voorz. 	- min. 8 	 _11 	. 	 Onderschatting  

Aanhoudingstraject 	 Tijd in min. 	Aantal opgehelderde 

misdrijven met slo-aspect 
 	(60%) (per jaar)  

• Informeren 
• Inventariseren 

• Beoordelen 	 70 min. 12 	 _ 13 	 Waarschijnlijk overschatting 
• Administreren  

Aantal theoretische 
beleidssepots via politie 

 	(10%) 14  (per jaar)  

• Regelen schade 	40 min. 15 	 Waarschijnlijk overschatting  

- 	Co0rdinatie/overleg 18 	I 	 I  0,42 	Betrouwbare schatting  

Totaal 	 II 	 H 	 II 

8 

9 

10 

11 

12 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de aanname is gedaan dat de politie alle 
opgehelderde misdrijfzaken met een schadebemiddelingsaspect afhandelt. 
In werkelijkheid dient echter ook rekening te worden gehouden met de mogelijkheid 
dat andere netwerkorganisaties deze schadebemiddelingsactiviteiten op zich kunnen 
nemen. Dat leidt dan weer tot een vermindering van de werklast bij de politie. 

Rekenmodel 

De theoretische werklast in de toekomst in het kader van (Vaillant en) Terwee kan per 
politieregio op de volgende manier schematisch in beeld worden gebracht. 
Onderscheiden worden het aangifteproces en het traject na de aanhouding van de 
dader, met de daarbij behorende activiteiten. De noten in de tabel geven een 
toelichting op de gehanteerde normen qua tijdsbesteding en aantallen. 

Tabel 4.1: Rekenmodel 

De norm van 2 minuten per aangifte is gebaseerd op tijdregistratie bij het aangifteproces door middel van 'klokken' in 5 

politieregio's (Zuid Holland Zuid, Noord Brabant Noord, Noord Brabant Oost, Haaglanden en Drente). Het betreft de tijd die 

gemoeid is met het inventariseren van de slachtoffergegevens c.q. het invullen van het slachtofferformulier. 

Hier kan geen norm worden gegeven. Deze activiteit wordt in de praktijk niet of nauwelijks uitgevoerd. Incidenteel 

aangetroffen tijdsbesteding kan om diverse redenen niet als maatgevend worden gezien. 

Hier komt het aantal aangiften voor misdrijven van de betreffende politieregio te staan. 

Hier kan geen norm worden gegeven. De activiteit komt bij de politie in de praktijk op dit moment nauwelijks voor. Een 

uitgebreidere informatieverstrekking is waarschijnlijk niet bij elke aangifte nodig. In welke gevallen dit echter wel nodig is 

moet in een nadere operationalisering van de richtlijnen nog worden uitgewerkt. 

De norm van 70 minuten is gebaseerd op zelfregistratie-onderzoek bij 50 politiefunctionarissen in 3 politieregio's (Zuid 

Holland-Zuid, Noord Brabant-Noord en Noord Brabant-Oost). Hieruit kwamen echter maar 23 geldige waarnemingen (met 

een grote spreiding), hetgeen een smalle basis is om deze norm op te baseren. Dit wordt nog versterkt door de indruk dat 

de zelfregistratie door de betrokken functionarissen in een aantal gevallen niet voldoende zorgvuldig is uitgevoerd en dat 

in een groot aantal gevallen tijd werd besteed aan complexe schaderegelingen (hetgeen niet een taak voor de politie is). 
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Ook dit kan het gevolg zijn van het ontbreken van een nadere operationalisering van de richtlijn. De norm van 70 minuten is 

waarschijnlijk een forse overschatting, die sterk doortelt. Deze norm zou nog eens kritisch bekeken moeten worden. 

13  Uitgegaan wordt van het aantal opgehelderde misdngzaken in de betreffende politieregio. Ervaringscijfers leren dat 60% 

daarvan een slachtofferaspect heeft, zodat hier gerekend wordt met 60% van het aantal opgehelderde misdngzaken 

(Bron: WOOG, Van Hecke, Wemmers en Junger). 

14 Er is een benadering gekozen om een inschatting te maken van het aantal zaken dat in principe door de politie kan worden 

afgehandeld. 

Aantallen sepots ten gevolge van het treffen van een schaderegeling worden in geen van de onderzochte politieregio's 

bijgehouden. Alleen het OM te Dordrecht heeft hierover gegevens bijgehouden. Aan dit OM wordt in principe doorgegeven 

of een zaak geleid heeft tot een politiesepot op grond van een succesvolle schadebemiddeling. Er zijn totaal een 

honderdtal beleidssepots per jaar op grond van het feit dat de Verhouding tot de benadeelde geregeld* is. Dit aantal omvat 

zowel sepots bij de politie als bij het OM. In principe zijn dit echter allemaal zaken die door de politie zelf afgehandeld 

zouden kunnen worden. Er zijn echter ook andere sepotgronden die aspecten van schadebemiddeling in zich kunnen 

hebben. 

Als bovengrens kan het aantal beleidssepots genomen worden met de zaakcodes 40, 50, 70, 71, 73 en 57. Dit zijn er voor 

Dordrecht ongeveer 500 op jaarbasis. Op dit moment blijkt het aantal politiesepots in de praktijk nog maar enkele tientallen 

zaken voor het gehele arrondissement op jaarbasis te bedragen. 

In Dordrecht zijn 6207 opgehelderde misdrijfzaken, waarvan 60% (.3724) met een slachtofferaspect. Daarvan kunnen er 

dus 500 in principe door de politie afgehandeld worden (500/3724), dus 13%. Aangezien het in de werkelijkheid om een veel 

lager aantal politie-sepots gaat, is het aangetroffen percentage naar beneden bijgesteld tot een norm van 10%. 
15  De norm van 40 minuten is gebaseerd op dezelfde zelfregistratie als vermeld onder noot 10. Hier gelden dezelfde 

kanttekeningen. 

16 De norm van 0,42 bruto fte per regio is afgeleid uit het zelfregistratie-onderzoek bij 50 politiefunctionarissen in 3 

politieregio's (Zuid-Holland-Zuid, Noord-Brabant-Noord, Noord-Brabant-Oost). 
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Aangifteproces 	Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 
fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 	29.682 	 0,83 

, • 	Uitgebr. info voorz. 	 - min. 	 -  

Aanhoudingstraject 	 Tijd in min. 	Aantal opgehelderde 

misdrijven met slo-aspect 

(60%) (per jaar)  

• Informeren 

• Inventariseren 
• Beoordelen 	 70 min. 	3.724 	 3,67 

• Administreren  

Aantal theoretische 
beleidssepots via politie 
(10%) (per jaar)  

• Regelen schade 	 40 min. 	 372 	 0,21  

- 	Coördinatie/overleg 	 0,42  

Totaal 	 5,13 

Aangifteproces 	Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 
fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 	52.237 	 1,47 

• Uitgebr. info voorz. 	 - min. 	 -  

Aanhoudingstraject 	 Tijd in min. 	Aantal opgehelderde 
misdrijven met slo-aspect 
(60%) (per jaar)  

• Informeren 
• Inventariseren 

• Beoordelen 	 70 min. 	6.388 	 6,29 
• Administreren  

Aantal theoretische 
beleidssepots via politie 
(10%) (per jaar)  

• Regelen schade 	 40 min. 	 639 	 0,36  

- 	Coördinatie/overleg 	 0,42  

Totaal 	 8,54 

'Doorkijk naar de werklast per politieregio 

Voor de onderzochte politieregio's leidt dit tot het volgende beeld. 

Tabel 4.2: 'Doorkijk' toekomstige werklast Zuid Holland-Zuid 

Tabel 4.3: 'Doorkiik' toekomstige werklast Noord Brabant-Oost 
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Aangifteproces 	Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 
fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 	41.912 	 1,18 
• Uitgebr. info voorz. 	 - min.  

Aanhoudingstraject 	 Tijd in min. 	Aantal opgehelderde 
misdrijven met slo-aspect 
(60%) (per jaar) 	 _  

• Informeren 
• Inventariseren 

• Beoordelen 	 70 min. 	4.985 	 4,91 
• Administreren  

Aantal theoretische 
beleidssepots via politie 
(10%) (per jaar)  

• Regelen schade 	 40 min. 	 499 	 0,28  

- 	Coördinatie/overleg 	 0,42  

Totaal 	 6,79 

Aangifteproces 	Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 
fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 	71.213 	 2,00 
• Uitgebr. info voorz. 	 - min.  

Aanhoudingstraject 	 Tijd in min. 	Aantal opgehelderde 

misdrijven met slo-aspect 
(60%) (per jaar)  

• Informeren 
• Inventariseren 

• Beoordelen 	 70 min. 	10.457 	 10,3 
• Administreren  

Aantal theoretische 
beleidssepots via politie 
(10%) (per jaar)  

• Regelen schade 	 40 min. 	1.046 	 0,59  

- 	Coördinatie/overleg 	 0,42  

Totaal 	 13,31 

Tabel 4.4: 'Doorkijk' toekomstige  werklast Noord Brabant-Noord 

Tabel 4.5: 'Doorkijk toekomstige werklast Haaglanden 
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Aangifteproces 	Tijd in min. 	Aantal aangiften (per jaar) 	Aantal 

fte's  

• Slachtofferform. 	 2 min. 	18.704 	 0,53 

• Uitgebr. info voorz. 	 - min. 	 -  

Aanhoudingstraject 	 Tijd in min. 	Aantal opgehelderde 

misdrijven met slo-aspect 
(60%) (per jaar)  

• Informeren 
• Inventariseren 

• Beoordelen 	 70 min. 	2.798 	 2,76 

• Administreren  

Aantal theoretische 

beleidssepots via politie 

(10%) (per jaar)  

• Regelen schade 	 40 min. 	 280 	 0,16  

• Coördinatie/overleg 	 0,42  

Totaal 	 3,87 

Tabel 4.6: 'Doorkiik toekomstiae werklast Drenthe 

4.5. Conclusies en aanbevelingen 

Uit onze bevindingen blijkt dat noch in het aangifteproces, noch na het moment van 
aanhouding sprake is van een éénduidige uitvoering van slachtofferzorg conform de 
geest en inhoud van de wet en richtlijn Térwee. De politie geeft geen prioriteit aan het 
aspect schadebemiddeling. 
Daar waar de wet en richtlijn Terwee beogen dat een groot deel van de 
slachtofferzaken al vroeg in het totaaltraject van slachtofferzorg door de politie wordt 
afgehandeld, vervult de politie deze 'zeeffunctie' niet. De rechterlijke macht wordt 
minder dan mogelijk ontlast voor wat betreft de afhandeling van eenvoudige zaken. 

Het is bekend dat de politie net een omvangrijke reorganisatie achter de rug heeft en 
dat de aandacht voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering juist de komende tijd 
prioriteit van het politiemanagement zal moeten krijgen. 
Om te voldoen aan de doelstelling van Terwee dat slachtofferzaken zo vroeg mogelijk 
in het proces worden afgehandeld, zal de aandacht voor slachtofferzorg op 
gelijkwaardige basis in de andere politietaken moeten worden opgenomen. 

Overigens betekent dit dat een verandering in denken nodig is. In de vele 
gesprekken die wij in de politieorganisaties hebben gevoerd is ons opgevallen dat 
vooral aan de basis van de politiezorg, het aspect slachtofferzorg nog onvoldoende 
gezien wordt als een integraal onderdeel van de politietaak. Men heeft de neiging 
slachtofferzorg te zien als een taak van gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties. 

De taken voor de politie zijn in de wet en richtlijn echter onvoldoende 
geoperationaliseerd om in de politieorganisatie te worden gebruikt. 
De politiefunctionaris aan de basis weet daardoor onvoldoende wat exact van hem of 
haar verwacht wordt. Voorzover dit verwachtingspatroon aanwezig is, is het niet veel 
meer dan een kader, dat door de politiefunctionaris zelf (en dus naar eigen inzicht) kan 
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worden ingevuld. 
Door het ontbreken van een ingevuld kader, kan hierop door het politiemanagement 
ook onvoldoende worden gestuurd en eventueel gecorrigeerd. 
Deze sturing wordt ook bemoeilijkt doordat er geen/nauwelijks registratie plaats vindt 
van de activiteiten die in het kader van slachtofferzorg worden uitgevoerd (aantallen 
informatieverstrekking, schadebemiddelingspogingen en resultaten, 
doorverwijzingen en dergelijke Er zijn politie-organisaties die hier verder in zijn, maar 
het merendeel bevindt zich nog niet op dit niveau. 

In sommige gevallen vindt in overleg tussen politie en OM wel een nadere uitwerking 
van het beleid plaats (op basis van de richtlijn), bijvoorbeeld door het aangeven van 
criteria (sepotgronden) waarop een zaak voor schadebemiddeling door de politie in 
aanmerking komt. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop overtredingen aan 
het OM worden doorgestuurd. 
Toch is ook in die gevallen een nadere uitwerking in operationele zin nodig (dus 
vertaling in procedures en administratieve organisatie, het registreren van 
politiesepots en inbedding in de managementstructuur). 

Het is vooral het OM dat daarvoor in het driehoeksoverleg het initiatief moet nemen en 
met een uitvoeringsbeleid moet komen, gebaseerd op de opdracht die in de wet en 
richtlijn Terwee ligt besloten en de mogelijkheden die hierdoor worden gecreëerd. 
Vervolgens is het de taak van het politiemanagement om dit beleid zodanig te 
operationaliseren dat het in de organisatie eenduidig kan worden uitgevoerd, maar 
ook gevolgd, gecontroleerd en bijgesteld kan worden. Dit moet worden ingebed in 
het bedrijfsvoering- en managementinstrumentarium dat de politie ten dienste staat. 

In dit stadium van de invoering van Terwee is het te vroeg om zonder meer extra 
formatie aan de politie toe te kennen. Belangrijker is dat de betrokkenen eerst 
duidelijker worden aangestuurd op wat er nu extra van hen wordt verwacht. Het lijkt 
reëel te verwachten dat zonder deze aansturing ook na de toekenning van de extra 
formatie bij de aangifte eenvoudigweg zal worden volstaan met het instrumenteel 
invullen van het slachtofferformulier. 

Het verdient aanbeveling om eerst de aansturing te verbeteren in welke zaken er wel 
en in welke er niet extra energie in het kader van Terwee gestoken moet worden, hoe 
ver eventuele bemiddelingspogingen mogen gaan die tot een regeling moeten 
leiden en hoe ver informatieverstrekking en schadevaststelling moet gaan bij zaken 
die door gaan naar het OM. Het is heel wel mogelijk hier normerend te werk te gaan, 
door het 'hoe ver tevens uit te drukken in een gemiddelde tijd die hieraan besteed 
mag worden. 

Daarnaast verdient het aanbeveling een beperkt aantal service-indicatoren te 
introduceren (bijvoorbeeld het aantal succesvolle schadebemiddelingen, 
tevredenheid slachtoffer). Dergelijke indicatoren werken motiverend voor een 
daadwerkelijke invoering van Terwee en kunnen worden gebruikt bij een eventuele 
volgende werklastmeting/evaluatie. Tevens geeft het zowel het management als het 
ministerie stuurmogelijkheden. 
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5. Openbaar Ministerie 

5.1. Terwee en het Openbaar Ministerie 

Evenals voor de politie, wordt in de richtlijn Terwee een aantal basistaken voor het 
Openbaar Ministerie genoemd. 
Deze basistaken hebben ondermeer betrekking op informatie-voorziening aan 
slachtoffers gedurende alle fases van het strafproces. Indien het slachtoffer te 
kennen heeft gegeven schadevergoeding te wensen, houdt het OM daarmee 
rekening bij de vervolgings- en afdoeningsbeslissing. Ook dient het OM te proberen 
om in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces een schaderegeling tot stand 
te brengen. 
Zoals uit bovenstaande punten blijkt, zijn de basistaken voor een groot gedeelte te 
zien als een voortzetting van de richtlijn Vaillant. Daarnaast is echter een aantal 
concrete wijzigingen aan te geven door de invoering van Terwee, die het OM en de 
schadevergoedingsmogelijkheden voor het slachtoffer vergroten. Wijzigingen die uit 
de wet voortvloeien zijn: 

De mogelijkheid tot benadeelde partijstelling voorafgaand aan het 
strafproces 
Indien besloten wordt tot dagvaarding in een slachtofferzaak, kunnen de betrokken 
slachtoffers zich voorafgaand aan het strafproces benadeelde partij te stellen bij het 
OM, door middel van het voegingsformulier. Zij hoeven niet meer te verschijnen 
tijdens de zitting. 

De uitbreiding van de uitspraakmogelijkheden en executie-traject 
In aanvulling op de civiele vordering, de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde 
of een combinatie daarvan, kan nu ook een schadevergoedingsmaatregel of de 
bijzondere voorwaarde 'storting van een som geld in een fonds worden opgelegd. 
Deze worden in het executie-traject uitgevoerd. 

Daarnaast wordt in de richtlijn aandacht besteed aan: 

De invoering van het slachtofferformulier 
De invoer van gegevens over slachtoffers vindt niet meer plaats op basis van de 
politiebrieven, maar op basis van de slachtofferformulieren, die rechtstreeks door de 
politie met het pv worden meegestuurd naar het OM. 

Netwerkoverleg 
In het kader van Terwee vindt netwerkoverleg plaats, om zorg te dragen voor een zo 
goed mogelijke invulling van de diverse activiteiten van de netwerkpartners. 
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5.2. Terwee in de praktijk 

Binnen de parketten zijn de basistaken van het OM grotendeels geoperationaliseerd 
en weergegeven in werkprocedures. Met name daar waar administratieve 
handelingen dienen te worden verricht in het kader van slachtofferzorg is dit het geval 
en worden deze (hoewel er uitvoeringsverschillen voorkomen) in de pilot-
arrondissementen ook nagevolgd. 
De meest opmerkelijke gevolgen op administratief/uitvoerend terrein door de 
invoering van Terwee, zijn opgetreden door de invoering van het slachtofferformulier 
en het voegingsformulier. Daarnaast benadrukt Terwee het belang van een correcte 
informatievoorziening. Hoewel dit ook al in de situatie Vaillant mogelijk was, vindt nu 
vaker standaard correspondentie plaats. 

Invoering slachtofferformulier 
Het slachtofferformulier wordt al direct bij aangifte door de politie opgesteld en geeft 
aan in hoeverre een slachtoffer op de hoogte wil blijven van het verloop van een zaak 
en/of het slachtoffer schadebemiddeling wenst. Hierop wordt door een groot aantal 
slachtoffers positief gereageerd. 
In de Vaillant-situatie kan het slachtoffer pas antwoord op deze vragen geven door te 
reageren op de politiebrief, die pas wordt verstuurd nadat een zaak is opgelost en bij 
het OM is binnengekomen (dus een tijd na het moment van aangifte). 
Deze veranderde procedure heeft niet zozeer invloed gehad op de registratie-
activiteiten van de slachtoffermedewerkers op zich (hoewel het slachtofferformulier 
wel overzichtelijk is en makkelijk op te nemen). Wel heeft dit gevolgen gehad voor het 
aantal slachtoffers dat wordt geregistreerd bij het OM. Deze stijging heeft zich met 
name in Den Bosch voorgedaan. In Dordrecht is de werklast op dit punt minder 
gestegen dan in Den Bosch, hetgeen verklaarbaar is uit het feit dat Dordrecht ook al 
tijdens de voormeting werkte met de slachtofferformulieren. 

Invoering voegings formulier 
De mogelijkheid voor het slachtoffer om zich voorafgaand aan de zitting benadeelde 
partij te stellen door het voegingsformulier te retourneren, heeft directe gevolgen 
voor de werklast van de slachtoffermedewerkers/schadebemiddelaar. 

Ten eerste zijn veranderingen opgetreden in de werkprocedures. De geretourneerde 
voegingsformulieren dienen te worden gecontroleerd, eventueel aangevuld en bij 
het dossier te worden gedaan, hetgeen extra tijdsbesteding met zich meebrengt. 

Belangrijker is, dat daarnaast nog een kwantitatief effect kan optreden. 
Nu slachtoffers zich door middel van het voegingsformulier benadeelde partij kunnen 
stellen en niet meer hoeven te verschijnen, zal het aantal zaken waarbij dit een rol 
speelt naar verwachting toenemen. Ook kan een toename van het aantal benadeelde 
partijstellingen optreden, doordat er geen maximum aan de vordering meer is gesteld 
en door de mogelijkheid om de vordering te splitsen in een eenvoudig en moeilijk 
deel. 
In hoeverre een dergelijke toename in de praktijk ook op zal treden is op basis van de 
gegevens uit de na- en voormeting in de pilot-arrondissementen nog moeilijk te 
concluderen. 
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Executie-traject 
Indien één van de 'nieuwe Terwee-uitspraken wordt gedaan, voert het OM het 
executie-traject uit. Dit houdt in dat correspondentie wordt gevoerd met de 
slachtoffers, giro's worden verstuurd naar de verdachten en termijnbewaking 
plaatsvindt. 
Indien de verdachte heeft betaald, wordt het geld op de rekening van het slachtoffer 
of van een fonds gestort. 
In dit stadium is nog te weinig ervaring opgedaan met het executie-traject om te 
kunnen spreken van de effecten van de invoering van de wet en richtlijn Terwee op 
de werklast in het executie-traject. 
Wat betreft de aard van de werkzaamheden is het executie-traject ten aanzien van de 
'Terwee' uitspraken vergelijkbaar met de executie van geldboetes (wel is meer 
aandacht nodig voor de informatievoorziening aan het slachtoffer). De toename in de 
werklast zal dan ook vooral afhangen van het aantal zaken dat in het executie-traject 
komt (temeer daar in de memorie van toelichting de voorkeur wordt uitgesproken voor 
het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel in plaats van een geldboete). 

Overleg 
Vanuit de netwerk-gedachte zijn in Den Bosch en Dordrecht arrondissementale 
stuurgroepen opgesteld. 
Sinds de invoering van Terwee is in Dordrecht een afname te zien van de tijd 
benodigd voor overleg, hetgeen te verklaren is uit het feit dat de eerste opstart-fase is 
afgerond. De tijdsbesteding in Den Bosch is echter veel minder gedaald. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met het feit dat de schaalgrootte in Den Bosch om relatief 
meer overleg vraagt. 
Ten gevolge van de invoering van de wet en richtlijn Terwee is in de pilots een veel 
grotere tijdsbesteding aan extern overleg te zien dan in de controle- 
arrondissementen. 

Overtredingen nauwelijks als slachtofferzaak meegenomen 
Van de mogelijkheid om ook overtredingen mee te nemen als Terwee-zaak wordt 
nauwelijks gebruik gemaakt. In Den Bosch hebben politie en OM afgesproken dat bij 
overtredingen geen slachtofferformulier bijgevoegd hoeft te worden (tenzij de politie 
dit nodig acht). Dit om het aantal zaken te beperken. In Dordrecht worden alleen 
aanrijdingen meegenomen als een Terwee-zaak. De slachtoffers van deze zaken 
worden op de hoogte gehouden van het verloop van de zaak. Alleen indien sprake is 
van een gewonde of van een onverzekerde wordt ook schadebemiddeling 
aangeboden. 

Ruimte voor interpretatie 
De hierboven genoemde veranderingen die zijn opgetreden ten gevolge van 
Terwee, zijn als het ware direct te vertalen naar concrete activiteiten en hebben met 
name gevolg voor de uitvoerende werkzaamheden. Dit geldt zowel voor Den Bosch 
als Dordrecht. 

Ten aanzien van een aantal andere aspecten hebben wij echter minder duidelijk 
veranderingen kunnen constateren in de praktijk. 
Binnen de arrondissementen loopt de tijdsbesteding van verschillende officieren en 
secretarissen uiteen, bijvoorbeeld voor het nemen van een beslissing ten aanzien 
van het slachtofferaspect en de zittingsvoorbereiding. De eigen afweging van de OvJ 
is bepalend of al dan niet een gesprek met slachtoffers wordt gehouden. 
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5.3. Werklast OM 

De ruimte die officieren hebben bij de invulling van hun werk, heeft er toe geleid dat 
de aandacht aan slachtoffenorg nog niet overal volledig is ingebed en eenduidig 
wordt uitgevoerd. 
Wij hebben de indruk dat in (het kleinere arrondissement) Dordrecht aandacht voor 
slachtofferzorg al breder is ingevoerd dan in Den Bosch. Dordrecht is dan ook eerder 
gestart met het werken volgens Terwee. In Den Bosch is als het ware nog sprake van 
een gewenningsfase. 
Tegelijkertijd kan echter worden geconstateerd dat het ook in controle-
arrondissementen voorkomt dat bij de beslissing, meer dan in de voormeting, 
rekening wordt gehouden met wat het slachtoffer wil. Deze toename is te zien als een 
inhaalslag passend binnen Vaillant. 

Door tijd toe te rekenen aan de uitgevoerde slachtofferactiviteiten is de werklast voor 
die betreffende activiteiten berekend in fte. (Opgemerkt moet worden dat een aantal 
activiteiten hierin niet is meegenomen, waarvoor een opslag nodig zou zijn 17). 
Deze berekening heeft geleid tot de volgende uitkomsten (in bruto fte): 

voor 	ga 	verandering 
Den Bosch 	2,3 fte 3,5 fte 52% 
Dordrecht 	1,6 fte 	1,3 fte 	-19% 
Den Haag 	1,7 fte 1,8 fte 6% 

Assen 	0,3 fte 0,4 fte 33% 

Onderstaand schema geeft aan welke werklasteffecten zijn aangetroffen in de pilot-
arrondissementen. Daar waar mogelijk is geprobeerd deze effecten uit te splitsen 
naar: 
a. De totale aangetroffen werklastverschuiving ten opzichte van de voormeting. 
b. De werklastverschuivingen ten gevolge van een veranderde werkwijze door 

Terwee. Voor wat betreft de activiteiten die 'nieuw zijn ten gevolge van Terwee 
(onder andere slachtofferformulier, voegingsformulier) is een berekening 
gemaakt van de werklast, uitgaande van het aangetroffen aantal slachtoffers. 

c. De overige werklastverschuivingen ten gevolge van eigen beleidskeuzen en een 
veranderd aantal slachtoffers. 
Waar mogelijk wordt aangegeven of en in hoeverre een groei in aantallen kan 
worden geconstateerd door Terwee of dat sprake is van bijvoorbeeld autonome 
groei. 

17  Het betreft bijvoorbeeld de extra tijdsbesteding bij preventieve hechteniszaken, verstoringstijd bij telefoontjes en het 

achterhalen van dossiers. 
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in fte 

• 	 Dordt 	DB  

a. Totaal aangetroffen wijziging in werklast ten opzichte van 	 - 0,3 fte 	1,2 fte 
voormeting  

b. Wijziging werklast door veranderde werkwijze slachtofferzorg 

Wijziging werkwijze 	 Wiiziging tijdsbesteding 	Aantal 1:001, 	Totale tijd 
Toename aandacht 	 Dordrecht: 	2,5 min, per slo. 	 153 	383 minuten 	0,06 fte 
slachtofferaspect bij 	Den Bosch: 	4 min, per slo. 	 443 	1772 minuten 	 0,30 fte 
beslissing 18  

Advisering 	 Dordrecht: 	7 minuten per slo. zaak 	111 	777 minuten 	0,13 fte 
smw/schadebemiddelaar 	Den Bosch: 	 - 	 - 	 - 

aan OvJ inz. beslissing 

Invoering voegingsformulier; 	Dordrecht: 	16 min, per voegingsformulier 	10 	 160 minuten 	0,02 fte 
controle na retoumering 	Den Bosch: 	9 min, per voegingsformulier 	37 	 333 minuten 	 0,06 fte 

Mogelijkheid dat bp niet op 	Dordrecht: 	Winst van 4 min, indien bp niet 	8 	 -32 minuten 	-0,005 
zitting verschijnt 	 Den Bosch: 	verschijnt 	 30 	 - 120 minuten 	fte 	-0,02 fte 

Voorbereiding zitting 	Dordrecht: 	15 min, per slo. zaak met bp 	5 	 75 minuten 	0,01 fte 
Den Bosch: - 	 - 

Totaal 	 Dordrecht: 	 1299 minuten 	0,22 fte 
Den Bosch: 	 2022 minuten 	 0,34 fte  

c. Overige wijziging werklast (a. minus b.) 	 -0,52 fte _ 0,86 fte 

Tabel 5.1: Aannetroffen werklasteffecten OM 

Zoals uit de tabel naar voren komt, leiden de wijzigingen in werkwijze die ten gevolge 
van Terwee zijn opgetreden tot een beperkte wijziging in de werklast. 
In Den Bosch betreft het een veranderde werklast van 0,34 fte, terwijl de totale 
verandering in werklast 1,2 fte bedraagt. In Dordrecht is de werklast toegenomen door 
de veranderde werkwijze, maar overige wijzigingen heffen deze groei op. 

In de onderzochte arrondissementen hebben zich de volgende wijzigingen 
voorgedaan in het aantal geregistreerde slachtoffers: 

Den Bosch: 171% Den Haag: 17% 
Dordrecht: 	-8% 	Assen: 62% 

18 Ook in het controle-arrondissement Den Haag is een stijging op dit punt te zien, passend binnen Vaillant. 
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Deze verschillen zijn zodanig, dat daaruit niet zonder meer een conclusie kan worden 
getrokken over het effect van Terwee op het aantal geregistreerde slachtoffers. Er is 
op basis van de cijfers niet een significant onderscheid te maken tussen enerzijds de 
pilot-arrondissementen en anderzijds de controle-arrondissementen. 

In Den Bosch is de stijging van het aantal geregistreerde slachtoffers een gevolg van 
Terwee. De invoering van het slachtofferformulier heeft geleid tot een sterke toename 
van het aantal geregistreerde slachtoffers. 
In Dordrecht is echter een daling van het aantal geregistreerde slachtofferzaken te 
zien in de meetperiodes. In dit arrondissement zijn geen veranderingen opgetreden 
in de werkwijze ten opzichte van de voormeting, omdat ook al tijdens de voormeting 
werd gewerkt met de Terwee-slachtofferformulieren. 
De wijzigingen in de aantallen slachtoffers in Den Haag en Assen zijn te verklaren uit 
wijzigingen in de werkwijze (verdere invulling Vaillant). In Den Haag is namelijk het 
aantal volledig ingevulde pv's (met politiebrief) toegenomen vanwege een grotere 
aandacht voor het rappel van de politie. In Assen is besloten niet meer te werken met 
de politiebrieven, maar een slachtoffer aan te schrijven indien dit naar inschatting van 
de secretaris noodzakelijk is. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen werklastverschuivingen in 
Den Bosch en Dordrecht niet zozeer zijn beïnvloed door de introductie van nieuwe 
Terwee-werkwijze op zich. Met name het aantal zaken waarvoor het hele traject van 
slachtofferzorg moet worden afgehandeld is bepalend voor de opgetreden 
werklastverschuiving. 

5.4. 'Doorkijk naar de toekomstige werklast 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de aangetroffen werklast per 100 
slachtoffers in de voor- en na- Terwee situatie. Ook is aangegeven hoe groot het 
aantal slachtoffers per arrondissement zou zijn, indien alle binnenkomende zaken met 
een slachtofferaspect ook daadwerkelijk als slachtofferzaak zou worden behandeld. 
Dit aantal is als het ware de theoretische bovengrens van het aantal te verwachten 
slachtoffers bij het OM (er is daarbij geen rekening gehouden met de zeeffunctie van 
de politie). Uitgaand van het theoretisch aantal slachtoffers en de aangetroffen 
werklast is vervolgens het aantal theoretisch benodigde fte's berekend. 
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Arrondissement 	 Den Bosch 	 Dordrecht 	 Den Haag 	 Assen  

.  v: voormeting/n: nameting 	 v 	n 	v 	n 	v 	n 	v 	n  

Aantal slo voormeting (p.m.) 19 	164 	 167 	 249 	 18 

Aantal slo nameting (p.m.) 13 	 443 	 153 	 292 	 28 

Aantal slo in theorie (p .m.) 20 	 1432 	 422 	 2000 	 273 -  
Registratie 21  

Fte per 100 slo per maand 21 	 0,38 	0,24 	0,17 	0,17 	0,19 	0,17 	0,17 	0,18 

Fte absoluut 	 0,63 	1,05 	0,27 	0,25 	0,48 	0,51 	0,03 	0,05 

Fte in theorie (absoluut) 3,3 	, 	 0,7 	 3,3 , 	 0,5 -- 	. 	 _  
Informatie l 9  

Fte per 100 slo per maand 	 _22 	0,08 	_22 	0,1 	.22 	0,15 	•22 	0 ,3323 

Fte absoluut 	 - 22 	0,398 	_22 	0,15 	_22 	0,42 	_22 	0,1 

Fte in theorie (absoluut) 	 . 	1,2, 	 0,42 	 3,0 	 0,9  

Schadebemiddeling 24  

Fte per 100 slo per maand 	 0,07 	0,22 	0,2 	0,37 	0,05 	1,17 	0,7523 	0,7323  

Fte absoluut 	 0,1 	0,98 	0,35 	0,55 	0,15 	0,5 	0,13 	0,22 

Fte in theorie (absoluut) 	 3,1, 	 1,5 	 3,3 	 2,0  - 
Zorg 25  

Fte absoluut 	 0,08 , 	0,12 	0,07 	0,13 	0,00626 	0,03 	0,02 	0,02  

Overleg 25  

Fte absoluut 	 1,1 	1,0 	0,48 _ 	0,28 _ 	0,46 _ 	0,32 _ 	0,13 	0,07 

Aantal zaken in 1992 	Zaken met slo. 	Gem. aantal 	slo's per 	Theoretisch aantal 	Theoretisch aantal 

aspecten (60%) 	zaak 	 slo's per jaar 	slo's per maand  

Assen 	 4544 	 2726 	 1,2 	 3272 	 273 

Den Haag 	 28573 	 17144 	 1,4 	 24001 	 2000 

Dordrecht 	 6034 	 3620 	 1,4 	 5069 	 422 

Den Bosch 	 16371 	 9823 	 1,75 	 17190 	 1432 	. 

Tabel 5.2: Werklast bij theoretisch aantal slachtoffers 

19  Het aantal slachtoffers betreft het aantal in ISIS geregistreerde slachtoffers (per maand). 

29  Om een benadering te verkrijgen van het aantal slachtoffers dat in theorie in een maand bij het OM te behandelen is (bij een 

volledige introductie van Tetwee) ,kan de volgende benadering worden gekozen. 

Uitgaan van aantal ingeschreven misdrijfzaken per parket. Daarvan is 60% een zaak met slachtofferaspecten (Bron: 

WODC, Van Hecke, Wemmers en Junger). Vervolgens moet in deze zaken het gemiddeld aantal slachtoffers per zaak 

worden bepaald (kan op basis van de gegevens per parket uit ISIS, maar er kan ook een algemeen gemiddelde worden 

genomen, bijvoorbeeld 1,4). 

Op deze wijze kan het aantal 'theoretisch ° te behandelen slachtoffers worden bepaald (per maand of per jaar). 

Voor de 4 onderzochte arrondissementen is dat in onderstaand staatje gedaan: 

21 

Z' 

De gevolgde werkwijze bij de activiteiten 'registratie" en 'informatie wordt niet substantieel beïnvloed door de introductie 

van Terwee (afgezien van specifieke neigen* keuzen die het betrokken OM hierin doet zoals in Den Bosch). Dit blijkt ook wel 

uit het feit dat de norm van het aantal netto fte per 100 slachtoffers in het algemeen nauwelijks wijzigingen ondergaat. 

Het zijn echter vooral de veranderende aantallen slachtoffers die hier hun invloed op de werklast laten gelden. 

De tijdsbesteding in het cluster informatie was in de voormeting afgeleid van inschattingen door betrokken functionarissen. 

In de nameting is dit (via een aanvullende registratie) gemeten. Hieruit bleek dat de resultaten uit de voormeting niet 

betrouwbaar waren. Daarom zijn ze niet in de tabel gebruikt. 
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23  De uitkomsten van Assen in de clusters Informatie en Schadebemiddeling zijn minder betrouwbaar, omdat het hier een nog 

niet ingewerkte medewerker betrof en bovendien sprake was van een klein aantal slachtoffers. 

24  Bij schadebemiddeling spelen de veranderende aantallen slachtoffers een belangrijke rol bij de werklast, maar daarnaast is 

sprake van wijzigingen in werkwijze en procedures, die ook bij een zelfde aantal slachtoffers een werklasteffect opleveren. 

Het gaat hierbij vooral om gewijzigde procedures ten gevolge van de introductie van het voegingsformulier, maar ook om de .  

tijd die Officieren van Justitie en secretarissen steken in het betrekken van het slachtoffer- c.q. schadeaspect bij hun 

beslissing. Daarnaast speelt hier de invulling van de werkzaamheden van schadebemiddelaars bij het OM. 

25  De activiteiten "zorgt en 'overleg' .  worden niet uitgedrukt in fte's per 100 slachtoffers per maand, omdat zij niet beïnvloed 

worden door een eventuele stijging van het aantal slachtoffers ten gevolge van Terwee. Bij zorg gaat het om de gesprekken 

die de Officier van Justitie heeft met slachtoffers in emstige zaken. Deze vinden ook nu (in de pré Terwee situatie) al plaats 

en vormen min of meer een constante factor. Overleg is veel meer afhankelijk van de grootte van het arrondissement en 

vormt ook een min of meer (aan de schaalgrootte) gerelateerde constante factor. Wel blijkt dat bij de introductie van Terwee 

het overleg stijgt. Dit onderscheid moet dus wel aangehouden worden. 

De uitkomsten van Den Haag in de voormeting in het cluster zorg zijn vertekend door een slechte registratie van het aantal 

gevoerde gesprekken met slachtoffers. 
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Pré-Terwee 	 Post-Terwee  
Huidige aantal slo per maand 	 Theoretisch aantal slo per maand 

	

(uit ISIS - voormeting). 	 (zie tabel 5.2)  

Cluster 	Norm fte oer 100 slo 	Elft 	 Cluster 	Norm fte per 100 slo 	Ete 
per maand 	 per maand  

Registratie 	 0,1727 	 Registratie 	 0,1727 

Informatie 	 0,1027 	 Informatie 	 o,1027 

Schadebemiddeling 	 0,0728   	Schadebemiddeling 	
0,3728 

Subtotaal 	 Subtotaal 

Zorg 	 Klein parket" 	 0,13 	Zorg 	 Klein parket" 	 0,13 

	

Groot parket 	 0,39 	 Groot parket 	 0,39 

Overleg 	 Klein parket" 	 0,17 	Overleg 	 Klein parket" 	 0,50 

	

Groot parket 	 0,50 	 Groot parket 	 1,0  

Totaal fte 

	

	 Totaal fte  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee 

Tabel 5.3: Rekenmodel 

Executie-traject 

In dit stadium is nog te weinig ervaring opgedaan met het executie-traject om te 
kunnen spreken van de effecten van de invoering van Terwee op de werklast in het 
executie-traject. Ook is er nog te weinig gebeurd om in normerende zin iets over de 
werkwijze (en de tijdsbesteding) en de aantallen te kunnen zeggen. In de toekomst 
wordt een toename van de werklast verwacht, als de zaken vanuit het voortraject van 
het OM doorstromen naar het zittingstraject. 

Rekenmodel 

Om een beeld te krijgen van de werklasteffecten van de invoering van Terwee bij een 
bepaald aantal slachtoffers, kan per arrondissement een staatje worden opgesteld. 
Per activiteitencluster is een norm gesteld ten aanzien van de tijdsbesteding. In 
onderstaande noten is aangegeven op basis van welke argumenten deze normen zijn 
gekozen. Daarbij moeten wij voorop stellen dat de normen zijn afgeleid van de 
aangetroffen situatie en niet noodzakelijkerwijs de meeste effectieve en efficiënte 
situatie. Omdat de gegevens over de aangetroffen situatie de enige gegevens zijn 
waarover wij beschikken, denken wij dat de berekening toch een aardige indicatie 
geeft. 

27  De gekozen normen voor registratie en informatie betreffen de aangetroffen tijdsbesteding in Dordrecht. Omdat de 

werkwijze in de situatie pré- en post-Terwee niet substantieel verschilt is dezelfde norm gehanteerd. 

23  Omdat de werkwijze bij schadebemiddeling wel sterk verschilt in de pré- c.q post-Terwee situatie worden hier verschillende 

normen gehanteerd. Pré-Terwee: de aangetroffen tijdsbesteding per 100 slachtoffers in Den Bosch. Deze aangetroffen 

tijdsbesteding komt ook in de buurt van de situatie in Den Haag. In beide gevallen was sprake van een nog minimale 

uitvoering van de activiteiten. 

Post-Terwee: de aangetroffen tijdsbesteding in Dordrecht in de post-Terwee situatie (een redelijk uitgekristalliseerde en 

reeds enige tijd beproefde werkwijze). 
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29  Bij zorg moet onderscheid worden gemaakt tussen een klein parket en een groot parket. 

Voor het kleine parket is de aangetroffen tijdsbesteding in Dordrecht (nameting) gehanteerd als norm, gezien het feit dat 

ook daar dit aspect qua werkwijze en niveau redelijk uitgekristalliseerd en beproefd is. Voor een groot parket wordt deze 

norm met 3 vermenigvuldigd, omdat een groot parket als Den Bosch ongeveer driemaal zoveel slachtoffers (dus ook 

gesprekken in emstige zaken) te verwerken krijgt. 

39  Bij overleg moet onderscheid worden gemaakt tussen een klein en een groot parket, en tussen de situatie pré-en post-

Terwee. 

Bij post-Terwee wordt uitgegaan van het overleg dat rondom de invoering nodig is. Bij een (in een later stadium) 

gestabiliseerde situatie kan dit weer dalen. 

De normen zijn een benadering, afgeleid uit de in de praktijk aangetroffen situatie bij de 4 onderzochte parketten. 
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Pré-Terwee 	 Post-Terwee  

Huidige aantal slo per maand (164) 	 Theoretisch aantal slo per maand (1432) 

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm fte per 100 slo 	Eta 	 Cluster 	Norm fte oer 100 SiQ 	Eta 
per maand 	 per maand  

17 Registratie 	 0,17 	 0,28 	Registratie 	 0, 	 2,40 
10 Informatie 	 0,10 	 0,16 	Informatie 	 0, 	 1,40 

 Schadebemiddeling 	 0,07 	 0.11 	Schadebemiddeling 	 0,37 5.2.2 
Subtotaal 	 0,55 	Subtotaal 	 9,00 

Zorg 	 Groot parket 	 0,39 	Zorg 	 Groot parket 	 0,39 

Overleg 	 Groot parket 	 0,50 	Overleg 	 Groot parket 	 1,00  

Totaal fte 	 1,44 	Totaal fte 	 10,39  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee (8,95) 

Pré-Terwee 	 Post-Terwee  

Huidige aantal slo per maand (167) 	 Theoretisch aantal slo per maand (422) 

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm fte Der 100 slo 	Els 	 Cluster 	Norm fte per 100 slo  
per maand 	 per maand  

17 Registratie 	 0,17 	 0,28 	Registratie 	 0, 	 0,72 
Informatie 	 0,10 	 0,17 	Informatie 	 0,10 	 0,42 

Schadebemiddeling 	 0,07 	 0.11 	Schadebemiddeling 	 0,37 	 Lie 
Subtotaal 	 0,56 	Subtotaal 	 2,70 

Zorg 	 Klein parket 	 0,13 	Zorg 	 Klein parket 	 0,13 

Overleg 	 Klein parket 	 0,17 	Overleg 	 Klein parket 	 0,50  

Totaal fte 	 0,86 _ Totaal fte 	 3,33  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee (2,47) 

Tabel 5.4: 

'Doorkijk' naar werklast per arrondissement 

Voor de vier onderzochte arrondissementen levert de berekening met deze normen 
bij het theoretisch aantal slachtoffers het volgende beeld op: 

'Doorkiik' toekomstige werklast Den Bosch 

Tabel 5.5: 'Doorkiik toekomstige werklast Dordrecht 
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Pré-Terwee 	 Post-Terwee  
Huidige aantal slo per maand (249) 	 Theoretisch aantal slo per maand (2000) 

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm fte oer 100 slo 	Ete 	 Cluster 	Norm fte per 100 sla 	Ete 
per maand 	 per maand  

Registratie 	 0,17 	 0,42 	Registratie 	 0,17 	 3,4 

Informatie 	 0,10 	 0,25 	Informatie 	 0,10 	 2,0 

Schadebemiddeling 	 0,07 	 0,17 	Schadebemiddeling 	 0,37 	 LA 

Subtotaal 	 0,84 	Subtotaal 	 12,8 

Zorg 	 Groot parket 	 0,39 	Zorg 	 Groot parket 	 0,39 

Overleg 	 Groot parket 	 0,50 	Overleg 	 Groot parket 	 1,00  

Totaal fte 	 1,73 	Totaal fte 	 14,19  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee (12,46) 

Pré-Terwee 	 Post-Terwee  
Huidige aantal slo per maand (18) 	 Theoretisch aantal slo per maand (273) 

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm fte oer 100 slo 	Etti 	 Cluster 	Norm fte oer 100 slo 	Etc 
per maand 	. 	 per maand  

17 Registratie 	 0,17 	 0,030 	Registratie 	 0, 	 0,46 
10 Informatie 	 0,10 , 	 0,018 	Informatie 	 0, 	 0,27 

0,37 ' Schadebemiddeling 	 0,07 	 0.013 	Schadebemiddeling 1..111 

Subtotaal 	 0,061 	Subtotaal 	 1,74 

Zorg 	 Klein parket 	 0,13 	Zorg 	 Klein parket 	 0,13 

Overleg 	 Klein parket 	 0,17 	Overleg 	 Klein parket 4 	 0,50  

Totaal fte 	 0,361 	Totaal fte 	 2,37  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee (2,01) 

Tabel 5.6: 'Doorkijk' toekomstige werklast Den Haa 

Tabel 5.7: 'Doorkijk toekomstige werklast Assen 
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5.5. Conclusies en aanbevelingen 

De werklastwijzigingen in de pilot-arrondissementen zijn niet zonder meer toe te 
schrijven aan de invoering van de wet Terwee. 
Daar waar de werklast ook in de controle-arrondissementen is toegenomen, kan dit 
worden toegeschreven aan de toename van het aantal geregistreerde slachtoffers en 
een verdere invoering van de richtlijn Vaillant. Ook ontstaan verschillen in werklast 
tussen de arrondissementen door andere werkwijzen en efficiencyverschillen. Hier 
liggen beleidskeuzen van de afzonderlijke arrondissementen aan ten grondslag. 

Dit neemt niet weg dat ook de wet Terwee ten aanzien van een aantal subactiviteiten 
heeft geleid (of kan leiden) tot een toename in de werklast. 
De nadruk die de wet en richtlijn Terwee op een zorgvuldige behandeling van het 
slachtoffer leggen, is binnen de pilot-arrondissementen voor een deel vertaald in 
specifieke procedures, met name op administratief vlak. Op het executie-traject na, 
waarvoor in de toekomst een verzwaring in werklast is te verwachten indien het aantal 
zaken in het executie-traject toeneemt, kan gesteld worden dat slachtofferzorg 
geïntegreerd is in de werkwijze van het OM. 
Voor een deel echter krijgt ook de eigen interpretatie van betrokken functionarissen 
ruimte en is nog een ontwikkelproces gaande. Dit geldt met name voor de OvJ's en 
secretarissen, ten aanzien van bijvoorbeeld het voeren van gesprekken, het nemen 
van de beslissing en de zittingsvoorbereiding. 
Binnen en tussen de arrondissementen loopt de tijdsbesteding van de individuele 
officieren en secretarissen uiteen. Er is geen significant verschil tussen de controle-
arrondissementen en de pilot-arrondissementen. 

Indien ook gekomen wordt tot een meer éénduidige en uitgebreidere aanpak van 
slachtofferaspecten bij de beslissing en de zittingsvoorbereiding - aandachtspunten 
die nu nog niet overal even ver zijn ontwikkeld - dan zal de werklast ook voor de 
officieren en secretarissen (verder) toenemen. Dit vereist echter aandacht in de 
aansturing en motivatie van betrokken functionarissen. 

Overigens is aandacht voor het slachtofferaspect bij de beslissing ook vanuit een 
andere optiek van belang, namelijk vanuit de idee van de richtlijn dat 
schadebemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces vorm krijgt. 
Naarmate het OM er beter in slaagt het aantal OM-afdoeningen te vergroten zal de 
werklast in het zittings- en eventueel het executie-traject kunnen afnemen (hetgeen 
op kan wegen tegen de extra tijd van het afhandelen van de OM-afdoening). 
Een nog grotere ontlasting van het justitieel apparaat zou ontstaan, indien het OM er 
via netwerkvorming in zou slagen de politie organisatie-breed aan te zetten tot meer 
slachtofferzorg. Zoals aangegeven in het hoofdstuk omtrent de politie vereist dit nog 
een grote omslag. 

In enige mate zijn al wel effecten merkbaar van afstemming tussen de politie en het 
OM. Zo is in zowel Den Bosch als Dordrecht afgesproken dat de politie overtredingen 
niet zonder meer doorstuurt. Op deze manier wordt de stroom zaken bij het OM niet te 
groot (door zaken die toch veelal via de verzekering zijn af te handelen). 
Effect van overleg met de politie is ook in bijvoorbeeld Den Haag merkbaar. Na rappel 
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Aangetroffen situatie 	Doorkijk naar toekomst op basis van 

— 	normstelling (afgerond)  

Voormeting 	Nameting 

Den Bosch 	 2,3 fte 	 3,5 fte 	 10,4 fte 

Dordrecht 	 1,6 fte 	 1,3 fte 	 3,3 fte 

Den Haag 	 1,7 fte 	 1,8 fte 	 14,2 fte 

Assen 	 0,3 fte 	 0,4 fte 	 2,4 fte 

door het OM is het aantal volledig ingevulde politiepv's (pv met politiebrief) 
toegenomen. 

Zoals uit het kwantitatieve overzicht blijkt (tabel 5.1) is het aantal zaken een bepalende 
factor voor de werklast. Uit de onderstaande tabel wordt extra duidelijk in welke mate 
de werklast aan slachtofferzorg bij het OM zou toenemen indien alle opgehelderde 
misdrijfzaken met een slachtofferaspect binnen het OM zouden worden behandeld 
als slachtofferzaak. Het huidige aantal geregistreerde slachtoffers zit nog ver onder 
het niveau van het geschat aantal slachtoffers in theorie. 
In de pilot-arrondissementen is het aantal theoretische slachtoffers (en daarmee de 
werklast) ongeveer 3x zo hoog als in de huidige situatie. In de controle-
arrondissementen is dit verschil nog groter. 

Tabel 5.8: Samenvattend overzicht werklast OM 

Naast het efficiënter maken van het slachtofferproces (hetgeen na verloop van tijd 
waarschijnlijk is ingebed) is het derhalve van belang dat eerder in het proces een 'zeef' 
zit bij de politie en hulpverleningsorganisaties zoals het Buro Slachtofferhulp. 



6. Rechtbank en tweede aanleg 

6.1. Terwee bij de rechtbank en in de tweede aanleg 

Hoewel de wet Terwee zich specifiek richt op de politie en het OM, bevat zij 
elementen die direct van invloed zijn op de rechtbank. Nu ook overtredingen zijn 
meegenomen in de wet kunnen ook kantongerechten betrokken worden. 
Mocht er in beroep worden gegaan tegen de uitspraken, dan worden zaken in tweede 
aanleg (na verwerking op het parket van de Procureur Generaal) bij het Gerechtshof 
behandeld. 
Aangezien de meeste slachtofferzaken betrekking hebben op misdrijven en nog 
nauwelijks ervaring is opgedaan met Terwee in de tweede aanleg, richt dit hoofdstuk 
zich met name op de rechtbank. 

De belangrijkste verschuiving in de werkwijze door de invoering van Terwee heeft 
betrekking op het feit dat slachtoffers zich al voorafgaand aan de zitting benadeelde 
partij (bp) kunnen stellen en niet meer op de zitting hoeven te verschijnen. Een 
directe confrontatie op de zitting tussen slachtoffer en verdachte blijft daarmee uit. 

6.2. Terwee in praktijk bij de rechtbank 

Terwee is nog maar relatief kort in de praktijk ingevoerd. Gezien de doorlooptijd van 
zaken in het voortraject van de zitting, is tijdens de onderzoeksperiode dan ook nog 
maar weinig ervaring opgedaan met Terwee bij de rechtbanken. 
De werklasteffecten zijn dan ook nog niet uitgekristalliseerd. 

Wat betreft de werkwijze is relatief weinig verandering opgetreden ten opzichte van 
de werkwijze voor invoering van Terwee. 
Ten aanzien van de zittingsvoorbereiding door de griffie en griffier zijn ten opzichte 
van de voormeting geen veranderingen opgetreden in de werkwijze. Alle zaken 
werden en worden gecontroleerd op slachtofferaspecten (in de niet Terwee-situatie 
geldt dit ook voor zaken waarbij uiteindelijk blijkt dat het slachtoffer niet verschijnt). 

De enige echte verandering die is opgetreden betreft de mogelijkheid voor 
slachtoffers om zich voorafgaand aan de zitting benadeelde partij te stellen. Aandacht 
voor slachtofferaspecten in het zittingstraject is daarmee niet meer afhankelijk van het 
verschijnen van het slachtoffer. Indien de benadeelde partij niet aanwezig is, wordt op 
basis van de informatie van het voegingsformulier een uitspraak gedaan. De 
tijdsbesteding die daarmee gemoeid is, is geringer dan de tijdsbesteding bij een bp 
die aanwezig is. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de rechter en met name de 
griffier. 

Naast een verandering in werkwijze kan Terwee onder meer leiden tot een wijziging in 
het aantal zaken. De veronderstelling is dat een groter aantal slachtoffers dan 
voorheen zich benadeelde partij zal stellen, omdat zij nu niet meer hoeven te 
verschijnen op de zitting. In hoeverre dit effect zich in de praktijk zal voordoen, moet 
nog blijken. Wel is door telling van de zittingslijsten in de pilot-arrondissementen een 
daling van het verschijningspercentage geconstateerd van 40% naar 20%. 
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Daarnaast is een toename in het aantal zaken mogelijk gezien het feit dat er geen 
maximum meer is gesteld aan de vordering en door de mogelijkheid om de vordering 
te splitsen in een eenvoudig en moeilijk deel. 
De uiteindelijke invloed op de werklast is afhankelijk van de resultante van enerzijds 
de verminderde tijdsbesteding per (niet verschenen) bp en anderzijds de wijziging in 
het aantal zaken. 

Kanton 

In bovenstaande is al opgemerkt dat bij de kantongerechten nog nauwelijks ervaring is 
opgedaan met Terwee-zaken. Dit is te verklaren uit de afspraak tussen politie en OM 
eerder in het traject, dat overtredingen alleen in uitzonderingsgevallen als 
slachtofferzaak worden opgenomen, hetgeen niet overeenkomstig de richtlijn is. De 
richtlijn geldt immers voor alle strafbare feiten, dus ook voor overtredingen. 

6.3. Terwee in praktijk in tweede aanleg 

Zowel voor het ressort Den Bosch als het ressort Den Haag geldt, dat de werkwijze ten 
aanzien van slachtofferzorg in het kader van Terwee nog verder moet worden 
ontwikkeld. Een verandering is dat het executie-traject wordt opgestart in het kader 
van de 'nieuwe Terwee-uitspraken. De grote stroom Terwee-zaken moet nog op 
gang komen. De Terwee-zaken uit de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht die 
tot nog toe zijn binnen gekomen bij het hof zijn (vrijwel) op de zelfde wijze 
afgehandeld als de Vaillant-zaken. 

Gezien de geringe ervaring die bij de hoven is opgedaan met Terwee-zaken bestaat 
nog geen goed inzicht in de daadwerkelijke effecten van de invoering van de wet. De 
werklast zal sterk afhangen van de doorstroom van zaken uit de eerste aanleg naar de 
tweede aanleg. Hierbij is goede aanlevering van slachtoffergegevens van belang. Bij 
de beslissing om in beroep/cassatie te gaan, dient de OvJ de belangen van het 
slachtoffer mee te wegen. 
Verandering in werklast ten gevolge van verandering in werkwijze zal afhangen van 
nog te nemen beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld over de inrichting van het 
werkproces. De werklasttoename in het executie-traject zal van beperkte duur zijn 
(invoering Strabis). 

Vanwege de nog geringe ervaring met Terwee in de tweede aanleg en het ontbreken 
van kwantitatieve gegevens, richt het vervolg van dit hoofdstuk zich op de werklast bij 
de rechtbank. 
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Den Bosch 	 Dordrecht 	 Den Haag 	 Assen  

Voormeting 	 Voormeting 	Voormeting 	YDDIM121139. 
- griffiers 	 0,038 	 0,068 	 0,044 	 0,052 

- mw. strafgriffie 	0,018 	 0,027 	 0,033 	 0,025 

- rechters 	 =II 	 9-12fi 	 0.021 	 0.027 

Totaal (afgerond) 	0,07 	 0,13 	 0,1 	 0,1 

	

Nameting 	 NEyneting 	Nameting 	 Nameting 
- griffiers 	 0,074 	 0,016 	 0,135 	 0,097 

- mw. strafgriffie 	0,061 	 0,011 	 0,061 	 0,045 

- rechters 	 0.037 	 0.010 	 0.065 	 0.05Q 

Totaal (afgerond) 	0,17 	 0,04 	 0,26 	 0,19 

In fte 

Dordt 	DB  

a. Totaal aangetroffen wijziging in werklast ten opzichte van 	 - 0,09 fte 	0,1 fte 

voormeting  

b. Wijziging werklast door veranderde werkwijze siachtofferzorg 

Wijziging werkwijze 	 Will.i9hallt1~09 	Aaptal p.m. 	Totale tijg 

Mogelijkheid dat bp niet op 	Dordrecht: 	Winst van 4 min, indien bp 	8 	 -32 minuten 	-0,005 

zitting verschijnt 	 Den Bosch: 	niet verschijnt 	 33 	 - 120 minuten 	fte 	-0,02 fte 

c. Overige wijziging werklast (a. minus b.) 	 - 0,085 	0,1211e 

fte 

6.4. Werklast Rechtbank 
Door tijd toe te rekenen aan de uitgevoerde slachtofferactiviteiten is de werklast voor 
die betreffende activiteiten berekend in (te. 

Tabel 6.1: Totale aanaetroffen werklast per functiecategorie in fte 

Tabel 6.2: 

Hieronder wordt het beeld gepresenteerd zoals dat in de onderzoeksperiode is 
aangetroffen. 

De totale belasting voor de rechtbanken per arrondissement in de nameting loopt van 
0,04 fte tot 0,26 (te. Dit is dus een te verwaarlozen extra werklast. 

Op basis van de beschikbare gegevens geeft onderstaand schema een overzicht van 
de wijzigingen in de werklast die is opgetreden. 

Aanaetroffen werklasteffecten Rechtbank 

De wijzigingen die zijn opgetreden in de werklast zijn nauwelijks te wijten aan 
wijzigingen in de werkwijze ten opzichte van de voormeting. De opgetreden 
werklasteffecten zijn volledig toe te schrijven aan veranderingen in de aantallen 
zaken. 
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De daling in Dordrecht is een gevolg van de daling die is opgetreden in het aantal 
benadeelde partijen dat zich heeft gevoegd. Dit komt ook naar voren in onderstaande 
tabel: 

Pen Bosch 	Dordrecht 
voor (.3 mndl 

- aantal verschenen bp's (40%) 	 30 	 64 , 
na (3 mndl 
- aantal teruggestuurde voegingsform. 	112 	 31 

wiiziging 	 273% 	 - 55% 

Het aantal teruggestuurde voegingsformulieren in de nameting bedraagt zowel in Den 
Bosch als Dordrecht ongeveer 8% van het totaal aantal in ISIS ingeschreven 
slachtoffers (bij het OM). 

De veronderstelling dat het aantal benadeelde partijen toeneemt nu het niet meer 
verplicht is om op zitting te verschijnen gaat in Dordrecht derhalve niet op. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de werklast in de controle-arrondissementen is 
toegenomen. Aangezien daar geen wijzigingen zijn opgetreden in de werkwijze is 
ook daar de stijging van de werklast te wijten aan het toenemend aantal zaken. Hieraan 
kunnen dus andere redenen ten grondslag liggen dan Terwee, zoals bijvoorbeeld 
een autonome groei. 

Indien zich echter wel een sterke stijging in het aantal zaken voordoet, zoals in Den 
Bosch het geval is, neemt de tijdsbesteding weliswaar per niet verschenen bp af, maar 
de totale tijdsbesteding neemt toe. De toename in tijdsbesteding werkt nog eens 
extra door als bp's toch nog verschijnen. Met een verschijningspercentage van 40% 
verschenen in de voormeting in Den Bosch 30 bp's. Ondanks het feit dat het 
verschijningspercentage is gedaald tot 20%, zijn in de nameting toch ook 22 
benadeelde partijen verschenen. 

6.5. 'Doorkijk' naar toekomstige werklast rechtbank 

In het algemeen is het nog te vroeg om onderbouwde uitspraken te kunnen doen 
over de werklast ten gevolge van Terwee bij de rechtbank. Daarvoor is nog te weinig 
ervaring opgedaan. 

Zoals gezegd is de werklast bij de rechtbank ten aanzien van slachtofferaspecten nog 
te verwaarlozen. De totale belasting voor de rechtbanken bedraagt tussen de 0,04 fte 
en 0,26 fte. Hierin kan echter verandering komen. Een stijging van het aantal zaken 
ten gevolge van Terwee en hogere percentages benadeelde partijstellingen kunnen 
de werklast beïnvloeden. 

Daarom kan voor wat betreft het aantal zaken ook een berekening worden gemaakt 
voor wat in theorie ter zitting zou kunnen komen. 
Daarbij wordt dan uitgegaan van het aantal misdrijfzaken dat bij het parket wordt 
ingeschreven (zie hoofdstuk 5.4) en het daarin voorkomende aantal slachtoffers. 
Vervolgens wordt daarop het in de praktijk waargenomen percentage slachtoffers dat 
zich bp stelt losgelaten (ten tijde van het onderzoek lag dit op ongeveer 8% van het 
aantal geregistreerde slachtoffers). Dit is in onderstaande tabel gedaan. 
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Theoretisch aantal slo's 	Percentage bp-stellingen 	Theoretisch aantal slo's 
bij OM per maand 	 rechtbank per maand  

Den Bosch 	 1432 	 8% 	 115  

Dordrecht 	 422 	 8% 	 34 	 _ 
Den Haag 	 2000 	 8% 	 160  

Assen 	 273 	 8% 	 22 

Gemeten werklast per 	Werkelijk aantal 	Werklast per 100 
maand 	bp-stellingen per maand 	voegingen per maand  

Den Bosch 	 0,17 	 37 	 0,46  

Dordrecht 	 0,04 	 10 	 0,4 

Norm per 100 	Theoretisch aantal 	 Fte 
bp-stellingen per 	bp-stellingen per 

maand 	 maand  

Den Bosch 	 0,45 	 115 	 0,52  

Dordrecht 	 0,45 	 34 	 0,15  

Den Haag 	 0,45 	 160 	 0,72  

Assen 	 0,45 	 22 	 0,1 

Als voorbeeld worden ook Den Haag en Assen gepresenteerd, als ware in deze 
arrondissementen Terwee ook al ingevoerd. 

Tabel 6.3: Theoretisch aantal slachtoffers per maand 

Om vervolgens een norm te bepalen (in fte per 100 bp-stellingen per maand) kan 
worden aangesloten bij de gegevens uit de nameting. 

Tabel 6.4: Werklast per 100 voegingen per maand 

Gezien het grotere aantal waarnemingen zou Den Bosch als norm kunnen worden 
genomen, afgerond op 0,45 fte per 100 bp-stellingen. Gebruikmakend van deze 
norm kan dan het aantal fte's worden bepaald bij het theoretisch aantal te behandelen 
slachtoffers en een percentage van slachtoffers dat zich bp stelt van 8%. 

Tabel 6.5: 'DoorkW naar toekomstige werklast (bp stelling 8% 

In bovenstaande tabel is dus weergegeven wat in theorie bij het huidige percentage 
van bp-stellingen aan werklast te verwachten is. Dit zal variëren tussen de 0,1 fte voor 
een klein arrondissement tot 0,72 fte voor een groot arrondissement. 

Om de invloed van het voegingspercentage te illustreren volgt hieronder een zelfde 
overzicht, waarbij wordt uitgegaan van een percentage bp-stellingen van 14%. 
Dossieronderzoek heeft uitgewezen dat 14% van de slachtoffers de wens om zich te 
voegen heeft aangegeven (Bron: Junger en Van Hecke, 1988, pagina 78). 

Onze verwachting is overigens dat dit percentage in de toekomst zal stijgen, onder 
meer als de mogelijkheid tot schadevergoeding grotere bekendheid krijgt. 

51 



Theoretisch aantal slo bij 	Percentage 	Theoretisch 	Norm per 100 	Fte 31  
OM per maand 	bp-stellingen 	aantal 	bp-stellingen 

14% 	bp-stellingen 	per maand  

Den Bosch 	 1432 	 14% 	 200 	 0,45 	 0,90 
Dordrecht 	 422 	 14% 	 e) 	 0,45 	 0,27 

Den Haag 	 2000 	 14% 	 280 	 0,45 	 1,26 
, Assen 	 273 	 14% 	 33 	 0,45 	 0,17 

Tabel 6.6: 'Doorkijk' naar toekomstige werklast (bp  stelling 14% 

De werklast kan in dat geval oplopen naar 0,17 fte voor een klein arrondissement tot 
1,26 fte voor een groot arrondissement. 

6.6. Conclusie en aanbevelingen 

De invloed van Terwee op de werklast wordt bepaald door het aantal zaken dat op 
zitting wordt behandeld en het aantal slachtoffers dat tijdens de zitting verschijnt. 

Enerzijds kan de grotere bekendheid van Terwee leiden tot een toename van het 
aantal slachtoffers dat zich benadeelde partij stelt. In een situatie waarin de bps niet 
verschijnen op de zitting betekent dit per bp een tijdwinst van 4 minuten (van 7,5 min. 
bij een verschenen bp naar 3,5 min, indien deze niet verschijnt). In een situatie waarin 
geen enkele bp zou verschijnen, zou het aantal zaken ten opzichte van de 
voormeting kunnen verdubbelen, zonder gevolgen voor de werklast. 

Zodra de benadeelde partijen toch op zitting verschijnen, zal deze winst evenwel 
verloren kunnen gaan. In de pilot-arrondissementen is een daling van het 
verschijningspercentage aangetroffen van 40% naar 20%. Indien echter het lagere 
verschijningspercentage van 20% betrekking krijgt op een hoger aantal 
binnengekomen zaken zal het aantal zaken op zitting uiteindelijk toch ook toenemen. 
Op dit moment is nog moeilijk te constateren of de werklast inderdaad zal 
doorschieten in deze richting, hoewel de verwachtingen wel deze richting in gaan. In 
Den Bosch heeft een dergelijke stijging zich al wel voorgedaan, in Dordrecht was 
tijdens de nameting sprake van een daling van het aantal benadeelde partijen en de 
werklast. 

Eén van de doelstellingen van Terwee is om in een zo vroeg mogelijk stadium 
schadebemiddeling tot stand te brengen. Als afgeleide hiervan zou de werklast bij de 
rechtbank kunnen afnemen (en daarmee ook de werklast in het executie-traject). 
Zoals eerder aangegeven is het dan ook van belang dat in eerdere fasen in het traject 
al zoveel mogelijk afstemming plaats vindt tussen netwerkpartners. 

31  De hier genoemde gegevens wijken enigszins af van de berekening in deelrapport II (afrondingsverschil ten aanzien van 

norm per 100 bp-stellingen) 
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7. Buro Slachtofferhulp 

7.1. Terwee en het Buro Slachtofferhuip 

De aard van de werkzaamheden van de buro's slachtofferhulp wordt niet gewijzigd 
door de invoering van de wet en richtlijn Terwee. Wel wordt van de buro's in de pilot-
arrondissementen een actievere opstelling verwacht ten aanzien van 
schadebemiddeling. 

7.2. Terwee in de praktijk 

Om inzicht te krijgen in de werklast van de buro's slachtofferhulp is besloten 
aanvullende registratie op te zetten. Deze registratie is op vrijwillige basis bijgehouden 
door buro's uit zowel de pilot-arrondissementen als arrondissementen waar Terwee 
nog niet is ingevoerd. Deze laatste groep fungeert daarmee als controlegroep. 

De invoering van de wet en richtlijn Terwee heeft in de pilot-arrondissementen effect 
gehad in de zin dat de buro's slachtoffers, die hebben aangegeven contact met het 
buro te wensen of daar geen bezwaar tegen hebben, zelf actiever benaderen en 
informeren. Ook is de gemiddelde tijdsbesteding bij het eerste contact toegenomen 
door Terwee, nu actief uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van het verhalen 
van de schade (per contact is dit 5 minuten extra). Tegelijkertijd blijkt echter dat de 
invulling die de verschillende buro's aan het begrip schadebemiddeling geven, ook 
binnen arrondissementen, sterk uiteenloopt. Dit geldt ook voor het aantal zaken 
waarvoor schadebemiddeling in het kader van Terwee wordt gedaan en de 
tijdsbesteding. Gemiddeld bedraagt de tijdsbesteding aan een schadebemiddeling 
iets meer dan een uur (tussen de 61 en 65 minuten). 
Dit lijkt er op te duiden dat specifieke 'buro'-kenmerken, zoals het beleid ten aanzien 
van slachtofferzaken, zeer bepalend zijn voor de werklast. Dit is verklaarbaar gezien de 
decentrale structuur van de buro's, waarbij men voor een deel afhankelijk is van 
vrijwilligers. Daarnaast moet worden bedacht dat - in tegenstelling tot voor de politie en 
het OM - geen specifieke richtlijn is opgezet in het kader van Terwee over de invulling 
van het werk. 

De mate waarin de buro's zelf een actief beleid voeren ten aanzien van slachtoffers is 
bepalend voor het aantal zaken en daarmee de werklast. In Den Bosch is het totaal 
aantal contacten met slachtoffers dan ook gestegen ten gevolge van onder meer de 
actieve benadering van slachtoffers. 
Daarnaast zijn de inzet en het beleid van de organisaties aan de basis (politie, 
reclassering) bepalend voor het aantal slachtofferzaken dat bij de buro's terechtkomt. 
Omdat met name de politie te maken heeft met de reorganisatie, is op dit moment nog 
moeilijk te zien of er werkelijk een toename van het aantal slachtoffers is. 
Het succes van Tetwee bij de buro's voor slachtofferhulp zal al met al afhangen van de 
doorsluisfunctie vanuit de basis en de wijze waarop de buro's inhoud kunnen geven 
aan de bemiddelingsactiviteiten. Met name de aansturing en ondersteuning van de 
vrijwilligers door de Terwee-functionarissen zal hierbij van belang zijn. 
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Den Bosch 	 Dordrecht 	 Controlegroep 

totaal voor 6 buro's 	totaal voor 2 buro's 	totaal voor 3 buro's 

- Vrijwilligers 	 3,52 	 0,24 	 2,02 

- Administratie 	 0,22 	 - 	 0,01 

- Coördinator 	 0,54 	 0,08 	 0,04 

- Terwee-funct. 	 1,97 	 1,18 	 - 

- Totaal 	 6,25 	 1,50 	 2,07 

1992 	 1993  

Den Bosch (6 buro's) 	 42 	 115 

Dordrecht (2 buro's) 	 4 	 4 

Controlegroep (3 buro's) 	 51 	 85 

7.3. Werklast Buro Slachtofferhulp 

De gegevens over de aangetroffen werklast in het kader van schadebemiddeling zijn 
in onderstaand schema samengevat. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor de 
buro's slachtofferhulp verreweg de meeste tijd gaat zitten in het cluster zorg, dat hier 
verder buiten beschouwing is gelaten vanwege het feit dat deze emotionele hulp 
geen extra werk met zich meebrengt ten gevolge van Terwee, maar binnen de 
reguliere werkzaamheden van de buro's valt. 

Tabel 7.1: Aanoetroffen werklast buro's slachtofferhulp (in fte 

7.4. Doorkijk naar de toekomstige werklast 

Te constateren valt dat de Terwee-activiteiten (schadebemiddelingen) het meest 
worden opgepakt in het arrondissement Den Bosch (alhoewel ook de controlegroep 
een actief beleid voert). Onderstaande tabel illustreert dit ook. 

Tabel 7.2: Aantal schadebemiddelingen per maand 

Het aantal in Den Bosch uitgevoerde schadebemiddelingen van 115 per maand is 
26% van het aantal bij het OM geregistreerde slachtoffers per maand (443). Dit is hoog 
te noemen. 
De werklast, zoals aangegeven voor het totaal van de buro's slachtofferhulp in het 
arrondissement Den Bosch (tabel 7.1), geeft dan ook een aardige eerste indicatie van 
de werklast die bij de invoering van Terwee in een dergelijk arrondissement te 
verwachten is (uiteraard bij een actief beleid). 

7.5. Conclusies en aanbevelingen 

De invoering van de wet en richtlijn Terwee heeft in de pilot-arrondissementen effect 
gehad in de zin dat een actiever beleid is gevoerd bij de benadering van slachtoffers. 
Ook is de gemiddelde tijdsbesteding bij het eerste contact toegenomen door 
Terwee, nu actief uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van het verhalen van 
de schade. 
Tegelijkertijd blijkt echter dat de invulling die de verschillende buro's geven aan het 
begrip schadebemiddeling, ook binnen arrondissementen, sterk uiteenloopt. Dit 
geldt ook voor het aantal zaken waarvoor schadebemiddeling in het kader van Terwee 
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wordt gedaan en de tijdsbesteding. 
Dit lijkt er op te duiden dat specifieke 'buro'-kenmerken, zoals het beleid ten aanzien 
van slachtofferzaken, zeer bepalend zijn voor de werklast. Dit is verklaarbaar gezien de 
decentrale structuur van de buro's, waarbij men voor een deel afhankelijk is van 
vrijwilligers. Daarnaast moet worden bedacht dat - in tegenstelling tot voor de politie en 
het OM - geen specifieke richtlijn is opgezet in het kader van Terwee over de invulling 
van het werk bij de buro's slachtofferhulp. 

Daarnaast zijn de inzet en het beleid van de organisaties aan de basis (politie, 
reclassering) bepalend voor het aantal slachtofferzaken dat bij de buro's terechtkomt. 
Omdat met name de politie te maken heeft met de reorganisatie, is op dit moment nog 
moeilijk te zien of er werkelijk een toename van het aantal slachtoffers zal zijn door 
Terwee, los van de algemene jaarlijkse toename van het aantal slachtoffers dat zich 
meldt. 
Het succes van Terwee bij de buro's voor slachtofferhulp zal al met al afhangen van de 
verwijsfunctie vanuit de basis (met name vanuit de politie) en de wijze waarop de 
buro's inhoud kunnen geven aan de bemiddelingsactiviteiten. Met name de 
aansturing en ondersteuning van de vrijwilligers door de Terwee-functionarissen zal 
hierbij van belang zijn. 



Nameting (2 mnd) 

Schadebemiddeling 	 Overleg (2 mnd.)  

tijd 	 n 	 gem. tijd  

Drenthe 	 31 uur 	, 15 	 2 uur, 6 min. 	1,5 uren  

Haaglanden 	3 uur 	 3 	 1 uur 	 0 uren  

Dordrecht 	26 uur 	 9 	 3 uur, 12 min. 	2 uren  

Den Bosch 	69 uur 	 89 	 47 min. 	 33 uren (excl. 

adm.) 

8. Reclassering 

8.1. Terwee en de reclassering 

8.2. Terwee in de praktijk 

8.3. Werklast reclassering 

De invoering van de wet en richtlijn Terwee heeft in de pilot-arrondissementen geen 
specifieke wijzigingen in de werkwijze met zich mee gebracht. Wel is er in de pilot-
arrondissementen netwerkoverleg ingevoerd in het kader van Terwee. 

Indien gewenst begeleidt de reclassering de dader bij het nakomen van 
schaderegelingen. Hiertoe wordt in het algemeen contact onderhouden met het buro 
slachtofferhulp. 
Vanuit de netwerk-gedachte van Terwee is het de bedoeling deze contacten te 
stimuleren. Met name in het pilot-arrondissement Den Bosch heeft dit geleid tot een 
relatief grote tijdsbesteding aan overleg. Dit is in Dordrecht minder het geval. 
Overigens wordt in controle-arrondissement Drenthe ook tijd besteed aan overleg. 
Het eigen beleid van de verschillende reclasserings-organisaties is hierin dus 
bepalend. 

Uit de nameting is gebleken dat de totale tijdsbesteding en het aantal schade-
bemiddelingspogingen van de reclassering in de verschillende arrondissementen 
sterk uiteenloopt. Gemiddeld duurt een schadebemiddelingspoging één tot drie uur. 
In schema: 

Tabel 8.1: Aangetroffen tijdsbesteding  reOlasseri  

In de tabel vallen forse verschillen op in tijdsbesteding (in totaal) tussen de 
verschillende bureaus. Zo blijkt Drenthe als controle-arrondissement aanzienlijk meer 
tijd te besteden aan schadebemiddeling dan Den Haag. Den Bosch blijkt als pilot-
arrondissement in totaal significant meer tijd te besteden aan 
schadebemiddelingspogingen dan Dordrecht. Dit geldt eveneens voor het cluster 
overleg. De tijd per bemiddeling is in Den Bosch echter lager. 
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Tijdsbesteding in fte's  

Schadebemiddeling 	Overleg 	 Totaal  

Assen 	 0,16 	 0,01 	 0,17  

Den Haag 	 0,02 	 0,00 	 0,02  

Dordrecht 	 0,13 	 0,02 	 0,15  

Den Bosch 	 0,35 	 0,17 	 0,52 

8.5. Conclusies 

Op basis van de vergelijking tussen de tijdsbesteding aan schadebemiddeling van 
Den Bosch met die van Drenthe, kan niet worden geconcludeerd dat er een toename 
is te constateren in de na-Terweesituatie. Gezien de grootte van het arrondissement 
wordt in Drenthe zelfs relatief meer tijd besteed. 

8.4. 'Doorkijk naar de toekomstige werklast 

Op basis van de gegevens uit de bovenstaande tabel is de aangetroffen werklast uit 
te drukken in fte's. Dit levert het volgende beeld op: 

Tabel 8.2: Aangetroffen werklast reclassering  

Bovenstaande tijdsbestedingen zijn veeleer een momentopname in een 
ontwikkelingstraject en representeren dan ook een nog niet uitgekristalliseerde 
situatie. Daarmee geven ze onvoldoende houvast om een norm (en daarmee een 
doorkijk naar de te verwachten werklast) op te kunnen baseren. 

Op basis van de vergelijking van de werklast van de controle-arrondissementen met 
de pilot-arrondissementen is nog geen duidelijke toename in de werklast te 
concluderen ten gevolge van de invoering van Terwee. Ook is nog onvoldoende 
bekend om een norm voor de benodigde werklast te stellen. 
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9. Buro voor rechtshulp 

9.1. Terwee en het buro voor rechtshulp 

9.2. Terwee in de praktijk 

Het buro voor rechtshulp kan in het proces van slachtofferzorg juridisch advies 
verlenen aan zowel verdachten als slachtoffers. Hier ligt dan ook een raakvlak met de 
wet en richtlijn Terwee. Terwee stelt overigens geen specifieke eisen aan de buro's. 
Ten opzichte van de periode voor invoering van Terwee zijn de taken en activiteiten 
van de buro's dan ook niet essentieel veranderd. 

In de controle-arrondissementen is slachtofferzorg geen prioriteit. Vanwege een 
beperkt budget hebben de buro's hun aandachtsgebieden afgebakend. Zij richten 
zich voornamelijk op vraagstukken ten aanzien van sociale verzekering, arbeidsrecht 
en huurrecht. De werklast in de controle-arrondissementen is dan ook te 
verwaarlozen. De invoering van Terwee in de pilot-arrondissementen heeft in Den 
Bosch en Dordrecht niet geleid tot een zelfde aanpak. Integendeel. In Den Bosch 
hebben de buro's zich teruggetrokken uit het netwerkoverleg. 

In Dordrecht daarentegen is budget en capaciteit (20 uur p.w.) toegekend voor de 
inzet van een jurist met specifieke kennis van slachtofferaspecten. Sindsdien wordt 
expliciet aandacht besteed aan slachtofferzorg. 
Hoewel deze medewerker nog in de beginfase van de activiteiten zit, is (voorzover wij 
af kunnen gaan op de beschikbare cijfers) er een groter aantal zaken dat door het buro 
voor rechtshulp wordt behandeld. 

Wat betreft de verwachtingen voor de werklast in de toekomst kan ook nog rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid voor het buro voor rechtshulp om per 1 
januari 1994 bij de Raad voor rechtsbijstand toevoegingen aan te vragen om 
secundaire hulp/procesbijstand te leveren aan cliënten. Momenteel worden 
slachtofferzaken nauwelijks ingenomen, maar doorverwezen naar bijvoorbeeld 
advocatuur of buro slachtofferhulp. In de toekomst zal echter de mogelijkheid bestaan 
om procesbijstand te leveren in geval van schadevergoeding en zal het buro een 
breder spreekuur gaan verzorgen. Welke effecten deze veranderingen exact hebben 
op de werklast ten aanzien van slachtofferzorg is echter nog niet te voorzien. 
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9.4. Conclusie en aanbeveling 

9.3. Werklast buro voor rechtshulp 

Gezien de geringe aandacht in de controle-arrondissementen is de werklast aan 
slachtofferzorg te verwaarlozen. In Dordrecht is het aanta1 32  zaken en de werklast ten 
aanzien van deze activiteiten toegenomen ten opzichte van de voormeting. De 
slachtofferjurist houdt zich volledig bezig met slachtofferaspecten (overleg en zaken). 
De door hem uitgevoerde activiteiten zijn dan ook volledig toe te schrijven aan de 
invoering van de wet en richtlijn Terwee. Daarnaast zijn in Dordrecht ook andere 
functionarissen van het buro (zijdelings) betrokken bij slachtofferzorg. 

Al met al kost een niet-ingenomen zaak in Dordrecht gemiddeld 20-25 minuten. De 
afgeronde ingenomen zaken hebben gemiddeld 3,5 uur in beslag genomen. 

Slachtofferzorg heeft geen prioriteit bij de buro's voor rechtshulp. De werklast is dan 
ook te verwaarlozen. Uitzondering vormt Dordrecht, waar de beleidskeuze is geweest 
om wel aandacht aan slachtofferaspecten te besteden en hieraan budget is 
toegekend. 

Het is dan ook niet te verwachten dat de invoering van Terwee zonder meer zal leiden 
tot een toename van het aantal slachtofferactiviteiten van de buro's voor rechtshulp. 
Indien dit in het kader van Terwee wel nodig wordt geacht, is het noodzakelijk de 
buro's hier actief in te betrekken en tot duidelijke afspraken te komen over de 
activiteiten die de buro's al dan niet kunnen en willen uitvoeren. 

32  Ten tijde van de voormeting waren alleen gegevens beschikbaar over het aantal zaken met zaakcode 563 Vordering 

beledigde partij'. In de periode augustus-oktober '92 waren dit 9 zaken. In de periode augustus-oktober 1993 zouden 17 

ingenomen zaken onder dezelfde code kunnen vallen. 
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10. Raad voor de kinderbescherming 

10.1. Terwee en de Raad voor de kinderbescherming 

10.2. Terwee in de praktijk 

De Raad voor de Kinderbescherming (RvK) is in het onderzoek betrokken in verband 
met de mogelijke ontwikkelingen betreffende de herziening van het strafrecht voor 
jeugdigen en een daarmee samenhangende uitbreiding van de wet Terwee. 
Schadebemiddeling maakt een beperkt onderdeel uit van de werkzaamheden van de 
raden. 

Zowel in Dordrecht als in Den Bosch ervaren de raden een grotere belangstelling bij 
de politie voor slachtofferaspecten. De reorganisatie van de politie brengt echter ook 
problemen met zich mee. Omdat de verantwoordelijkheden bij de politie nog niet 
duidelijk zijn vastgelegd, is het moeilijk voor de raad om medewerkers bij de politie aan 
te spreken en informatie te krijgen. 

Schadebemiddeling is een nieuwe taak voor de raad in Den Bosch. Voor de Raad 
voor de Kinderbescherming Den Bosch betekent het werken met 
schadebemiddeling dan ook veranderingen in organisatie en werklast. Er zijn speciaal 
2 mensen aangesteld om in deeltijd ervaring op te doen. De raad heeft afspraken met 
andere organisaties (politie, Openbaar Ministerie en buro slachtofferhulp) over de 
taakverdeling gemaakt. 

Ter voorbereiding op de invoering van de wet Terwee heeft de raad in Dordrecht 
sinds september 1991 met schadebemiddeling 'geëxperimenteerd'. In dat kader zijn 
standaardbrieven en overeenkomstformulieren opgesteld om de officieren op de 
hoogte te stellen van het verloop van de zaak. Gebleken is dat het gebruik hiervan 
veel tijd in beslag nam en dat de officieren niet zozeer geïnteresseerd waren in het 
verloop van de zaak, maar in het eindresultaat. Momenteel wordt daarom met 
mondelinge afspraken gewerkt. 

In de controle-arrondissementen zijn geen schadebemiddelingszaken afgehandeld. 
Wel is door de raad in Assen aangegeven dat hieraan behoefte bestaat. 

De Raad voor de Kinderbescherming Dordrecht verwacht dat het afhandelen van 
zaken in de toekomst ingewikkelder zal worden, als meer gebruik zal worden gemaakt 
van de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit betekent dat de raad ook aan 
termijnbewaking moet gaan doen. 

Den Bosch verwacht een groter aantal zaken in de toekomst. Ook verwacht men dat 
de raad de zware zaken zal krijgen, zodat buro HALT de lichtere zaken kan 
behandelen. 
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1 0.3. Werklast Raad voor Kinderbescherming 

Tabel 10.1: Overzicht aantal zaken en tijdsbesteding  
Arrondissement 	 Den Bosch 	 Dordrecht 

1992 1993 	 1992 	1993 

Aantal zaken )  

• 	Binnen gekomen 	 - 	36 	 14 	28 

In behandeling met schadeaspect 	- 	34 - 	27 

- 	 - Succesvol afgehandeld 	 - 	 50% 

I 	 TU(1E:besteding;  
i 

Tijd per zaak 2) - 	7 	 2 	3,5 

Doorlooptijd3) - 	2 	 4,5 	3,5 

Overieg 4) - 	 - 3 	 - 

Schade bedrag 3) 	 -  125 - 6.000 	 -- 	107 - 3.098 
1 
I 	 1) = Stukken 	3) = Maanden 	5) = Gulden 

2) = Uren 	4) = Uren per week 

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de situatie in de pilot-arrondissementen. 
Omdat de controle-arrondissementen geen actief beleid voeren ten aanzien van 
schadebemiddeling zijn geen gegevens opgenomen. 

In Den Bosch werden in 1992 in het kader van Terwee de eerste activiteiten op het 
gebied van schadebemiddeling gestart. In 1992 had dit nog geen concrete resultaten 
tot gevolg. Alle activiteiten in 1993 zijn dan ook te zien als effect van de invoering van 
de wet en richtlijn Terwee. 

In Dordrecht is het aantal binnengekomen zaken sinds de invoering van Terwee sterk 
toegenomen. In 1992 (aanloop naar Tetwee) waren dit er 14, in 1993 waren dit 28 
zaken. 

De gemiddelde tijdsbesteding is iets toegenomen, maar onduidelijk is in hoeverre dit 
aan Terwee is toe te schrijven. Gezien het verschil in tijdsbesteding tussen Den 
Bosch (waar schadebemiddeling nog niet zo lang is ingevoerd) en Dordrecht kan 
geen conclusie worden getrokken over de gemiddelde tijd die nodig is voor een zaak. 

10.4. Conclusies en aanbevelingen 

Terwee heeft er toe geleid dat de raden in Den Bosch en Dordrecht 
schadebemiddelingsactiviteiten zijn gaan uitvoeren. Dit zijn 'nieuwe' taken in hun 
pakket. In beide arrondissementen heeft dit geleid tot een aantal in behandeling 
genomen zaken. In Dordrecht is ten opzichte van vorig jaar zelfs al een toename te 
constateren. Als Terwee landelijk zal worden ingevoerd en ook van toepassing wordt 
op het strafrecht voor jeugdigen, zal dit betekenen dat de raden in het hele land een 
uitbreiding van het takenpakket zullen krijgen. 



11. Buro HALT 

1 1 .1 . Terwee en HALT 

11 . 2 . Terwee in de praktijk 

11 .3. Werklast HALT 

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 buro's toch bij het onderzoek betrokken. 

De HALT buro's hebben ervaring met schadebemiddeling, dus voor HALT is het doel 
van de wet Terwee niet nieuw. HALT-buro's gebruiken de schaderegeling om het 
vandalisme terug te dringen. 

In het kader van ons onderzoek is in elk van de arrondissementen gesproken met een 
vertegenwoordiger van een buro, te weten Helmond (arrondissement Den Bosch), 
Dordrecht, Assen en Den Haag. 

Wat betreft het aantal zaken met een slachtofferaspect is er een groot verschil tussen 
de verschillende buro's. Er is geen verschil te zien tussen de pilot-arrondissementen 
aan de ene kant en de controle-arrondissementen aan de andere kant. In Dordrecht is 
het aantal behandelde zaken toegenomen, in Assen is dit eveneens het geval 

Er is weinig verschil tussen de werkwijze in de pilot-arrondissementen en de controle-
arrondissementen. Dit komt doordat de HALT-buro's al ervaring hadden en hebben 
met schadebemiddeling. 
Wel worden in de pilot-arrondissementen aanvullende activiteiten verricht ten aanzien 
van slachtofferzorg. Zo neemt buro HALT Helmond deel aan de arrondissementale 
stuurgroep. De aandachtspunten die daar naar voren komen worden doorgegeven 
aan collega-buro's in het arrondissement. In Dordrecht is 'schaderegeling' als een van 
de onderwerpen opgenomen in een voorlichtingsbrochure van het buro. 
In de pilot-arrondissementen ervaren de buro's een grotere betrokkenheid bij de 
politie. Tegelijkertijd zijn door de reorganisatie echter minder zaken rechtstreeks naar 
de buro's doorverstuurd. De buro's geven aan dat er bij de politie niet een duidelijk 
aanspreekpunt voor hen is. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van het aantal behandelde zaken bij de 
HALT-buro's waar wij mee hebben gesproken. Per arrondissement is met één buro 
gesproken. 
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Tabel 11.1: Overzicht aantal zaken en tijdsbesteding  

Arrondissement 	 Helmond (DB) 	 Dordrecht 	 Den Haag 	 Assen 

1992 	19936) 	1992 	19936) 	1992 	19927)  19936)  

Aantal zakem l)  

Binnengekomen totaal 	 227 	204 	 249 	202 	 365 	391 	 5 	42 

Binnengekomen m. schade 	 149 	110 	 54 	79 	 77 	61 	 28 

In behandeling 8) - 	22 	 54 	79 	 77 	61 	 5 	28 

Succesvol afgehandeld 	 42 	' 15 	 54 	75 	 76 	56 - 	24 

Tildsbesteding;  

Tijd per zask 2) 	 9,5 	3 	 10 	5-15 	 4 	 5 

Doorlooptijc13) 	 2-4 	 3,5 	 1 	 3 

	

. 	 - 

- 	 - 	 - 

Overleg 4) 	 0 	 0 	15 - 20 	 0 	 5,5 

- 

- 

Schade bedrag 5) 	 178 	 151 	409 	 198 	242 	 135 

- 

- 	 - 

1) = Stukken 	3) = Maanden 	5) -= Guldens 	 7) = Vanaf start buro september 1992 

2) = Uren 	 4) = Uren per week 	6) = Periode 1/1 1993 tot t 3 1/10 1993 	8) = Met schade-aspect 

9) = Aantal jongeren en niet aantal zaken 

11.4. Conclusies 

Uit de tabel blijkt dat van het totaal aantal binnengekomen zaken in de 
arrondissementen Den Bosch en Dordrecht slechts een klein aantal gevallen in 
behandeling wordt genomen vanwege een schade-/slachtofferaspect 33. Veel zaken 
die binnenkomen hebben bijvoorbeeld betrekking op baldadigheid van jeugd 
(bijvoorbeeld lawaaioverlast) waar niet direct een slachtofferaspect aan zit, of waarvan 
de gedupeerden geen vergoeding nodig achten. In Assen is het verschil tussen het 
totaal aantal binnengekomen zaken en het aantal zaken met een schadeaspect 
minder groot. De stijging in Dordrecht kan gezien worden als het effect van Terwee, 
terwijl de stijging in Assen te wijten is aan andere oorzaken. 

Terwee heeft niet zozeer effect gehad op de werkwijze van de buro's HALT. 
Schadebemiddeling heeft altijd al onderdeel uitgemaakt van het takenpakket. Gezien 
de ervaringen in Dordrecht zou geconcludeerd kunnen worden dat het aantal 
behandelde zaken met een slachtofferaspect is toegenomen door Terwee. Tegelijk 
moet de kanttekening worden gemaakt dat ook in Assen een stijging is te zien. Het 
aantal zaken met een slachtofferaspect dat wordt behandeld door de buro's HALT is 
dan ook niet alleen beïnvloed door Terwee, maar ook door andere (onbekende) 
oorzaken, zoals bijvoorbeeld werkwijzeverschillen tussen de (decentraal opgezette) 
buro's. 

33  Het aantal in behandeling genomen zaken in Helmond is opvallend laag. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit voor een 

deel een definitiekwestie is. Eenvoudige zaken, waarbij geringe inspanning wordt gepleegd in het kader van 

schadebemiddeling worden namelijk niet als zodanig geregistreerd. 
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