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1. Inleiding 

1.1 	Achtergrond 

1.2 	Gevolgde aanpak 

In het kader van het evaluatie-onderzoek van de wet en richtlijn Terwee heeft KPMG 
Klynveld Management Consultants in opdracht van de CDWO (Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling) van het Ministerie van Justitie onderzoek 
gedaan naar de werklasteffecten van de wet. 

Het werklastonderzoek bestaat uit een tweetal fasen, namelijk een voor- en nameting. 
In de eerste fase van het onderzoek is aandacht besteed aan de situatie voor de 
invoering van de wet en richtlijn Terwee. De bevindingen van deze voormeting 
hebben wij beschreven in het deelrapport 1 'Onderzoek pré Terwee'. 
De bevindingen en resultaten van de situatie na de invoering van de Wet Terwee zijn 
in onderhavig rapport weergegeven. Het betreft de bevindingen ten aanzien van de 
politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechtbank, het buro slachtofferhulp, de 
reclassering, het buro voor rechtshulp, de buro's HALT en de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

De gegevens uit beide deelrapporten dienen als basis voor het eindrapport 
Werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; het eindrapport is daarmee te zien als 
een integraal, samenvattend overzicht van de bevindingen uit de voor- en nameting. 
Om deze reden is er voor gekozen geen aparte samenvatting in dit rapport op te 
nemen. 

Vanaf 1 april 1993 wordt in de pilot-arrondissementen Den Bosch en Dordrecht met 
de wet en richtlijn Terwee gewerkt. Voor zowel de situatie voor invoering van Terwee 
als de situatie na invoering van Terwee heeft in deze arrondissementen 
werklastmeting plaatsgevonden. 
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-arrondissement. 

Bij het onderzoek is een aantal activiteiten uitgevoerd. Het betreft: 

1. Oriëntatie en inventarisatie van de werkorganisatie en -proces 

2. Indeling van activiteiten in clusters 
Aan de hand van de vereisten uit Vaillant en Terwee en aan de hand van de 
aangetroffen werkorganisatie en het werkproces is een indeling gemaakt in een 
aantal clusters. Deze clusters omvatten een aantal (samenhangende) 
processtappen, die resulteren in een specifieke handeling, een groep van 
samenhangende activiteiten of een produkt. 
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De indeling en definiëring van de clusters is (in het algemeen) de volgende: 

Registratie: 

Informatie: 

Schadebemiddeling: 

Zorg: 

Overleg: 

3. Verzamelen en verwerken aantallen 
Het betreft het verzamelen van informatie met betrekking tot het aantal maal dat 
bepaalde activiteiten uit de clusters zijn uitgevoerd. Daar waar mogelijk is 
aangesloten bij gegevens uit geautomatiseerde systemen. 

4. Verzamelen en verwerken van gegevens over de benodigde tijdsbesteding 
Om zicht te krijgen op de tijd die nodig is voor de activiteiten uit de clusters is een 
aantal werkwijzen gevolgd. Het betreft zowel de methode van analytisch 
inschatten, als van zelfregistratie door medewerkers uit de betrokken organisaties 
en tijdmeting (klokken) door adviseurs van KPMG. 

5. Analyse 

1 . 3 	Opbouw rapport 

de activiteiten die betrekking hebben op het eerste 
contact tussen het slachtoffer en de betreffende 
organisatie. 
het verstrekken van informatie aan het slachtoffer over 
de voortgang en de afwikkeling van de zaak. 
de activiteiten die worden verricht om te komen tot 
een schadevergoedingsovereenkomst tussen dader 
en slachtoffer en de afwikkeling daarvan. 
de activiteiten op het gebied van zorg aan 
slachtoffers, opvang, vervolggesprekken of 
emotionele steun. 
de activiteiten die worden verricht om het interne en 
externe netwerk met betrekking tot slachtofferzorg op 
te bouwen en te onderhouden, alsmede het 
structurele gebruik van dit netwerk om informatie met 
betrekking tot slachtofferzorg uit te wisselen. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de achtergrond en aanpak van het onderzoek. 
Vervolgens wordt per hoofdstuk ingegaan op elke onderzochte organisatie, 
respectievelijk de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, de buro's voor 
slachtofferhulp, de reclassering, de buro's voor rechtshulp, de Raad voor de 
Kinderbescherming en de buro's HALT. 

In elk hoofdstuk worden in de inleiding de eisen vanuit Terwee geformuleerd en 
wordt het effect daarvan op de algemene proceskenmerken (de voor die organisatie 
in dit kader relevante werkzaamheden en procedures) beschreven. Vervolgens wordt 
aangegeven hoe het onderzoek bij de betreffende organisatie is aangepakt en welke 
gegevens zijn gebruikt c.q. bronnen zijn geraadpleegd. 
De in het kader van slachtofferzorg uitgevoerde activiteiten zijn in clusters ingedeeld. 
Per cluster wordt nader ingegaan op de aangetroffen werkwijze en de daarmee 
samenhangende werklast. 
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Omdat de aangetroffen werkwijze in veel gevallen sterk bleek te verschillen van de 
taakuitvoering zoals die in 'Terwee besloten ligt, is voor een aantal organisaties ook 
een (theoretisch) 'doorkijkje' gemaakt naar een taakuitvoering conform Terwee. 
Daartoe wordt voor de betrokken organisaties aangegeven hoe hoog de werklast zou 
zijn indien alle zaken met een slachtofferaspect zouden worden behandeld als 
slachtofferzaak. 

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. Deze tijdsbesteding is te zien als de 
'netto' tijd die voor de betreffende activiteiten nodig is. 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 over voor het uitvoeren van 'directe' activiteiten. 
Bij de omrekening van de tijdsbesteding naar aantal fte's zijn wij uitgegaan van de 
daadwerkelijk beschikbare tijd van 1185 uur per fte (daarbij is dus rekening gehouden 
met vakantie, overleg en dergelijke). Dit wordt in de tekst ook wel omschreven als 
'bruto fte'. 

In sommige gevallen hebben wij een doorberekening gemaakt, zonder rekening te 
houden met het feit dat een fte ook nog indirecte activiteiten uit moet voeren. In deze 
gevallen spreken wij van 'netto fte'. De uitkomsten van de 'netto' fte zouden nog 1,66 
moeten worden opgehoogd om zicht te krijgen op de daadwerkelijke aantal (bruto) 
fte's. 

Het begrip 'netto fte' wordt overigens alleen in deelrapport 1 en deelrapport 2 van ons 
onderzoek gehanteerd. In het eindrapport worden alleen (bruto) fte's aangegeven. 
Het kan daarom voorkomen dat geringe afrondingsverschillen tussen de aantallen in 
de deelrapporten en het eindrapport (veelal met betrekking tot het tweede cijfer 
achter de komma) voorkomen. 



2. Politie 

2.1 	Inleiding 

Sinds 1 april 1987 moet door de politie en het Openbaar Ministerie gewerkt worden 
volgens de richtlijn Vaillant. Uitgangspunten van de richtlijn is: 

een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer; 
verstrekking van informatie aan het slachtoffer waarbij geldt dat deze informatie zo 
snel mogelijk aan het slachtoffer moet worden verstrekt en tevens dat deze 
informatie duidelijk en relevant is; 
het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader 
van de afhandeling van de strafzaak. Het kan hierbij zowel gaan om materiële 
schade als om immateriële schade. 

Vaillant heeft alleen betrekking op misdrijven, overige strafbare feiten vallen niet 
onder de richtlijn. Dit in tegenstelling tot de hieronder behandelde wet (en richtlijn) 
Terwee, die mede op overtredingen betrekking heeft. 

Sinds 1 april 1993 zijn de wet en de richtlijn Terwee voor de politieregio's Zuid-
Holland-Zuid, Noord-Brabant-Noord en Noord-Brabant-Oost in werking. Concreet 
worden er zeven basistaken voor de politie genoemd 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 aan het slachtoffer algemene informatie over de gang van zaken 
volgend op de aangifte en over de mogelijkheden tot schadevergoeding, geeft 
hem een voorlichtingsfolder slachtofferhulp en vraagt hem uitdrukkelijk of hij 
schadevergoeding wenst en of hij van de gang van zaken volgend op de aangifte 
op de hoogte wenst te worden gehouden. 

3. De politie neemt in het proces-verbaal dan wel in een bijlage bij het proces-
verbaal relevante informatie op over het slachtoffer, met name of deze (materiële 
en/of immateriële) schade heeft geleden, hoeveel schade hij heeft geleden, of 
een schadevergoedingsregeling is getroffen en of het slachtoffer in het kader 
van het strafproces zijn schade vergoed wenst te krijgen. Voorts geeft de politie 
in het proces-verbaal dan wel in een bijlage bij het proces-verbaal de 
bemoeiingen weer die zij met het slachtoffer heeft gehad, met name met 
betrekking tot de eventuele regeling van de schade. De politie voegt voor zover 
mogelijk kopieën van op de schade betrekking hebbende bewijsstukken bij het 
proces verbaal. 

4. Het beginpunt van het verzamelen van informatie over de schade van het slacht-
offer, 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 opgespoord, bevordert de politie vergoeding van de schade en 
tracht zij de regeling van de schade tussen verdachte(n) en de slachtoffer(s) in 
een zo vroeg mogelijk stadium tot stand te brengen overeenkomstig daartoe 
gemaakte afspraken met het openbaar ministerie. 
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6. Indien de politie tot de conclusie komt dat de zaak niet voor bemiddeling door 
haar inzake schadevergoeding in aanmerking komt dan wel dat een schade-
regeling geen kans van slagen heeft of is mislukt, vermeldt zij dit met opgave van 
redenen in het proces-verbaal dan wel in een bijlage bij het proces-verbaal. 

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

Tot slot iets over de naamgeving van de politieregio's. Met opzet hebben wij, in 
tegenstelling tot de rest van dit rapport, niet gewerkt met de naamgeving van de 
arrondissementen, aangezien dit tot verwarrende situaties leidt. Zo valt het OM-
arrondissement  Den Bosch uiteen in de politiereqio's  Noord-Brabant-Noord (met 
daarin het politiedistrict  Den Bosch) en Noord-Brabant-Oost. De grenzen van 
politieregio's en arrondissementen lopen niet parallel. De in de nameting 
onderzochte politieregio's zijn als volgt verdeeld over de arrondissementen: 

arrondissement: 	politieregio: 

Assen 	 Drenthe; 
Den Haag 	 Haaglanden; 
Dordrecht 	 Zuid-Holland-Zuid; 
Den Bosch 	Noord-Brabant-Noord & 

Noord-Brabant-Oost. 

2 . 2 	Aanpak onderzoek nameting 

Binnen de politie vindt geen registratie plaats van de uren die aan een specifieke zaak 
besteed worden. Hierdoor is het niet mogelijk gebruik te maken van bestaande 
registraties, om een indruk te krijgen van de totale tijd die gemoeid is met 
schadebemiddelingsbemoeiïngen, informatieverstrekkingen en dergelijke. Daarom 
zijn in het vooronderzoek door middel van interviews inschattingen gemaakt van deze 
tijdsbestedingen. Omdat deze inschattingen echter onvoldoende hard zijn, hebben 
wij in de nameting zo veel mogelijk gewerkt met eenduidig hanteerbare 
meetinstrumenten. Daardoor is het moeilijk om een directe, kwantitatieve vergelijking 
te trekken met de bevindingen uit het vooronderzoek. Overigens moet daarbij 
worden opgemerkt dat op basis van de inschattingen uit de voormeting duidelijk kan 
worden geconstateerd dat de werklast, met name aan schadebemiddeling, bij de 
politie op dat moment te verwaarlozen was. 

Voor het klokken van de tijd die gemoeid is met het opnemen van de aangifte  zijn wij 
in alle vijf de politieregio's aanwezig geweest tijdens de aangifte, op zowel een groot 
als klein politieburo, om eventuele verschillen door schaalgrootte te kunnen 
corrigeren. Omdat er in Haaglanden volgens opgave weinig verschil zou zitten in 
schaalgrootte/werkwijze tussen de politieburo's, hebben wij onze waarnemingen hier 
tot één politieburo beperkt. In totaal hebben wij derhalve negen politieburo's 
bezocht. Wij hebben hierbij met een stopwatch naast de aangever gezeten om de 
totale aangiftetijd te klokken en een vast vragenformulier af te werken, aan de hand 
waarvan een procentuele verdeling gegeven kon worden van de totale 
tijdsbesteding over de verschillende onderkende activiteiten. 

In de nameting tijdens het proces volgend op de aangifte  is gewerkt met een 
tijdregistratie die door de betrokkenen zelf bijgehouden moest worden. Omdat de 
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op. 

2.3 	Indeling clusters 

doorlooptijd van een specifieke zaak enige weken kan beslaan, was het bij het meten 
van de tijdsbesteding in het blok 'aanhouding voor de onderzoekers niet mogelijk 
om, net zoals bij de aangifte, ter plekke de tijd op te nemen. Derhalve moest worden 
volstaan met zelfregistratie. 

Ter verantwoording van de opzet, tijdspanne en omvang van de tijdmeting volgen 
hieronder de gegeven randvoorwaarden. 
1. De politie wilde zo laat mogelijk starten met de tijdmeting, omdat zij eerst tijd 

moest hebben om Terwee in de organisatie zo veel mogelijk in te bedden; de 
oorspronkelijk start voor de nameting in september '93 moest daarom een maand 
worden uitgesteld. 

2. Omdat het ministerie van Justitie informatie uit de nameting wilde betrekken bij 
het begin '94 startende begrotingsproces bleven er praktisch nog slechts twee 
maanden over, waarin gemeten kon worden. 

3. Tijdens de voorbespreking van de aanpak van de nameting met de Terwee-
coPrdinatoren van de politieregio's en vertegenwoordigers van het Coördinerend 
Politie Beraad werden wij als onderzoekers reeds gewaarschuwd dat het 
draagvlak binnen de politie-organisatie om een tijdregistratie bij te houden 
minimaal zou zijn. De tijdregistratie kwam des te meer ongelegen, daar er veel 
personele wisselingen plaats zouden vinden in november als gevolg van de 
reorganisatie bij de politie. Gezien dit gebrek aan draagvlak is er in overleg voor 
gekozen de registratie te beperken tot de meest gemotiveerde medewerkers en 
derhalve alleen te werken met een selekte groep vrijwilligers binnen de pilot-
regio's. In verband met deze geconstateerde weerstand is er bewust voor 
gekozen de tijdregistratie niet regiobreed uit te laten voeren. De coördinatoren 
gaven aan zelfs twijfels te hebben bij de haalbaarheid en nauwgezetheid 
waarmee een dergelijk beperkte administratie bijgehouden zou worden. 

4. Uiteindelijk blijkt dat ook in de selekte groep vrijwilligers de registratie voor een 
groot gedeelte slecht is bijgehouden of niet is ingevuld, ondanks dat er een 
duidelijke toelichting werd meegeleverd en de Terwee-coördinatoren 
telefonisch, schriftelijk en in vergaderingen het belang van de registratie onder 
de aandacht van de betrokkenen bleven houden. 

5. Tot slot is uit de voormeting gebleken dat het per regio slechts om enkele 
tientallen schadebemiddelingszaken per jaar gaat. Het meten over een korte 
periode levert dus per definitie slechts een zeer beperkt aantal waarnemingen 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de onderzochte activiteiten, de daartoe 
benodigde meetgegevens, de geraadpleegde c.q. gehanteerde bronnen en de in 
het onderzoek gehanteerde registratieformulieren met toelichting. De activiteiten zijn 
geclusterd naar de in de voormeting gehanteerde clustering. 

In het vooronderzoek en de overige hoofdstukken van dit rapport is de volgende 
clustering aangehouden: 
- registreren; 
- informeren; 
- schadebemiddeling; 
- zorg; 
- overleg. 
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2.4 	Aangifte 

Het primaire proces van de politie kent een duidelijk herkenbare tweedeling van 
slachtoffers die aangifte komen doen aan de ene kant en verdachten die worden 
aangehouden aan de andere kant. Om de gevolgen van de wet Terwee zo concreet 
mogelijk en voor alle betrokkenen zo herkenbaar mogelijk aan te geven, hebben wij 
de hierboven aangegeven 'theoretische' clustering in dit hoofdstuk als paragraaf-
indeling losgelaten. De activiteiten die onder de in de voormeting gehanteerde 
clusterindeling 'registratie', 'informatie', 'schaderegeling', 'zorg' en 'overleg' vallen, zijn 
als volgt herverdeeld over de activiteiten 'aangifte een 'aanhouding': 

Proces 

slachtoffer, 	opnemen/ 	zorg & • 
doet 	administrere informeren 

aangifte, 	verklaring 	slachtofferj 

cluster 1: het slachtoffer doet aangifte 

bekijken 	informeren 
' slachtoffer 	slachtoffers 
aspecten 	& verdacht 

controle & 
regelen \ ) afhandelin 
schade ,afspraken 

cluster 2: de verdachte wordt aangehouden 

%algemene '\\ periodiek  
cgördinatiP/ / overleg 

12 

totale tijd aangifte 

ad-hoc) 
overleg 

beoordelen\administre- 
>schade /ren schade 

overig 

cluster 3: niet-zaak-gebonden activiteiten in het kader van Terwee 

Hierna volgend worden deze drie clusters één voor één behandeld. Daarbij wordt per 
cluster ingegaan op de definiëring ervan en de vereisten vanuit Vaillant en Terwee. 
Tevens wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal aangetroffen proceskenmerken 
die mede verklarend kunnen zijn voor aangetroffen verschillen in werklast. 

Het aangifteproces is grofweg in twee blokken tijdsbesteding in te delen: 
1. De tijd die nodig is om de verklaring om te nemen. 

Hieronder valt het opnemen van de naam van de aangever, plaats en tijdstip van 
het voorval, de schade die geleden is c.q. de goederen die zijn ontvreemd en de 
verklaring zelf. Ook eventuele administratieve nabewerking direct na de aangifte 
wordt in deze tijdmeting meegenomen. 



2. De tijd die besteed wordt aan zorg voor en informatie aan het slachtoffer. 
Hierbij kan gedacht worden aan de extra tijd die men kwijt is, doordat men het 
slachtoffer uitgebreider zijn of haar verhaal laat doen dan strikt noodzakelijk zou 
zijn om een goede aangifte op te nemen. Meestal gebeurt dit bij slachtoffers die 
enigszins overstuur zijn en meer tijd nodig hebben om ter zake te komen. Ook 
het verschaffen van informatie aan het slachtoffer over de mogelijkheden die het 
slachtoffer heeft om schade te verhalen bij de dader of de verzekering en over de 
wijze waarop de politie en het OM de zaak verder afhandelen, vallen in dit blok. 
Tot slot vallen hieronder de vraagstellingen omtrent de wensen van het 
slachtoffer: is een schaderegeling gewenst, is doorverwijzing naar een 
hulpverlenende instantie gewenst en wil het slachtoffer op de hoogte gehouden 
worden over de gang van zaken volgend op de aangifte. 

Aantal zaken 

slac>  hioffei 	opnemen/ 	zorg & \ 
' doet 	administrere informeren 

aangifte 
. „ 	 , 	verklaring 	slachtoffer/ 

totale tijd aangifte  
44 	 Oio> 

Over het algemeen beschikt elk politiebureau over een eigen Bedrijfs Processen 
Systeem (BPS). In Den Haag heeft men in afwijking hierop het Politie Support 
Systeem (PSS) 400. Aantallen aangiften zijn uit de afzonderlijke BPS-systemen wel 
beschikbaar, maar onvolledig, onjuist en/of slechts met zeer veel moeite boven tafel 
te halen, met name op regioniveau. Alleen Noord-Brabant-Noord was in staat de 
gevraagde cijfers te leveren, zelfs tot en met november 1993. Om de cijfers zo zuiver 
mogelijk te vergelijken, zijn echter ook voor Noord-Brabant-Noord de aantallen van 
het CBS genomen, aangezien er anders interpretatie verschillen ontstaan. Tussen 
de eigen cijfers van Noord-Brabant-Noord en de CBS-cijfers over die regio bleken, bij 
een door ons uitgevoerde vergelijking, slechts kleine verschillen te zitten. 

De enige wijze om de betreffende aantallen regiobreed boven water te krijgen is de 
weg langs de afzonderlijke politieorganisaties. Omdat het CBS de cijfers op dezelfde 
wijze verzamelt, is gebruik gemaakt van cijfers ten aanzien van misdrijven van het 
CBS. 

Voor de definiëring van het begrip misdrijf houden wij de definiëring van het CBS aan: 

Strafbare feiten genoemd in de strafwetten. In het algemeen de meer ernstige 
delicten, waarvan vervolging en berechting in de meeste gevallen geschiedt door de 
arrondissementsrechtbanken. 

In onderstaande tabel is het aantal opgemaakte processen-verbaal opgenomen over 
de jaren 1991, 1992, 1993. De aantallen over 1993 betreffen de voorlopige 
CBS-cijfers. In de tabel is ook het aantal aangiften opgenomen. SlBa schat dat circa 
90% van de opgemaakte processen-verbaal, aangiften betreft. 

De cijfers van de aantallen opgemaakte pv's zijn geïndexeerd ten opzichte van het 
daaraan voorafgaande jaar, waarmee een relatieve verandering ten opzichte van het 
voorafgaande jaar wordt uitgedrukt. 
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1991 	 1992 	 1993* 

Politieregio 	pv's 	aangiften index 	pv's 	aangiften index 	pv's 	aangiften Index 

Drenthe 	 21.000 	18.900 	100 	21.600 	19.440 	103 	20.782 	18.704 	96  

Haaglanden 	 74.500 	67.050 	100 	82.300 	74.070 	110 	79.125 	71.213 	96  

Zuid-Holland Zuid 	33.500 	30.150 	100 	31.300 	28.170 	93 	32.980 	29.682 	105 

Noord-Brabant-Noord 	41.300 	37.170 	100 	43.500 	39.150 	105 	46.569 	41.912 	107 

Noord-Brabant-Oost 	55.200 	49.680 	100 	44.100 	39.690 	80 	58.041 	52.237 	132 

Tabel 2.1: Aantal bv's van misdrijven en aantal aanaiften 

bron: CBS, Rechtsbescherming en Veiligheid 

* In de tabel is voor 1993 uitgegaan van de voorlopige jaarcijfers van het CBS ten aanzien van het aantal pv's. Het aantal aangiften is 

gesteld op 90% van het aantal pv's. 

Terwee heeft in uitbreiding op Vaillant nu ook betrekking op overtredingen. In dat 
licht bezien kunnen ook de aantallen aangiften voor overtredingen van belang zijn als 
vermenigvuldigingsfactor. Het CBS heeft geconstateerd dat de cijfers over 
overtredingen bijzonder vervuild zijn. De cijfers uit de afzonderlijke BPS-systemen 
zijn dermate onbetrouwbaar, dat het CBS vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid voor ons onderzoek. Daarom hebben wij ervan afgezien om ook 
overtredingen bij ons onderzoek te betrekken. 

Tijdsbesteding 

In totaal zijn er negen politieburo's bezocht, verdeeld over vijf politiedistricten in de 
vier betrokken arrondissementen. Er zijn zowel kleine buro's bezocht als grote. 
Omdat het aantal aangiften bij de kleine buro's te klein was om hiervan een 
betrouwbaar beeld te krijgen, is gewerkt met tijdinschattingen die verkregen zijn uit 
interviews en/of raadplegingen van BPS. In de hier opgenomen tabel staan alleen de 
waarnemingen vermeld van de vijf grote buro's. Direct daarna worden afwijkingen op 
dit beeld beschreven die wij bij de kleinere buro's aantroffen. Het politieburo te 
Eindhoven werkt volgens de Terwee-coördinator nog niet volgens de Terwee-
procedures. In januari 1994 vindt een daarop gericht reorganisatie- en opleidings-
traject plaats. In het belang van het onderzoek is derhalve uitgeweken naar een 
politieburo in de regio waar wel volgens Terwee gewerkt wordt. Dit is het (kleinere) 
buro Veldhoven geworden. Omdat het aantal aangiften in Veldhoven per dag weer te 
gering is voor een betrouwbare tijdmeting in één dag, is er gewerkt met een zelf-
tijdregistratie gedurende 7 dagen. 

De volgende tabel heeft betrekking op het aangifteproces op de grotere buro's. Om 
eerder genoemde reden is Eindhoven vervangen door Veldhoven. In de tabel wordt 
aangegeven hoeveel tijd er totaal gemoeid is met de aangifte. Vervolgens is hierbij 
afzonderlijk vermeld, hoeveel tijd daarvan besteed wordt aan slachtofferzorg en 
informatieverstrekking. 
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Slachtofferzorg 	& 
Informatieverstrekking  

gem. tijd 	standaard  

(mediaan) 	deviatie  

0:04:12 	0:07:41  

0:00:00 	0:02:47  

0:00:54 	0:05:06  

0:01:48 	0:02:08  

0:15:00 	0:04:08  

0:03:00 	0:06:31 

Tabel 2 .2: Gemiddelde 	 te, 

Assen 

Den Haag 

Dordrecht 

Den Bosch 

Veldhoven 

Totaal 

Analyse 

n 

16 

16 

15 

6 

20 

73 

Totale aangiftetijd 

Aangifte 

gem. tijd 

(mediaan) 1  

0:28:00 

0:23:30 

0:18:00 

0:25:00 

0:45:00 

0:27:00 

standaard 

deviatie  

0:09:38  

0:10:53  

0:07:11  

0:09:27  

0:07:26  

0:11:33 

Op de kleinere buro's hebben wij ook getracht door middel van tijdmeting een indruk 
te verkrijgen van de gemiddelde tijdsbestedingen. Het aantal aangiften dat tijdens 
ons bezoek gedaan werd was dusdanig gering, dat wij deze waarnemingen niet 
hebben meegenomen in de tabel. Ter compensatie hebben wij de aanwezige politie-
ambtenaren geïnterviewd om een vollediger beeld te verkrijgen van de 
tijdsbesteding aan slachtofferzorg. Men vond het moeilijk om inschattingen te maken 
over de totale tijdsbesteding aan slachtofferzorg en informatieverstrekking tijdens de 
aangifte. Slachtofferzorg is in de meeste gevallen niet echt aan de orde (de meer 
incidentele zwaardere zaken gaan naar het Buro Slachtofferhulp) en 
informatieverstrekking reikt in de meeste gevallen niet veel verder dan het invullen 
van het slachtofferformulier. Alles bij elkaar komt men dan op een inschatting van 
ongeveer 2 minuten extra tijdsbesteding. 

In het onderzoek pré-Terwee zijn door politiefunctionarissen inschattingen gemaakt 
over de totale aangiftetijd. Deze bedroegen 15 á 20 minuten. Op basis van de 
uitkomsten van de nameting blijken ze eerder in de buurt van de 20 á 25 minuten te 
liggen. De conclusie dat de aangiftetijd is toegenomen kan echter niet zonder meer 
worden getrokken. Tijdens onze meting vroegen wij steekproefsgewijs aan de 
betreffende opsporingsambtenaar om in te schatten hoeveel tijd hij of zij dacht kwijt te 
zijn geweest aan het opnemen van de betreffende aangifte. Hierbij bleek dat men de 
tijdsbesteding vaak lager inschatte dan wij daadwerkelijk gemeten hadden. Omdat 
voor een toename in de aantallen aangiften ten gevolge van een grotere bekendheid 
van de wet Terwee vooralsnog geen aanwijzingen bestaan, concentreren wij ons in 
de rest van de analyse op het omkaderde gedeelte van tabel 2.2. 

Extra benodigde tijd voor slachtofferzorg en informatieverstrekkinq 

Tijdens het onderzoek pré-Terwee is reeds door de geïnterviewden geschat dat de 
aangifte 10 á 15 minuten langer zal duren indien er expliciet aandacht geschonken 
moet worden aan informatieverstrekking in het kader van slachtofferzorg (zoals 
opgenomen in de richtlijn Vaillant en Terwee). Indien het omkaderde deel van tabel 
2.2 bestudeerd wordt, dan wijzen alleen de uitkomsten van Veldhoven in die richting 

Gezien de grote spreiding van de tijdsbesteding is gekozen voor de mediaan. 
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(in de andere buro's ligt de extra tijdsbesteding veel lager). Daarbij moet worden 
opgemerkt dat de tijdsbesteding in Veldhoven niet door middel van 'klokken tot 
stand is gekomen maar op basis van zelfregistratie, hetgeen ook een vertekening op 
kan leveren. 

De aanscherping, voortvloeiend uit Terwee, zou zich met name kunnen uiten in het 
geven van extra toelichting op de navolgende procedure tijdens het invullen van het 
slachtofferformulier. De richtlijn Terwee stelt: 'Bij de aangifte wordt bij het slachtoffer 
geïnformeerd naar de geleden schade (aard en omvang), gewezen op de 
schadeverhaalmogelijkheden en gevraagd of het slachtoffer schadevergoeding 
wenst in het kader van het strafproces'. In de pilot-regio's uit deze richtlijn zich met 
name door het invullen van het slachtofferformulier. 

In de praktijk wordt niet of nauwelijks op schadeverhaalmogelijkheden gewezen en is 
men primair gericht op het vastleggen c.q. inbrengen van de gegevens in het 
informatiesysteem. Er wordt over het algemeen geen toelichting gegeven op de 
implicaties van de vraagstellingen op het formulier. 
In Assen ging men wel wat meer op de door het slachtoffer ervaren problematiek en 
eventuele schadeverhaalsmogelijkheden in. In Veldhoven besteedt men hier 
beduidend meer aandacht aan. 

Veldhoven wijkt duidelijk af wanneer naar de tijdsbesteding gekeken wordt. 
Gemiddeld 15 minuten extra bestede tijd aan slachtofferzorg en 
informatieverstrekking bij de aangifte. Ook in de voormeting is geconstateerd dat 
Veldhoven reeds ver is met de implementatie van Vaillant en op dit punt afwijkt van 
het gemiddelde buro. De aangiften worden hier door een vast team opgenomen. 
Men trekt hier meer tijd uit voor het slachtoffer. Zo helpt men het slachtoffer zo veel 
mogelijk verder met: 
- het rustig de gelegenheid te geven zijn of haar verhaal te laten doen; 
- het vertellen bij welke instanties men volgens welke procedures nieuwe 

documenten als kentekenpapieren, rijbewijs, paspoort e.d. kan aanvragen; 
- het vertellen waar het waarborgfonds voor bedoeld is en hoe zich dat tot de eigen 

verzekering verhoudt; 
- wat het buro slachtofferhulp voor de betrokkene kan doen en op welke wijze men 

daarvan gebruik zou willen maken. 

Bij het interpreteren van de gemiddelde tijdsbesteding in Veldhoven dient echter de 
kanttekening te worden geplaatst dat het hier om een 'zelfregistratie' gaat en het 20 
aangiften in 7 dagen betreft, hetgeen op gemiddeld 3 aangiften per dag neerkomt. 
Als dit vergeleken wordt met het voor het onderzoek bezochte buro in Den Haag, 
waar 16 aangiften op één dag binnen komen (die zo veel mogelijk door één 
medewerker moeten worden afgehandeld), dan zal de factor tijdsdruk zeker een rol 
spelen. Hoewel er bij de zelfregistratie in Veldhoven gewerkt is met dezelfde 
hulpmiddelen als bij de overige bezochte buro's, kan er mogelijk een interpretatie-
verschil zitten in wat er onder 'zorg' en 'informatie verstrekken' verstaan moet worden. 
Dat men in Veldhoven echter langer over een aangifte doet is een objectief, hard 
kwantificeerbaar feit. Aangezien voor het opnemen van de aangifte in BPS ook een 
maximale tijdlimiet zit, lijkt het aannemelijk dat de extra benodigde tijd inderdaad 
besteed wordt aan 'zorg' en 'informatieverstrekking'. Omdat wij niet, zoals bij de 
andere buro's zelf bij de aangifte aanwezig waren, hebben wij geen indruk opgedaan 
van de kwaliteit van deze extra tijdsbesteding. 
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Resumerend kunnen wij stellen dat ten aanzien van het uitvoeren van de richtlijn 
Vaillant en Terwee in de praktijk door ons de volgende constateringen zijn gedaan: 
1. De politie neemt op zorgvuldige wijze de aangifte op en verwijst de slachtoffers 

naar hulpverlenende instanties. 
- Alle buro's namen de aangifte zorgvuldig op. 
- Meestal wordt er verwezen naar Buro Slachtofferhulp, zij het in de meeste 

gevallen summier of impliciet door de vraagstelling op het slachtofferformulier. 
De aanwezigheid van onderzoekers tijdens de aangifte kan hierbij gewenst 
gedrag gestimuleerd hebben, waardoor er vaker naar Buro Slachtofferhulp 
verwezen is dan normaliter. Alleen Veldhoven gaat verder in haar 
verwijzingen. Hier worden de 'hulpverlenende instanties' breder 
geïnterpreteerd en worden slachtoffers tevens wegwijs gemaakt in de 
procedurele afhandeling van het verkrijgen van vervangende documenten 
e.d. De richtlijn schrijft niet expliciet voor of dergelijke informatieverstrekking 
ook onder de basistaken van de politie valt. 

2. De politie geeft algemene informatie over de gang van zaken volgend op de 
aangifte, geeft een voorlichtingsfolder, vraagt of het slachtoffer schade-
vergoeding wenst en of het slachtoffer op de hoogte wenst te worden 
gehouden. 
- Nergens hebben wij geconstateerd dat men de algemene gang van zaken 

volgend op de aangifte uiteenzet. 
- De voorlichtingsfolder wordt incidenteel uitgereikt. Deze staat meestal wel 

ergens in het zicht. 
- Met de vraag of het slachtoffer schadevergoeding wenst en/of op de hoogte 

wenst te worden gehouden, wordt verschillend omgegaan. Hoewel deze 
vraag zelden expliciet aan het slachtoffer voorgelegd wordt, wordt het 
slachtofferformulier op dit punt wel altijd ingevuld. Ook hier kan de 
aanwezigheid van onderzoekers hebben gezorgd voor een vertekening van 
het beeld dat zich normaliter voordoet. 

3. Het beginpunt van het verzamelen van informatie over de schade ligt bij de 
politie. 
- Bij alle bezochte buro's werd de aard en omvang van de schade nauwkeurig 

omschreven. Men vertelde dat dit altijd al gebeurde, omdat bijvoorbeeld met 
de vergelijking van type- en serienummers eenvoudiger aantoonbaar was dat 
goederen van diefstal afkomstig waren. Men verricht hierbij niet méér werk 
dan voor Terwee. 

4. Vaillant heeft alleen betrekking op misdrijven. Terwee heeft tevens betrekking op 
overtredingen. 
- Ten opzichte van de vóór Terwee situatie, dient de politie nu dus ook in geval 

van overtredingen aandacht aan slachtofferzorg en informatieverstrekking te 
besteden. De extra tijdsbesteding hieraan per aangifte dient vermenigvuldigd 
te worden met de aantallen aangiften voor overtredingen. 

- Zoals reeds in de paragraaf hiervoor gesteld zijn geen betrouwbare gegevens 
beschikbaar over het aantal aangiften. Tijdens ons bezoek werd slechts 
sporadisch aangifte gedaan van een overtreding. De aangiften betroffen 
vrijwel uitsluitend misdrijven. 

Berekening extra werklast aangifteproces 

Bij deze berekening zijn wij ervan uitgegaan dat in principe elke aangifte van een 
misdrijf een slachtofferaspect in zich heeft. 
Wat betreft de tijdsbesteding zijn wij uitgegaan van de bevindingen uit de nameting. 
Het betreft dus onze waarnemingen in de huidige situatie en niet een weergave van 
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Politieregio 	 Aantal aangiften 1993 In bruto fte op 
jaarbasis 

Drenthe 	 18.704 	 0,53 

Haaglanden 	 71.213 	 2,00 

Zuid Holland - Zuid 	29.682 	 0,83 

Noord Brabant - Noord 	41.912 	 1,18 

Noord Brabant - Oost 	52.237 	 1,47 

de optimale inzet in het aangifteproces. 
Enerzijds is het mogelijk uit te gaan van de door ons aangetroffen extra tijdsbesteding 
(2 minutenl) aan de invulling van het slachtofferformulier. Anderzijds kan worden 
uitgegaan van de tijdsbesteding bij aangiften waarbij uitgebreidere aandacht aan het 
slachtoffer wordt gegeven (uitgebreidere informatieverstrekking). 

Extra werklast invullen sla chtofferformulier 

De extra tijdsbesteding ten gevolge van Terwee is hooguit twee minuten per 
aangifte. De enige verandering in het proces ten gevolge van Terwee is namelijk dat 
het slachtofferformulier dient te worden ingevuld. Ervan uitgaande dat dit bij alle 
aangiften gedaan zou worden, leidt dit tot de volgende extra werklast: 

Tabel 2.3: Extra werklast door uitgebreidere informatieverstrekkin 

Bovenstaande benadering van slachtoffers, waarbij de extra tijd ten gevolge van 
Terwee alleen gaat zitten in het invullen van het slachtofferformulier, is te zien als een 
minimale benadering. 
Indien een meer uitgebreide benadering zou worden gekozen in het aangifteproces, 
waarbij meer informatie wordt verstrekt over de gang van zaken na de aangifte en over 
schadeverhaalmogelijkheden, is de extra tijdsbesteding hoger. 
Voor wat de tijdsbesteding betreft is hiervoor geen norm bekend. Wel beschikken wij 
over twee benaderingen die mogelijk een indicatie geven: 
- het onderzoek pré Terwee heeft (op basis van inschattingen van 

politiefunctionarissen) een extra tijdsbesteding opgeleverd van 10 tot 15 minuten. 
- een uitgebreide benadering is in het onderzoek post Terwee alleen waargenomen 

in het district Veldhoven. Hier bleek men gemiddeld 15 minuten extra te 
besteden. 

Als de bij deze benaderingen behorende tijdsbesteding tot norm zou worden 
verheven, dan brengt een dergelijke 'uitgebreide benadering van slachtoffers veel 
extra werklast met zich mee (per politieregio tussen de 5 en 10 fte), hetgeen in onze 
ogen een niet geheel realistisch plaatje oplevert. Dit wordt veroorzaakt doordat de (in 
onze ogen ruime) norm van 15 minuten met de grote aantallen aangiften wordt 
vermenigvuldigd. Het is waarschijnlijk ook niet nodig dat iedere afzonderlijke aangifte 
zo uitgebreid wordt behandeld. Wat een gemiddeld acceptabele norm is (zowel voor 
de gemiddelde tijdsbesteding per aangifte, als voor het aantal aangiften dat op deze 
manier moet worden behandeld), laat zich moeilijk vaststellen. Bovendien is het heel 
moeilijk te bepalen wat hiervan al onder de richtlijn Vaillant moet gebeuren en wat er 
door de aanscherpingen via de richtlijn Terwee exact aan handelingen is bijgekomen. 

Dit is een gewogen gemiddelde van de tijden uit tabel 2.2, waarbij Veldhoven niet is meegenomen. 
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Conclusies aangifteproces 

Geen verschil in tijdsbesteding aangifte tussen pilot- en controle-arrondissementen 
Uit de tijdmetingen van het aangifteproces op verschillende buro's blijkt dat de totale 
tijd van een eenvoudige aangifte gemiddeld 20 - 25 minuten in beslag neemt, in 
zowel de pilot- als controle-arrondissementen. 

Geringe extra werklast door instrumenteel gebruik slachtofferformulier 
Inhoudelijk zijn er in het aangifteproces ten opzichte van Vaillant weinig 
veranderingen. De enig tastbare verandering is dat er een formulier extra aangemaakt 
dient te worden in plaats van de slachtofferbrieven die in de pré-Terwee situatie 
gebruikt werden. Desalniettemin zijn er verschillen in totale tijdsbesteding bij de 
aangifte. Deze zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar uit het verschil in aandacht 
voor het slachtoffer. De extra tijd die momenteel het gevolg is van Terwee is 
voornamelijk afhankelijk van de wijze waarop het slachtofferformulier ingevuld wordt. 
Het formulier invullen en summier op de inhoud in gaan kost ongeveer twee minuten 
extra tijd ten opzichte van voorheen. Dit is op basis van de huidige waargenomen 
uitvoering van de richtlijn. Voor een daadwerkelijke implementatie van de strekking 
van de richtlijnen Terwee is dit waarschijnlijk een te minimale benadering. Het betreft 
hier dan het goed invulling geven aan de informatieverstrekkingstaak (gang van 
zaken na de aangifte, schadeverhaalsmogelijkheden). Er is echter geen norm 
beschikbaar voor het aantal zaken dat op deze wijze moet worden behandeld en de 
manier waarop dit moet gebeuren (c.q. tijd die dit mag kosten). De richtlijn is op dit 
punt niet voldoende geoperationaliseerd. 

In het onderzoek zijn te weinig waarnemingen gedaan om een norm op te kunnen 
baseren. Incidenteel aangetroffen tijdsbesteding kan om diverse redenen niet als 
maatgevend worden gezien. 

Geen effect Terwee merkbaar op aantal aangiften 
De werklast die met de aangifte samenhangt is in het kader van het evaluatie-
onderzoek Terwee interessant, wanneer gebleken zou zijn dat het aantal aangiften in 
de Terwee-situatie sterk gestegen zou zijn ten opzichte van de situatie in Vaillant 
(bijvoorbeeld als gevolg van de verbeterde mogelijkheden om schade vergoed te 
krijgen). Dit effect zou zich voor kunnen doen als Terwee (en mogelijkheden daarvan) 
meer bij het publiek bekend zouden zijn dan tot nog toe het geval is. Op dit moment 
is er geen stijging te zien in de aangiftecijfers in de pilot-arrondissementen. Aan de 
andere kant is het waarschijnlijk nog te vroeg om een dergelijk effect nu al te kunnen 
waarnemen. 



2.5 	Aanhouding 

Proces 

4 Activiteiten 1 t/m IV voor elke Terwee-zaak 

verdáchté 	bekijken 	'nformeren 
wordt aan- 	slachtoffer 	slachtoffers 

'gehouden 	aspecten 	& verdachtg 

controle & 
regelen > afhandeling 
schade 

 
afspraken 

Activiteiten V & VI 
alleen voor zaken die 

daarvoor in 
aanmerking komen 

20 

al• 
beoordelen administre-› 
schade 	ren schade 

De hiervoor onderkende zes taken omvatten: 
I. Bekijken slachtofferaspecten: Wanneer een verdachte opgepakt is, wordt er 

bekeken of er aan de zaak slachtofferaspecten zitten. Hiervoor zullen de 
aangiften er bij genomen moeten worden om vast te stellen: 
a. welke slachtofferaspecten er aan de zaak zitten; 
b. wie de slachtoffers zijn. 

II. Informeren slachtoffers & verdachte: De verdachte wordt op de hoogte gesteld 
van de mogelijkheid om tot een schadevergoedingsregeling te komen. De slacht-
offers worden op de hoogte gesteld van het feit dat er een verdachte is 
aangehouden. Vervolgens worden zij op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen. Hieronder vallen dus: 
a. telefoontjes naar slachtoffers; 
b. brieven naar slachtoffers; 
c. persoonlijke gesprekken met slachtoffers. 

III. Beoordelen schade: De omvang van de schade dient vastgesteld te worden. In 
de gevallen waarbij dit tijdens de aangifte al goed geïnventariseerd is, zal de 
omschrijving uit de aangifte volstaan en hoeft hier niet nogmaals tijd aan besteed 
te worden. 

IV. Administreren schade: Hier vallen alle handelingen onder die te maken hebben 
met het vastleggen van de schade. Ook de rapportage aan het OM over de 
schadebemiddelingspogingen valt hier onder. 

V. Regelen schade: De tijd die besteed wordt aan gesprekken en correspondentie 
met zowel slachtoffer(s) als verdachte(n) om de betalingsbereidheid vast te 
stellen en tot een schaderegeling te komen. 

Vl. Controle & afhandeling afspraken: Indien een schaderegeling tot stand is 
gekomen kost het veelal nog tijd om het nakomen van de afspraken in de gaten 
te houden en de afloop van de zaak te administreren. 

De activiteiten I t/m IV dienen voor elke opgehelderde Terwee-zaak te worden 
verricht. Voor zaken die in aanmerking komen voor een schadebemiddelingspoging, 
dient tevens de activiteit V uitgevoerd te worden. Indien bij activiteit V niet tot een 
schaderegeling gekomen kan worden gaat de zaak naar het OM. In dat geval heeft de 



Polltiereglo 	 1991 	1992 	1993 * 	Terwee-zaken 	(o.b.v. 	60%)  

Drenthe (OM Assen) 	 5.100 	4.500_ 	4.664 	 2.798 

, Haaglanden (OM Den Haag) 	 18.000 	19.200 	17.429 	 10.457  

Zuid-Holland-Zuid (OM Dordrecht) 	 5.900 	5.400 	6.207 	 3.724  

Noord-Brabant-Noord (OM Den Bosch) 	 7.800 	7.000 	8.309 	 4.985  

Noord-Brabant-Oost (OM Den Bosch) 	 10.600 	9.200 	10.646 	 6.388 

Aantal zaken 

Tabel 2.4: Aantal opgehelderde misdriiven: 

politie geen bemoeienis met het controleren van het nakomen van de afspraken. 
Indien daarentegen de zaak wel tot een succesvolle bemiddeling leidt, dan dient het 
nakomen van de afspraken gecontroleerd te worden en vindt derhalve activiteit VI 
plaats. 

In principe zou elke zaak die opgelost wordt bekeken moeten worden op slachtoffer-
aspecten en zouden de slachtoffers op de hoogte moeten worden gesteld. Om een 
bovengrens te verkrijgen van het aantal zaken waarvoor extra tijd in het kader van 
Terwee besteed zou moeten worden, is hieronder een tabel opgenomen van het 
aantal opgehelderde zaken. 

Als bovengrens voor het aantal zaken waaraan de politie in het kader van Terwee 
extra tijd zou moeten besteden blijkt volgens opgaaf van het Ministerie van Justitie 
60% genomen te kunnen worden van het totaal aantal opgeloste misdrijven (bron: 
WOOG, Van Hecke, Wemmers en Junger). De overige 40% van de opgeloste zaken 
betreft zaken zonder slachtofferaspecten. Hierbij doet het er vooralsnog niet toe of 
een zaak uiteindelijk tot een schadebemiddeling leidt. In alle gevallen dienen de 
activiteiten I t/m IV plaats te vinden. 

bron: CBS, Rechtsbescherming en Veiligheid 

* In de tabel is uitgegaan van de voorlopige CBS-cijfers voor 1993 

Voor zaken die voor schadebemiddeling in aanmerking komen, komen bovenop de 
activiteiten I t/m IV de activiteiten V en VI. 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 is in 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. Bij onze gesprekken met 
Terwee-coördinatoren, burochefs en administratieve medewerkers (boekhouding) 
bleek dat het inderdaad om slechts een enkel geval per buro gaat. Wanneer de 
ingeleverde tijdregistratie-formulieren nader bekeken worden, dan blijkt dat hierbij 
inderdaad slechts één zaak zit die door de politie zelf afgehandeld kon worden en 
derhalve tot een ontlasting van het OM heeft geleid. 
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In Zuid-Holland Zuid 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%. Omdat het in de werkelijkheid om een 
veel lager aantal politiesepots gaat, hebben we het aangetroffen percentage naar 
beneden bijgesteld tot een norm van 10%. Dit percentage wordt door ons als 
voorlopige norm gebruikt. 

Schadebemiddelingen en informatieverstrekkingen in het geval van 'opgehelderde' 
overtredingen zijn ten opzichte van Vaillant nieuw. Vaillant heeft immers alleen 
betrekking op misdrijven. Derhalve kunnen de aantallen opgehelderde 
overtredingen in het licht van de werklastmeting ook interessant zijn. Hiervoor zijn 
echter geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Zie hiervoor paragraaf 2.4. 

Tijdsbesteding 

Gedurende de maand november is in de drie betrokken pilot politieregio's door een 
aantal opsporingsambtenaren bijgehouden hoeveel tijd er per zaak besteed wordt 
aan Terwee-activiteiten, nadat er een verdachte is aangehouden. Het bijhouden van 
deze tijdregistratie vond plaats op vrijwillige basis: 
- Zuid-Holland-Zuid 	20 opsporingsambtenaren; 
- Noord-Brabant-Noord 	20 opsporingsambtenaren; 
- Noord-Brabant-Oost 	10 opsporingsambtenaren. 

Er zijn totaal 66 formulieren over de maand november retour ontvangen. Het aantal 
geldige waarnemingen uit deze groep in de maand november is slechts 26. In 40 
gevallen noteerde men 'dader onbekend bij aantal daders, hetgeen voor ons 
aanleiding was de betreffende waarnemingen buiten beschouwing te laten. In dit 
tijdblok wordt juist de tijd gemeten vanaf het moment dat er een verdachte is 
aangehouden. Het feit dat men aangaf dat 'de dader onbekend was, zet te veel 
vraagtekens bij de tijden die ingevuld zijn. Waarschijnlijk is op een aantal buro's het 
formulier zonder toelichting uitgereikt en is het gebruikt tijdens het aangifteproces. 

Het aantal waarnemingen in de pilot-regio's  is te klein om een betrouwbare uitspraak 
te kunnen doen over de gemiddelde tijd die gemoeid is met Terwee. In de volgende 
tabel zijn de gemelde tijdsbestedingen integraal weergegeven. 



District 	tijd 	+ tijd 	 = tijd 	tijd 	aantal 	aantal 
voor elke 	voor elke 	totaal 	per slacht- verdach- 	slacht- 
opgeloste 	schade- 	 offer 	ten per 	offers per 
zaak: 	bemiddeling: 	 zaak 	zaak 
I. t/m IV. 	V.+VI.= 	totaal I. t/m Vl.  

N-B-0 	 80 15+25= 	40 	120 	17 	2 	7 

240 	 0 	240 	27 	2 	9 

45 0+10= 	10 	55 	55 	4 

65 30+0= 	30 	95 	32 	2 	3 

45 30+30= 	60 	105 	53 	1 	2 

16 30+0= 	30 	46 	23 	1 	2 

145+5= 	10 	24 	24 	1 	1 

5100 	 600 	5700 	27 	1 	208 

210 	 120 	330 	165 	1 	2 

40 	 65 	105 	105 	1 	1 

55 	 35 	90 	45 	1 	2 

95 	 70 	165 	55 	2 	3 

N-B-N 	 20 	 0 	20 	1 	1 	24 

960 	 960 	28 	2 	34 

120 	 120 	4 	2 	28 

754 	 754 	251 	1 	3 

432 	 432 	216 	2 	2 

Z-H-Z 	 80 40+0= 	40 	120 	24 	1 	5 

24 15+0= 	15 	39 	20 	1 	2 

70 40+0= 	40 	110 	18 	3 	6 

190 90+10= 	100 	290 	290 	3 	1 

40 20+15= 	35 	75 	75 	1 	1 

45 10+15= 	25 	70 	70 	3 	1 

mediaanl 	70 	 40 	11 0 	32 	1 	2 

std.afw. 	1057 	 138 	1171 	81 	1 	43 

Tabel 2.5: Tijdsbesteding in minuten per 'opgeloste zaak aan schadebemiddeling afgeronde  
zalm (n=23) 
(de romeinse cijfers verwiizen naar de omschrijvingen op de vorige pagina) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er slechts drie zaken zijn die één slachtoffer kennen 
met één dader. De andere zaken die ter hand worden genomen zijn veel complexer 
(dit lijkt in tegenspraak met de lijn dat de politie alleen bij de simpele zaken zelf 
schadebemiddelingspogingen zou moeten ondernemen). 

1 	Gezien de grote spreiding van de tijdsbesteding is gekozen voor de mediaan. 
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Politieregio 	 Terwee-zaken 	1993 	Extra bruto fte  

Drenthe 	 2.798 	 2,76  
Haaglanden 	 10.457 	 10,3  
Zuid-Holland-Zuid 	 3.724 	 3,67  
Noord-Brabant-Noord 	 4.985 	 4,91  
Noord-Brabant-Oost 	 6.388 	 6,29 

Analyse en doorkijk naar toekomstige werklast 

Het is gezien de huidige status van de invoering van de wet Terwee bij de politie te 
vroeg om conclusies te trekken over extra werklast in het proces na de aanhouding 
(onder andere schadebemiddeling). In de huidige situatie wordt er te weinig volgens 
de idee van Terwee gewerkt. Voor een betrouwbare inschatting van de gevolgen 
voor de werklast bij de politie zou derhalve gewacht moeten worden tot Terwee 
daadwerkelijk in de pilot-arrondissementen ingebed is. Wanneer desalniettemin op 
basis van de gegevens uit de nameting analyses dienen plaats te vinden over de 
extra hoeveelheid formatieplaatsen om Terwee verantwoord in te voeren, kan er als 
volgt een doorkijk naar de toekomstige de werklast worden gegeven: 

1. Toename werklast ten gevolge van de activiteiten 1 t/m IV 
Een inschatting maken van het tijdbeslag van zaken waaraan in het kader van 
Terwee extra eisen worden gesteld met betrekking tot rapportage over schade-
bemiddeling en waar richting slachtoffer nader informatie verstrekt zou moeten 
worden. 
- Tijdbesteding 

Tabel 2.5 komt op een gemiddelde tijdsbesteding van 70 minuten per zaak 
voor zaken waarvoor de politie alleen de activiteiten I t/m IV zou behoeven uit te 
voeren (gebaseerd op 23 waarnemingen). 

- Aantal 
Door een gebrek aan inzicht in om welke zaken het hier gaat (hierbij worden 
zaken van auto-inbraken tot moord als voorbeelden genoemd, met alles wat 
daar tussenin zit), zijn de aantallen die hierbij als schatting gegeven worden 
onbruikbaar. Een registratie van de betreffende zaken is er niet. Er kan slechts 
een bovengrens genoemd worden, namelijk de aantallen uit tabel 2.4 (60% 
van het aantal opgehelderde misdrijven). Benadrukt dient te worden dat dit 
slechts een academische benadering is, aangezien in de huidige praktijk bij 
slechts een enkele opgeloste zaak de slachtoffers door de politie benaderd 
worden. 

Tabel 2.6: Berekening fte's t.b.v. activiteiten I t/m IV 

N. B. 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 
zelf registratie 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). Ook dit kan het gevolg zijn van het ontbreken van een nadere 
operationalisering van de richtlijnen. 
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Politieregio 	 opgehelderde 	bovengrens 
Terwee-zaken 	(in bruto fte) 
1993  

Drenthe 	 2.798 	 0,16  

Haaglanden 	 10.457 	 0,59  
Zuid-Holland-Zuid 	 3.724 	 0,21  

Noord-Brabant-Noord 	4.985 	 0,28  

Noord-Brabant-Oost 	 6.388 	 0,36 

2. Toename werklast ten gevolge van de activiteiten V & VI 
Deze toename is het gevolg van zaken waarvoor de politie verder gaat dan de 
activiteiten die in het voorgaande punt genoemd zijn. De zaak voldoet aan de 
criteria van het OM om voor schadebemiddeling door de politie in aanmerking te 
komen. De extra tijdsbesteding die hiermee gemoeid is, komt bovenop de onder 
1 genoemde tijdsbesteding, zij het voor een geringer aantal zaken. Strikt 
genomen zou er nu nog een scheiding gemaakt moeten worden. 
Bemiddelingen die niet succesvol zijn stokken na activiteit V. Bemiddelingen die 
daarentegen wél succesvol zijn vragen een controle op het nakomen van de 
afspraken en derhalve activiteit VI. Het voert te ver in het kader van deze 
nameting een dergelijke opsplitsing te maken. Omdat wij een bovengrens 
berekenen, zal ook hierin een bovengrens worden aangehouden: de totale tijd 
van de activiteiten V en Vl. 

- Tijdbestedinq 
Uit tabel 2.5 kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat een eenvoudige 
zaak gemiddeld voor de activiteiten V en VI bovenop de in 1 onderkende 70 
minuten, nog eens 40 minuten extra in beslag neemt (som van de taken V en VI). 
Hierbij wordt de aanname gedaan dat grote zaken met tientallen tot honderden 
slachtoffers per definitie te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor schade-
bemiddeling door de politie. 

- Aantal  
Schadebemiddeling in het kader van Terwee is in principe alleen bedoeld voor 
relatief eenvoudige zaken, zeker indien de bemiddeling door de politie 
afgehandeld wordt en tot een sepot leidt. Als ook hier weer gekeken wordt naar 
zaken die door de politie zelf afgehandeld zouden kunnen worden, dan kan 
hiervoor als norm de eerder genoemde 10% (van het aantal opgehelderde zaken 
met een slachtofferaspect) worden gehanteerd. Bij gebrek aan sepot-cijfers voor 
de overige arrondissementen, kan voor elk arrondissement deze zelfde norm 
worden toegepast. 

Tabel 2.7: Berekenina fte's t.b.v. activiteiten V t/m VI 

N.B. Bovengenoemde aantallen en tijdsbestedingen komen niet overeen met de  
situatie die wij hebben aangetroffen. Zij geven slechts een indruk van de maximale 
gevolgen van een normstelling. Aangetekend dient te worden dat een groot 
gedeelte van de tijdsbesteding eigenlijk aan Vaillant toegerekend zou moeten 
worden en dat verwacht mag worden dat de aantallen zaken waaraan daadwerkelijk in 
het kader van Terwee extra aandacht wordt besteed vooralsnog aanzienlijk lager 
zullen liggen. Daarnaast hangt veel af van de wijze waarop de Terwee-procedure door 
het netwerk wordt opgepakt. In de meeste gevallen wordt een zaak, zodra de omvang 
van de schade betwist wordt of de betalingsbereidheid gering is, overgedragen aan 
buro slachtofferhulp. In de procedures is uitdrukkelijk opgenomen dat de politie zich 
niet mengt in eventuele geschillen over de omvang van de schade. Strikt genomen 
doet de politie dus niets aan bemiddelen. Zij is derhalve alleen intermediair in die 
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Totaal fte 

bruto  

Drenthe 	 2,92  

Haaglanden 	 10,89  

Zuid-Holland Zuid 	3,88  

Noord Brabant  - Noord 	5,19  

Noord Brabant - Oost 	6,65 

2.6 	Coördinatie 

gevallen waarin het slachtoffer en de dader het reeds eens zijn. De politie neemt in 
principe een afwachtende houding aan en wacht op bericht van buro slachtofferhulp 
over een eventuele regeling. Het buro slachtofferhulp stelt de politie van de 
vorderingen op dit terrein op de hoogte. 

Overzicht van de benadering van de werklast in het aanhoudings-
traject 

Samenvattend bedraagt de werklast in het aanhoudingstraject (activiteiten I t/m VI) bij 
deze benadering uitgedrukt in fte per regio: 

Tabel 2.8: Extra werklast aanhoudinastraiect 

Proces 

In het kader van Terwee vindt er in de pilot-arrondissementen netwerkoverleg plaats, 
tussen de verschillende betrokken organisaties om onderling, op regionaal en lokaal 
niveau tot nadere werkafspraken te komen. Daarnaast vervullen de Terwee 
coördinatoren en kerninstructeurs een vraagbaakfunctie. 
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àlgenene 	periodiek 	ad-hoc 	overig 
dbtirdinatie- 	overleg 	overleg 

Systemen en beschikbare gegevens 

Binnen de politie vindt geen registratie plaats van de uren die aan coördinatie 
besteed worden. Daarom ontbraken er ook in het vooronderzoek gegevens over 
deze tijdsbestedingen. In de nameting is er in de pilot-regio's gewerkt met een door 
ons opgezette tijdregistratie die door de betrokkenen zelf bijgehouden moest 
worden. Omdat er in de controleregio's bij de politie geen coördinatoren 
slachtofferzorg zijn en er na overleg met onze contactpersonen gebleken is dat er 
geen gestructureerd overleg met netwerkpartners plaats vindt en er ook intern niet 
structureel aandacht aan slachtofferzorg besteed wordt, is besloten de tijdregistratie 
te beperken tot de pilot-regio's. 



Regio 	 Zuid-Holland-Zuid 	Noord-Brabant-Noord 	Noord-Brabant-Oost  

1. Coördinatie tussen 	6 maal per jaar ad 	6 maal per jaar ad 	6 maal per jaar ad 
de drie pilot-regio's & 	5 uur (30 uur/jaar) 	5 uur (30 uur/jaar) 	5 uur (30 uur/jaar) 
CPB  

2. Coördinatie op 	Intern: op ad hoc basis 	Intern: op ad hoc basis. 	Intern: op ad hoc basis. 
regionaal niveau 	ongeveer 3 uur maal 12 

personen (p.m.). 

Extern: op ad hoc basis 	Extern: 1 maal per 2 	Extern: 1 maal per 2 
maanden arrondis- 	maanden arrondis- 
sementale stuurgroep 	sementale stuurgroep 
Terwee, 1 persoon 	Terwee, 2 personen 
maal 3 uur. 	 maal 3 uur. 
(18 uur/jaar) 	 (36 uur/jaar) 

Extern: 4 maal per jaar 	Extern: 1 maal per 2 
netwerkoverleg met 	maanden klankbord- 
reclassering, OM, BSH, 	groep, 2 personen maal 
RvdK, 2 uur maal 5 	3 uur. 
districten, maal 	(36 uur/jaar) 
gemiddeld 5 personen 
(200 uur/jaar)  

3. Coördinatie op 	Intern: op ad hoc basis. 	Intern: op ad hoc basis. 	Intern: op ad hoc basis. 
districts en/of 
afdelingsniveau 	Extern: 1 maal in de 	Extern: 1 maal per week 	Extern: 1 maal per 2 

week netwerkoverleg 	tot 1 maal per maand 	maanden lokaal netwerk 
met BSH, 1 uur, maal 5 	met BSH, 1 uur per 	Terwee, 3 uur per keer, 
districten maal 1 	keer, maal 1 pers., maal 	maal 21 personen 
persoon. 	 5 districten. (100 	(378 uur/jaar) 
(210 uur/jaar o.b.v. 42 	uur/jaar o.b.v. 
weken = 80% v 52) 	gemiddeld 21 verg)  

4. Korps niveau 	Intern: op ad hoc basis. 	Intern: op ad hoc basis. 	Intern: op ad hoc basis.  

Totaal periodiek overleg 	240 uur/jaar 	 348 uur/jaar 	 450 uur/jaar 

Tabel 2.9: 

Werklast 

Gedurende de maand november is via de coördinatoren een tijdschrijfformulier 
uitgezet. Hierbij is gevraagd bij te houden hoeveel tijd men kwijt is aan periodiek en ad 
hoc overleg en met wie men overleg heeft gehad. Verzocht is om hierop niet de tijd te 
schrijven die besteed is aan een specifieke zaak. 

In tabel 2.9 is vermeld welk gestructureerd in- en extern-overleg er plaats vindt met 
betrekking tot slachtofferzorg. 

Netwerkoverleg en interne coördinatie met betrekking tot Terwee 
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Werklast 

Uit tabel 2.9 blijkt dat coördinerende werkzaamheden op de volgende vier niveaus 
plaats vinden: 
1. Afstemming tussen de drie pilot-regio's en het CPB. 
2. Afstemming op regionaal niveaus tussen alle betrokken instanties (netwerk). 
3. Afstemming op districts- en/of afdelingsniveau met Buro Slachtofferhulp. 
4. Afstemming binnen het korps. 

Gezien het feit dat Terwee expliciet interne en externe netwerkvorming voorschrijft, 
dient geconcludeerd te worden dat de in tabel 2.9 genoemde tijdsbestedingen extra 
werklast vormen ten gevolge van de wet Terwee. 

De structurele component in de coördinerende taken met betrekking tot Terwee, het 
netwerkoverleg, is per regio verschillend ingevuld. Op basis van de op dit moment ter 
beschikking gestelde tijdregistraties blijkt hieraan maximaal totaal 0,25 fte netto 
besteed te worden per regio (= 0,42 fte bruto). Over de tijdsbesteding op basis van 
ad hoc afstemming valt in dit stadium van het onderzoek geen betrouwbare uitspraak 
te doen. 

2.7 	Conclusies & aanbevelingen 

Voor de vijf onderzochte politieregio's kan het volgende overzicht worden opgesteld, 
waarin is weergegeven hoeveel bruto fte nodig is om de wet en richtlijn Terwee uit te 
voeren. Hierbij moet dus worden bedacht dat het hier deels om een 'inhaaleffect' in 
verband met een achterblijvende uitvoering van de richtlijn Vaillant gaat en dat het 
een doorkijkje betreft naar een 'optimale' situatie. De huidige uitvoeringssituatie bij de 
politie ligt daar nog ver vanaf. 

Tabel 2.10: 'Doorkijk' naar toekomstige werklast politie 
(optimale situatie) 

Drenthe 
Haaglanden 
Zuid Holland Zuid 
Noord Brabant Noord 
Noord Brabant Oost 

Totaal fte bruto 
3,87 

13,31 
5,13 
6,79 
8 54 

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 Terwee. 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 
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in het proces worden afgehandeld, zal de aandacht voor sláchtofferzorg 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 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 e.d.). 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, en het registreren van 
politiesepots, 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, 
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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. 



3. Openbaar Ministerie 

3.1 	Inleiding 

De activiteiten van het OM in het kader van slachtofferzorg zijn globaal als volgt te 
omschrijven. 

Nadat een zaak is opgehelderd komt het proces-verbaal binnen bij het OM. Indien er 
sprake is van een slachtofferzaak worden de gegevens geregistreerd in ISIS. 
Afhankelijk van de aard van de zaak en van wat het slachtoffer wil wordt het slachtoffer 
uitgenodigd voor een gesprek met de officier van justitie en/of wordt het slachtoffer 
op de hoogte gehouden van het verloop van de zaak. 
De secretaris of de OvJ nemen een beslissing in de zaak waarbij, indien het 
slachtoffer dit wenst, rekening wordt gehouden met mogelijke schadevergoeding 
aan het slachtoffer. Hiertoe hebben zij een aantal mogelijkheden: 
- het opleggen van een transactie = schadevergoeding; 
- het opleggen van schadevergoeding als bijzondere voorwaarde; 
- dagvaarden en schadevergoeding eisen. 

Na de (eventuele) zitting en de afhandeling in het executie-traject komt de zaak weer 
bij de slachtoffermedewerker, die de slachtoffers op de hoogte houdt van de afloop 
van de zaak. 

Ten opzichte van de richtlijn Vaillant zijn de wet en richtlijn Terwee aangescherpt. 
Deze aanscherping heeft in de Terwee-situatie geleid tot de volgende wijzigingen in 
activiteiten en/of werkwijzen in de pilot-arrondissementen: 

Registratie 

Vanuit Vaillant en Terwee worden geen bijzondere eisen gesteld aan de registratie. 
Er zijn echter wel wijzigingen opgetreden in de wijze waarop slachtoffergegevens bij 
het OM binnenkomen. De invoer van gegevens over slachtoffers wordt niet meer 
gedaan op basis van de politiebrieven, maar op basis van de slachtofferformulieren 
die rechtstreeks door de politie met het pv worden meegestuurd naar het OM. 

Informatie 

Geen specifieke veranderingen (hoewel het brievenboek enigszins is aangepast, ten 
gevolge van de veranderde uitspraakmogelijkheden e.d.) 

Schadebemiddeling 

Slachtoffer stelt zich voorafgaand aan strafproces benadeelde partij; indien 
besloten wordt tot dagvaarding in een slachtofferzaak, kunnen de betrokken 
slachtoffers zich voorafgaand aan het strafproces voegen bij het OM. Zij hoeven 
niet meer te verschijnen tijdens de zitting, maar ontvangen een voegingsformulier. 
Indien het voegingsformulier wordt geretourneerd aan het parket wordt dit in de 
zaak gevoegd. Dit stelt de OvJ's (en rechters) in staat al bij de voorbereiding van de 
zitting rekening te houden met het slachtofferaspect. 
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Uitspraken; in aanvulling op de civiele vordering, de schadevergoeding als 
bijzondere voorwaarde of een combinatie daarvan, bestaan de volgende nieuwe 
mogelijkheden: 
- schadevergoedingsmaatregel 
- storting van een som geld in een fonds als bijzondere voorwaarde 
Executie-traject, ten gevolge van de invoering van bovengenoemde 'nieuwe' 
Terwee-uitspraken kan het executie-traject worden ingegaan. Voor een 
beschrijving van dit traject verwijzen wij naar het overzicht, dat is toegevoegd als 
bijlage 3.6. 

Zorg 

Geen specifieke veranderingen; zowel bij Vaillant als Terwee kan de OvJ slachtoffers 
van ernstige delicten een gesprek aanbieden 

Overleg 

In het kader van Terwee vindt netwerkoverleg plaats om zorg te dragen voor een zo 
goed mogelijke aansluiting van de diverse activiteiten van de netwerkpartners. 

Aanscherping van controle 

In het werkproces rondom slachtofferzorg komt een aantal controlemomenten door 
de slachtoffermedewerkers voor. Hoewel de wet Terwee een grotere zorgvuldigheid 
jegens het slachtoffer vraagt, werden controles ook al (gedeeltelijk) voor de invoering 
van de wet en in de controle-arrondissementen uitgevoerd. De werklast die hiermee 
gemoeid is zullen wij in de diverse clusters behandelen. 
Het betreft: 
- registratie; de controle van het pv bij binnenkomst op volledigheid (aanwezigheid 

politiebrief, slachtofferformulier); 
- schadebemiddeling; de controle of voldoende rekening is gehouden met wat het 

slachtoffer wil nadat de beslissing door de OvJ is genomen; 
- schadebemiddeling; de controle van het teruggestuurde voegingsformulier; 
- schadebemiddeling; de controle van de zittingslijst en de zitting ten aanzien van de 

uitspraken met betrekking tot civiele vordering. 

3.2 	Aanpak onderzoek nameting 

Om de werklast in kaart te brengen hebben wij geprobeerd inzicht te krijgen in: 
- het aantal keer dat activiteiten worden uitgevoerd; 
- de tijd die hiervoor nodig is. 

Om de aantallen activiteiten te achterhalen hebben wij zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van bestaande registraties. Dit geldt met name voor de registratie van 
aantallen activiteiten in ISIS. Wij hebben ons gericht op de periode augustus - oktober 
1993 (voor het onderzoek pré Terwee was de periode augustus - oktober 1992 
genomen). 

Moeilijker bleek het om inzicht te krijgen in de benodigde tijd voor de verschillende 
activiteiten. Om dit te weten te komen hebben wij gevraagd aanvullende registratie bij 
te houden en hebben wij gebruik gemaakt van 'expertinschattingen (door middel van 
interviews). De aanvullende registratie is gehouden in een week in oktober en een 
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Cluster 	 Activiteit 	 Bron nameting  

Registreren 	 Controle pv's op volledigheid 	 Aantallen: Compas/eigen reg. 

Tijd: inschatting 

Completeren & aanvullen pv's (aanscherping 	Aantallen & tijd: inschatting 

Terwee) 

Registratie (eerste invoer) per slachtoffer 	Aantallen: ISIS 

Tijd: Aanvullende registratie 

Aanmaak slo. mapje 	 Aantallen: ISIS 

Tijd: inschatting of aanv. registratie  

Informeren 	 Schriftelijk informeren slachtoffers 	 Aantallen: ISIS 

Tijd: inschatting per brief 

Telefonisch informeren slachtoffers 	 Aantallen en tijd: aanv. registratie 

Inzage 	 Aantallen en tijd: inschatting  

Schadebemiddeling 	Beoordeling & beslissing 	 Aantallen: ISIS (a.h.v. brieven) 

Voeging 	 Tijd: inschatting 

OM afdoening 

Zitting 	 Aantallen: ISIS (aantal oproepen/ 
voegingen) & aanv. reg. rechtbank 

(verschijnings%) 

Tijd: inschatting/op basis van 

zelfregistratie zitting griffier 

Executie (schadeverg. als bijzondere vw) 	Aantallen: Gouden Delta 

Tijd: inschatting 

Executie (nieuw in Terwee) 	 Aantallen en tijd: inschatting & 

tijdsregistratie  

Zorg 	 Gesprek OvJ - slachtoffer 	 Aantallen: ISIS & inschatting 

Tijd: ISIS & inschatting.  

Overleg 	 Overleg inz. slachtofferzorg 	 Aantallen en tijd: aanv. registratie 

• intem 

• extern (netwerk) 

Zaakspecifiek overleg intern of met netwerk 	Aantallen en tijd: aanv. registratie 

week in november 1993. 
Zowel de pilot- als de controle-arrondissementen waren hierbij betrokken. In 
onderstaand overzicht staat per activiteitencluster aangegeven hoe wij in de 
nameting de gegevens hebben verzameld: 

Tabel 3.1: Overzicht verzamelde gegevens 

De gehanteerde zelf-registratieformulieren zijn opgenomen in bijlage 3.7. Voor een 
overzicht van de door ons geïnterviewde personen verwijzen wij naar bijlage 1. 

De activiteiten in het kader van slachtofferzorg bij het parket PG zijn samen met de 
activiteiten van het gerechtshof opgenomen in het volgende hoofdstuk Rechtbank 
en tweede aanleg. 
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3.3 	Indeling clusters 

3.3.1 Registratie OM 

Vergelijkbaarheid met onderzoek pré Terwee 

Bij het vooronderzoek (pré Terwee) hebben wij voor een aantal activiteiten gebruik 
gemaakt van inschattingen van de tijdsbesteding door betrokkenen. Tijdens de 
nameting is voor enkele van deze activiteiten een tijdregistratieformulier 
bijgehouden. Voorzover de betreffende activiteiten in de nameting niet zijn 
veranderd ten opzichte van de voormeting, hebben wij de tijdsbesteding 
(inschatting) van het vooronderzoek aangepast aan de resultaten van de 
registratieformulieren. Het betreft bijvoorbeeld de benodigde tijd voor de registratie 
en het telefonische overleg. In die gevallen waarin wij de resultaten van het 
vooronderzoek hebben aangepast, hebben wij dit aangegeven in de tekst (op basis 
van nameting) of door annotatie. 

Tijdens de nameting hebben wij aandacht besteed aan activiteiten, die ook al in de 
voormeting werden uitgevoerd. Indien van toepassing hebben wij de betreffende 
activiteiten aan de clusters uit de voormeting toegevoegd. 

Het onderzoek is voornamelijk gericht op de meest voorkomende activiteiten van de 
arrondissementsparketten. Uitzonderingsgevallen zijn niet meegenomen. Zo geven 
bijvoorbeeld preventieve hechteniszaken extra werklast. Wij zijn hier niet expliciet op 
ingegaan. 

Bij het OM onderscheiden wij de volgende clusters: 
- registratie; 
• informatie; 
- schadebemiddeling; 

zorg; 
- overleg. 

Elk van deze clusters zullen wij afzonderlijk behandelen. 

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant & Terwee 

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

Proceskenmerken 

Aanlevering van slachtoffergegevens 
In Dordrecht en Den Bosch worden gegevens over slachtoffers ingebracht op basis 
van de door de politie ingevulde slachtofferformulieren. In Den Haag werkt men met 
de retourgezonden politiebrieven. In tegenstelling tot vorig jaar, worden de politie-
brieven in Assen niet meer gebruikt. Gegevens over een slachtoffer worden 
ingevoerd indien de secretaris/OvJ dit nodig acht. 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal medewerkers 	 smw: 3 fte 	smw: 0,8 fte 	smw: 	3,5 fte 	smw: 0,94 fte 

ingezet voor slo- 	 OM: 	28,6 fte 	schade: 1 fte 	OM: 	30,6 fte 	OM: 9 fte 

activiteiten (tijdens 	 secr.: 25 fte 	OM: 9,2 fte 	secr.: 26,3 fte 	secr.: 7 fte 
nameting) 	 Coi). secr.: 0,4 fte 	secr.: 7,5 fte  

Registratie (netto tijd per 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

maand) 	 - smw 	16 uur, 21 min. 	26 uur, 41 min. 	47 uur, 30 min. 	3 uur, 2 min. 
Reg med.: 
45 uur, 29 min. 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 
- smw 	44 uur, 20 min. 	24 uur, 58 min. 	50 uur, 9 min. 	4 uur, 54 min. 

Reg. med: 
59 uur, 50 min.  

Netto tijd in fte 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 
- smw 	0,099 fte 	0,162 fte 	0,288 fte 	0,018 fte 

Reg. med.: 
0.28 fte 	 _ 

Totaal 	0,379 fte 	0,162 fte 	0,288 fte 	0,019 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 
- smw 	0,27 fte 	 0,152 fte 	0,305 fte 	0,030 fte 

Reg. med: 	 - 	 - 	 - 

0.36 fte  
Totaal 	0,63 	 0,152 fte 	0,305 fte 	0,030 fte  

Aantal ger. slo's 	 voor: 	164 	 167 	 249 	 18 

per maand 	 na: 	443 	 153 	 292 	 28 

Moment van registratie 
In Dordrecht worden alle binnengekomen zaken waarin het slachtoffer heeft 
aangegeven informatie of schadevergoeding te willen, direct door de slachtoffer-
medewerkers ingevoerd, voorafgaand aan de beslissing. 
In Den Bosch daarentegen worden slachtoffers pas geregistreerd indien de 
beslissing is genomen en het slachtoffer heeft aangegeven informatie of schade-
vergoeding te wensen. 
In Den Haag worden gegevens geregistreerd zodra het slachtoffer heeft gereageerd 
op de politiebrief. 
In Assen worden zaken geregistreerd na de beslissing van de secretaris/OvJ. 

Naast de eerste invoer van gegevens vinden per slachtofferzaak ook andere 
momenten van registratie plaats. Omdat dergelijke registratie vaak vooraf gaat aan het 
uitsturen van een brief, hebben wij de tijd die hiermee gemoeid is meegenomen bij 
de tijdsbesteding aan correspondentie (cluster Informatie). 

Werklast registratie OM 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding per functiecategorie 
in het kader van het cluster 'registratie'. Voor de onderliggende gegevens van deze 
tabel verwijzen wij naar bijlage 3.1. 

Tabel 3.2: Aanaetroffen werklast reaistratie 
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,. 
Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal netto fte's per 100 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 
slo's 	 smw 	0,06 fte 	 0,1 fte 	 0,12 fte 	 0,1 fte 

Reg. med.: 

0.17 fte  
Totaal 	0,23 fte 	 0,1 fte 	 0,12 fte 	 0,1 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 
smw 	0, 06 fte 	 0,1 fte 	 0,1 fte 	 0,11 fte 

Reg. med: 
0.08 fte  

Totaal 	0,14 fte 	 0,1 fte 	 0,1 fte 	 0,11 fte 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen 

aug. - okt. 1992 	491 	 499 	 747 

aug. - okt. 1993 	1330 	. 459 	. 876 	 84 

% groei 	 171 	 -8 	 17 	 (2 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen 

aug. - okt. 1992 	337 	 268 	 396 	 43 

aug. - okt. 1993 	762 	 334 	 630 	 63 

Opmerkingen en conclusies 

Aantal geregistreerde slachtoffers bepalend voor werklast 
De wet Terwee stelt geen specifieke eisen aan de te volgen procedures ten aanzien 
van de registratie van slachtoffers. 
De benodigde inzet voor de registratie per 100 slachtoffers is zowel in Den Bosch als 
Dordrecht min of meer gelijk gebleven ten opzichte van de situatie voor de invoering 
van de wet Terwee. 
Wanneer we echter uitgaan van de totale daadwerkelijk bestede netto tijd aan 
registratie zijn verschillen tussen de voor- en nameting te zien. De wijzigingen in de 
werklast ten aanzien van slachtofferzorg worden dan ook grotendeels bepaald door 
het aantal geregistreerde slachtoffers en slachtofferzaken. Onderstaand schema 
bevat een overzicht van het aantal slachtoffers en zaken per arrondissement: 

Het totaal aantal ingevoerde slachtoffers bedraagt: 

Het totaal aantal slachtofferzaken bedraagt: 

In Den Bosch en Dordrecht werden in de meetperiode augustus - oktober 1993 nog 
zaken behandeld die waren ingevoerd voordat de wet Terwee in werking trad. 
Onderstaand schema geeft aan hoeveel van de slachtoffers in de meetperiode onder 
de werking van de wet Terwee vallen, omdat het delict in hun zaak gepleegd is na 1 
april 1993. 
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Den Bosch 	Dordrecht 

Aantal 	 1151 	342 

% van alle zaken 	87 	 75 

Terwee-slachtoffers van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers (aug. - okt. 1993) 

Het aantal geregistreerde slachtoffers is in alle arrondissementen toegenomen, met 
uitzondering van Dordrecht. Het aantal slachtofferzaken is wel in elk arrondissement 
gestegen. 
Met name Den Bosch kent een zeer sterke groei van het aantal geregistreerde 
slachtoffers. Deze groei is te verklaren uit de gewijzigde werkwijze die sinds de 
inwerking treding van de wet Terwee is ingevoerd. In de voor-Terwee situatie werden 
zaken namelijk alleen geregistreerd indien de slachtoffers reageerden op de politie-
brief. Nu de politie in de Terwee-situatie al direct bij de aangifte vraagt naar de 
behoefte aan informatie dan wel schadevergoeding, wordt daar door een groot aantal 
slachtoffers positief op gereageerd en wordt dit in het slachtofferformulier 
aangegeven. 
In Dordrecht is een lichte daling van het aantal geregistreerde slachtoffers te zien (en 
een lichte stijging in het aantal slachtofferzaken). De effecten op de aantallen (en 
daarmee op de werklast) zijn ten opzichte van de voormeting relatief klein. Dit valt te 
verklaren uit het feit dat in Dordrecht ook al voor de invoering van Terwee gewerkt 
werd met de slachtofferformulieren. 

De stijging van het aantal geregistreerde slachtoffers en/of slachtofferzaken heeft 
zich echter niet alleen voorgedaan in de pilot-arrondissementen en is daarmee niet 
volledig te verklaren uit de invoering van de wet Terwee. 
Zowel in Den Haag als Assen kan gesteld worden dat de stijging (gedeeltelijk) te 
verklaren is uit een gewijzigde werkwijze ten opzichte van de voormeting. In Den 
Haag is met name in de units I en II meer aandacht gekomen voor het rappel aan de 
politie bij ontbrekende politiebrieven. De inschatting is dat het aantal volledige pv's 
dat is binnengekomen is gestegen. 
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. Er waren 
twee redenen om over te gaan op deze nieuwe werkwijze: 
- De doorlooptijd van zaken wordt verkort; er hoeft niet eerst te worden gewacht op 

de retourbrief van het slachtoffer. 
- De slachtoffers krijgen een realistischer beeld van de mogelijkheden tot schade-

vergoeding in hun zaak. 
Omdat er pas contact wordt opgenomen met een slachtoffer nadat er een 
beslissing is genomen, kan het slachtoffer gerichtere informatie krijgen dan 
wanneer er direct na binnenkomst van het pv op het OM een politiebrief wordt 
uitgestuurd. 

Concluderend kan worden gesteld dat als er procedureel meer aandacht voor 
slachtofferzorg komt, ook het aantal geregistreerde slachtoffers (en daarmee de 
totale werklast) stijgt. Dit is ook los van Terwee het geval (bijvoorbeeld daar waar men 
overgaat tot het verder invullen van de richtlijn Vaillant). Terwee versterkt dit effect 
nog eens, zeker als gevolg van het introduceren van het slachtofferformulier. 
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, 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

4,5 min. 	4 min. 	6 min. 	9 min. 

Overtredingen (nog) nauwelijks als slachtofferzaak meegenomen 
Een nieuw aspect van de wet Terwee is dat de wet niet alleen van toepassing is op 
misdrijven, maar ook op overtredingen. In de pilot-arrondissementen is echter nog 
relatief weinig ervaring opgedaan met Terwee-overtredingen. 
89% van de feiten bij slachtofferzaken in zowel Den Bosch als Dordrecht hebben 
betrekking op misdrijfzakenl. De overige feiten zijn overtredingen. In Den Haag en 
Assen betreft dit respectievelijk 99% en 82% van alle zaken. 

Als er een overtreding op het parket van Den Bosch binnenkomt gaat de registratie-
medewerker niet specifiek na of er een slachtofferaspect aan zit. In samenspraak met 
de politie is besloten dat alleen overtredingen door het OM worden meegenomen, 
indien dat specifiek door de politie is aangegeven. Zonder een dergelijke 
(afgesproken) beperking zou het aantal zaken nog sterker toenemen. In ernstige 
gevallen besluit de secretaris veelal het slachtofferaspect van de overtreding mee te 
nemen. 
In Dordrecht worden alleen de aanrijdingen meegenomen als Terwee-zaak. In overleg 
met de vereniging van assuradeuren is overeengekomen dat het OM alleen een 
afloopbericht stuurt als beide partijen verzekerd zijn. In geval van onverzekerd rijden 
of gewonden wordt de zaak verder opgepakt. Omdat er bij de kantonzaken geen 
slachtofferformulier is bijgevoegd, is het uitzoekwerk ten aanzien van 
slachtoffergegevens meer werk dan bij overige zaken. 

Werkwijze per parket van invloed op de werklast van de verschillende functionarissen 
Zoals uit tabel 3.2 blijkt is de werklast voor slachtoffermedewerkers in de nameting per 
100 slachtoffers in Den Bosch, Dordrecht, Den Haag en Assen respectievelijk 0,14 - 
0,1 -0,1 en 0,11 fte. 
De totale werklast per 100 slachtoffers in Dordrecht verschilt nauwelijks van de 
werklast in de controle-arrondissementen. Wanneer we echter kijken naar de 
onderliggende activiteiten blijkt dat in Assen geen aandacht wordt besteed aan het 
controleren en completeren van de pv's. Tijdens de nameting (augustus-oktober 
1993) zijn in Den Haag geen rappelbrieven gestuurd om de pv's te completeren. 
Deze activiteiten zijn wel in Dordrecht en Den Bosch uitgevoerd en meegenomen in 
de werklast. Daarmee lijkt het traject in Dordrecht en Den Bosch efficiënter dan in de 
controle-arrondissementen. 

Effect invoering slachtofferformulier op werklast 
Zoals aangegeven is het aantal te registreren slachtoffers bepalend voor de werklast-
verschillen ten opzichte van de voormeting. De tijd die nodig is voor de eerste invoer 
van de gegevens per slachtoffer verschilt per arrondissement: 

Er is een verschil tussen de tijd die nodig is voor de eerste invoer van gegevens in 
ISIS tussen de pilot-arrondissementen enerzijds en de controle-arrondissementen 
enerzijds. (Hoewel we moeten opmerken dat we in Assen zijn afgegaan op de 
zelfregistratie van een medewerkster die nog in een inwerkperiode zat). Het gebruik 

Hierbij zijn wij uitgegaan van zaken vallend onder het Wetboek van Strafrecht, en de artikelen 30, 36 en 37 van de 
Wegenverkeerswet. 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal medewerkers 	 smw: 3 fte 	smw: 0,8 fte 	smw: 	3,5 fte 	smw: 0,94 fte 

ingezet voor slo- 	 OM: 	28,6 fte 	schade: 1 fte 	OM: 	30,6 fte 	OM: 9 fte 

activiteiten 	 secr.: 25 fte 	OM: 9,2 fte 	secr.: 26,3 fte 	secr.: 7 fte 

(tijdens nameting) 	 Cotk.secr.: 0,4 fte _ secr.: 7,5 fte 

van het slachtofferformulier (waarbij alle slachtoffergegevens overzichtelijk 
beschikbaar zijn) kan hiervoor een verklaring zijn. 

3.3.2 Informatie OM 

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee 

Dit cluster bevat het verstrekken van informatie aan het slachtoffer. 

Tabel 3.3: 

Het betreft: 
- schriftelijke informatie; 
- telefonische informatieverstrekking aan slachtoffers over specifieke zaken; 
- inzages. 

Vaillant houdt voor het OM op dit punt onder meer in dat de OvJ binnen de daarvoor 
geldende regels alle informatie waar het slachtoffer om vraagt, zal verstrekken. Bij 
delicten met ingrijpende gevolgen zal het slachtoffer of de nabestaande op de 
hoogte gehouden worden van de voortgang van de zaak. 

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

Proceskenmerken 

Alle betrokken arrondissementen maken wat betreft de schriftelijke informatie gebruik 
van standaardbrieven. Deze brieven komen veelal uit ISIS. Soms wordt gebruik 
gemaakt van Word Perfect. 

Werklast informatie OM 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding per functiecategorie 
in het kader van het cluster 'informatie'. Voor de onderliggende gegevens van deze 
tabel verwijzen wij naar bijlage 3.2. 

Aangetroffen werklast informatie 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Informatie (netto tijd per 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

maand) 	 - smw 	41 uur, 59 min. 	37 uur, 9 min. 	61 uur, 35 min. 	2 uur, 7 min. 

- OvJ 	- 	 - 	 - 

- secr. - 	 - 	 - 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	39 uur, 7 min. 	9 uur, 38 min. 	41 uur, 19 min. 	9 uur, 21 min. 

- OvJ 	- 	 - 	 - 

- secr. 	- 	 schadebem: 	 - 	 - 

5 uur, 40 min.  

Netto fte 	 Voormeting 	Voormeting 	Voormeting 	Voormeting 

smw 	0,25 fte 	 0,23 fte 	 0,37 fte 	 0,01 fte 

Nameting 	Nameting 	Nameting 	Nameting 

smw 	0, 24 fte 	 0,06 fte (smw) 	0,25 fte 	 0,06 fte 
0,03 fte (schade/ 

smw) 
0,09'fte totaal 	 . 

Aantal ger. slo's 	 voor 	164 	 167 	 249 	 18 

per maand 	 na 	443 	 153 	 292 	 29 	 . 

Aantal fles per 100 slo's 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

smw 	0,16 fte 	 0,14 fte 	 0,15 fte 	 0,07 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 
0,05 fte 	 0,06 (totaal) 	0,09 fte 	 0,2 fte 

Opmerkingen en conclusie 

Werklast correspondentie bepaald door aantal slachtofferzaken 
De werklast in het cluster informatievoorziening bestaat voor een belangrijk deel uit 
de werklast ten aanzien van de schriftelijke informatievoorziening. Er hebben zich 
sinds de invoering van de wet Terwee nauwelijks wijzigingen voorgedaan in de 
werkwijze (het brievenboek is enigszins aangepast). De verschuivingen in de werklast 
worden in dit cluster dan ook veroorzaakt door het aantal maal dat bepaalde brieven 
zijn uitgestuurd. 

Er heeft zich in zowel de pilot-arrondissementen als in de controle-arrondissementen 
een groei voorgedaan in het aantal verstuurde brieven in het cluster 'informatie'. Het 
aantal verstuurde brieven en aantekeningen uit dit cluster in de periode augustus-
oktober 1992 en 1. 993 is aangegeven in onderstaand overzicht. Deze aantallen zijn 
exclusief het aantal brieven dat wordt verzonden in het kader van het door ons 
gedefinieerde cluster 'schadebemiddeling'. 
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• 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

voormeting: 	1283 	 368 	 976 	 151 

nameting: 	1893 	 496 	 1447 	 274 

De groei is te verklaren uit het toegenomen aantal geregistreerde slachtoffers en 
zaken. 

Belang telefonische informatieverstrekking 
Zoals bij de terugkoppeling' van het vooronderzoek naar de arrondissementen is 
gebleken, wordt de werklast in het cluster informatievoorziening voor een belangrijk 
deel bepaald door telefonische contacten met slachtoffers. 
Tijdens de nameting is daarom besloten een registratieformulier hieromtrent bij te 
houden. 

Daaruit kwam naar voren dat er inderdaad regelmatig telefonisch informatie wordt 
verstrekt aan slachtoffers. De inschattingen van vorig jaar blijken echter hoger dan de 
resultaten uit de nameting (met uitzondering van Assen). Wel moet daarbij worden 
opgemerkt dat de slachtoffermedewerkers naast de genoemde tijdsbesteding voor 
de telefoontjes sec ook te maken hebben met 'verstoringstijd bij het uitvoeren van 
hun overige werkzaamheden. Dit hebben wij hier niet meegenomen. 

Doordat de inschatting van de tijdsbesteding aan telefonische informatieverstrekking 
aan slachtoffers in de voormeting veel hoger lag dan de resultaten uit de nameting is 
de werklast per 100 slachtoffers in de nameting lager uitgevallen (met uitzondering 
van Assen) dan in de voormeting. 

Er is geen duidelijk onderscheid te zien tussen het aantal telefoontjes in de Terwee-
arrondissementen en de controle-arrondissementen. De beleving van de slacht-
offermedewerkers in Den Bosch ten aanzien van het aantal telefoontjes loopt uiteen. 
De medewerkers van de units Den Bosch en Eindhoven geven aan dat er meer 
telefoontjes binnenkomen, omdat de procedures (nog) onduidelijk zijn. De 
medewerker van de afdeling Hélmond daarentegen heeft de indruk dat het aantal 
algemene telefoontjes is afgenomen nu geen algemene politiebrieven meer worden 
verstuurd. 

3.3.3 Schadebemiddeling OM 

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant & Terwee 

Het cluster schadebemiddeling omvat alle werkzaamheden die te maken hebben met 
schaderegeling. 
Om zicht te krijgen in de werklast binnen dit cluster hebben wij de volgende 
subactiviteiten onderscheiden: 
- het nemen van de beslissing door de OvJ of secretaris; 

Werkconferentie OM-KPMG, 20 september 1993. 
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het uitvoeren van de OM afdoening: 
• 'transactie = schadevergoeding of 
• voorwaardelijk sepot schadevergoeding; 
het voeren van correspondentie over de beslissing met slachtoffers die hebben 
aangegeven in aanmerking te willen komen voor schadevergoeding; 
het verzenden, opstellen en verwerken van de voegingsformulieren door de 
slachtoffermedewerker/schadebemiddelaar (nieuw in wet Terwee); 
de zitting, bijgewoond namens het OM door de OvJ (voorbereiding, zitting); 
het uitvoeren van het executie-traject, naar aanleiding van de uitspraken van de 
rechtbank. 

Vaillant stelt ten aanzien van schadevergoeding dat de Officier van Justitie, indien 
daarvoor in het proces-verbaal aanwijzingen zijn te vinden dan wel spontaan, bij alle 
beslissingen (met uitzondering van technisch sepot) rekening zal houden met de 
geleden schade en het geclaimde bedrag. Dit houdt in schadevergoeding als 
transactie, oproepen beledigde partij e.d. Van de OvJ wordt een actieve opstelling 
verwacht ten aanzien van het regelen van de schade in het kader van het strafproces. 

Terwee scherpt Vaillant op een aantal punten aan en geeft ook een aantal nieuwe 
richtlijnen met betrekking tot schadevergoeding. Zo dient het OM te proberen om in 
een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces een schaderegeling tot stand te 
brengen. 
Voor een meer uitgebreid overzicht verwijzen wij naar de richtlijnen Terwee voor het 
OM en deelrapport 1: Onderzoek pré Terwee (3.3.3 pagina 39). 

Proceskenmerken 

Nadat er een beslissing is genomen door de OvJ worden de slachtoffers hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor een deel hebben deze brieven een 
informerend karakter en hebben wij de werklast van de correspondentie 
meegenomen in het cluster Informatievoorziening. 
Voor een deel echter worden er specifieke brieven uitgestuurd aan slachtoffers die te 
kennen hebben gegeven in aanmerking te willen komen voor schadevergoeding. 
Deze slachtoffers zitten in het 'schadetraject en de correspondentie aan deze groep 
slachtoffers hebben wij meegenomen in het cluster Schadevergoeding. 

Het afhandelen van de OM afdoeningen 'transactie = schadevergoeding' en 
'voorwaardelijk sepot schadevergoeding' bestaat voor het overgrote deel uit het 
voeren van correspondentie met het slachtoffer en de verdachte. Daarnaast dienen 
de termijnen van betaling te worden bijgehouden. Dit neemt relatief weinig tijd in 
beslag, met name indien de signalering automatisch via Compas volgt. Veelal is dit 
ook een activiteit van de slachtoffermedewerker/schadebemiddelaar. 

In het arrondissement Den Haag zijn met ingang van 1 januari 1993 alle units 
overgestapt op het uitreiken van transacties in persoon (waaronder 'transactie = 
schadevergoeding), tijdens de zogenaamde TRIP-zaken. De 'transactie = schade-
vergoeding' wordt nauwelijks meer op de 'oude wijze' (correspondentie verdachte, 
betekening) uitgevoerd. 
De werklast van TRIP-zaken bestaat uit het informeren bij het slachtoffer over de 
hoogte van de schade, het beoordelen van de bewijsmiddelen, de zitting zelf en het 
eventueel informeren van het slachtoffer. 
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Nieuwe activiteiten ten gevolge van de invoering van de wet Terwee hebben 
betrekking op de controle door de slachtoffermedewerker op de beslissing van de 
OvJ/secretaris, de benadeelde partijstelling en het executie-traject. Ook is de 
behandeling van een zaak op de zitting gewijzigd. Een korte omschrijving volgt 
hieronder. 

Controle beslissing OvJ 
De slachtoffermedewerkers hebben de mogelijkheid om na de beslissing van de 
OvJ/secretaris te controleren of voldoende rekening is gehouden met wat het 
slachtoffer wil. Dit was overigens ook al bij Vaillant mogelijk en werd in Dordrecht ook al 
voor de invoering van Terwee gedaan. 

Mogelijkheid tot benadeelde partijstelling voorafgaand aan zitting 
Indien de verdachte wordt gedagvaard, wordt het slachtoffer geïnformeerd over de 
mogelijkheden zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces, voorafgaand 
aan de zitting. Het slachtoffer hoeft niet meer op de zitting te verschijnen. Deze 
mogelijkheid brengt voor de slachtoffermedewerkers/schadebemiddelaarster de 
volgende activiteiten met zich mee: 
- Versturen voegingsformulier met begeleidende brief. 
- Ontvangst en controle voegingsformulier, aanvullen van dossier. 

Alle teruggestuurde voegingsformulieren worden door de slachtoffer- 
medewerkers/schadebemiddelaarster gecontroleerd op volledigheid. 

Zittingsvoorbereiding 
Indien een slachtoffer zich heeft gevoegd kan al tijdens de voorbereiding van de 
zitting rekening worden gehouden met het slachtoffer en het standpunt ten aanzien 
van de civiele vordering. 

Zitting 
Indien de benadeelde partij niet verschijnt tijdens de zitting maar zich wel heeft 
gevoegd, zal ook tijdens de zitting aandacht worden besteed aan het slachtoffer-
aspect. 
De volgende rechterlijke uitspraken zijn mogelijk: 

Situatie voor Terwee (Den Haag. Assen) 
a. Toewijzing civiele vordering 
b. Schadevergoeding als bijzondere 

voorwaarde 
c. Combinatie van bovenstaande 

Situatie Terwee (Den Bosch. Dordrecht). 
a. Toewijzing civiele vordering 
b. Schadevergoeding als bijzondere 

voorwaarde 
c. Combinatie van bovenstaande 
d. Schadevergoedingsmaatregel 
e. Storting van een som geld in een 

fonds 

Executie-traject 
Afhankelijk van de beslissing van de rechtbank wordt het executie-traject bij het OM in 
gang gezet. Het schema uit de bijlage (3.6) geeft een overzicht van de betreffende 
activiteiten. 

Voor de invoering van Terwee en in de controle-arrondissementen is de executie-
afdeling van het OM al wel betrokken indien de uitspraak 'schadevergoeding als 
bijzondere voorwaarde luidt. 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal medewerkers 	 smw: 3 fte 	smw: 0,8 fte 	smw: 3,5 fte 	smw: 0,94 fte 

ingezet voor slo- 	 OM: 	28,6 fte 	schade: 1 fte 	OM: 	30,6 fte 	OM: 9 fte 
activiteiten 	 secr.: 25 fte 	OM: 9,2 fte 	secr.: 26,3 fte 	secr.: 7 fte 

(tijdens nameting) 	 Co0r.secr: 0,4 fte 	secr.: 7,5 fte 

Tabel 3.4 

Omdat wij tijdens ons vooronderzoek geen aandacht hebben gegeven aan de 
werkwijze van de executiemedewerkers bij deze uitspraak, volgt allereerst een korte 
beschrijving: 
- Versturen kennisgeving voorwaardelijke veroordeling aan de verdachte en een 

kennisgeving bijzondere voorwaarde aan de benadeelde. 
- Bewaken van de termijnen. 
- Indien niet wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarde: zitting en ten 

uitvoerlegging (tul) van de straf. 

Tussen de verschillende arrondissementen bestaan nauwelijks verschillen ten 
aanzien van de werkwijze. Hoewel er verschillen zijn in de tijdsbesteding per 
arrondissement, is naar inschatting van de executiemedewerkers 4-11 minuten nodig 
indien de verdachte voldoet aan de bijzondere voorwaarde. Indien dit niet het geval is 
wordt 'getuit'. Dit kost 4-7 minuten extra tijd'. 

'Nieuwe' Terwee-uitspraken 
Met de invoering van Terwee is het aantal mogelijke uitspraken ten aanzien van 
slachtofferzaken uitgebreid. De mogelijkheid is ontstaan tot het opleggen van een 
schadevergoedingsmaatregel en de bijzondere voorwaarde 'storting van een som 
geld in een fonds'. Voor een nadere omschrijving van de werklast in het executie-
traject in het kader van deze uitspraken, verwijzen wij naar de komende paragraaf 
'werklast executie-traject'. 

Werklast schadebemiddeling 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding per functiecategorie 
in het kader van het cluster 'schadebemiddeling'. Voor de onderliggende gegevens 
van deze tabel verwijzen wij naar bijlage 3.3. 

Aangetroffen werklast schadebemiddelin 

In Den Bosch is in april - juni '9343 keer een schadevergoeding als bijzondere voorwaarde opgelegd. In Dordrecht was dit 

over dezelfde periode 15 keer. In Den Haag is de inschatting dat deze bijzondere voorwaarde gemiddeld 15x per maand 

wordt opgelegd. In Assen zijn in 1993 gedurende 6 maanden 15 schadevergoedingen als bijzondere voorwaarde opgelegd. 
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1 	 i 	 1 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Schadevergoeding (netto 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

tijd per maand) 	 - smw 	5 uur, 29 min. 	20 uur 	 5 uur, 57 min. 	6 uur, 51 min. 

- OvJ 	1 uur, 15 min. 	2 uur, 40 min. 	1 uur, 30 min. 	5 uur, 27 min. 

• OvJ/secr. 	1 uur, 52 min. 	7 uur, 26 min. 

- exec. 	1 uur, 33 min. 	1 uur, 23 min. 	1 uur, 18 min. 	49 min. 

- secr. 	 - 	 5 uur 	 - 

- schade 	 2 uur, 34 min. 	- 	 reg.med: 15 min 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	27 uur, 44 min. 	20 uur 	 16 uur, 4 min. 	11 uur, 10 min. 

- OvJ 	2 uur, 32 min. 	3 uur, 21 min. 	8 uur, 25 min. 	8 uur, 13 min. 

- OvJ/secr. 	63 uur, 30 min. 	13 uur, 55 min. 	15 uur, 43 min. 

- eXeC. 	1 uur, 26 min. 	25 min. 	 1 uur, 18 min. 	52 min. 

- secr. • 	 7 uur, 45 min. 	- 

- schade 	 18 uur, 21 min. 	- 	 re .med: 15 min.  

Netto fte 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

- smw 	0,03 fte 	 0,12 fte 	 0,04 fte 	 0,04 fte 

- OvJ 	0,01 fte 	 0,02 fte 	 0,01 fte 	 0,03 fte 

- OvJ/secr. 	0,01 fte 	 0,05 

- exec. 	0,009 fte 	0,008 fte 	0,008 fte 	0,005 fte 

schade: 0,016 fte 	secr.: 0,03 fte 	reg.med: 
0.002 fte  

Totaal 	0,059 fte 	0,214 fte 	0,088 fte 	0,077 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	0,17 fte 	 0,12 fte 	 0,1 fte 	 0,07 fte 

- OvJ 	0,02 fte 	 0,02 fte 	 0,05 fte 	 0,05 fte 

- OvJ/secr. 	0,39 fte 	 0,08 fte 	 0,1 fte 

- exec. 	0,009 fte 	0,003 	 0,008 fte 	0,005 fte 

schade: 0,11 fte 	secr.: 0,047 fte 	reg.med: 

_ 	 0.002 fte  

Totaal 	0,589 fte 	0,33 fte 	 0,305 fte 	0,127 fte  

Aantal ger. sIo's 	 Mor 	164 	 167 	 249 	 18 

per maand 	 na 	 443 	 153 	 292 	 28 
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- 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal netto fte's per 100 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

slo's 	 - smw 	0,02 fte 	 0,07 fte 	 0,01 fte 	 0,23 fte 
- OvJ 	0,005 fte 	0,01 fte 	 0,004 fte 	0,184 fte 

- OvJ/secr. 	0,007 fte 	0,028 fte 

- exec. 	0,006 fte 	0,005 fte 	0,003 fte 	0,028 fte 
schade: 0,009 fte 	secr.: 0,012 fte 	reg.med: 

0.008 fte  

Totaal 	0,038 	 0,122 fte 	0,029 fte 	0,45 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	0,04 fte 	 0,08 fte 	 0,03 fte 	 0,24 fte 

- OvJ 	0,003 fte 	0,013 fte 	0,018 fte 	0,178 fte 

- OvJ/secr. 	0,088 fte 	0,052 fte 	0,034 fte 

- exec. 	0,002 fte 	0,002 fte 	0,003 fte 	0,019 fte 
schade: 0,073 fte 	secr.: 0,016 fte 	reg.med: 

0.005 fte  

Totaal 	0,133 fte 	0,22 fte 	 0,101 fte 	0,442 fte 

Werklast executie-traject 

Bovenstaand schema is nog exclusief de werklast in het executie-traject. Om inzicht 
te krijgen in de werklasteffecten van de invoering van de Terwee-uitspraken, hebben 
de medewerkers die betrokken zijn bij het executie-traject in Den Bosch en Dordrecht 
(respectievelijk slachtoffermedewerker/executiemedewerker en schadebemiddelaar) 
hun tijdsbesteding bijgehouden. 
Gevraagd is om per zaak aan te geven wat de (eventuele) tijdsbesteding is geweest 
aan de activiteiten: 
- correspondentie met het slachtoffer; 
- correspondentie met de verdachte; 
- bewaking van de termijnen; 
- opstellen en versturen van aanmaningen; 
- afhandeling van storting bedrag; 
- overig, zoals registratie, opvraag van zaakgegevens e.d. 

Omdat het executie-traject pas na verloop van tijd van start kan gaan, leek het pas in 
april 1994 zinvol om de tijdsbesteding in dit traject te meten. Omdat dit rapport 
halverwege 1994 opgeleverd dient te worden, kon de registratie dan ook maar in een 
korte periode worden bijgehouden, te weten april/mei 1994. 
Al met al is er dus nog weinig ervaring opgedaan en hebben wij gegevens over 
slechts 8 zaken waarvoor het executie-traject tijdens de meetperiode werd afgerond 
(in Den Bosch zijn gedurende de meetperiode 5 zaken afgerond en in Dordrecht 3 
zaken). 
In dit stadium van het onderzoek is de werklast ten aanzien van het executie-traject 
dan ook nog gering geweest. Gezien de toenemende stroom slachtofferzaken zal 
hierin in de toekomst echter verandering in kunnen komen. 
Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat de werklast bij de parketten wellicht 
kan verminderen door de invoering van Strabis. 
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Voor wat betreft het gering aantal afgeronde zaken in het executie-traject valt op dat 
er een groot verschil is in tijdsbesteding in Dordrecht (rond een uur) aan de ene kant 
en in Den Bosch (afdeling Eindhoven, tussen 10 minuten en een half uur) aan de 
andere kant. Deze verschillen zijn voor een deel te verklaren uit werkwijzeverschillen 
en uit het feit dat het bij de zaken in Dordrecht om complexe situaties ging (verdachte 
in hechtenis, contact met maatschappelijk werk). Het aantal zaken is echter nog te 
gering om conclusies te trekken over de tijdsverschillen. 

Gezien het feit dat in de praktijk nog te weinig ervaring is opgedaan met het executie-
traject, hebben wij de tijdsbesteding aan het 'nieuwe executie-traject' niet berekend 
in aantallen fte's. Het geringe aantal registraties biedt geen stevige basis voor 
conclusies. 
De toenemende aantallen slachtofferzaken zullen echter doorgaan tot in het 
executie-traject. Men verwacht dan ook een toename van de werklast, met name in 
die gevallen waarbij men te maken krijgt met de 'kale kip'. 
Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat de werkwijze in het executie-traject 
voor een groot deel overeenkomt met de executie van bijvoorbeeld geldboetes (met 
uitzondering van de extra activiteiten/informatieverstrekking richting de slachtoffers). 
Al met al zal de werklast dan ook met name worden beïnvloed door de aantallen 
zaken. 

Storting van een som geld in een fonds als bijzondere voorwaarde 

Na het onherroepelijk worden van het vonnis brengt het parket het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven schriftelijk op de hoogte van de bijzondere voorwaarde. Ook 
verzoekt het parket het Schadefonds de termijnen van de vonnissen in de gaten te 
houden. Bij het verstrijken van de termijn voor de bijzondere voorwaarde kan het OM 
dan overgaan op de ten uitvoerlegging van de straf. 

Werklast bij het schadefonds 
Bij het Schadefonds zijn de werkzaamheden in het kader van Terwee vooralsnog 
beperkt. 

Het fonds is niet zelf actief bij het innen van de schadevergoeding bij de dader in het 
kader van de wet Terwee. 
Wil het slachtoffer niet zelf de vergoeding ontvangen, dan onderneemt het 
Schadefonds geen actie. De storting van het geld is daarmee afhankelijk van de 
'welwillendheid' van de dader om aan de bijzondere voorwaarde te voldoen. Voldoet 
de dader niet aan de bijzonder voorwaarde, dan wordt dit door het fonds aan het OM 
doorgegeven en wordt de straf alsnog ten uitvoer gelegd. 

Daarbij komt dat het momenteel slechts om een klein aantal zaken gaat. De werklast is 
daarmee te verwaarlozen. 

Naarmate de mogelijkheden van de wet een bredere bekendheid genieten zal het 
aantal verzoeken aan het fonds als neveneffect daarvan toe kunnen nemen, zo 
verwacht men bij het fonds. Met het oog op dergelijke toekomstige ontwikkelingen is 
daarom nog overleg gaande over een verder uitwerking van de werkwijze van het 
fonds. Er zijn plannen om het fonds in het kader van Terwee extra taken te geven, 
met name op het gebied van voorlichting en verhaal. 
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Opmerkingen en conclusie 

Individuele instelling OvJ/secretaris bepalend voor de werklast 
Binnen de arrondissementen loopt de tijdsbesteding van de individuele officieren en 
secretarissen sterk uiteen. Er is geen duidelijk onderscheid tussen de controle-
arrondissementen en de pilot-arrondissementen wat betreft de tijd die de OvJ's en 
secretarissen nodig hebben voor het slachtofferaspect bij een beslissing. 
Deze verschillen gelden niet alleen voor het nemen van de beslissing maar ook voor 
de voorbereiding van de zitting door de officieren. 
In Den Bosch geven enkele van de door ons geïnterviewde officieren aan dat er 
sinds de invoering van Terwee niets is veranderd in de besluitvorming, terwijl andere 
officieren aangeven dat hiermee gemiddeld 5 minuten extra per zaak nodig is. In 
Dordrecht geven de officieren aan wel meer tijd te besteden aan het slachtoffer-
aspect sinds de invoering van de wet (voormeting: 5 min., nameting: 5-10 min.). 

Controle beslissing door slachtoffermedewerkers niet toegenomen sinds de 
invoering van Te,-wee 
Deze activiteit wordt in Den Bosch niet structureel uitgevoerd. In Dordrecht wordt dit 
wel gedaan. Dat was overigens ook al zo voor de invoering van de wet Terwee. 

Eis OvJ/opgelegde maatregel bepalend voor de werklast in het vervolgtraject. 
De keus tussen enerzijds de eis civiele vordering (deurwaarderstraject) en anderzijds 
de schadevergoedingsmaatregel, schadevergoeding als bijzondere voorwaarde of 
storting van geld in een fonds (executie-traject OM) is bepalend voor de werklast van 
het OM. 
De OvJ's Den Bosch hebben aangegeven dat zij vrezen voor een toename van de 
werklast in het executie-traject, waarbij de kans van slagen minimaal is, terwijl aan 
slachtoffers 'valse hoop wordt gegeven. 

Toename werklast slachtoffermedewerkers door invoering voegings formulieren 
De slachtoffermedewerkers in zowel Dordrecht als Den Bosch geven aan dat veel tijd 
(meer dan verwacht) nodig is voor de afhandeling van de teruggestuurde voegings-
formulieren (retour voegingsformulier, controle of e.e.a. goed is ingevuld, eventuele 
correspondentie met slachtoffers, kopiëren, zoeken dossier en bijvoegen in dossier; 
in Den Bosch en Dordrecht is dit respectievelijk gemiddeld 9 en 16 minuten per 
geretourneerd voegingsformulier). 

Daarnaast kan nog een kwantitatief effect 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 verandering in de praktijk ook zal optreden is op basis van 
de gegevens uit de na- en voormeting in de pilot-arrondissementen nog moeilijk te 
concluderen. In Den Bosch verschenen in de nameting 30 bp's, terwijl in de nameting 
112 voegingsformulieren werden teruggestuurd en dus ook 112 zaken dienden te 
worden behandeld. In Dordrecht was deze stijging in de nameting echter nog niet te 
zien (64 verschenen bp's in de voormeting, 31 teruggestuurde voegingsformulieren 
in de nameting). 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	,.. Assen  

Aantal medewerkers 	 smw: 3 fte 	smw: 0,8 fte 	smw: 	3,5 fte 	smw: 0,94 fte 

ingezet voor slo- 	 OM: 	28,6 fte 	schade: 1 fte 	OM: 	30,6 fte 	OM: 9 fte 

activiteiten 	 secr.: 25 fte 	OM: 9,2 fte 	secr.: 26,3 fte 	secr.: 7 fte 

(tijdens nameting) 	 Co6r.secr.: 0,4 fte .... secr.: 7,5 fte 	-,  

Zorg (netto tijd per maand) 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

- smw 	37 min. 	 1 uur, 26 min. 	3,5 min. 	 13,5 min. 

- OvJ 	7 uur 	 5 uur, 30 min. 	30 min. 	 1 uur, 20 min. 

- secr. - 	 - 	 - 	 - 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	1 uur, 27 min. 	5 uur, 34 min. 	14,5 min. 	 24,5 min. 

- OvJ 	9 uur, 20 min. 	8 uur 	 3 uur, 30 min. 	2 uur 

- secr. 	- 	 - - 	 - 

_ 

3.3.4 Zorg OM 

Inzicht in werklast ten gevolge van 'nieuwe' Terwee-maatregelen ontbreekt nog 
In de onderzoeksperiode is nog onvoldoende ervaring opgedaan met de uitvoering 
van een 'nieuwe Terwee-maatregel' als de schadevergoedingsmaatregel of storting 
van een som geld in een bijzonder fonds. 
De verwachting is dat hierin veel werk kan gaan zitten. Dit kan met name het geval zijn 
bij daders die in hechtenis zitten en/of geen inkomsten hebben (kale kip). 

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee 

Het gesprek van de OvJ met het slachtoffer, de uitnodiging voor het gesprek en de 
administratieve verwerking daarvan in ISIS vallen onder het cluster 'zorg'. Zowel 
Vaillant als Terwee geven het slachtoffer van een ernstig delict de mogelijkheid van 
een gesprek met de OvJ, voorafgaand aan de zitting. 

Proceskenmerken 

In alle arrondissementen is het al dan niet aanbieden van een gesprek met een 
slachtoffer afhankelijk van de zwaarte van de zaak. Bij voorgeleidingszaken 
(zedendelicten, verkeersongevallen met zwaargewonden/dodelijke afloop; oude 
cluster II zaken) wordt in principe overal een gesprek aangeboden. In de pilot-
arrondissementen Dordrecht en Den Bosch wordt deze scheiding ook 
aangehouden. 

Werklast zorg OM 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding per functiecategorie 
in het kader van het cluster 'zorg'. Voor de onderliggende gegevens van deze tabel 
verwijzen wij naar bijlage 3.4. 

Tabel 3.5: Aangetroffen werklast zor 
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- 	 . 

Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Netto fte 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

• smw 	0,004 fte 	 0,009 fte 	 <0,001 fte 	0,001 fte 

- OvJ 	0.043 fte 	0.033 fte 	0.003 fte 	11209 fte 
Totaal 	0,047 fte 	 0,042 fte 	 0,003 fte 	 0,009 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	0,009 fte 	 0,034 fte 	 0,001 fte 	 0,002 fte 

- OvJ 	0.057  fte 	 0.049 fte 	0.021 fte 	0.012 fte  
Totaal 	0,066 fte 	0,083 fte 	0,022 fte 	0,014 fte  

Aantal ger. slo's 	 voor 	164 	 167 	 249 	 18 

per maand 	 re 	443 	 153 	 292 	 28  

Aantal netto fte's per 100 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

slo's 	 - smw 	0,002 fte 	 0,005 fte 	 <0,001 fte 	0,008 fte 

- OvJ 	0.026 fte 	0.02 fte 	 0.001 fte 	0.045 fte 
Totaal 	0,028 fte 	 0,025 fte 	 0,001 fte 	 0,053 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 

- smw 	0,002 fte 	 0,022 fte 	 0,001 fte 	 0,009 fte 

- OvJ 	0.013 fte 	0.032 fte 	0.007 fte 	0.043 fte  
Totaal 	0,015 fte 	 0,054 fte 	 0,008 fte 	 0,052 fte 

Opmerkingen en conclusie 

Geen wijzigingen in tijdsbesteding per gesprek ten gevolge van Terwee 
De tijd die nodig is voor de voorbereiding en het houden van het gesprek met het 
slachtoffer en de administratieve activiteiten daaromheen is niet veranderd ten 
opzichte van de voormeting. 
Zoals ook bleek uit de voormeting, komt de gemiddelde tijdsbesteding per gesprek in 
de verschillende arrondissementen vrijwel met elkaar overeen. 
Het aantal gesprekken is dus bepalend voor eventuele werklastverschillen tussen 
arrondissementen. 

Afweging OvJ (blijft) bepalend voor het houden van een gesprek 
De verhouding tussen het aantal slachtoffers en het aantal uitnodigingen voor een 
gesprek verschilt per arrondissement (in zowel de voormeting als de nameting): 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal slo's 	voor: 491 	voor: 499 	voor: 747 	voor: 52 
(3 mnd) 	 na: 1330 	na: 459 	na: 876 	na: 84  

Aantal 	 voor: 6 	voor: 10 	voor: 2 	voor: 1 
uitnodigingen (3 	na: 60 	na: 	13 	na: 	3 	na: 12 

Aantal 	 voor: 1,2 	voor: 2 	voor: 0,3 	voor: 1,9 
uitnodigingen per 	na: 	4,5 	na: 	2,8 	na: 	0,3 	na: 14 
100 slo's 

- 
Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal slo's 	voor: 491 	voor: 499 	voor: 747 	voor: 52 
(3 mnd) 	 na: 1330 	na: 459 	na: 876 	na: 84  

Aantal gesprekken 	voor: 21 	voor: 14 	voor: 1 	voor: 4 
(3 mnd) 	 na: 	28 	na: 	16 	na: 	7 	na: 	6  

Aantal gesprekken 	voor: 4,3 	voor: 2,8 	voor: 0,13 	voor: 7,7 
per 100 slo's 	na: 	2,1 	na: 	3,4 	na: 	0,79 	na: 	7,1 

Tabel 3.6: Gesprekken met slachtoffers 

Gelet op bovenstaande aantallen is geen eenduidig verschil te ontdekken tussen de 
controle-arrondissementen aan de ene kant en de pilot-arrondissementen aan de 
andere kant, op grond waarvan een effect van de invoering van Terwee te 
concluderen valt. 
In Den Bosch is een stijging van het aantal aangeboden gesprekken te zien. Deze 
stijging zou te wijten kunnen zijn aan de scherpere verplichting sinds de invoering 
van Terwee tot het houden van gesprekken in ernstige zaken. In Dordrecht heeft zich 
echter een minder sterke groei van het aantal uitnodigingen voorgedaan. 
In Assen daarentegen is een sterke stijging te zien van het aantal gesprekken; dit kan 
gezien worden als een verdere invoering van de richtlijn Vaillant. 
Er is dan ook niet zonder meer te concluderen dat de invoering van de wet Terwee 
heeft geleid tot een toename van het uitnodigingen. De inschatting van de OvJ's tot 
het aanbieden van een gesprek blijft bepalend voor de werklast. Het zijn vooral de 
zware gevallen waarbij een gesprek aangeboden wordt. Deze werden vroeger 
uiteraard ook al als slachtofferzaak geregistreerd. De sterke stijging van het aantal 
(geregistreerde) slachtofferzaken, bijvoorbeeld een aanscherping van Vaillant of 
Terwee, betreft vooral 'lichtere' zaken met schade. Deze leiden echter nauwelijks tot 
een toename in het aantal aangeboden gesprekken. 
Er is evenmin een één op één relatie tussen de invoering van de wet Terwee en het 
aantal daadwerkelijk gehouden gesprekken. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van het aantal gesprekken dat is gehouden in de periode augustus-oktober 1993 
gerelateerd aan het aantal slachtoffers dat in diezelfde periode is geregistreerd. 

Tabel 3.7: Aantal aesprekken per 100 slachtoffers 
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3.3.5 Overleg OM 

De totale werklast per 100 slachtoffers uitgedrukt in fte is in Den Bosch, mede door 
de sterke stijging van het aantal geregistreerde slachtoffers, dan ook gedaald ten 
opzichte van de voormeting. In de overige arrondissementen is de situatie ten 
opzichte van de voormeting minder sterk veranderd. 

Opgemerkt moet worden dat de gesprekken en daarvoor benodigde tijd niet altijd 
consequent door de OvJ's worden doorgegeven. Het werkelijk aantal gevoerde 
gesprekken kan dan ook hoger zijn. 
In Dordrecht is de indruk dat de gesprekken consequent aan de slachtoffer-
medewerker worden doorgegevens. 

Omschrijving en vereisten vanuit Vaillant en Terwee 

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

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

Proceskenmerken 

In het cluster Overleg is het overleg opgenomen dat is benodigd om de opgebouwde 
interne en externe netwerken in stand te houden en goed te laten functioneren. Dit 
is, gezien de invoering van Terwee, met name in Den Bosch en Dordrecht het geval. 
In Den Haag en Assen is minder sprake van gestructureerd overleg. Het overleg heeft 
hier meer een ad-hoc karakter. 

Werklast overleg OM 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding per functiecategorie 
in het kader van het cluster 'overleg'. Voor de onderliggende gegevens van deze 
tabel verwijzen wij naar bijlage 3.5. 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal medewerkers 	 smw: 	3 fte 	smw: 0,8 fte 	smw: 	3,5 fte 	smw: 0,94 fte 

ingezet voor slo- 	 OM: 	28,6 fte 	schade: 1 fte 	OM: 	30,6 fte 	OM: 9 fte 

activiteiten 	 secr.: 25 fte 	OM: 9,2 fte 	secr.: 26,3 fte 	secr.: 7 fte 

(tijdens nameting) 	 Cotir.secr.: 0,4  fte , 	secr.: 7,5 fte  

Overleg (netto tijd per 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

maand) 	 - smw 	92 uur 	 3 uur, 45 min. 	44 uur, 10 min. 	10 uur 
- OvJ 	6 uur 	 2 uur, 45 min. 	2 uur 	 2 uur 

- secr. 	6 uur 	 schadebem./smw: 	 2 uur 
41 uur, 30 min. 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 
- smw 	20 uur, 40 min. 	9 uur, 50 min. 	27 uur, 36 min. 	2 uur, 20 min. 

- OvJ 	18 uur, 25 min. 	6 uur, 50 min. 	3 uur, 23 min. 	1 uur 

- secr. 	29 uur, 34 min. 	schadebem.: 3 uur 	 1 uur 

CotSrd. smw: 	schadebem./smw: 	 Hfd OvJ: 1 uur 

29 uur, 45 min. 	8 uur 

Netto fte 	 Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 	Voormeting: 

- smw 	0,56 fte 	 0,02 fte 	 0,27 fte 	 0,06 fte 
- OvJ 	0,04 fte 	 0,02 fte 	 0,01 fte 	 0,01 fte 
- secr. 	0,04 fte 	 schadebem./smw: 	 0,01 fte 

0.25 fte  

Totaal 	0,64 fte 	 0,29 fte 	 0,28 fte 	 0,08 fte 

Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 	Nameting: 
- smw 	0,13 fte 	 0,06 fte 	 0,17 fte 	 0,01 fte 
- OvJ 	0,11 fte 	 0,04 fte 	 0,02 fte 	 0,01 fte 

- secr. 	0,18 fte 	 schadebem.: 	 0,01 fte 
Col5rd. smw: 	0,018 fte 	 Hfd Ov..1: 0,006 
0,18 fte 	 schadebem./smw: 	 fte 

0.049 fte  

Totaal 	0,6 fte 	 0,167 fte 	0,19 fte 	 0,036 fte 

Tabel 3.8: Aangetroffen werklast °verte 
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Den Bosch 	 Dordrecht 	 Den Haa. 	 Assen 

Voor 	Na 	Voor 	NE1 	Voor 	Na 	Voor 	Na 

Registratie 	0,38 	0,63 	0,162 	0,152 	0,29 	0,31 	0,02 	0,03 

Informatie 	0,25 	0,24 	0,23 	0,09 	0,37 	0,25 	0,01 	0,06 

Schade 	 0,06 	0,59 	0,21 	0,33 	0,09 	0,31 	0,08 	0,13 

Zorg 	 0,05 	0,07 	0,05 	0,07 	0,003 	0,022 	0,01 	0,01 

Overleg 	 0,64 	0,6 	0,29 	0,17 	0,28 	0,19 	0,08 	0,04 

Totaal netto 	1,38 	2,13 	0,94 	0,81 	1,06 	1,07 	0,19 	0,27  

Totaal bruto 	2,3 ' 	3,5 	1,6 	1.3, 	1,7 	1,8 	0,3 	0,4 

3.3.6 Samenvattend overzicht aangetroffen werklast 

Onderstaande tabel geeft, ter samenvatting, weer wat de totale aangetroffen werklast 
is per cluster (bij het aangetroffen aantal geregistreerde slachtoffers). 

Tabel 3.9: Aangetroffen werklast per cluster 

3.4 	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 hoog het 
aantal slachtoffers per arrondissement zou zijn, indien wordt aangenomen dat alle 
binnenkomende zaken met een slachtofferaspect ook daadwerkelijk als 
slachtofferzaak zou worden behandeld. Alle slachtoffers in deze zaken worden in het 
kader van slachtofferzorg ten minste geïnformeerd. 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 de 'netto fte' 
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.) I 	 164 	 167 	 249 	 18 

Aantal slo nameting (p.m.) 1 	 443 	 153 	 292 	 28 

Aantal slo in theorie (p.m.) 2 	 1432 	 422 	 2000 	 273  

Registratie 3  

Netto fte per 100 slo per maand 	0,23 	0,14 	0,10 	0,10 	0,12 	0,10 	0,10 	0,11 

Netto fte absoluut 	 0,38 	0,63 	0,16 	0,15 	0,29 	0,31 	0,02 	0,03 

Netto fte in theorie (absoluut) 	 2,00 	 0,42 	 2,00 	 0,30  

Informatie 3  

	

4 	 4 Netto fte per 100 slo per maand 	 _ 	 _ 	 _4 0,05 	 0,06 	 0,09 	• 	0,205 

	

4 	 4 	 _4 	 4 Netto fte absoluut 	 _ 	0,24 	_ 	0,09 	 0,25 	• 	0,06 

Netto fte in theorie (absoluut) 	 0,72 	 0,25 	 1,80 	 0,55  

Schadebemiddeling 6  

Netto fte per 100 slo per maand 	0,04 	0,13 	0,12 	0,22 	0,03 	0,10 	0,455 	0,445  

Netto fte absoluut 	 0,06 	- 0,59 	0,21 	0,33 	0,09 	0,31 	0,08 	0,13 

Netto fte in theorie (absoluut) 	 1,86 	 0,93 	 _ 	2,00 _ 	 1,20 

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

	

aspecten 	 zaak 	 maand  

Assen 	 4544 	 2726,4 	 1,2 	 3272 	 273 

Den Haag 	 28573 	 17143,8 	 1,4 	 24001 	 2000 

Dordrecht 	 6034 	 3620,4 	 1,4 	 5069 	 422 

Den Bosch 	 16371 	 9822,6 	 1,75 	 17190 	 1432 

Tabel 3.10: Werklast bij theoretisch aantal slachtoffers (registratie, informatie, schadebemiddelin 

1 

2 
Het aantal slachtoffers betreft het aantal in ISIS geregistreerde slachtoffers (per maand). 

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 Terwee) ,kan de volgende benadering worden gekozen. 

Uitgaan van aantal ingeschreven misdriffzaken 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: 

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

van Terwee (afgezien van specifieke "eigen ° 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. 
4 	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. 
5 	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. 
6 	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. 
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Arrondissement 	 Den Bosch 	 Dordrecht 	 Den Haag 	 Assen  

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

Zorg 1  

Netto fte absoluut 	 0,05 	0,07 	0,04 	0,08 	0,002 	0,02 	0,01 	0,01 
(= netto fte in theorie, absoluut)  

Overleg 1  
Netto fte absoluut 	 0,64 	0,60 	0,29 	0,17 	0,28 	0,19 	0,08 	0,04 
(=netto fte in theorie, absoluut) 

Tabel 3.10 (vervolg): Werklast bij theoretisch aantal slachtoffers (zora. overle 

1 

2 

De activiteiten *zorg" 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. Bi/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 bi/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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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 de wet en richtlijnen 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 doorberekening toch een aardige 
indicatie geeft. 



Pré-Terwee 	 Post-Terwee  
Huidige aantal slo per maand 	 Theoretisch aantal slo per maand 

(uit ISIS)  
— 

Cluster 	Norm netto fte Der 	Netto fte 	 Cluster 	Norm netto fte Der 	Netto fte  

	

100 slo per maand 	 100 slo per maand  
Registratie 	 0,10 1 	 Registratie 	 0,101 

Informatie 	 0,06 1 	 Informatie 	 0,061 

Schadebemiddeling 	 0,042   	Schadebemiddeling 	 0,222 

Subtotaal 	 Subtotaal 

Zorg 	 Klein parket 3 	 0,08 	Zorg 	 Klein parket 3 	 0,08 

	

Groot parket 	 0,24 	 Groot parket 	 0,24 

Overleg 	 Klein parket 4 	 0,10 	Overleg 	 Klein parket 4 	 0,30 

	

Groot parket 	 0,30 	 Groot parket 	 0,60 

Totaal netto fte 	 Totaal netto fte  

Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 Totaal bruto fte (netto x 1,66)  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee 

Tabel 3.11: 

1 

2 

3 

4 

Rekenmodel 

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. 

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). 

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. 

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 	(167) 	 Theoretisch aantal slo per maand (422) 

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm netto fte per 	Netto fte 	 Cluster 	Norm netto fte oer 	Netto fte  

100 slo per maand 	 100 $lo per maand 	 _ 
Registratie 	 0,10 	 0,167 	Registratie 	 0,10 	 0,422 

Informatie 	 0,06 	 0,100 	Informatie 	 0,06 	 0,253 

Schadebemiddeling 	 IDA 	 0.067 	Schadebemiddeling 	 0.2? 	 0.928  
Subtotaal 	 0,20 	 0,334 	Subtotaal 	 0,38 	 1,603 

Zorg 	 Klein parket 	 0,08 	Zorg 	 Klein parket 	 0,08 

Overleg 	 Klein parket 	 0,10 	Overleg 	 Klein parket 	 0,30 

Totaal netto fte 	 0,514 	Totaal netto fte 	 1,983  
Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 0,853 	Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 3,29 — 

Verschil pre-Terwee/post-Terwee (2,437) 

, 

Pré-Terwee 	 Post-Terwee  

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

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm netto fte per 	Netto fte 	 Cluster 	Norm netto fte per 	Netto fte  

100 slo per maan 	 100 slo per maand d  

Registratie 	 0,10 	 0,164 	Registratie 	 0,10 	 1,432 

Informatie 	 0,06 	 0,098 	Informatie 	 0,06 	 0,859 

Schadebemiddeling 	 D-Q4 	 0.066 	Schadebemiddeling 	 0.2? 	 In 

Subtotaal 	 0,20 	 0,328 	Subtotaal 	 0,38 	 5,432 

Zorg 	 Groot parket 	 0,24 	Zorg 	 Groot parket 	 0,24 

Overleg 	 Groot parket 	 0,30 	Overleg 	 Groot parket 	 0,60 

Totaal netto fte 	 0,868 	Totaal netto fte 	 6,272  

Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 1,441 	Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 10,45-  
Verschil pré-Terwee/post-Terwee (9,012) 

12: 

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 3.13: '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 netto fte oer 	Netto fte 	 Cluster 	Norm netto fte oer 	Netto fte  
100 slo per maand 	 100 slo per maand  

Registratie 	 0,10 	 0,249 	Registratie 	 0,10 	 2,00 
06 Informatie 	 0,06 	 0,149 	Informatie 	 0, 	 1,20 

Schadebemiddeling 	 124 	 0.100 	Schadebemiddeling 	 4.22 	 14 
38 Subtotaal 	 0,20 	 0,498 	Subtotaal 	 0, 	 7,6 

Zorg 	 Groot parket 	 0,24 	Zorg 	 Groot parket 	 0,24 

Overleg 	 Groot parket 	 0,30 	Overleg 	 Groot parket 	 0,60 

Totaal netto fte 	 1,038 	Totaal netto fte 	 8,44  

Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 1,723 	Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 14,01  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee (12,287) 

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

(uit ISIS)  

Cluster 	Norm netto fte oer 	Netto fte 	 Cluster 	Norm netto fte oer 	Netto fte  
100 slo oer maand 	 100 slo oer maand  

10 Registratie 	 0,10 	 0,018 	Registratie 	 0, 	 0,273 
06 Informatie 	 0,06 	 0,011 	Informatie 	 0, 	 0,164 

Schadebemiddeling 	 SL.Q.4 	 0.007 	Schadebemiddeling 	 0.2e 	 0.601  
38 Subtotaal 	 0,20 	 0,036 	Subtotaal 	 0, 	 1,038 

Zorg 	 Klein parket 	 0,08 	Zorg 	 Klein parket 	 0,08 

Overleg 	 Klein parket 	 0,10 	Overleg 	 Klein parket 4 	 0,30 

Totaal netto fte 	 0,216 	Totaal netto fte 	 1,418  

Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 0,359 	Totaal bruto fte (netto x 1,66) 	 2,35  

Verschil pré-Terwee/post-Terwee (1,99) 

Tabel 3.14: 'Doorkijk toekomstige werklast Den Haa 

Tabel 3.15: 'Doorkiik toekomstige werklast Assen 
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3.5 	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 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 zal 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 
door het OM is het aantal volledig ingevulde politiepv's (pv met politiebrief) 
toegenomen. 
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Het aantal zaken is 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. 

Tabel 3.15: Samenvattend overzicht werklast OM in bruto fte 

Den Bosch 

Dordrecht 
Den Haag 
Assen 

Aangetroffen situatie 

Voormeting 	Nameting 

2,3 fte 

1,6 fte 
1,7 fte 
0,3 fte 

3,5 fte 

1,3 fte 
1,8 fte 
0,4 fte 

Doorkijk naar toekomst 
op basis van normstelling 

(afgerond)  

10,5 fte 

3,3 fte 
14,0 fte 
2,4 fte 

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. 



4. Rechtbank en tweede aanleg 

4.1 	Inleiding rechtbank 

De rechter, griffie en de griffier hebben te maken met het slachtoffer dat schade-
vergoeding wenst en zich beledigde/benadeelde partij (bp) stelt. De kenmerken van 
het proces voor en na de invoering van de wet Terwee worden hieronder 
uiteengezet. 

Voor Terwee 

De griffie controleert het dossier van elke zaak die op de zitting staat. 
Om in aanmerking te kunnen komen voor schadevergoeding dient het slachtoffer op 
de zitting te verschijnen. Er vindt hoor en wederhoor plaats en het slachtoffer 
overlegt de rekeningen van de schade. De rechter heeft de mogelijkheid om aan een 
voorwaardelijke veroordeling de voorwaarde te verbinden dat de veroordeelde het 
slachtoffer de schade geheel of gedeeltelijk zal vergoeden. Daarnaast kan de rechter 
de civiele vordering toewijzen (indien het slachtoffer zich gevoegd heeft als 
beledigde partij) van ten hoogste f1.500,-. Een combinatie van beide mogelijkheden 
komt ook voor. 
Na de zitting wordt het vonnis aangemaakt. 

Wordt de civiele vordering toegewezen, dan bericht de strafgriffie bij het 
onherroepelijk worden van het vonnis de beledigde partij en indien het slachtoffer 
het vraagt, stuurt de strafgriffie een grosse van het vonnis. Hiermee kan het 
slachtoffer naar de deurwaarder indien de schade niet vergoed is door de 
veroordeelde. 

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

Na de invoering van Terwee 

Met de invoering van de wet Terwee wordt de beperking van de vordering bij de 
rechtbank, tot maximaal f1500,- opgeheven. De complexiteit van de zaak is nu van 
belang. Een vordering wordt meegenomen indien deze duidelijk is of indien op 
eenvoudige wijze duidelijkheid verkregen kan worden. De rechter heeft nu de 
mogelijkheid de vordering te splitsen in een eenvoudig deel en een moeilijk deel. 
Voor dit laatste gedeelte blijft voor het slachtoffer de mogelijkheid open een civiele 
procedure te starten. 
In aanvulling op de uitspraken die de rechter ook al voor de invoering van Terwee kon 
doen ten aanzien van slachtofferaspecten, zijn door invoering van de wet de 
volgende uitspraken mogelijk: 
a. Een voorwaardelijke veroordeling tot de storting van een som geld in het 

schadefonds geweldmisdrijven of andere instelling die het belang van 
slachtoffers behartigt. Dit kan ook indien het slachtoffer zich niet beledigde partij 
stelt. 
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b. Een schadevergoedingsstraf (schadevergoedingsmaatregel). Voor het 
slachtoffer heeft dit het voordeel dat het OM verantwoordelijk is voor de inning. 
Het slachtoffer hoeft hier niet zelf voor te zorgen, hetgeen bij de civiele 
partijstelling wel het geval is. 

Het slachtoffer kan zich nu voorafgaand aan de zitting benadeelde partij stellen door 
middel van het voegingsformulier. Het is dan niet noodzakelijk om op de zitting te 
verschijnen. Het voegingsformulier wordt door het parket in het dossier gevoegd. Bij 
binnenkomst bij de griffie wordt gecontroleerd of het voegingsformulier aanwezig is 
en wordt een aantekening gemaakt voor de rechter. 
Indien het slachtoffer zich tijdens de zitting wil voegen, dan is het nodig dat hij 
verschijnt op de zitting en zich ter plekke benadeelde partij stelt. 

Na de uitspraak maakt de strafgriffie het vonnis aan en wordt een afschrift van het 
vonnis (grosse) naar het slachtoffer gestuurd. De grosse wordt bij elke toewijzing 
civiele vordering, eventueel in combinatie met schadevergoeding als bijzondere 
voorwaarde verstuurd. Het slachtoffer hoeft hier niet om te vragen. 

4 . 2 	Aanpak onderzoek rechtbank 

Naar aanleiding van de tijdsinschattingen in de voormeting, heeft in Dordrecht en Den 
Bosch bij de nameting een tijdsregistratie plaatsgevonden voor een periode van één 
maand. Dit om de eerder gedane tijdsinschattingen te vergelijken, het aantal 
verschenen benadeelde partijen bij te houden en het aantal grossen nauwkeuriger te 
achterhalen, aangezien dit aantal niet werd bijgehouden. 
Om beter inzicht te krijgen in het aantal verschenen benadeelde partijen zijn in de vier 
onderzochte arrondissementen de zittingslijsten/executielijsten doorgenomen'. 

Ten tijde van ons onderzoek, vond in Den Haag en Assen een tijdsregistratie plaats in 
het kader van een werklastmeting van het Ministerie van Justitie. Deze registratie 
sloot echter op geen enkele wijze aan bij de benodigde gegevens voor ons 
onderzoek. 
Nadat de tijdsregistratie voor het ministerie was afgerond, is in Den Haag alsnog een 
tijdsregistratie bijgehouden in het kader van ons onderzoek. Dit om de gemaakte 
tijdsinschattingen nauwkeuriger vast te stellen en het aantal grossen te achterhalen. 
In Assen is de tijdsbesteding niet bijgehouden, aangezien de inschattingen vrij 
eenduidig waren en het aantal grossen door functionarissen uit Assen geteld was. 
Een controle op de registraties in Den Bosch en Dordrecht van de voormeting was 
aanwezig door de extra registraties in Den Haag. Hierdoor had de tijdsregistratie in 
Assen geen extra toegevoegde waarde. 

Bij de griffie wordt niets geregistreerd in Compas. Of een grosse is verstuurd wordt in 
elk arrondissement op een andere wijze, handmatig, bijgehouden. 
Compas wordt alleen gebruikt voor het aanmaken van de vonnissen. De uitspraken 
worden door de afdeling executie van het OM geregistreerd in Compas. Om inzicht te 
krijgen in het aantal zaken en uitspraken bij de rechtbank, is contact gezocht met het 
projectteam Gouden Delta en het CBS. De meest recente gegevens die ten tijde van 
het onderzoek via deze bronnen te achterhalen waren, zijn van begin 1993. 
Aangezien Terwee in april '93 is ingevoerd en de invloed van de wet pas later bij de 

In alle arrondissementen zijn de lijsten van maart 93 en maart 94 geteld. In de pilot-arrondissementen zijn ook de 

zittingslijsten van januari '93 doorgenomen. 
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4.3 	Clusterindeling 

rechtbank te merken is, kon hierop geen beroep worden gedaan. Daar komt bij dat 
een vraagteken werd gezet bij de betrouwbaarheid van de gegevens van enkele 
arrondissementen. Compas zou de enige bron zijn om over een bepaalde periode 
aantallen te verzamelen. 
Het Compas systeem bleek echter weinig gegevens op te kunnen leveren over 1992 
en 1993. Dit had een aantal redenen, zoals: 
- Uit het actieve bestand worden regelmatig gegevens overgebracht naar het archief 

bestand. Het moment waarop dit gebeurt is afhankelijk van de uitspraak. Uit dit 
archiefbestand is alleen een periode te selecteren aan de hand van 'datum sluiting 
dossier'. Uit het archief bestand worden de gegevens weer overgebracht naar het 
schoningsbestand, dat een verwijsfunctie heeft naar het fysieke archief. 

- Tevens wordt geen aparte code toegekend aan toewijzen civiele vordering of 
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde. Dit laatste gebeurt echter sinds kort 
wel in Den Bosch en Dordrecht. Volgens de CSO konden deze gegevens 
eenvoudiger achterhaald worden bij de parketten. Het programmeren ten behoeve 
van de selectie zou niet opwegen tegen het geringe aantal dat heeft 
plaatsgevonden. 
Voor de benodigde aantallen is daarom voornamelijk uitgegaan van de aantallen 
die op de parketten zelf te achterhalen waren, hetzij via de registraties en 
inschattingen, hetzij via ISIS. 

In bijlage 4 (tabel 1) is toegelicht waar de aantallen van afgeleid zijn. Voor de aantallen 
van de voormeting is aangesloten bij het vooronderzoek. 

In het kader van het evaluatieonderzoek Terwee is vooral de activiteit schade-
bemiddeling van belang. Het gaat hier om de werkzaamheden in verband met het feit 
dat het slachtoffer zich als beledigde/benadeelde partij in het strafproces heeft 
gevoegd. Dit betreft de werkzaamheden tijdens de zitting, de administratieve 
voorbereidende werkzaamheden en de afhandeling van de zitting, tevens is 
onderzocht of er structureel tijd wordt besteed aan overleg betreffende de taken op 
het gebied van slachtofferzorg. 

4.3.1 Schadebemiddeling rechtbank 

Proceskenmerken 

In de vier arrondissementen wordt in grote lijnen dezelfde werkwijze gehanteerd. De 
volgende kleine verschillen zijn aangetroffen: 
- In Den Bosch wordt grote waarde gehecht aan uitgebreide motiveringen van de 

beslissing in het vonnis. 
- Verschillende werkwijzen ten aanzien van het uitsturen van een grosse aan het 

slachtoffer. 
Zo wordt bij een toewijzing civiele vordering, eventueel in combinatie met 
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde, in Dordrecht en Assen altijd een 
grosse verstuurd naar de beledigde partij als het vonnis onherroepelijk is. De 
grosse wordt gelijk aangemaakt, in een map bewaard totdat het vonnis 
onherroepelijk is en dan verstuurd naar de bp. 
In Den Bosch (tijdens de voormeting) en Den Haag krijgt de beledigde/benadeelde 
partij bericht over het vonnis en pas als de bp een grosse vraagt, wordt een grosse 
verstuurd. Op dat moment moet men opnieuw gegevens achterhalen. Sinds de 
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Den Bosch 	Dordrecht 	Den Haag 	Assen  

Aantal 	 18 griffiers 	4,5 griffiers 	13 griffiers 	3 griffiers 

medewerkers 	 3 mw. strafgriffie 1 	4 mw. strafgriffie 	4 mw. strafgriffie 	1 mw. strafgriffie 

(nameting) 	 18 rechters 2 	6 rechters 	22 rechters 	6 rechters  

Schadever- 	 Voormetinq 	Voormeting 	Voormetinq 	Voormetinq 
goeding (netto 	- griffiers 	3 uur 44 min 	6 uur 45 min. 	4 uur 19 min. 	5 uur 12 min. 

tijd per maand) 	- mw. strafgriffie 	1 uur 45 min. 	2 uur 39 min. 	3 uur 17 min. 	2 uur 27 min. 

- rechters 	1 uur 45 min. 	3 uur 48 min. 	2 uur 3 min. 	2 uur 42 min. 

Nameting 	 Nameting 	Nameting 	 Nameting  
- griffiers 	7 uur 20 min. 	1 uur, 38 min. 	13 uur 26 min. 	9 uur 36 min. 

- mw. strafgriffie 	6 uur 3 min. 	1 uur 3 min. 	6 uur 2 min. 	4 uur 28 min. 

- rechters 	3 uur 42 min. 	61 min. 	 6 uur 25 min. 	4 uur 58 min. 

Netto tijd in fte 	 Voormeting 	Voormetinq 	Voormeting 	Voormetinq 
- griffiers 	0,023 	 0,041 	 0,026 	 0,032 

- mw. strafgiiffie 	0,011 	 0,016 	 0,02 	 0,015 

- rechters 	0.011 	 0.023 	 0.012 	 0.016  
Totaal 	0,045 	 0,08 	 0,058 	 0,063 

Nameting 	Nameting 	Nameting 	Nameting 
- griffiers 	0,045 	 0,01 	 0,082 	 0,058 

- mw. strafgriffie 	0,037 	 0,006 	 0,037 	 0,027 

- rechters 	9-922 	 0.006 	 11232 	 0.03 
Totaal 	 0,104 	 0,022 	 0,158 	 0,115  

Bruto fte 	Voor: 	 0,07 	 0,13 	 0,09 	 0,10 

_ Na: 	 0,17 	 0,04 	 _ 0,26 	 0,19 

4.3.2 Overleg rechtbank 

1 

2 

invoering van Terwee wordt ook in Den Bosch aan elke beledigde partij een grosse 
verstuurd. 

Werklast schadebemiddeling rechtbank 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding per functiecategorie 
in het kader van het cluster schadebemiddeling. Tevens is de netto tijd in fte 
weergegeven. Voor de onderliggende gegevens van deze tabel verwijzen wij naar 
bijlage 4.2. 

Tabel 4.1: Aangetroffen werklast schadebemiddelin 

In Den Bosch vindt in het kader van de invoering van de wet Terwee ad hoc overleg 
plaats. Aan dit overleg nemen (afhankelijk van het onderwerp) een rechter, een 

Dit is het aantal medewerkers dat belast is met de genoemde werkzaamheden. Zij hebben verrichten tevens andere 

werkzaamheden. 

Dit is het aantal strafrechters (exclusief invallers) die onder andere strafzaken doen. 
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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 	 e% _ 	115  

Dordrecht 	 422 	 8% . 	34  

Den Haag 	 2000 	 8% 	 160  

Assen 	 273 	 B% 	 22 

gerechtssecretaris en een medewerkers van de strafgriffie deel. Dit vindt plaats op 
het moment dat het nodig is (naar aanleiding van problemen in de praktijk) en betreft 
met name afspraken omtrent afstemming c.q. aanpassing van de werkzaamheden. 

In Dordrecht heeft voor de invoering van de wet Terwee een voorlichtings-
bijeenkomst op het parket plaatsgevonden. Op dit moment vindt geen structureel 
overleg plaats in het kader van slachtofferzorg. 

In Den Haag en Assen vindt geen overleg (ad hoc of structureel) plaats met 
betrekking tot slachtoffers. 

Bij Terwee weet de griffier vooraf welke slachtoffers zich daadwerkelijk benadeelde 
partij hebben gesteld, aangezien het voegingsformulier in het dossier zit. Een 
beledigde partij heeft echter nog wel de mogelijk om op de zitting te komen en zich 
op dat moment nog te voegen. 

4 . 4 	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 niet meer dan 
tussen de 0,04 fte en 0,26 fte. Hierin kan echter verandering komen. Een stijging van 
het aantal zaken 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 3.4) en het daarin voorkomende aantal slachtoffers. Vervolgens 
wordt daarover het in de praktijk waargenomen percentage slachtoffers dat zich bp 
stelt, genomen (ten tijde van het onderzoek lag dit op ongeveer 8% van het aantal 
geregistreerde slachtoffers). Dit is in onderstaande tabel gedaan. 
Als voorbeeld worden ook Den Haag en Assen gepresenteerd, als ware in deze 
arrondissementen Terwee al ingevoerd. 

Tabel 4.2: 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. 
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Gemeten werklast per 	Werkelijk aantal 	Werklast per 100 
maand (netto fte) 	bp-stellingen per maand 	voegingen per maand 

(netto fte)  

Den Bosch 	 0,103 	 37 	 0,28  

Dordrecht 	 0,022 	 10 	 0,22 

Norm per 100 	Theoretisch aantal 	Netto fte 	 Bruto fte l  
bp-stellingen per 	bp-stellingen per 
maand (netto fte) 	 maand  

Den Bosch 	 0,3 	 115 	 0,35 	 0,58  

Dordrecht 	 0,3 	 34 	 0,10 	 0,17  

Den Haag 	 0,3 	 160 	 0,48 	 0,80  

Assen 	 0,3 	 22 	 0,07 	 _ 	0,12 

Theoretisch aantal slo bij 	Percentage 	Theoretisch 	Norm per 100 	Netto fle 	Bruto fte l  

OM per maand 	bp-stellingen 	aantal 	bp-stellingen 
14% 	bp-stellingen 	per maand  

Den Bosch 	 1432 	 14% 	 200 	 0,3 	 0,6 	 1,0 

Dordrecht 	 422 	 14% 	 eo 	0,3 	 0,18 	 0,30 

Den Haag 	 2000 	 14% 	 280 	 0,3 	 0,84 	 1,39 

Assen 	I 	273 	 14% 	 38 	j 	0,3 	 0,11 	 0,18 

Tabel 4.4: 

Tabel 4.3: Werklast per 100 voegingen per maand 

Gezien het grotere aantal waarnemingen zou Den Bosch als norm kunnen worden 
genomen, afgerond op 0,3 netto 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%. 

'Doorkijk' naar toekomstige werklast (bo -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 0,12 bruto 
fte voor een klein arrondissement tot 0,8 bruto 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: Van Hecke en Junger, 1998, pagina 78). 

Tabel 4.5: 'Doorkijk' naar toekomstige werklast (bp -stelling 14% 

De werklast kan in dat geval oplopen naar 0,18 bruto fte voor een klein 
arrondissement tot 1,39 bruto fte voor een groot arrondissement. 

De uitkomsten verschillen enigszins van de uitkomsten in het eindrapport (afrondingsverschil norm per 100 slo's). 
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4.5 	Kantongerecht 

Inleiding en algemene proceskenmerken 

De wet Terwee heeft ook betrekking op overtredingen. Met de invoering van de wet 
Terwee hebben de rechter, griffie en griffier van het kantongerecht te maken met het 
slachtoffer op het moment dat deze schadevergoeding wenst van de verdachte van 
de overtreding en zich beledigde partij stelt. 
Voor overtredingen komt met de invoering van de wet Terwee de limiet van de 
vordering van de beledigde partij (f 600,--) te vervallen. De werkwijze is in grote lijnen 
dezelfde als beschreven bij de rechtbank. 

Aanpak onderzoek 

Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de griffie van de vier arrondisse-
menten. 

Overal bleek dat het aantal slachtoffers dat zich als beledigde partijen gevoegd had 
gering was. In Dordrecht heeft men in 1993 met een viertal zaken te maken gehad 
sinds de invoering van de wet Terwee. In Den Bosch is het in 1993 nog niet 
voorgekomen. Daarvoor kwam het ook zelden tot nooit voor. 
Door de medewerkers wordt opgemerkt dat gezien het soort zaken de kans op een 
beledigde partij gering is. Daarnaast kan de onbekendheid een rol spelen. 

Gezien het geringe aantal is voor de medewerkers geen goede inschatting te geven 
van de benodigde tijd. Tevens blijft de werklast door het kleine aantal gering. 
Dit is reden om op dit moment niet verder in te gaan op de werklast bij de kanton-
gerechten. Wellicht dat er meer over te zeggen is na een wat langere periode. 

4.6 	Slachtofferzaken in tweede aanleg 

Inleiding en aanpak 

Indien hoger beroep wordt aangetekend in een zaak met een slachtofferaspect, 
worden zowel bij het parket van de Procureur Generaal als bij het Hof specifieke 
activiteiten uitgevoerd ten aanzien van de slachtofferaspecten van een zaak. 

Omdat er nog relatief weinig ervaring is opgedaan met zaken in tweede aanleg, 
hebben wij in een zo laat mogelijk stadium van het onderzoek contact gehad met de 
ressorten Den Haag, Den Bosch en Leeuwarden (mei 1994), om de eerste 
ervaringen (die vooral kwalitatief zijn beschreven) in ons rapport mee te nemen. 

Werkwijze op hoofdlijnen 

In hoofdlijnen is de werkwijze in de ressorten als volgt te omschrijven: 
- Zodra een zaak, waarin een beledigde partij voorkomt, bij het parket PG 

binnenkomt, wordt de zaak geregistreerd en aangeduid als slachtofferzaak, door 
toevoeging/aanmaak van een apart slachtoffermapje. Gaat het om een Terwee-
zaak, dan wordt dit apart aangegeven. 
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- De beledigde partij wordt in kennis gesteld van het feit dat de zaak in tweede 
aanleg voorkomtl. 

- De zaak gaat door naar de beleidsmedewerker en Advocaat Generaal (AG) voor 
een inhoudelijke voorbereiding. Eventueel besluit de AG tot het houden van een 
aanvullend slachtoffergesprek. Deze beslissing is afhankelijk van de zwaarte van 
de zaak en de eigen interpretatie van de AG. 

- De zaak wordt op zitting behandeld. Zowel voor de Vaillant-zaken als de Terwee-
zaken geldt dat de beledigde/benadeelde partij niet hoeft te verschijnen tijdens de 
zitting. Is dit wel het geval, dan wordt de bp gehoord. 

- Wordt de vordering toegewezen, dan gaat het executie-traject van start. Voor de 
civiele vordering geldt, dat een grosse uitgaat. Voor de schadevergoedings-
maatregel en de bijzondere voorwaarden wordt de executie uitgevoerd door de 
executiemedewerkers. 

Wijzigingen in procedures ten gevolge van de invoering van de Wet 
Terwee 

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. De 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. 

In ressort Den Bosch is een slachtoffermedewerker aangesteld (1 fte) die de 
coördinerende werkzaamheden uitvoert ten behoeve van alle zaken uit de 
verschillende arrondissementen. 
Er is verschil in werkwijze tussen de Terwee- en Vaillant zaken ten aanzien van: 
- de correspondentie ten aanzien van de zittingsdatum: Terwee-slachtoffers 

ontvangen niet een kennisgeving beledigde partij, maar een kennisgeving van de 
zittingsdatum. 

- het executie-traject: door de afdeling executie wordt een acceptgiro verstuurd aan 
de verdachte in geval van de schadevergoedingsmaatregel en eventueel een 
grosse aan het slachtoffer ten aanzien van de civiele vordering. Daarnaast wordt 
gezorgd voor de termijnbewaking, inning van het geld en de overdracht naar de 
benadeelde partij. 

In ressort Den Haag zijn de eerste initiatieven genomen om het proces rondom 
slachtofferzorg te stroomlijnen, waarmee als het ware wordt geprobeerd de uitvoering 
van Vaillant te vervolmaken. Er zal standaard-correspondentie worden opgesteld, die 
er op is gericht het slachtoffer te informeren over de diverse fasen van de zaak. 
Voor wat betreft de Terwee-zaken is 0,5 fte toegewezen voor het aanstellen van een 
slachtoffercoendinator. Er is een aparte procedurebeschrijving in concept opgesteld. 
Gedurende de eerste periode zullen de Terwee-zaken door één kamer worden 
behandeld, om zodoende ervaring op te doen en eventueel beleid aan te passen. 
Het is de bedoeling dat de Terwee-zaken in de toekomst door alle medewerkers 
behandeld worden. 

In DB wordt voor de niet-Tetwee zaken een vragenformulier verstuurd naar de slachtoffers/bps, waarop zij kunnen 
aangeven in hoeverre zij bij de zaak betrokken willen blijven. 
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Werklast in de tweede aanleg in het kader van slachtofferzorg 

Den Bosch 
Hoewel er vooralsnog sprake is van een kleine wijziging in de werkwijze, heeft dit 
geen verandering in werklast met zich meegebracht. De activiteiten nemen een 
geringe hoeveelheid tijd in beslag en in de periode vanaf de invoering van de wet tot 
half mei 1994 is slechts bij 2 Terwee-zaken een uitspraak gedaan. Deze bevinden 
zich nog in het executie-traject. In de toekomst wordt een sterke stijging van het 
aantal slachtofferzaken verwacht. Deze stijging heeft zich overigens al voorgedaan. In 
een periode van 12 maanden (1 april 1993 t/m 31 maart 1994) zijn 28 
slachtofferzaken binnengekomen, terwijl in de laatste 2 maanden (april-mei 1994) al 
14 zaken binnen zijn gekomen. De activiteiten in het executie-traject nemen volgens 
de geïnterviewden nauwelijks extra tijd met zich mee, nu het nog om geringe 
aantallen gaat. Daar komt bij dat de termijnbewaking in de toekomst zal worden 
gecentraliseerd, met de invoering van Strabis. Dit zal het executie-traject in alle 
arrondissementen ontlasten. 

In de toekomst wordt vooral voor de slachtoffercotirdinator een toename in de 
werklast verwacht, terwijl de betreffende functionaris nu nog 50% van zijn 
beschikbare tijd aan andere activiteiten besteedt. Het is de bedoeling om te starten 
met een projectgroep binnen het ressort, om het beleid verder vorm te geven en de 
werkwijze te standaardiseren. 

Den Haag 
In Den Haag is momenteel nauwelijks effect merkbaar op de werklast ten gevolge van 
de invoering van de wet Terwee. 
Met de invoering van gestandaardiseerde correspondentie zullen alle medewerkers 
meer correspondentie voeren dan voorheen. In hoeverre de werklast ten gevolge 
hiervan zal toenemen, is moeilijk in te schatten en mede afhankelijk van de wijze van 
automatisering. 
Wel wordt door Terwee een toename verwacht van het aantal zaken in tweede 
aanleg, nu het aantal geregistreerde slachtoffers in de eerste lijn ook is toegenomen. 
Daarnaast zal de werkwijze veranderen, namelijk ten aanzien van: 
- beleidsvorming, uitkristalliseren werkwijze; 
- informatiefunctie richting slachtoffers, netwerkpartners maar ook intern; 
- executie-traject (tot invoering Strabis). 

Leeuwarden 
De zaken in tweede aanleg uit het arrondissement Assen worden behandeld in het 
ressort Leeuwarden. 
Exact inzicht in het aantal slachtofferzaken bij het parket PG/Hof is niet 
geautomatiseerd voorhanden. Al met al wordt aangegeven dat slachtofferzaken tot 
op heden geen grote werklast met zich meebrengen. 
Correspondentie wordt gevoerd via WP. Indien de beledigde partij verschijnt gaat met 
het horen van de bp naar schatting 5 minuten extra tijd gemoeid. Deze geringe 
tijdsbesteding wordt verklaard uit het feit dat reeds uit de eerste lijn in het dossier 
gegevens voorhanden zijn ter verklaring, waar als het ware weinig aan toe te voegen 
is. 

Wel wordt opgemerkt dat de communicatie tussen de rechtbank en het hof niet altijd 
optimaal verloopt. Er is soms sprake van onvolledige dossiers, waardoor slachtoffers 
buiten de boot vallen. 
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Conclusie tweede aanleg 

Gezien de geringe ervaring die bij de hoven is opgedaan met Terwee-zaken is nog 
geen goed inzicht mogelijk 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. Verandering in werklast ten gevolge van verandering in werkwijze zal verder 
afhangen van nog te nemen beleidsbeslissingen. De werklast-toename in het 
executie-traject zal van beperkte duur zijn (invoering Strabis). 

4.7 	Conclusies en aanbevelingen 

De meting bij de rechtbank heeft, gezien de doorlooptijd van zaken, eigenlijk te snel 
na invoering van Terwee plaatsgevonden. Dit geldt in nog sterkere mate voor de 
kantongerechten en de gerechtshoven/parketten PG. 

De invloed van Terwee op de werklast bij de rechtbank 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 bp's 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 toe 
kunnen nemen. De veronderstelling is dat het aantal zaken zal toenemen gezien de 
grotere mogelijkheden voor het slachtoffer (slachtoffer hoeft niet meer te 
verschijnen, er is geen maximum aan de vordering en er is een mogelijkheid om de 
vordering te splitsen). 
Op dit moment is nog moeilijk te constateren of de werklast inderdaad zal 
doorschieten in deze richting, hoewel dit wel de verwachting is. In Den Bosch heeft 
zich al wel een stijging van het aantal zaken 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 plaatsvindt tussen netwerkpartners. 

72 



5. Buro's slachtofferhulp 

5. 1 	Inleiding en algemene proceskenmerken 

5 . 2 	Aanpak onderzoek 

De werkzaamheden van de buro's slachtofferhulp zijn onder te verdelen in 
emotionele ondersteuning, informatie en advies en belangenbehartiging. 
Bij de meeste buro's ligt het accent van de werkzaamheden op de emotionele 
ondersteuning en het informeren van het slachtoffer. De buro's werken met een 
coördinator (vaste aanstelling) en een aantal vrijwilligers, afhankelijk van de grootte 
van het buro. 

De aard van de werkzaamheden in de situatie voor de invoering van de wet Terwee is 
niet anders dan na de invoering van de wet Terwee. Wel wordt van de buro's een 
actievere opstelling verwacht ten aanzien van schadebemiddeling. Hoe deze 
opstelling in de praktijk vorm krijgt, hangt samen met de afspraken die gemaakt zijn 
met andere netwerkpartners zoals politie en reclassering en met de naleving van 
deze afspraken. 

In de vier arrondissementen is in de voormeting gesproken met de coördinatoren van 
de buro's slachtofferhulp. De groepsgrootte varieerde van 3 tot 6 personen, mede 
afhankelijk van het aantal buro's slachtofferhulp in het arrondissement. 
In deze gesprekken bleek het heel moeilijk een eenduidige inschatting te geven van 
de benodigde tijd voor de verschillende werkzaamheden. 

De verschillende buro's in de arrondissementen houden van elke cliënt een 
registratieformulier bij. Dit registratieformulier wordt landelijk gebruikt en bevat 
informatie over het soort delict, de doorverwijzing, de hulpvraag etc. Alle buro's 
registreren van elke cliënt in principe de belangrijkste gegevens (= de eerste vijftien 
vragen van het registratieformulier). Totaalstaten hiervan worden jaarlijks naar de 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS) gestuurd. Van cliënten die een 
hulpaanbod aanvaarden warden naast de vijftien vragen nog zestien aanvullende 
vragen geregistreerd. Bij de voormeting is aan de buro's in de arrondissementen 
gevraagd uit deze registratie een selectie te maken over een driemaandelijkse 
periode in 1992. 

Zelfregistratie 

Aangezien er te weinig gegevens, vooral met betrekking tot schadebemiddeling, 
beschikbaar waren om conclusies te trekken over de werklast, is besloten om een 
aanvullende registratie op te zetten voor een periode van drie maanden. Bij het 
Ministerie van Justitie hadden zich daartoe een aantal buro's vrijwillig aangemeld. Dit 
betrof zowel buro's in de pilot-arrondissementen als in de arrondissementen waar 
Terwee nog niet wordt ingevoerd, zodat een beeld van het verschil in werklast 
verkregen kan worden. 
Voor deze registratie is een formulier ontwikkeld dat als inlegvel bij de LOS-registratie-
formulieren kon worden gebruikt. Hiervoor is een handleiding opgesteld. Dit formulier 
is ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende buro's. 
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Met dit formulier is bij de deelnemende buro's een periode proefgedraaid. Deze proef 
is in een bijeenkomst geëvalueerd en naar aanleiding van de reacties is het formulier' 
op een aantal punten bijgesteld. 

Vanaf 1 juli 1993 zijn de nieuwe formulieren in gebruik genomen. De registratie is 
bijgehouden tot en met oktober 1993. Tevens is voor de periode na juli 1993 een 
registratieformulier ontwikkeld voor de coördinatoren, administratief medewerkers en 
de eventueel aangestelde Terwee-functionaris. Op dit formulier is de tijd 
geregistreerd die betreffende functionarissen besteden aan 'Terwee'. Dit omvat 
overleg, instructie, correspondentie e.d. 

In augustus 1993 is aan de buro's een brief gestuurd om te onderzoeken of zich 
problemen en moeilijkheden voordeden. Daarop kwam in oktober de reactie van één 
buro (Alphen) dat in verband met ziekte geen registratie kon plaatsgevonden. 

Verwerking 

Vanaf begin november 1993 zijn alle formulieren door de buro's teruggestuurd. Dit 
betrof zowel formulieren van de proefperiode als de aangepaste formulieren. Wij 
hebben gekozen voor het verwerken van de formulieren die ingevuld zijn in 
augustus, september en oktober 1993 en betrekking hebben op slachtoffers in die 
periode. Het betrof de formulieren die na de evaluatie met de buro's waren aangepast 
en waarop een datum was vermeld. Reden hiervoor was, dat op deze wijze een 
bepaalde periode goed afgebakend kon worden, zodat we te maken hadden met de 
juiste aantallen en tijdsbesteding over 3 maanden. Tevens hadden de buro's een 
gewenningsperiode achter de rug, zodat we er van uit konden gaan dat de 
formulieren goed ingevuld waren. 

Bij controle van de formulieren bleek dat niet van elk buro de formulieren retour waren 
gekomen. Sommige buro's hadden alleen de 'oude formulieren ingevuld en niet de 
aangepaste formulieren. Deze buro's zijn niet opgenomen in het onderzoek, 
aangezien ze moeilijk te vergelijken zijn met de andere buro's. 
Voor zover te achterhalen, zijn alleen de formulieren ingevoerd van afgeronde zaken. 
De lopende zaken/cliëntencontacten zijn derhalve niet meegenomen. 
Een aantal formulieren kon niet worden ingevoerd omdat de datum ontbrak. 
Al met al zijn 1228 formulieren uit de periode augustus - oktober 1993 ingevoerd, op 
basis waarvan inzicht is ontstaan in de tijdsbesteding bij de buro's. 

Aantallen 

Om zicht te krijgen op het aantal slachtoffers dat is geholpen, is een uitdraai gemaakt 
uit de registratiesystemen van de verschillende buro's. Gevraagd is naar het aantal 
slachtoffers waarmee alleen een eerste contact is geweest (zonder dat verdere hulp 
is aangeboden/aanvaard) en het aantal slachtoffers dat het hulpaanbod heeft 
aanvaard. Ook is een overzicht gevraagd van het aantal en soort schaderegelingen 
waarbij de buro's betrokken waren. Het betreft aantallen over slachtoffers die in de 
periode augustus - oktober 1993 bij het buro slachtofferhulp zijn 'binnengekomen'. 
Daarbij moet een kanttekening worden gemaakt. Het LOS-registratieformulier van de 
slachtoffers waaraan hulp verleend is, wordt namelijk ingevoerd op het moment dat 
het contact afgerond is. Een schadebemiddeling die gestart is in augustus en nog 
niet afgerond in november, zit dus nog niet in het systeem. 
De buro's voeren aan het einde van het jaar wel alle gegevens in met betrekking tot 
de verrichte werkzaamheden en slachtoffers (tot dan toe). Dit in het kader van de 
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Buro slachtofferhulp 	Aangepaste 	Formulieren 	Opmerking 
formulieren retour 	codrdinator/adm. 

mw. retour  

nol 
Den Bosch: 
- Land van Cuijk 	ja 	 ja 
- Eindhoven 	 ja 	 ja 
- Helmond 	 ja 	 ja 
- DB & Ommelanden 	ja 	 ja 
-Ossen  regio 	 ja 	 ja 
- UdenNeghel 	 ja 	 ja 

Dordrecht: 
- Dordrecht 	 ja 	 ja 
- Zwijndrecht 	 ja 	 ja 
- Gorinchem 	 ja 	 niet verwerkt 
- Hoekse Waard 	 ja 	 niet verwerkt  
Controle  
- Alphen a/d Rijn 	nee 	 nee 	 - 	langdurige ziekte co6rd. 
- Arnhem/West Veluwe 	nee (alleen oude) 	nee 	 - 	niet bij alle zaken/onzorgvuldig 
- Zuid-Oost Drenthe 	ja 	 nee 	 - 	met terugwerkende kracht 

(16/12 ontvangen) 
- Leiden 	 nee (ged. oude) 	nee 	 - 	coördinator weg, geen opvolging 
- Zeeland 	 ja 	 nee 	 - 	formulieren adm. slecht ingevuld 
- Venlo 	 ia 	 ja 
- Zwolle 	 ia 	 ja 

afsluiting van het jaar voor de LOS. Om zeker te zijn van een volledig overzicht van 
het aantal slachtoffers is halverwege 1994 een laatste uitdraai gevraagd. Daarnaast 
moet opgemerkt worden dat de buro's signaleren dat er tussen de buro's verschillen 
kunnen zijn in de wijze waarop de LOS-registratieformulieren ingevuld worden. 

Betrokken buro's 

Alle buro's in de arrondissementen Den Bosch en Dordrecht hebben meegedaan 
met de tijdsregistratie. In de controle-arrondissementen hebben zich slechts enkele 
buro's aangemeld om tijd te registreren. Wel hebben aanvullend buro's uit andere 
arrondissementen meegedaan die nog niet te maken hebben met de wet Terwee. 
Aangezien deze registratie uiteindelijk de belangrijkste bron van gegevens voor de 
werklastmeting is, zijn de arrondissementsgrenzen die in dit onderzoek centraal staan 
niet gehandhaafd bij de buro's slachtofferhulp. 
De registratie heeft plaatsgevonden na de invoering van de wet Terwee. Van de 
betrokken pilot-arrondissementen zijn daarom geen tijdgegevens beschikbaar over 

'de pré-Terwee situatie. In dit gedeelte van het onderzoek worden daarom de 
gegevens van de buro's slachtofferhulp in de overige arrondissementen gebruikt om 
een beeld te krijgen van de tijdsbesteding in de pré-Terwee situatie. 

Opgemerkt moet worden dat een aantal buro's in de pilot-arrondissementen heeft 
aangegeven dat de meting in een te vroeg stadium heeft plaatsgevonden om de 
juiste conclusies te kunnen trekken over de effecten van Terwee. Naar de mening 
van deze buro's heeft dit vooral te maken met het 'inleren' bij de politie. 

In onderstaand schema zijn de buro's vermeld die zijn betrokken bij het onderzoek. 
Tevens is vermeld van welke buro's de aangepaste formulieren niet of te laat retour 
zijn gestuurd. Deze buro's zijn om die reden niet meegenomen in deze rapportage. 

Tabel 5.1: Betrokken buro's slachtofferhul 
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5.3 	Clusterindeling 

Voor de buro's slachtofferhulp zijn de volgende activiteiten clusters gedefinieerd: 
- registratie/informatie; 
- schadebemiddeling; 
- zorg; 
- overleg. 

Hiernavolgend worden deze clusters één voor één behandeld. 

5.3.1 Registratie/informatie buro's slachtofferhulp 

Omschrijving 

Dit cluster omvat het eerste contact met het slachtoffer, waarbij informatie wordt 
verstrekt en de gegevens van het slachtoffer worden geregistreerd. Bij het eerste 
contact met het slachtoffer wordt de hulpvraag van het slachtoffer geïnventariseerd 
en wordt eventueel een vervolgafspraak gemaakt. Het initiatief voor het opnemen van 
contact kan uitgaan van het buro (actieve benadering) of van het slachtoffer (initiatief 
cliënt). 
Het slachtoffer kan telefonisch of tijdens het spreekuur contact opnemen met het 
buro. 
De buro's benaderen ook zelf actief het slachtoffer. De buro's krijgen de informatie 
over het slachtoffer via de politie. Ook komt het voor dat de reclassering doorgeeft dat 
de dader de schade wil vergoeden via de reclassering. De buro's nemen dan contact 
op met het slachtoffer. 
De mate waarin actief benaderd wordt verschilt per buro. Dit is mede afhankelijk van 
het beleid en de afspraken die het buro heeft gemaakt met de politie. 

Proceskenmerken 

De verschillende buro's hanteren in grote lijnen dezelfde werkwijze. Een proces-
kenmerk dat afwijkend is en invloed heeft op het aantal slachtoffers is dat Den Bosch 
in overleg met de politie de formulering op het slachtofferformulier (bij de aangifte) 
heeft aangepast. 
De formulering was 'Heeft u bezwaar tegen contact met buro slachtofferhulp?' en is 
veranderd in 'Wenst u contact met buro slachtofferhulp?'. Het gevolg van deze 
verandering is dat het aantal slachtoffers dat 'ja' zei is teruggelopen. Daarmee is ook 
het aantal slachtoffers dat actief door buro slachtofferhulp werd benaderd 
teruggelopen. Dit heeft plaatsgevonden in de periode dat de bestede tijd werd 
bijgehouden in het kader van dit onderzoek. Er wordt nog nagedacht over een 
andere formulering. 

Werklast registratie/informatie buro's slachtofferhulp 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding in het kader van het 
cluster registratie/informatie. Voor de onderliggende gegevens van deze tabel 
verwijzen wij naar de bijlage 5, tabel 1. 
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BSH 	Gemiddelde tijd 	Totaal aantal 	Totaal per maand 	Netto fte3  
(n) 1 	 slachtoffers 

(3 mnd) 2  

Den Bosch 	 102 
1229 

Iftftwa 	 Terwee (j993) 	Terwee (1993) 
15 min. 36 sec. 	2594 	 224 uur 48 min. 	1,37 fte 
(1504)  

Dordrecht 	 1992 
185 

log& 	 Terwee (1993) 	Terwee (1993) 
19 min. 13 sec. 	172 	 18 uur 21 min. 	0,11 fte 
(72)  

Totaal pilot 	 :1332 
1414 

T l_ejlti? 	 Terwee (1993) 	Terwee (1993) 
15 min. 45 s. 	2766 	 243 uur 9 min. 	1,48 fte 
(1576)  

Zeeland 	10 min. 58 sec. 	1922 	 122 
(458) 	 587 	 35 uur 45 min. 	0,22 fte 

1993 	 1993 
1279 	 77 uur 55 min. 	0,47 fte 

Tabel 5.2: Aangetroffen tiidsbestedino registratie/informatie 

In bovenstaande tabel zijn alleen de gegevens van Dordrecht, Den Bosch en 
Zeeland vermeld. Alleen bij deze buro's hebben registraties plaatsgevonden 
betreffende het eerste contact. 
Voor de buro's in Den Bosch en Dordrecht zijn de gegevens opgeteld en gemiddeld. 

Opmerkingen en conclusies 

Toename werklast door hogere tijdsbesteding eerste contact 
Door de pilot-arrondissementen wordt gemiddeld circa 5 minuten meer besteed aan 
het eerste contact met het slachtoffer dan in Zeeland. De buro's geven aan dat bij het 
eerste contact nu actief uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van het 
verhalen van de schade. 
Ook door de slachtoffers wordt actief gevraagd naar mogelijkheden van 
schadevergoeding. Zij worden in eerste instantie op de hoogte gebracht door de 
politie en voor verdere uitleg en hulp doorverwezen naar de buro's. 

De vermelde n is het aantal registraties waarop de berekening van het gemiddelde betrekking heeft. Voor het 

arrondissement Dordrecht is alleen het buro Dordrecht en Zwijndrecht meegenomen. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de selectie die de buro's uit hun eigen systeem hebben gemaakt over de maanden augustus 

tot en met oktober. 

Het gaat hier om de netto bestede tijd met het huidig aantal slachtoffers. De daadwerkelijk bestede tijd aan de activiteiten 

is uitgedrukt in het aantal fte (Full Time Equivalent). Een fte op maandbasis (zoals hier gebruikt) bestaat uit 165 werkuren 

(op basis van 38 uur in de week). Het betreft hier overigens de netto tijd die besteed is aan de activiteiten. Er is geen 

rekening gehouden met tijd die gaat zitten in overhead, persoonlijke verzorging, vakantie e.d. De netto tijd bedraagt 

ongeveer 60% van de bruto tijd. 
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Benadering buro's slachtofferhulp bepalend voor werklast 
De wijze waarop de buro's omgaan met het benaderen van slachtoffers heeft 
gevolgen voor het aantal geregistreerde slachtoffers en daarmee de werklast. 
In de pilot-arrondissementen is gekozen voor een heel actieve benadering. Om geen 
enkele mogelijkheid tot schadebemiddeling voorbij te laten gaan, worden alle slacht-
offers benaderd die hebben aangegeven contact met het buro slachtofferhulp te 
wensen of hier geen bezwaar tegen te hebben. 

Aantal slachtoffers bepalend voor werklast 
Nemen meer slachtoffers contact op of worden meer slachtoffers actief benaderd dan 
zal de werklast toenemen. 
Het buro besteedt sowieso tijd aan het eerste contact. Van het aantal eerste 
contacten aanvaardt een gedeelte geen hulpaanbod. Een ander gedeelte aanvaardt 
wel het hulpaanbod waardoor vervolgactiviteiten plaatsvinden. 

Inzet netwerkpartners bepalend voor aantal slachtoffers 
De toename van het aantal slachtoffers wordt voor een groot deel bepaald door de 
acties/beleid bij de politie. Maken zij alle slachtoffers attent op schadebemiddeling en 
de ondersteuning die het buro slachtofferhulp daarbij kan bieden, dan heeft dit effect 
op het aantal eerste contacten door en bij het buro slachtofferhulp. 
De wijze waarop dit gebeurt, bijvoorbeeld de formulering van de vraagstelling aan het 
slachtoffer (zie het hierboven gegeven voorbeeld uit Den Bosch), kan al een forse 
wijziging geven in het aantal slachtoffers dat bij het buro slachtofferhulp terecht komt. 
Door de buro's wordt opgemerkt dat de politie nog niet geheel is ingesteld op de 
nieuwe werkwijze en procedures. 

Benadert de reclassering de daders met de vraag de schade te vergoeden dan wordt 
aan het buro slachtofferhulp gevraagd of zij het slachtoffer willen benaderen. Deze 
slachtoffers hebben zich niet altijd al gemeld bij het buro. Dit is een 'nieuwe' groep 
slachtoffers waar het buro mee te maken krijgt. Is de reclassering actief in het 
benaderen van de daders dan zal deze 'nieuwe' groep groter worden. 

5.3.2 Schadebemiddeling buro's slachtofferhulp 

Omschrijving 

Schadebemiddeling omvat de activiteiten gericht op het tot stand brengen en 
afwikkelen van een schadevergoedingsovereenkomst tussen verdachte en slacht-
offer. Dit kan zijn het opnemen van de schade, het contact opnemen met de 
reclassering, het komen tot een schaderegeling of het bewaken van de 
(termijn)betaling. 

Met de invoering van Terwee moeten goede werkafspraken gemaakt worden tussen 
buro slachtofferhulp en politie, reclassering, raad van de kinderbescherming en het 
OM over de informatievergaring en -uitwisseling met betrekking tot het schade-
vergoedingsaspect. 
In het algemeen is met de politie-de afspraak gemaakt dat zij de meer complexe 
schadebemiddelingen doorsturen naar de buro's slachtofferhulp. 
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BSH 	 Gem. tijd per 	Aantal 	Gem. tijd 	Aantal 	Totaal per 	fte (netto) 
schadebem. 	schadebem. 	civiele 	civiele 	maand 
(incl. 	 (3 mnd.) 	voeging (n) 	voegingen 
contacten(n) 	 (3 mnd)  

Den Bosch 	60 min. 41 s. 	1992 	36 min. 50 	1992  
(86) 	 126 	 s. 	 36 

IffIBM 	(49) 	Terwee 	Terwee 	Terwee 
346 	 33 	 122 u 44 m. 	0,75 

Dordrecht 1 	74 min. 	1292 	10 min. 	1922 
(B) 	 12 	 (1) 	 2 

IeL_we 	 lome 	Terwee 	lensne 
12 	 2 	 5 u. 2 m. 	0,03 

Totaal 	 61 min. 24 s. 	292 	36 min. 17 	1992 
pilot-arr. 	(91) 	 138 	 s. 	 38 

log.ca 	(50) 	Terwee 	1.213M 	Terwee  
358 	 32 	 127 u.46 m. 	0,78 

Totaal 	 65 min.7 s. 	1992 2 	56 min.12 s. 	1922 	 1922 
controle-arr. 	(56) 	 155 	 (10) 	17 

1993 	 1993 	1993 	1293 
255 	 W 	 122 u. 8 m. 	0,74 

Proceskenmerken 

In de pilot-arrondissementen zijn in het kader van de invoering van de wet Terwee 
twee Terwee-functionarissen aangesteld om de vrijwilligers te ondersteunen. Het is 
de bedoeling dat de vrijwilligers op den duur zelfstandig schaderegelingen kunnen 
uitvoeren. Tevens coördineren de Terwee-functionarissen de werkwijze rond 
schadebemiddeling in het arrondissement, signaleren zij knelpunten en lossen zij 
deze op. Naar aanleiding van ervaringen worden procedures aangepast om zo tot 
een efficiënte werkwijze te komen. 
In het arrondissement Den Bosch zijn tevens twee coördinatoren als Terwee-
functionaris aangesteld voor elk 10 uur per week. 

Werklast schadebemiddeling buro's slachtofferhulp 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding in het kader van het 
cluster schadebemiddeling. 
Bij de tijdsregistratie die uitgevoerd is bij de verschillende buro's is ingegaan op 
verschillende aspecten van de schadebemiddeling, zoals het contact met de 
verdachte en met de medewerkers van het buro. De gemiddelde tijd besteed aan 
schadebemiddeling inclusief de tijdsbesteding aan de verschillende contacten, is in 
onderstaand schema weergegeven. De gemiddelde tijd besteed aan civiele voeging 
is apart vermeld. 
Voor de onderliggende gegevens van deze tabel verwijzen wij naar de bijlage 5, tabel 
2 en 3. 

Tabel 5.3: Aanaetroffen tiidsbestedina schadebemiddelin 

1 	De gemiddelde tijd is gebaseerd op de gegevens van buro Dordrecht en Zwijndrecht. 
2 	De gegevens van Zwolle over 1992 zijn niet meer te achterhalen. Dit aantal betreft alleen Zeeland en Venlo. 
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Opmerkingen en conclusies 

Activiteit schadebemiddeling zeer divers 
De onderliggende cijfers (zie ook tabel 2 in bijlage 5) suggereren dat de verschillen in 
gemiddelde tijdsbesteding eerder te maken hebben met werkstifiverschillen dan met 
de wet Terwee. 
De activiteit schadebemiddeling is met de invoering van de wet Terwee wat meer 
gestructureerd. De buro's moeten echter zelf hun werkwijze bepalen en ontdekken 
wat praktisch is. Verschil in werkstijl kan een reden zijn voor de verschillen in 
tijdsbesteding. 

Tijdsbesteding per schadebemiddeling rond de 60 minuten 
Uit de cijfers kan worden afgeleid dat een gemiddelde schadebemiddelingspoging in 
totaliteit een tijdsbesteding vergt van rond de 60 minuten. 

Aantal schadebemiddelingspogingen loopt sterk uiteen 
Het aantal geregistreerde pogingen bij de buro's uit de verschillende arrondisse-
menten loopt sterk uiteen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de inter-
pretatie van het begrip schadebemiddeling tussen de buro's verschilt. Omdat wij 
aantallen vermenigvuldigen met de gemiddelde tijdsbesteding, loopt de werklast per 
buro ook sterk uiteen. 

Toevoer door netwerkpartners bepalend voor werklast 
De politie en reclassering hebben een grote rol in de toevoer van schade-
bemiddelingen. Door de buro's is naar voren gebracht dat deze toevoer nog aan de 
lage kant is. 

5.3.3 Zorg buro's slachtofferhulp 

Omschrijving 

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

Deze werkzaamheden zijn in het kader van dit onderzoek niet relevant, aangezien 
deze werkzaamheden niet veranderen door de invoering van de wet Terwee. 

5.3.4 Overleg buro's slachtofferhulp 

Omschrijving 

De coördinatoren van de verschillende buro's hebben regelmatig overleg om 
ervaringen binnen het arrondissement uit te wisselen. 
Elk buro heeft zijn eigen contacten met politie, OM, maatschappelijk werk en 
reclassering. Daarnaast zijn verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot 
huisvesting in het politieburo, spreekuur of inzage in slachtofferzaken. 
Tevens vindt intern overleg plaats tussen coördinatoren en vrijwilligers. 

De overlegactiviteiten die noodzakelijk zijn om de uit Terwee voortvloeiende taken op 
te pakken en hieraan goed inhoud te geven, zijn voor dit onderzoek interessant. Het 
gaat daarbij om schadebemiddelingsactiviteiten en netwerkvorming. 
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BSH 	 Adm. 	 Coördinator 	 Terwee-funct.  

Totale tijd 	fte 	Totale tijd 	fte 	Totale tijd 	fte 	Totaal 	Totaal 
(3 mnd.) 	 (3 mnd.) 	 (3 mnd.) 	 netto fte 	bruto fte  

Den Bosch l 	66 uur 20 m. 	0,134 	159 uur 	0,332 	584 uur 26 m. 	1,183 	1,64 	2,73 

— 	  

Dordrecht 2 	- - 	22 uur 10 m. 	0,045 	349 uur 	0,706 	0,75 	1,25 

Controle arr. 3 	2 uur 20 m. 	0,005 	12 uur 35 m. 	0,025- 	 .. 	0,03 	0,05 

1 

2 

3 

Met de invoering van de wet Terwee is in Dordrecht een Terwee-functionaris 
aangesteld voor alle buro's in het arrondissement. Dit is een tijdelijke functie voor de 
coördinatie van de invoering van de Wet Terwee. Zo is het schadebemiddelings-
traject door deze functionaris opgepakt met als doel de knelpunten op te sporen en 
te verhelpen. Vervolgens wordt de kennis overgedragen aan de vrijwilligers. 
In Den Bosch is één Terwee-functionaris aangesteld (totaal 1 formatieplaats), in 
Eindhoven is een Terwee-functionaris aangesteld voor 0,5 fte. Tevens is in Helmond 
1 coördinator voor 20 uur aangesteld als Terwee-functionaris. 

In de opgezette aanvullende registratie is gevraagd gedurende circa 4 maanden bij te 
houden hoeveel tijd besteed wordt aan overleg, instructie, correspondentie en 
telefonisch contact. Ook kon worden aangegeven wie daarbij betrokken waren. 
Hierbij is door de Terwee-functionaris, administratie en coördinatoren apart 
geregistreerd. 
Op het moment dat de formulieren retour werden gezonden bleek dat de formulieren 
niet eenduidig waren ingevuld. De opzet van de formulieren was zodanig, dat een 
onderscheid gemaakt kon worden tussen de activiteiten overleg, instructie, 
correspondentie en telefonisch contact. Op de formulieren waren echter door de 
meeste buro's meerdere activiteiten tegelijk aangekruist. Bij de verwerking is er 
daarom voor gekozen uit te gaan van de totaal bestede tijd. In bijlage 5, tabel 5 is 
vermeld hoe vaak door de buro's aangegeven is dat bijvoorbeeld instructie 
voorkwam. 

Werklast overleg buro's slachtofferhulp 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsbesteding in het kader van het 
cluster overleg. Voor de onderliggende gegevens verwijzen wij naar de bijlage 5, 
tabel 4 en 5. 

Tabel 5.4: Aannetroffen werklast overle 

n 	= aantal activiteiten in 3 maanden 
Adm. = Administratie 
CoOrd. = Coördinatoren 
Terw. = Terwee-functionaris 

Dit betreft het totaal van 6 buro's. 

Dit betreft het totaal van 2 buro's. 

Dit betreft het totaal van 2 buro's. 

81 



i 	 1 Den Boschl 	1 Dordrecht 2 	1 Controle3  

Registratie/ 	- Vrijwilligers 	224 u. 48 m. 	18 u. 21 m. 	77 u. 55 m. 

informatie 

Schade- 	- Vrijwilligers 	122 u. 44 m. 	5 u. 3m. 	122 u. 8 m. 

bemiddeling  

Overleg 	- Administratie 	22 u. 7 m. 	- 	 47 m. 

-Coördinator 	53u. 	 7 u. 24 m. 	4 u. 12 m. 

- Terwee-funct. 	194 u 49 m. 	116u. 	 _ 

Totaal tijd per 	- Vrijwilligers 	347 u. 32 m. 	23 u. 23 m. 	200 u. 3m. 

maand 	- Administratie 	66 u. 20 m. 	 2 u. 20 m. 

-Coördinator 	159u. 	 22u. 10 m. 	12 u. 35 m. 

- Terwee-funct. 	584 u. 26 m. 	349 u. 	 - 

- 

Opmerkingen en conclusies 

Meer overleg sinds invoering Wet Terwee door uitproberen werkwijzen en 
procedures 
In de pilot-arrondissementen besteden de coördinatoren en de medewerker van de 
administratie veel meer tijd aan activiteiten rond schadebemiddeling en Terwee. 
De hoge tijdsbesteding wordt door de coördinatoren beaamd en als volgt toegelicht: 
- Het opbouwen van de netwerken heeft in het begin (en nog steeds) veel tijd 

gekost. Nadat er afspraken waren gemaakt was er nog steeds overleg nodig met de 
netwerkpartners om de gekozen werkwijze te evalueren en aan te passen. Zo is 
het formulier dat bij de aangifte wordt ingevuld meerdere malen aangepast en 
uitgeprobeerd in de praktijk. 
Regelmatig contact met de politie is nodig om tot afspraken te komen. Door 
wisselingen bij de politie (ten gevolge van de organisatie) heeft dit enkele malen 
opnieuw moeten plaatsvinden. 

- Ook de andere organisaties hebben een 'inleerperiode' nodig. De buro's 
ondervinden hier de nadelen van. Worden de formulieren fout of onvolledig 
ingevuld, dan moeten ze retour worden gezonden. 

5.4 	Algemeen overzicht werklast burols slachtofferhulp 

De gegevens over de werklast, totale tijd per maand en netto tijd in fte, zijn voor de 
door ons onderzochte clusters in onderstaand schema samengevat. 
Nogmaals wordt 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 buiten de wet Terwee valt. 

Tabel 5.5: Samenvattend overzicht aangetroffen werklast 

1 	Dit betreft het totaal van de 6 buro's slachtofferhulp in Den Bosch. 

2 	In Dordrecht zijn 4 buro's slachtofferhulp. Hier zijn 2 buro's meegenomen. 

3 	Dit betreft 3 buro's: Venlo, Zwolle en Zeeland. Bij overleg betreft het echter 2 buro's. 

82 



Den Boschl 	Dordrecht 2 	Controle3 	- 

Bruto tijd in 	- Vrijwilligers 	3,52 	 0,237 	 2,02 

fte 	 - Administratie 	0,224 	 - 	 0,008 

- Coördinatie 	0,536 	 0,075 	 0,042 

- Terwee-funct. 	1.972 	 1.177 	 - 

Totaal 	 6,25 	 1,489 	 2,07 

	 — 

Inzet en beleid van organisaties aan basis bepalend 
De verschuiving in werklast bij de buro's slachtofferhulp is afhankelijk van de inzet en 
het beleid van de organisaties aan de basis, die het eerst in contact komen met de 
verdachte en het slachtoffer. Dit bepaalt de input voor buro slachtofferhulp. 
De werkelijke toename van het aantal slachtoffers is op dit moment nog moeilijk te 
zien. De organisaties aan de basis zitten namelijk nog in een leerfase/inwerkfase. Ook 
is van belang in welke mate de buro's zelf actief zijn bij het benaderen van de 
slachtoffers. 

Informatieverstrekking kost ongeveer 5 minuten extra per slachtoffer 
Tijdens het eerste contact met het slachtoffer wordt gemiddeld 5 minuten extra 
besteed als gewezen moet worden op de mogelijkheden die de Wet Terwee biedt 
om de schade op de dader te verhalen, de rol die het buro slachtofferhulp daarbij kan 
Spelen en de procedure die daarvoor gevolgd moet worden. 

Schadebemiddeling kost gemiddeld 60 minuten 
De schadebemiddelingsactiviteiten kennen een grote spreiding alleen al ten gevolge 
van de aard van de zaak. Bovendien zijn de buro's ook vrij hiervoor hun eigen 
werkwijze te kiezen. Het blijkt echter dat een gemiddelde totale tijdsbesteding van 
rond het uur per bemiddeling een aardige indicatie is. 

Invoeringsproces belangrijke werklastfactor 
Overleg neemt in de pilot-arrondissementen veel meer tijd in beslag dan in de 
controle-arrondissementen. Naast het maken van afspraken en afstemmen met de 
netwerkpartners gaat veel tijd zitten in het vorm geven van de eigen werkwijze en 
procedures. 
De buro's hebben veel extra energie moeten steken in het afstemmen met de politie, 
gezien de reorganisatie binnen de politie. Ook het 'uitproberen' van werkwijzen en 
procedures (en het overdragen van deze informatie aan de vrijwilligers) kost veel tijd. 
Vooral de aangestelde Terwee-functionarissen besteden hier veel tijd aan: in 
Dordrecht 1,18 fte (bruto) en in Den Bosch 1,97 fte (bruto). 



Voormeting (1992) 	Nameting (1993)  

Den Bosch (6 buro's) 	 42 	 115 
Dordrecht (2 buro's) 	 4 	 4 
Controlegroep (3 buro's) 	 51 	 85 

5.5 	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 5.6: Aantal schadebemiddelinaen Der maand 

Het aantal in Den Bosch uitgevoerde schadebemiddelingen van 115 per maand is 
26% van het aantal bij het OM geregistreerde slachtoffers per maand in ISIS (443). Dit 
is hoog te noemen. 
De werklast, zoals aangegeven voor het totaal van de buro's slachtofferhulp in het 
arrondissement Den Bosch (tabel 5.5), geeft dan ook een aardige eerste indicatie 
voor de werklast die bij de invoering van Terwee in een dergelijk arrondissement te 
verwachten is (uiteraard bij een actief beleid). 

5.6 	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 
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. 

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. 
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. 
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Het succes van Terwee bij de buro's voor slachtofferhulp zal al met al afhangen van de 
verwijsfunctie 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. 



6. Reclassering 

6.1 	Inleiding 

6.2 	Aanpak onderzoek nameting 

6.3 	Indeling clusters 

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

In de voormeting is gebruik gemaakt van een inschatting van tijdsbestedingen door 
middel van interviews, omdat er nog geen registratie plaats vond van de uren die 
specifiek aan schadebemiddeling besteed worden. In overleg met de reclassering is 
de registratie inmiddels zodanig aangepast, dat de urenbesteding per zaak met 
betrekking tot schadebemiddeling inzichtelijk is. Omdat deze registratie hardere 
gegevens oplevert dan verkregen wordt met inschatting door middel van interviews, 
is van deze registratie gebruik gemaakt in de nameting. 
Met betrekking tot het cluster 'overleg' hebben Dordrecht en Den Bosch een 
handmatige registratie bijgehouden. Assen en Den Haag hebben de tijd die zij 
hieraan besteden ingeschat, aangezien het opzetten van een registratie 'overdone' 
zou zijn voor de zeer geringe werklast die hiermee gemoeid is. 

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

Schadebemiddeling 
Dit cluster bevat alle activiteiten betreffende het vaststellen en het regelen van de 
schade. Indien gewenst begeleidt de reclassering de dader bij het nakomen van de 
overeengekomen schaderegeling. Hiertoe wordt in het algemeen contact 
onderhouden met Buro Slachtofferhulp. 

Overleg 
Structureel overleg betekent het opbouwen en onderhouden van het netwerk 
slachtofferzorg en eventuele daarmee samenhangende coördinatie. Een tweede 
vorm van coördinerende taken is het verstrekken van informatie aan organisaties die 
niet tot het netwerk behoren, zoals bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen. 
Over het algemeen heeft dergelijk overleg geen structureel karakter. Tot slot is aan dit 
cluster de tijd toegerekend voor overige, niet cliëntgebonden activiteiten die in het 
kader van Terwee plaats vinden. Hiervan is alleen in het arrondissement Den Bosch 
sprake. 
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Arrondissement 	Periode van meting 	 n 	Schadebemiddeling 	Overleg  

Assen 	 okt/nov (2 maanden) 	15 	31 uren 	 1,5 uren  

Den Haag 	 okt/nov (2 maanden) 	3 	3 uren 	 0 uren  

Dordrecht 	 sept/okt (2 maanden) 	9 	26 uren 	 3 uren  

Den Bosch 	 sept/okt (2 maanden) 	89 	69 uren 	 201 uren 

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 

6.4 	Werklast reclassering 

Binnen alle vier de arrondissementen heeft een tijdmeting plaats gevonden. Uit deze 
tijdmetingen is voor alle arrondissementen een gelijke periode van 2 maanden 
genomen. Voor de pilot-arrondissementen zijn hiertoe de maanden september en 
oktober 1993 gebruikt en voor de controle-arrondissementen de maanden oktober 
en november 1993. De tijdsregistratie in de controle-arrondissementen vond later 
plaats, vanwege een latere implementatie van de noodzakelijke aanpassingen in de 
tijdregistratie. Deze verschuiving van één maand tussen de pilot-arrondissementen 
en controle-arrondissementen geeft echter geen aanleiding uit te gaan van een 
mogelijke verstoring in de meting. Zo zit in beide perioden de maand oktober waarin 
de herfstvakantie valt die van invloed zou kunnen zijn op het aantal uren. Bewust is 
voor de pilot-arrondissementen geen gebruik gemaakt van de registraties over 
eerdere maanden, aangezien de cijfers dan weer lastiger vergelijkbaar zouden zijn 
met die van de controle-arrondissementen (invloed van de zomervakantie). 

Tabel 6.1: Aangetroffen tijdsbesteding reclasserin 

In onderstaande tabel is deze tijdsbesteding uitgedrukt in (bruto) fte's: 

Tabel 6.2: Aangetroffen werklast in fte 

Uit de tabellen vallen forse verschillen op in tijdsbesteding. Zo blijkt Drenthe als 
controle-arrondissement aanzienlijk meer tijd te besteden aan schadebemiddeling 
dan Den Haag. Den Bosch blijkt als pilot-arrondissement significant meer tijd te 
besteden aan schadebemiddeling dan Dordrecht. Drenthe, Den Haag en Dordrecht 
bevestigen dat er in de betreffende periode inderdaad weinig aan 
schadebemiddeling gedaan is. Den Haag heeft over de maanden vóór oktober geen 
cijfers beschikbaar en neemt op basis van de in RISE geregistreerde uren-
bestedingen vooralsnog aan, dat er op dit moment inderdaad weinig aan schade-
bemiddeling gedaan wordt. Drenthe heeft ook niet de beschikking over uren-
bestedingen van de maanden vói5r oktober, maar geeft aan dat oktober en november 
geen representatieve maanden zijn geweest, omdat het OM met drie grote zaken 
bezig was en er derhalve weinig zaken aan reclassering werden doorgegeven. 

Het aantal uren aan overleg is in drie arrondissementen verwaarloosbaar. Alleen Den 
Bosch besteedt veel tijd aan 'niet-cliëntgerichte tijd'. Voor een deel zit dit verschil in 
het feit dat aan deze categorie ook de werkzaamheden van het (Terwee-) secretariaat 
worden toegeschreven (0,5 fte). Over september en oktober zijn dit totaal 168 uren. 
Tijd die de administratie aan Terwee toerekent heeft echter niet alleen betrekking op 
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Terwee zaken. Een belangrijk deel van de tijdsbesteding zit voor de administratie juist 
in het maken van een schifting tussen Terwee en niet-Terwee zaken en het 
retourneren van de niet-Terwee zaken. Zonder de administratie komt men op 33 uren 
aan 'echt overleg. 

Bevindingen 

Uit de voormeting is alleen van Den Bosch bekend hoeveel tijd er gemiddeld per 
periode is besteed aan schadebemiddeling. Omgerekend naar twee maanden is dit 
33 uren. Dit betekent dus dat er een toename is voor Den Bosch van 36 uren, een 
verdubbeling ten opzichte van vóór de invoering van Terwee. 

Gezien de cijfers die over Dordrecht in de voormeting zijn opgenomen, lijkt het er op 
dat beide tijdregistraties met verschillende percepties zijn ingevuld en dat deze cijfers 
derhalve niet met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Op basis van de vergelijking tussen de tijdsbesteding aan schadebemiddeling van 
Den Bosch met die van Drenthe, kan niet geconcludeerd worden dat er een toename 
is te constateren in de na-Terwee situatie. Als in aanmerking wordt genomen dat het 
arrondissement Den Bosch groter is dan Drenthe, kan worden gesteld dat Drenthe, 
die in de voor-Terwee fase zit, relatief meer tijd besteed aan schadebemiddeling. 

6.5 	Conclusies en aanbevelingen 

Bovenstaande tijdsbestedingen zijn veeleer een momentopname in een 
ontwikkelingstraject en representeren dan ook een nog niet uitgekristalliseerde 
situatie. Op basis van de vergelijking van de werklast in de voormeting en de 
nameting en op basis van de vergelijking van de controle-arrondissementen met de 
pilot-arrondissementen, valt op dit moment dan ook nog geen duidelijke toename in 
de werklast te constateren in de na-Terwee situatie. 
Ook geven de gegevens onvoldoende houvast om een norm te kunnen stellen en 
daarmee een doorkijk naar de te verwachten werklast te maken. 
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7. Buro voor rechtshulp 

7.1 	Inleiding en algemene proceskenmerken 

Het buro voor rechtshulp kan in het proces van slachtofferzorg juridisch advies 
verlenen aan zowel verdachten als slachtoffers. 

7.2 	Aanpak onderzoek 

Grofweg worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Eerste contact (via balie of telefonisch) 
- Spreekuur; besluit tot wel/niet inname van een zaak 
- Afwerking ingenomen zaak. 
Advisering rondom slachtofferaspecten/schadebemiddeling kan hierbij aan bod 
komen. 

In de wet Terwee worden geen specifieke eisen gesteld aan de buro's voor rechts-
hulp. Ten opzichte van ons vooronderzoek zijn de taken en activiteiten van de buro's 
in de pilot-arrondissementen dan ook niet essentieel veranderd. 
Dit neemt niet weg dat er in het pilot-arrondissement Dordrecht budget en capaciteit 
is toegekend voor de inzet van een jurist (voor 20 uur per week) met specifieke 
kennis van slachtofferaspecten. In het pilot-arrondissement Den Bosch is besloten 
niet meer deel te nemen aan het slachtoffernetwerk. 

Om inzicht te krijgen in de werklast ten aanzien van slachtofferzorg zijn wij nagegaan 
in hoeverre gebruik kon worden gemaakt van bestaande registratiesystemen bij de 
buro's. 
IRIS maakt het mogelijk om bepaalde standaardoverzichten van de activiteiten van de 
medewerkers op te stellen. Zoals wij echter ook al tijdens ons vooronderzoek onder-
vonden, zijn de gegevens uit dit systeem niet één op één terug te koppelen aan de 
activiteiten van een buro aan slachtofferzorg. Het systeem kent weliswaar de 
zaakcode 'Vordering Beledigde Partij (zaakcode 563), maar het is zeer goed mogelijk 
dat daarnaast ook andere codes worden gebruikt voor eventuele advisering in slacht-
offeraspecten (zaakcodes 450, 451, 454, 563, 565, 566). 

Omdat de buro's al voor het begin van het onderzoek aangaven zeer beperkt 
aandacht te besteden aan slachtofferzorg en omdat de aantallen uit de systemen ook 
geen volledig beeld geven, hebben wij besloten interviews te houden om op basis 
van inschatting inzicht te krijgen in de werklast. In het arrondissement Den Haag 
hebben wij gesproken met een vertegenwoordiger van het buro voor rechtshulp Den 
Haag. In arrondissement Assen hebben wij gesproken met een medewerker van het 
buro in Emmen. 
In Dordrecht hebben wij contact gehad met de directeur en de slachtofferjurist van 
het buro. Ook hebben wij gebruik kunnen maken van gegevens uit de zelfregistratie 
die de slachtofferjurist sinds zijn indiensttreding bijhoudt. Vanwege het terugtrekken 
van de buro's uit het arrondissement Den Bosch, hebben wij deze niet bij het 
onderzoek meegenomen. 
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7.3 	Indeling clusters 

In het kader van dit evaluatieonderzoek zijn de activiteiten van het buro rondom 
schadebemiddeling van belang. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen de buro's 
voor rechtshulp en overige instanties (netwerk). 

Onder het cluster 'schadebemiddeling' vallen alle activiteiten die gericht zijn op het tot 
stand brengen van schadevergoeding. Dit kan in principe voor zowel de verdachte als 
voor het slachtoffer en betreft vooral advisering, juridische ondersteuning en 
informatieverstrekking. 

Hoewel in principe zowel voor de verdachte als het slachtoffer kan worden 
opgetreden, is een aantal kanttekeningen te maken: 
- Tijdens ons interview in Den Haag kwam naar voren dat verdachten in een groot 

aantal gevallen zelf al contact hebben met een advocaat. In dergelijke gevallen ligt 
assistentie van het buro voor rechtshulp niet voor de hand. 

- In het kader van de invoering van de wet Terwee is in Dordrecht afgesproken dat in 
principe alleen zaken van slachtoffers ingenomen worden. 

7.4 	Werklast buro voor rechtshulp 

7.4.1 Schadebemiddeling 

Controle-arrondissementen Assen en Den Haag 

De werklast ten aanzien van slachtofferzorg van de buro's voor rechtshulp in Emmen 
en Den Haag is te verwaarlozen. Vanwege een beperkt budget hebben de buro's 
hun prioriteiten afgebakend. Zij richten zich voornamelijk op vraagstukken ten 
aanzien van sociale verzekering, arbeidsrecht en huurrecht. 

Het beperkt aantal zaken wordt onder andere verklaard uit de inkomenstoets en het 
feit dat de politie en het OM veelal verwijzen naar het buro voor slachtofferhulp (BSH). 
Voorzover het BSH de zaken niet zelf juridisch kan afdoen, neemt zij contact op met 
het BRH. In Emmen komt het naar inschatting 1 keer per 2 weken voor dat het BSH 
telefonisch contact opneemt met een specifieke vraag. Gemiddeld nemen deze 
telefoontjes 10 minuten in beslag. 

In Den Haag zijn in het derde kwartaal van 1992 en 1993 de volgende zaken 
ingenomen: 

Zaakcode 	3e kwartaal 199Z 	3e kwartaal 1993 
450 	 13 	 19 
451 	 2 	 5 
454 - 	 - 
563 - 	 1 
565 	 1 	 - 
566 - 	 - 

Deze codes kunnen zaken zijn waarin een schade-/slachtofferaspect voorkomt. Dit 
hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Zoals uit de cijfers naar voren komt is er een 
geringe stijging te zien in het aantal ingenomen zaken in deze categorieën. 
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BRH Dordrecht 

In de periode half juli - half december 1993 zijn bij het buro voor rechtshulp in 
Dordrecht 57 meldingen met een slachtofferaspect geweest. Daarvan is een aantal: 
1. Na eenmalig contact afgedaan met een advies en/of verwijzing naar het BSH of 

een advocaat, namelijk in 31 gevallen. 
2. Ingenomen zaken. Dit wat in 26 van de meldingen het geval. Van de 26 

ingenomen zaken zijn inmiddels 11 afgerond. 

Niet ingenomen zaken 
De tijdsbesteding van de 31 niet-ingenomen zaken bestaat uit: 
- eerste telefonisch contact met de administratie: 5 minuten per melding 
- een (telefonisch) gesprek met slachtofferjurist: 15-20 minuten per melding 

In totaal is dus 20-25 minuten per melding besteed. Dit komt neer op een werklast van 
2 uur, 35 minuten voor de administratie en 7 uur, 45 minuten tot 10 uur, 20 minuten 
voor de slachtofferjurist. 

In 11 van deze 31 gevallen heeft de slachtofferjurist direct doorverwezen naar het 
BSH (5) en de advocatuur (6). 

Ingenomen zaken 
De tijdsbesteding van de ingenomen zaken bestaat uit een voortraject 
(balie/telefonische afspraak/spreekuur) en een vervolgtraject (inname zaak, 
behandeling door slachtofferjurist). 
Voor de 11 ingenomen en afgeronde zaken heeft dit de volgende werklast met zich 
meegebracht: 
- voortraject: gemiddeld 20 minuten er zaak; 
- vervolgtraject: gemiddeld 3 uur, 6 minuten per zaak (daarvan 12% telefoon, 15% 

gesprek, 21% onderzoek, 32% opstellen en uitwerken correspondentie, invullen 
schadeformulier, 20% overig, zoals een gesprek met een schade-expert ). 

De afhandeling van een zaak neemt daarmee gemiddeld 3 uur en 26 minuten in 
beslag. 
In de periode half juli - half december bedroeg de totale werklast van het voortraject 
voor de administratie, baliemedewerkers en juristen 3 uur en 40 minuten. Voor de 
slachtofferjurist hebben de afgehandelde zaken 34 uur en 6 minuten in beslag 
genomen. 
De overige 15 zaken, die nog in behandeling zijn, hadden tot half december 1993 in 
totaal 71 uur en 35 minuten in beslag genomen. 8,5% van de tijd is daarbij besteed 
aan telefonisch contact, 16% aan gesprekken, 19% aan onderzoek, 56% aan het 
opstellen en uitwerken van correspondentie, invullen schadeformulier en 0,5% aan 
overige activiteiten (bv. gesprek met schade-expert). 

De zaken die bij het BRH Dordrecht binnenkomen gaan voor een groot deel over 
verzekeringskwesties (m.n. bij verkeersongevallen). Dit zijn zaken die voortvloeien uit 
een strafbaar feit, maar waarbij het BRH in veel gevallen ingaat op de civiele kant van 
de zaak. 

Drie van de ingenomen zaken zijn bij het BRH terecht gekomen door doorverwijzing 
van het BSH. In één geval heeft de politie een slachtoffer doorverwezen, in een 
ander geval werd dit door een arts gedaan. 
Het BRH verwijst overigens zelf ook naar andere instanties. De zaken worden 
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ingenomen en afgerond door de slachtofferjurist, maar voor een deel van het traject 
doorverwezen. Van de 11 afgehandelde zaken is 1 zaak doorverwezen naar het BSH 
en twee zaken naar een advocaat. 

In ons vooronderzoek hebben wij alleen de zaakcode 563 'Vordering beledigde partij' 
als indicatie gebruikt van het aantal slachtofferzaken dat door BRH Dordrecht werd 
behandeld. In de periode augustus - oktober 1992 waren dit 9 '563 .-zaken, 
gemiddeld 3 per maand. (Inzicht in de registratie onder de codes 450, 451 en 454 in 
de meetperiode van het vooronderzoek ontbreekt.) 

Op basis van de zelfregistratie van de slachtofferjurist blijkt dat in de periode half juli - 
half december 1993 26 zaken zijn ingenomen. Dit zou neerkomen op een 
gemiddelde van 6,5 zaak per maandl. 
In 17 van deze ingenomen zaken is sprake van een slachtoffer ten gevolge van een 
strafbaar feit. Hoewel gekozen is voor andere codes (450, 451 en 454) 2, zouden 
deze 17 zaken zouden ook onder de code 563 aangemerkt kunnen worden. Dit komt 
neer op een gemiddelde van gemiddeld 3,4 '563 .-zaken per maand. 
Ten opzichte van de voormeting is dus een (lichte) stijging te zien in het aantal 
afgehandelde zaken. 

7.4.2 Overleg 

Controle-arrondissementen Assen en Den Haag 

Voor zowel het BRH Emmen als BRH Den Haag geldt dat er beperkt overleg 
plaatsvindt met overige netwerkpartners. In regio Den Haag had men een aantal jaar 
geleden een adviserende rol bij de opzet van slachtofferhulp in Alphen aan de Rijn. 
Een medewerker van BRH Emmen is vanuit zijn functie bij het buro bestuurslid van 
het Buro Slachtofferhulp (evenals een vertegenwoordiger van de politie, reclassering 
en gemeente). Ongeveer één keer per maand is er een bestuursvergadering van 3 
uur. De voorbereiding en verwerking nemen per maand een dagdeel in beslag. 

BRH Dordrecht 

Het BRH is relatief laat betrokken in het netwerkoverleg binnen de pilot-regio. In 
eerste instantie verliep de samenwerking tussen de netwerkpartners niet optimaal. 
Hierin is verandering gekomen met het deelnemen van het buro in de begeleidings-
commissie Terwee. Ook is nader overleg gepleegd met het BSH. 
Het buro heeft zich naar buiten toe nog niet bewust geprofileerd als een instantie 
waar het publiek terecht kan voor juridische ondersteuning. 
De directeur van het buro en de slachtofferjurist onderhouden de externe contacten 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de slachtofferjurist met name in de beginperiode van zijn aanstelling veel aandacht 

heeft besteed aan inwerken en kennismaking en nog niet direct aan concrete zaken. De 26 ingenomen zaken zijn dan ook 

eigenlijk in een kortere periode behandeld, waardoor het gemiddelde aantal zaken per maand iets hoger kan liggen. 

De ingenomen zaken waarbij sprake is van een slachtoffer ten gevolge van een strafbaar feit (in de periode half juli - half 

december 1993) zijn onder de volgende zaakcodes geplaatst: 

Zaak 
450 	Schade uit onrechtmatige daad 	 10 

451 	Schade na verkeersongeval 	 12 

454 	Schadevergoeding na geweldsmisdnyf 	 4 

Onbekend 	 1 
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met het netwerk. Eén keer per twee maanden komen zij bijeen bij de begeleidings-
commissie Terwee. 
In de periode half juli - half december hebben zij daarnaast nog ad hoc contact gehad 
met derden, zoals het ministerie van Justitie, de reclassering, BSH en onderzoeks-
buro's in het kader van de evaluatie van Terwee. In totaal was hiermee 8,5 uur voor de 
directeur en 10 uur voor de slachtofferjurist gemoeid. 

Naast dit externe overleg specifiek over Terwee en slachtofferaspecten vindt er nog 
intern overleg plaats. Dit is ofwel algemeen overleg (medewerkersoverleg) ofwel 
specifiek gericht op slachtofferzorg. Wat dit laatste overleg betreft hebben de slacht-
offerjurist en de directeur één keer per week overleg. Ook vindt er juridisch 
werkoverleg en zaakoverleg plaats, waarbij aandacht kan worden besteed aan slacht-
offeraspecten. Dit neemt 7 uur per maand in beslag. 

7.5 	Conclusies en aanbevelingen 

Slachtofferzorg is geen prioriteit voor de buro's voor rechtshulp in de controle-
arrondissementen. Met de huidige budgetten hebben de buro's ervoor gekozen 
zicht te richten op andere aspecten. 
De werklast aan schadebemiddeling is dan ook te verwaarlozen. Wat dat betreft is er 
geen verandering gekomen ten opzichte van de situatie tijdens de voormeting. 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 uitvoeren. 

In Dordrecht wordt, sinds het aanstellen van een slachtofferjurist, wel expliciet 
aandacht besteed aan slachtofferzorg. Hoewel deze medewerker nog in de begin-
fase van de activiteiten zit, is (voorzover wij af kunnen gaan op de beschikbare cijfers) 
er een groter aantal zaken dat door het BRH wordt behandeld. 

Wat betreft de verwachtingen voor de werklast in de toekomst kan ook nog rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid voor het BRH 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. In de toekomst zal echter de 
mogelijkheid bestaan om procesbijstand te leveren in geval van schadevergoeding 
en zal het BRH een breder spreekuur gaan verzorgen. Welke effecten deze 
veranderingen exact hebben op de werklast ten aanzien van slachtofferzorg is echter 
de vraag. 
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8. Raad voor de kinderbescherming 

8.1 	Inleiding 

8.2 	Aanpak onderzoek 

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

Uitgangspunt voor de raden is het pedagogische belang voor de minderjarige, die in 
dit kader de verdachte is. De Raad voor de Kinderbescherming werkt in principe 
alleen met zaken waarin sprake is van materiële schade, in Den Bosch alleen voor 
particulieren. 

Evenals in het vooronderzoek, is gesproken met medewerkers van de raden uit de 4 
arrondissementen. 

In de gesprekken met de vier Raden voor de Kinderbescherming is gevraagd naar 
ervaringen met schadebemiddeling, naar veranderingen die direct of indirect het 
gevolg zijn van de wet Terwee en naar kwantitatieve gegevens over 
schadebemiddeling. 

8.3 	Ervaringen sinds de invoering van Terwee en verwachtingen 

Sinds de invoering van de wet Terwee is de werkwijze in de arrondissementen op 
een aantal punten gewijzigd. 

Zowel in Dordrecht als in Den Bosch ervaren de raden een grotere belangstelling bij 
de politie. De reorganisatie van de politie brengt echter ook problemen met zich mee. 
Zo stuurt de politie een melding van een delict bijvoorbeeld niet altijd direct naar de 
raad door. Het pedagogische effect gaat daarmee deels verloren. 
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. 

De grens in het werkterrein tussen de HALT-buro's en de raad voor 
kinderbescherming is niet in alle gevallen duidelijk. Sommige HALT-buro's zijn bezig 
met een winkeldiefstalproject, hetgeen betekent dat de dader bij buro HALT terecht 
komt. In andere gevallen komt de dader terecht bij de raad voor de 
kinderbescherming. 
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Den Bosch 
In het voorjaar 1993 zijn de unit strafzaken en unit alternatieve straffen bij de raad in 
Den Bosch samengegaan in een aparte unit Werkverband strafzaken'. In deze unit 
werken één unithoofd, 4,5 informateurs strafzaken, één praktijkbegeleider, twee part-
time maatschappelijk medewerkers en vier coördinatoren alternatieve straffen. In het 
kader van Terwee werkt één van de informateurs 3/4  van zijn tijd met 
schadebemiddeling. Eén van de coördinatoren doet coördinerend werk in het kader 
van de wet Terwee. 

Men wil in het eerste jaar ervaring opdoen. De maximum capaciteit in dit 'experiment' 
jaar is 75 schaderegelingen. Het is de bedoeling dat iedere informateur volgend jaar 
met de wet Terwee zaken zal gaan werken (informeren, bemiddelen). 

De procedure bij de raad in Den Bosch is dat de raad een gesprek met de dader en 
zijn ouders voert. In het gesprek wordt de vraag gesteld of de dader de schade wil 
vergoeden. Als de dader dit wil, neemt de Raad voor de Kinderbescherming contact 
op met buro slachtofferhulp. Buro slachtofferhulp neemt altijd contact op met het 
slachtoffer. Hoewel de Raad voor de Kinderbescherming in dit stadium nog geen 
contacten onderhoudt met slachtoffers, verwacht men dat dit in de toekomst 
gebruikelijker zal worden. 
De betaling loopt via het buro slachtofferhulp of soms direct aan het slachtoffer. De 
raad houdt wel contact met het buro slachtofferhulp om te controleren of de betaling 
plaats heeft gevonden. De samenwerking met buro slachtofferhulp verloopt prima. 

Dordrecht 
In Dordrecht bestond de Raad voor Kinderbescherming in 1993 uit twee afdelingen, 
één financiële/ondersteunende afdeling en één sociale afdeling. De sociale afdeling 
bestaat uit drie units, waarvan de unit strafzaken de Terwee zaken behandelt. 

Ter voorbereiding op de invoering van de wet Terwee heeft de raad 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. 

Bij de Raad van Kinderbescherming in Dordrecht neemt de informateur strafzaken 
contact op met de verdachte, de ouders en de politie om een informatieformulier op 
te stellen. Het aanbod tot schaderegeling is een vast onderdeel van dit formulier. De 
raad neemt altijd contact op met het buro slachtofferhulp om te vragen of het 
slachtoffer zich daar heeft aangemeld. De procedure wordt, aan de hand van nieuwe 
ervaringen, regelmatig aangepast. 



Den Haag 
In het controle-arrondissement Den Haag kunnen de rechter of de Officier van Justitie 
beslissen of een minderjarige dader de schade moet vergoeden. In alle gevallen 
waarbij door de politie is gemeld dat er een proces-verbaal tegen een minderjarige is 
opgemaakt, heeft de raad een gesprek met de minderjarige en zijn ouders. Het doel 
van de gesprekken is het verzamelen van informatie zodat een 
achtergrondrapportage opgesteld kan worden ten behoeve van de beslissing van de 
officier. Het accent van de werkzaamheden ligt op de hulpverlening aan de 
minderjarige. 
In Den Haag hebben zich geen veranderingen voorgedaan ten opzichte van het 
vooronderzoek. 

Assen 
De Raad voor de Kinderbescherming Assen is een van de twee controle-
arrondissementen in het onderzoek van de Wet Terwee. In Assen ervaart men dat er 
in de praktijk een behoefte is aan een snelle schadebemiddeling in het kader van 
alternatieve straffen. Daarom heeft de raad bij het Ministerie van Justitie gevraagd 
mee te kunnen doen met het wet Terwee experiment. Dit bleek niet mogelijk, omdat 
eerst ervaring moest zijn opgedaan met de pilots Dordrecht en Den Bosch. 

Verwachtingen 
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. 

De raad in Den Bosch verwacht een groter aantal zaken in de toekomst. De kwaliteit 
kan worden verbeterd door de doorlooptijd te verkorten en meer tijd per zaak te 
besteden. De raad verwacht dat zij in de toekomst de zware zaken zal krijgen, zodat 
Buro HALT de lichtere zaken kan behandelen. Het soort zaken zal naar verwachting 
niet zo zeer veranderen. Wellicht zal het aantal meisjes toenemen en worden de 
daders steeds jonger. 

8.4 	Werklast Raad voor Kinderbescherming 

Tabel 8.1: Overzicht aantal zaken en tijdsbesteding  

Arrondissement 	 Den Bosch 	 Dordrecht 

	

1992 1993 	 1992 	1993  

Aantal zaken; 1)  

Binnen gekomen - 	36 	 14 	28 

In behandeling met schadeaspect - 	34 	 27 - 

Succesvol afgehandeld 	 - 	- 	 - 	50% 

TIldbesteding;  

Tijd per zaak 2) - 	7 	 2 	3,5 

000rlooptijd 3) - 	2 	 4,5 	3,5 

Overleg 4) 3 - 	 .. 	-  

Schade bedrag 5) 	 - 125  -  6.000 	 -- 	107  - 3.098 

1) = Stukken 	3) = Maanden 	5) = Gulden 

2) = Uren 	4) = Uren per week 
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Bovenstaand overzicht geeft alleen inzicht in de situatie in de pilot-
arrondissementen. Omdat de controle-arrondissementen geen actief beleid voeren 
ten aanzien van schadebemiddeling zijn geen aantallen opgenomen. 

Arrondissement Den Bosch 
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 en ook tot juli 1993 heeft de raad nog geen 
schadebemiddelingszaken behandeld. 

Het werken met de Wet Terwee was in Den Bosch nieuw voor alle betrokken 
organisaties. Dit had tot gevolgd dat sommige zaken als 'Terwee-zaken' door de 
politie werden doorgestuurd, terwijl het niet om slachtofferzaken ging. Ook kwam het 
voor dat zaken met een slachtofferaspect bij de raad terecht kwamen zonder dat daar 
een slachtofferformulier aan was toegevoegd. 

Vanaf juli tot en met 1 november 1993 zijn er 26 zaken binnengekomen. Alle zaken 
zijn via de politie binnengekomen en niet via het driehoeksoverleg. Van deze 26 
zaken zijn 10 zaken binnengekomen met een slachtofferformulier van de politie. Bij 
de overige zaken had de politie geen slachtofferformulier toegevoegd. 

In 10 gevallen is de schadebemiddeling succesvol afgehandeld. Het schadebedrag 
was minimaal 125 gulden tot maximaal 6.000 gulden per zaak In het laatste geval 
waren er meer daders. 

De gemiddelde tijdsbesteding voor een goed lopende zaak is 7 uur, de doorlooptijd 
bedraagt gemiddeld 8 weken. Wat betreft niet-cliëntgebonden tijdsbesteding 
besteden twee personen ongeveer 1,5 dag per week aan overleg met 
netwerkpartners. Het kost vooral veel tijd om met de politie te communiceren; 
duidelijke aanspreekpunten bij de politie ontbreken. 

Dordrecht 
In Dordrecht is het aantal binnengekomen zaken gestegen van 14 naar 28 zaken. 

Bij de raad voor de kinderbescherming Dordrecht liepen er tien zaken uit 1992 door in 
1993. In 1993 zijn 8 van deze zaken succesvol afgehandeld. In totaal waren hierbij 24 
daders betrokken. In acht zaken (zestien daders) was bij het driehoeksoverleg om 
schadebemiddeling gevraagd; in één zaak (vier daders) kwam het verzoek van het 
buro slachtofferhulp; in één zaak (twee daders) vroegen de daders zelf om 
bemiddeling. Twee daders zijn door de raad benaderd, nadat een 'mededader de 
raad uit zichzelf had benaderd met het verzoek om bemiddeling. 

In 1993 zijn 28 nieuwe zaken geregistreerd. In de zaken zijn in totaal 61 daders en 61 
slachtoffers betrokken. 
Negentien daders werden aangemeld via het driehoeksoverleg; 26 daders hebben 
de raad zelf benaderd (via het informatieformulier strafzaken). Vijfmaal kwam het 
verzoek van het buro slachtofferhulp en tweemaal via de jeugdreclassering. Negen 
daders zijn door de raad benaderd, nadat 'mededaders' de raad om bemiddeling 
hadden verzocht. 
Van de 28 zaken, die in 1993 zijn binnengekomen, liepen ten tijde van het 
onderzoek nog 5 zaken; 14 zaken zijn succesvol afgesloten. 
De zaken met meerdere daders en meerdere slachtoffers nemen heel veel tijd in 
beslag. Er zijn geen tijdsbestedingsgegevens aanwezig. 
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Den Haag 
Er zijn in Den Haag in 1993 omstreeks 850 strafzaken aangemeld tot eind oktober en 
in behandeling genomen. In 650 gevallen van die 850 strafzaken is een gesprek met 
de ouders georganiseerd en een informatieformulier opgesteld. Er wordt geen 
gesprek gevoerd, als de dader een hulpverlener heeft. Dit was in ongeveer 200 
zaken het geval. De raad voor de kinderbescherming Den Haag verschaft alleen 
informatie over de schade en de bereidheid tot schadevergoeding aan de Officier van 
Justitie. 
Het informeren over schadevergoeding kost ongeveer 3 minuten per dader. 

Assen 
In Assen komt geen schadebemiddeling voor; er zijn geen daarvoor dan ook geen 
formatieplaatsen beschikbaar. 

8.5 	Conclusies en aanbevelingen 

Voor de Raad voor de Kinderbescherming Den Bosch betekent het werken met 
schadebemiddeling veranderingen in organisatie en werklast. Er zijn speciaal 2 
mensen aangesteld in via deeltijd ervaring op te doen. Schadebemiddeling is een 
nieuwe taak voor de raad in Den Bosch, dus daar zijn ten opzichte van de voor-
Terwee situatie de grootste veranderingen in werklast en organisatie geweest. 
In Dordrecht is al meer ervaring opgedaan; daar wordt sinds 1991 met 
schadebemiddeling geëxperimenteerd. Het aantal zaken in 1993 in Dordrecht is ten 
opzichte van 1992 verdubbeld met gevolg voor de werklast. 
In de controle-arrondissementen Den Haag en Assen zijn geen 
schadebemiddelingszaken geweest, maar in Assen ervaart men in de praktijk dat 
behoefte hiertoe bestaat. Of het aantal zaken, en daarmee de werklast, in de 
toekomst nog zal stijgen, is in belangrijke mate afhankelijk van de aanlevering vanuit 
de politie. Met het toenemend aantal zaken kan de tijdsbesteding per zaak zich 
uitkristalliseren. 
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 te maken 
zullen krijgen met een 'nieuwe taak. 
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9. Buro HALT 

9.1 	Inleiding 

9.2 	Aanpak onderzoek 

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 tweede deel van het onderzoek is voor dezelfde aanpak gekozen als in het 
eerste deel. Er zijn gesprekken gevoerd en vragenlijsten uitgezet. Vanwege het vaak 
grote aantal HALT-buro's binnen eenzelfde arrondissement, met een min of meer 
gelijke werkwijze, zijn niet alle buro's uit een arrondissement in het onderzoek 
meegenomen. 
Per arrondissement is met één HALT-buro gesproken, te weten in Helmond 
(arrondissement Den Bosch), Dordrecht, Den Haag en Assen. 

9.3 	Ervaringen en werkwijze in het kader van Terwee 

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 BSH 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 één 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. De reorganisatie bij de politie wordt als oorzaak hiervan 
gezien. 

Buro HALT Dordrecht geeft daarbij aan het lastig te vinden om, na 1,5 jaar, tijd te 
blijven besteden aan het informeren van de politie en het verder opbouwen van de 
relatie. Voor een goede uitvoering van de activiteiten in de toekomst vindt het buro 
het echter toch nodig dit te blijven doen. 

Per 1 januari 1994 is de 'experimentfase' van buro HALT Assen beëindigd en 
omgezet in een structurele organisatie. De twee uitvoerende medewerkers werken 
19 uur per week en de coördinator 8 uur per week. 
Omdat het buro nog in een opstartfase verkeert is nog weinig concrete ervaring 
opgedaan. 
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9.4 	Werklast HALT 

Arrondissement 

Het HALT-buro in Assen verwacht nieuwe taken (project vuurwerk en winkeldiefstal) 
in 1994, maar niet in het kader van slachtofferzorg of uitbreiding van de Wet Terwee. 

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. 

Tabel 9.1: Overzicht aantal zaken en tijdsbesteding 

Helmond (DB) 	Dordrecht 	 Den Haag 
1992 	19936) 	1992 	1993 6) 	1992 e) 1993 6) 
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Assen 
1992 7) 1993 6) 

Aantal zaken» 
Binnengekomen totaal 	227 	204 	249 	202 	365 	391 	 5 	42 

Binnengekomen m. 	 149 	110 	 54 	79 	 77 	61 	 - 	28 

schade 
In behandeling 8) 	 - 	22 	 54 	79 	 77 	61 	 5 	28 
Succesvol afgehandeld 	42 	15 	 54 	75 	 76 	W 	 - 	24 
Tijdsbestedingz 
- 	 9,5 	3 	 10 	5-15 - 	4 	 - 	5 

- 	 - Doorlooptijde) 	 2-4 	 - 	3,5 	 1 	 - 	3 

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

Schade bedrag 6)- 	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 

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-/slachofferaspect. Veel zaken die 
binnenkomen hebben bijvoorbeeld betrekking op baldadigheid van jeugd 
(bijvoorbeeld lawaaioverlast) waar niet direct een slachtofferaspect aan zit, of waarvoor 
de gedupeerden geen vergoeding nodig achten. In Assen is het verschil tussen het 
totaal aantal binnengekomen zaken en het aantal zaken dat een schadeaspect heeft 
minder groot. De stijging in Dordrecht kan gezien worden als Terwee-effect, terwijl de 
stijging in Assen te wijten is aan andere oorzaken. 

Arrondissement Den Bosch 
In 1993 zijn 204 zaken binnengekomen bij HALT Helmond. 110 van de 
binnengekomen zaken hebben een schadebemiddelingsaspect. De zaken zonder 
schadebemiddelingsaspect betreffen winkeldiefstal, waarbij de buit ter plekke is 
teruggegeven. De zaken worden aangeleverd vanuit de politie. 

Van de 110 zaken is in 22 gevallen daadwerkelijk gewerkt aan het treffen van een 
schaderegeling, 21 zaken in de vorm van betaling en één zaak als combinatie van 
werkzaamheden en betaling'. In de rest van de gevallen heeft de dader het formulier 

Opmerkelijk is het lage aantal schadebemiddelingen in Helmond (DB) in vergelijking met de andere buro's. De verklaring die 

hiervoor wordt gegeven is dat Helmond 'eenvoudige' schadebemiddelingen, die snel zijn afgehandeld, niet als zodanig 

registreert. 



niet teruggestuurd of wil het slachtoffer niet meer meedoen. Het gemiddelde 
schadebedrag was fl. 178,- per zaak. 
De 88 overige zaken betreffen 51 winkeldiefstallen en 27 overige diefstallen. In deze 
zaken steekt HALT niet veel tijd, omdat de gestolen goederen worden 
teruggegeven. Buro HALT zorgt er wel voor dat de jongeren in deze zaken ook een 
alternatieve straf krijgen. 

Er wordt altijd een gesprek met de jongere georganiseerd, waarbij ook de ouders zijn 
uitgenodigd. Ook vindt alleen cliëntgebonden overleg over schadebemiddeling 
plaats met de politie. Tijdrovende elementen zijn het achterhalen van het 
schadebedrag, het bereiken van overeenstemming over de hoogte van de 
schadevergoeding en het afhandelen van de termijnbetaling. 

De tijdsbesteding per zaak in 1993 is naar inschatting gemiddeld 3 uur. Ten opzichte 
van de situatie vorig jaar is deze tijdsbesteding enigszins afgenomen. Als oorzaak 
wordt aangegeven dat men door personeelsuitbreiding efficiënter is gaan werken. 

In de bijlage staat een overzicht van het aantal zaken dat door de overige buro's in het 
arrondissement Den Bosch zijn behandeld over de periode 1 januari 1993 tot en met 
31 oktober 1993. De activiteiten van de buro's lopen sterk uiteen. 

Arrondissement Dordrecht 
Dordrecht heeft 202 zaken gekregen in 1993. 12 zaken zijn via Justitie (OM) 
gekomen en de rest, 190 zaken, via de politie. 79 binnengekomen zaken zijn in 
behandeling genomen vanwege een slachtofferaspect. Daarbij is gewerkt aan het 
regelen van alternatieve werkzaamheden, eventueel in combinatie met 
schadevergoeding. 75 zaken zijn succesvol afgehandeld en 4 mislukt. 
Het meest tijdrovende element in het proces is het bereiken van overeenstemming 
met de benadeelde over (de hoogte van) de herstelnota. 

Het totaal aantal zaken dat in Dordrecht is binnengekomen is (licht) gedaald, door een 
verminderde doorverwijzing van de politie. Aan de andere kant is het aantal zaken met 
een schade/slachtofferaspect dat in behandeling is genomen gestegen. Het aantal 
zaken met schade is vooral in de laatste maanden binnengekomen, in de eerste drie 
kwartalen van het jaar kwamen er nauwelijks zaken binnen. 

Arrondissement Den Haag 
Het HALT buro in Den Haag heeft in 1993 391 zaken (796 jongeren) 
binnengekregen. Hiervan zijn 758 jongeren via de politie aangemeld en 38 jongeren 
via overige verwijzers. 61 zaken (131 jongeren) zijn in behandeling genomen en op 
vijf na ook succesvol afgerond. 

Bij HALT Den Haag wordt een schadebemiddeling in principe altijd in combinatie met 
werkzaamheden uitgevoerd. 
Het afhandelen van een zaak moet binnen 6 weken gebeuren, omdat het 
pedagogische effect dan het grootst blijkt te zijn. De gemiddelde doorlooptijd is 4 
weken. Als er een afbetalingsregeling getroffen moet worden is de doorlooptijd 
langer. De gemiddelde tijdsbesteding per zaak is 4 uur en het meest tijdrovende 
element is het controleren en het innen van geld. 
Het HALT buro in Den Haag heeft geen 'niet-cliëntgebonden overleg over 
schadebemiddeling. 
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9.5 	Conclusies 

Het aantal schadebemiddelingszaken is in 1993 licht gedaald in vergelijking met 
1992. 

Arrondissement Assen 
Het HALT-buro Assen heeft 42 zaken via de politie gekregen en in 24 gevallen is er 
een schaderegeling tot stand gekomen. In twee gevallen is de schade vergoed in de 
vorm van werkzaamheden, in 18 gevallen is een vergoeding tot stand gebracht. In de 
overige 4 zaken is men tot een combinatie van bovenstaande gekomen. Het 
gemiddelde schadebedrag per jongere is fl. 135 -. 
Het meest tijdrovende element is de vaststelling van het schadebedrag. HALT Assen 
werkt met verschillende netwerkorganisaties, zoals de Jeugdhulpverlening, buro 
alternatieve straffen, het provinciaal en gemeente-overleg, de politie en het OM. 
Het is niet mogelijk de gegevens van 1992 te vergelijken met de gegevens van 1993, 
omdat het HALT-buro zijn activiteiten in september 1992 is begonnen. 

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, los van de invoering van de wet en richtlijnen Terwee. 

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. 
Zowel in Dordrecht als in Assen is het aantal in behandeling genomen zaken 
toegenomen. Het aantal zaken dat door de buro's HALT wordt behandeld wordt dan 
ook niet alleen beïnvloed door Terwee, maar ook door andere oorzaken zoals 
werkwijzeverschillen tussen de (decentraal opgezette) buro's. 
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Arrondissement Den Bosch 

Politie Noord-Brabant 
dhr. Hunting 
dhr. G. Linssen 
dhr. J. Swanenberg 

Politie Brabant Zuid-Oost 
dhr. F. van Tuyl 
dhr. G. Wonink 

OM Den Bosch  
dhr. P. Arens 
mevr. L. Bakker 
dhr. G. Balduk 
mevr. C. Bottse 
dhr. W. Delmee 
mevr. G. Driessen 
mevr. G. van den Elzen 
mevr. M. de Haan 
dhr. W. Koelman 
mevr. M. Mordang 
dhr. J. Oudsen 
mevr. J. van Pinkster 
dhr. C. Revis 
dhr. Y. de Rooij 
mevr. M. van Rijswijk 
mevr. N. Verkleij 
dhr. H. Walraven 
mevr. M. Wijkmans 
mevr. M. van Zandvoort 

Rechtbank Den Bosch 
dhr. K. van Blaricum 
dhr. G.A.M. de Laat 

Kanton Den Bosch  
dhr. M. van Goethen 
dhr. C.L. Nuchelmans 

Parket PG Den Bosch 
dhr. S. Paaijmans 
dhr. H. Pijnenborg 
dhr. A. Versigny 

Buro Slachtofferhulp Den Bosch 
mevr. Bross 
mevr. Daniëls 
mevr. van Dijk 
mevr. van Hapert 
mevr. A. Segers 

district Land van Cuijck 
district Den Bosch 
stafdienst financieel economische bedrijfsvoering 

jeugd en zedenzaken 
jeugd en zedenzaken 

secretaris 
OvJ 
OvJ 
registratiemedewerkster 
slachtoffermedewerker Helmond 
slachtoffermedewerkster Den Bosch 
registratiemedewerkster 

Terwee/secretaris 
secretaris 
slachtoffermedewerkster Oss 
Centrale afdeling 
executiemedewerkster 
OvJ 
secretaris 
slachtoffermedewerkster Eindhoven 
OvJ 
secretaris 
registratiemedewerkster 
executiemedewerkster 

medewerker strafgriffie 
griffier 

griffie (tel.) 
griffie (tel.) 

unco (schiftel ijk) 
slachtofferco&dinator 
sectorhoofd 

Bijlage 1 - Contactpersonen 

BSH UdenNeghel 
BSH Oss en regio 
BSH Den Bosch en Ommelanden 
BSH Eindhoven 
BSH Land van Cuijck 



mevr. C. Zonnevijlle 

Reclassering Oost-Brabant 
dhr. M. van Heek 

Raad voor de Kinder-
bescherming Den Bosch 
dhr. E. Decates 
mevr. A. Willemsen 

HALT 
mevr. P.A.H. van Berlo 

Arrondissement Dordrecht 

Politie Zuid-Holland Zuid 
dhr. T. Steenhouwer 
dhr. H.A. Wouters 

OM Dordrecht 
mevr. L. Baerveldt 
mevr. T. Broos 
dhr. S. Geerars 
dhr. A. v.d. Heuvel 
dhr. J. de Jong 
mevr. N. de Koning 
mevr. 0. Leenheer 
dhr. B. Nieuwenhuizen 
dhr. J.A. van Zon 

Rechtbank Dordrecht 
dhr. P.W.J.J. Joossen 

Kanton Dordrecht 
dhr. T. Rijsdijk 

Buro Slachtofferhulip Dordrecht 
dhr. R. Roelofsen 

Reclassering Dordrecht 
mevr. A. van Groezen 

Buro Rechtshulp Dordrecht 
dhr. T.M. Briggeman 
dhr. A. van lersel 

Raad voor de Kinder-
bescherming Dordrecht 
dhr. W.A. van Lint 

HALT Dordrecht 
dhr. N. Joosse 
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BSH Helmond 

schadebemiddelaarster 
secretaris 
OvJ 
secretaris 
secretaris 
coördinator slachtofferzorg 
medewerkster rechtbankregistratie 
OvJ 
OvJ 

unco strafgriffie 

medewerker strafgriffie (tel.) 

buro alternatieve straffen 

directeur 
slachtofferjurist 

Bijlage 1 - Contactpersonen 



Arrondissement Den Haag 

Politie Haaglanden 
dhr. M.H. Hoek 
dhr. F. de Ruiter 

OM Den Haag 
dhr. B. Beeftink 
mevr. C.M. Breman 
dhr. M. van den Honert 
dhr. M. van der Horst 
mevr. T. Loovink 
mevr. B. Lubbers 
dhr. H. Meijer 
dhr. M. Poedai 

mevr. J. van de Poll 
dhr. E. Rasp 

Rechtbank Den Haag 
dhr. W.J.P. van den Boom 
mevr. E. de Jong 
dhr. N. van de Knoop 
dhr. J.J.R. Tiemensma 
dhr. L. Verheij 

Kanton Den Haag 
mevr. J.A.R. Sebel 

Parket PG Den Haag 
mevr. C. Kienhuis 

Buro Rechtshulp Den Haag 
dhr. J. Krikke 

Reclassering Den Haag 
mevr. J. Frijns 

Raad voor de Kinder-
bescherming Den Haag 
mevr. T.W. Quelhorst 

HALT Den Haag 
mevr. M.C. de Waal 

buro slachtofferhulp 

Bijlage 1 - Contactpersonen 

secretaris 
OvJ 
OvJ 
OvJ 
executiemedewerker 
executiemedewerker 
secretaris 
slachtoffercotirdinator/slachtoffermedewerker 
unit I 
OvJ 
slachtoffermedewerker unit II 

griffie 
griffier 
griffier 
unco strafgriffie 
rechter 

beleidsmedewerker 

directeur 



Arrondissement Assen 

Politie Drenthe 
dhr. W. Smit 

OM Assen  
dhr. W. Bekkering 
mevr. M. Gelling-Baas 
mevr. M. Groenewoud 
dhr. H. Karperien 
dhr. H. Kok 
dhr. K. Kramer 
mevr. E. Lfflemp 
mevr. 1. Radix 
dhr. G. Rotman 
dhr. L. Weggemans 

Rechtbank Assen  
dhr. J. Hoogeveen 
mevr. E. Koops 
dhr. R.C. Sprong 
dhr. J. van der Vinne 

Kanton Assen 
dhr. W. Slomp 

Parket PG (ressort Leeuwarden) 
dhr. J. de Boer 
mevr. Riemersma 

Buro Rechtshulp Emmen 
dhr. L.A. Laagland 

Reclassering Assen 
mevr. J. Bot 

Raad voor de Kinder-
bescherming Assen  
mevr. G. Brock 
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griffier 
strafgriffie 
griffier 
rechter 

unco hof (tel.) 
strafzaken parket (tel.) 

jurist 
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verkeersschout (int.) 
slachtoffermedewerkster (tel.) 
executiemedewerkster (int.) 
medewerker AZ 
executiemedewerker 
secretaris (int.) 
OvJ (int.) 
(plv) slachtoffermedewerkster 
beleidsmedewerker 
applicatiebeheerder 



Overige organisaties 

Schadefonds geweldsmisdrijven  
dhr. P.H. Cremers 	 - 	adjunct secretaris (tel.) 

LOS  
dhr. N. Bokhoven 	 (tel.) 

CSO 
dhr. H.C. Kiekens 
dhr. M.W.G. Vahsen 

Buro Slachtofferhulp  
mevr. K. Blom 
mevr. Janssen-Brouwer 
dhr. L. Smit 
mevr. Wit 
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BSH Arnhem 
BSH Noord-Limburg 
BSH Zeeland 
BSH Zwolle 

Bijlage 1 - Contactpersonen 
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Cluster 	Activiteit 	 Benodigde gegevens 	 Bron  

Registreren 	opnemen aangifte 	- aantal aangiften met SLO-aspect 	Aantallen: CBS. 
- benodigde tijd per aangifte 	 Tijd: doorlooptijd meten in : 

• Den Haag 

• Assen 
• Roden 

• Den Bosch 

• Cuyck 
• Dordrecht 
• Gorinchem 
• Best 
• Veldhoven (i.p.v.  Eindhoven)  

Informeren 	Informeren bij 	- aantal aangiften met SLO-aspect 	idem aan "opnemen aangifte' 

& Zorg 	aangifte 	 - benodigde tijd per aangifte  

Informeren na 	- aantal zaken die "opgelost" zijn 	 Aantallen: CBS. 

"oplossing" v/d 	- benodigde tijd voor het informeren 	Tijdschrijven in de drie pilot-politieregio's door 

zaak 	 vijftig vrijwillige politie-ambtenaren gedurende 
de maand november. 

Vanwege het gebrek aan draagvlak voor 
tijdschrijven in de twee controle-politieregio's 
is besloten hier met inschatting te werken op 
basis van interviews.  

Schadebe- 	bekijken 	 - aantal zaken die "opgelost" zijn 	 Idem aan "informeren na oplossing van de 

middeling 	slachtoffer- 	- benodigde tijd voor het informeren 	zaak' 

aspecten  

administreren 	- aantal zaken die "opgelost" zijn 	 Idem aan "informeren na oplossing van de 

schade + 	- benodigde tijd voor het administreren 	zaak" 

rapporteren over 
bemiddelings- 
pogingen  

beoordelen 	- aantal zaken die "opgelost" zijn 	 Idem aan "informeren na oplossing van de 

schade 	 - benodigde tijd voor het beoordelen 	zaak"  

regelen schade 	- aantal zaken die "opgelost" zijn 	 Idem aan informeren na oplossing van de 

- benodigde tijd voor het regelen 	 zaak"  

controle & 	- aantal zaken die "opgelost" zijn 	 Idem aan "informeren na oplossing van de 

afhandeling 	- benodigde tijd voor het controleren 	zaak"  

Overleg 	overleg inzake 	- aantal keren overleg (frequentie) 	Tijdschrijven en registreren frequenties in de 

SLO-zorg met 	- tijd per soort overleg 	 drie pilot-politieregio's door betrokken 

netwerkpartners 	- betrokkenen 	 ambtenaren gedurende de maand november. 
In de twee controle-politieregio's ontbreekt 
het netwerkoverleg en geven de 
contactpersonen een inschatting.  

intern overleg 	- aantal keren overleg (frequentie) 	Idem, echter in de twee controle-politieregio's 

inzake SLO-zorg 	- tijd per soort overleg 	 ontbreekt regulier intern overleg over 

- betrokkenen 	 slachtofferzorg en geven de 
contactpersonen een inschatting. 

Tabel 1: De in de nameting onderzochte activiteiten en bron van de meetgegevens 

Bijlage 2 - Politie 
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datum 	in-/extern 	frequentie 	met wie 	 tijd (in min) 
(functies & aantallen)  

El intern 	D eenmalig 
D extern 	Ei 	x per  

1:1 intern 	Ei eenmalig 

1:1 extern 	D 	x per  

E:I intern 	1:1 eenmalig 
El extern 	D 	x per  

E:I intern 	D eenmalig 
CI extern 	D 	x per  

13 intern 	D eenmalig 
E:I extern 	1:11 	x per  

Di intern 	(3 eenmalig 

EI extern 	Ei 	x per  

D intern 	D eenmalig 

D extern 	D 	x per 	 i 

1. Registratieformulieren politie 

Bijlage 2 - Politie 

Invulinstructie: Dit formulier is bestemd voor het vastleggen van de tijd die politie-
functionarissen met een coördinerende taak op het gebied van slachtofferzorg extra 
kwijt zijn aan overleg over slachtofferzorg. Het gaat hier om algemeen overleg, dat niet 
over een specifieke zaak gaat. U wordt verzocht gedurende de maand oktober en 
november elk overleg te noteren waarbij slachtofferzorg wordt besproken. Voor elk 
overleg kunt u een regel in de onderstaande tabel invullen. 

Uw functie: 	  
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Inleiding 

Er zijn twee momenten waarop tijdmeting plaats vindt. Bij de aangifte door het slacht-
offer en na de aanhouding van de verdachte. Bij de aangifte door het slachtoffer 
zullen we een tijdmeting doen door op het bureau een dag aanwezig te zijn en tijden 
zelf op te nemen. We meten dan twee activiteiten: 

slachtoffer opnemen 
aangifte 	

informeren 
doet: déet: 

slachtoffer 
aàfigifte 	schade 

De tijdmeting na de aanhouding van de verdachte dient echter met een tijdregistratie-
formulier te geschieden, vanwege de onvoorspelbaarheid van de momenten waarop 
de activiteiten plaats vinden. Bijgevoegd formulier dient hiertoe. Het meet de 
volgende zes activiteiten: 

rd ,wo t aan- 	slachtoffer 	slachtoffer 
. 	. 	

pekijken 	formeren 
s 

. 	 . 	schade 	ren schade 	schade 
beoordeleradministre 	regelen 	afhandelin 

ontrole & verdachte 

afspraken beriCdden / /aspectén /8, verdacht 

Invulinstructie 

U hoeft dit formulier alleen bij te houden voor zaken met slachtofferzorg-aspecten. 
Het is bestemd voor het vastleggen van de extra tijd die een specifieke zaak aan 
slachtofferzorg kost. Het formulier wordt bijgehouden vanaf het moment dat een 
dader aangehouden is. U wordt verzocht tot 1 december per zaak  de tijd te 
registreren die u besteed aan slachtofferzorg. U wordt verzocht het formulier zelf te 
bewaren en niet  bij het dossier/proces verbaal te voegen. Elke keer dat tijd aan 
slachtofferzorg wordt besteed bij deze zaak dient een regel in de onderstaande tabel 
ingevuld te worden. 

Om de invultijd te minimaliseren zijn de slachtofferzorg-activiteiten reeds 
gecategoriseerd. U wordt verzocht telkens één activiteit aan te kruisen die de 
tijdsbesteding het best karakteriseert: 
1. Bekijken slachtoffer-aspecten:  Wanneer een verdachte opgepakt is, wordt er 

bekeken of er aan de zaak slachtofferaspecten zitten. Hiervoor zullen de 
aangiften er bij genomen moeten worden om vast te stellen: 
a. welke slachtofferaspecten er aan de zaak zitten; 
b. wie de slachtoffers zijn. 

2. Informeren slachtoffers & verdachte:  De verdachte wordt op de hoogte gesteld 
van de mogelijkheid om tot een schadevergoedingsregeling te komen. De 
slachtoffers worden op de hoogte gesteld van het feit dat er een verdachte is 
aangehouden. Vervolgens worden zij op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen. Hieronder vallen dus: 
a. telefoontjes naar slachtoffers; 
b. brieven naar slachtoffers; 
c. persoonlijke gesprekken met slachtoffers. 

3. Beoordelen schade:  De omvang van de schade dient vastgesteld te worden. In 
een aantal gevallen zal de omschrijving uit de aangifte volstaan en hoeft hier niet 
nogmaals tijd aan besteed te worden. 
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Bijlage 2 - Politie 

4. Administreren schade: Hier vallen alle handelingen onder die te maken hebben 
met het vastleggen van de schade. Ook de rapportage aan het OM over de 
schadebemiddelingspogingen valt hier onder. 

5. Regelen schade: De tijd die besteed wordt aan gesprekken en correspondentie 
met zowel slachtoffer(s) als verdachte(n) om de betalingsbereidheid vast te 
stellen en tot een schaderegeling te komen. 

6. Controle & afhandeling afspraken: Indien een schaderegeling tot stand is 
gekomen kost het veelal nog tijd om het nakomen van de afspraken in de gaten 
te houden en de afloop van de zaak te administreren. 



Activiteit (één vak aankruisen)  

D bekijken SLO-aspecten D beoordelen schade 	regelen schade 

D informeren betrokkenen D administreren schade 	controle & afhandeling afspraken 

D bekijken SLO-aspecten D beoordelen schade 	D regelen schade 

D informeren betrokkenen D administreren schade Dcontrole & afhandeling afspraken 

D bekijken SLO-aspecten El beoordelen schade 	D regelen schade 

EI informeren betrokkenen D administreren schade D controle & afhandeling afspraken 

El bekijken SLO-aspecten D beoordelen schade 	D regelen schade 

D informeren betrokkenen El administreren schade Dcontrole & afhandeling afspraken 

El bekijken SLO-aspecten D beoordelen schade 	D regelen schade 

El informeren betrokkenen D administreren schade D controle & afhandeling afspraken 

D bekijken SLO-aspecten El beoordelen schade 	D regelen schade 

D informeren betrokkenen D administreren schade D controle & afhandeling afspraken 

D bekijken SLO-aspecten D beoordelen schade 	D regelen schade 

El informeren betrokkenen 0 administreren schade Ocontrole & afhandeling afspraken 

D bekijken SLO-aspecten D beoordelen schade 	D regelen schade 

informeren betrokkenen D administreren schade D controle & afhandeling afspraken 

Nummer proces verbaal: 	  

Bijlage 2 - Politie 

Aantal verdachten: 	  

Doorverwijzing: D geen 

Eindstatus: 	D sepot 

Overeenstemming: 

Daadwerkelijk betaald: 

O Buro Slachtofferhulp 

D nog niet afgelopen 

D ia 	D nee 

D ia 	D nee 

	

Aantal slachtoffers: 	  

	

El Reclassering D 	 

	

D zaak voor OM D 	 

Opmerkingen: 	  

Eventuele tijdbesteding door andere functionarissen (bijv. financiële afdeling): 
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Arrondissement r Activiteit  Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Den Bosch 	Eerste invoer 	Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

Smw: 4,5 min. 1  per 	 491 slachtoffers per 3 mnd. 	12 uur, 16 minuten 
slachtoffer 
(op basis van nameting) 

Nameting; 2 	 Nameting: 	 Nameting;  
Smw: 4,5 min, per slachtoffer 	1330 slachtoffers per 3 mnd. 	33 uur, 15 minuten 

Aanvullende 	Voormeting; 	 Voormeting . 	 Voormeting; 

activiteiten 	, Smw: 1,5 min, per mapje (op 	1 491 slachtoffers per 3 mnd. 	4 uur, 5 minuten 
(slachtoffermapje, 	basis van nameting) 
controle & 

completeren) 	Nameting: 	 Nameting: 	 Nameting: 
smw: 1,5 min, per mapje 	1330 slachtoffers per 3 mnd. 	11 uur, 5 minuten 

Smw's houden zich niet 

bezig met de controle en het 
completeren van de pv's. Dit 
wordt door de registratie- 

medewerkers gedaan 3. 	J  

Dordrecht 	Eerste invoer 	Voormeting 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

Smw: 4 minuten4  per slo. 	499 slachtoffers per 3 mnd. 	11 uur, 5 minuten 
(op basis van nameting) 

Nameting: 	 Nameting; 	 Nameting, 

Smw: 4 minuten per slo. 	459 slachtoffers per 3 mnd. 	10 uur, 12 minuten  

Aanvullende 	Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

activiteiten 	Smw: 2,5 min, per mapje 	499 slachtoffers per 3 mnd. 	Mapje: 6 uur, 56 minuten 

(slachtoffermapje, 	(op basis van nameting) 	Gem. 418 misdrijf pv's 3  per 	Controle: 4 uur, 28 min. 

controle & 	 Smw: controle 0,64 min, per 	mnd. 	 Completeren: 4 uur, 

completeren) 	pv 	 Rappel t.a.v. 20% 	 12 min. 
Smw: complementeren d.m.v 	onvolledige pv's, 84 pv's 
rappel (kopie pv), 3 min, per 	p.m. (op basis van 

kopie (op basis van 	 nameting) 

gegevens nameting) 

Nameting; 	 Nameting; 	 Nameting; 

Smw, mapje: 2,5 min, per slo 	459 slachtoffer per 3 mnd. 	Mapje: 6 uur, 23 minuten 

Smw, controle: 0,64 min. per 	Gem. 407 misdrijfpv's per 	Controle: 4 uur, 20 min. 

pv 	 mnd. 	 Completeren: 4 uur, 

Smw: complem. d.m.v. 	Rappel t.a.v. 20% 	 3 min. 

rappel (kopie pv). 3 min, per 	onvolledige pv's, 81 rappels 

kopie 	 p.m. 

1. Werklast registratie per arrondissement 

Bijlage 3 - Openbaar Ministerie 
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, 
, 

Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 _ Totaal per maand  

Den Haag 	Eerste invoer 	Voormeting: 	 Voormeting: 	 Voormeting: 

Smw: 6 min. 8  per slo (op 	747 slachtoffers per 3 mnd. 	24 uur, 54 min. 

basis van nameting) 

Nameting: 	 Nameting: 	 Nameting: 

Smw: 6 min, per slo 	 876 slachtoffers per 3 mnd. 	29 uur, 12 min. 	- 

Voormeting: 	 Voormeting: 	 Voormeting:  

Smw: 5 sec. per slo 	 747 slachtoffers per 3 mnd. 	Mapje: 21 minuten 

(inschatting nameting) 	15.701 misdrijfpv's 8  in 10 	Controle: 22 uur, 15 min. 

Smw: 0,85 min, per controle 	mnd. 	 Complementeren: te 

pv (op basis van nameting) 	 verwaarlozen 

Geen rappel i.v.m. 

completeren 

Nameting' 	 Nameting: 	 Nameting: 

Smw, mapje: 5 sec. per slo. 	876 slachtoffers per 3 mnd. 	Mapje: 24 min., 20 sec. 

(inschatting) 	 15.211 misdrijfpv's in 10 	Controle: 21 uur, 33 min. 

• Smw: 0,85 min, per controle 	mnd. 	 Completeren: te verwaar- 

pv 	 0 rappelbrieven (23.05) per 3 	lozen 

Smw: compl. dmv rappel, 4 	mnd. 

• min, per brief7 	 - 

Assen 	 Eerste invoer 	Voormeting: 	 Voormeting: 	 Voormeting: 

Smw: 9,5 min. 8  per 	 52 slachtoffers per 3 mnd. 	2 uur, 45 min. 

slachtoffer (op basis van 

nameting) 	 Nameting: , 	 Nameting: 

84 slachtoffers per 3 mnd. 	4 uur, 26 min. 

Nameting: 

Smw: 9,5 min, per slachtoffer 

. Aanvullende 	Voormeting: 	 Voormeting: 	 Voormeting: 

activiteiten (mapje, 	Smw: 1 min, per mapje 	52 slachtoffers per 3 mnd. 	17 minuten 

controle & 	 (inschatting nameting) 

completeren) 	Geen actieve controle bij 

binnenkomst pv's 10 . Idem 

t.a.v completeren door smw. 

Namibia: 	 Nameting: 
Nameting: 	 84 slachtoffers per 3 mnd. 	28 minuten 

Smw: 1 min, per mapje 

(inschatting) 

Geen actieve controle bij 

binnenkomst pv's. Idem 

t.a.v. completeren door smw. 
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Arrondissement _ Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Den Bosch 	Schriftelijke 	 Voormeting; 	 Voormeting: 	 Voormeting; 

informatie- 	 Smw: 2 min, per brief 	705 brieven (3 mnd) 	Brieven: 7 u. 50 min. 
verstrekking 	 1,5 min, per aant. 	578 aant. in ISIS (3 mnd) 	Aant.: 4 uur, 49 min. 

Smw: 5,5 min, per te1. 11 	16 telefoontjes per dag 	Tel.: 29 uur, 20 min. 
Tel. en overig 	(op basis van nameting) 	4 inzagen per jaar 	 Inzage: te verwaarlozen. 
zaakspec. overleg 	Smw: 5 min, per inzage 

met slo's 	 (op basis van nameting) 

Inzages 	 Nameting: 	 Nameting; 	 Nameting; 

Smw: gem. 2 min, per brief 	1800 brieven (3 mnd.) 	Brieven: 20 uur 
1,5 min, per aant. 	93 aant. (3 mnd.) 	 Aant.: 47 min. 

Smw: 5,5 min, per tel. 	10 tel. per dag 	 Tel: 18 uur, 20 min. 
Smw: 5 min, per inzage (smw 	3 inzagen dit jaar (10 mnd.); 	lnzages: te 
blijft niet bij inzage aanwezig) 	0,3 inzage per maand 	verwaarlozen  ._ 

Dordrecht 	Schriftelijke 	 Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

informatie- 	 Smw: 3,5 min. per 	 368 brieven (3 mnd, excl. 	Brieven: 7 uur, 9 min. 
verstrekking 	brief/aant. 12 	 schade) 	 Tel: 30 uur 

Smw: 1,5 uur per dag 	Tel.: 1,5 uur per dag 

Tel. en overig 	Inzage verwaarloosbaar 

zaakspec. overleg 
met slo's 	 Nameting: 	 Nameting; 	 Nameting; 

Smw: 3,5 min, per brief/aant. 	496 brieven (3 mnd) 	 Brieven: 9 uur, 38 m. 
Inzages 	 Smw/schade: 5 min. per 	Tel: 17 gesprekken p.w. 	Tel: 5 uur, 40 min. 

tel./overleg 	 Inzage: verwaarloosbaar 
Smw blijft niet bij inzage 
aanwezig  

Den Haag 	Schriftelijke 	Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

informatie- 	 Smw 13 : 2,5 min, per brief 	976 brieven (3 mnd) 	 Brieven: 13 uur, 33 min. 

verstrekking 	Smw: 6 min, per telefoontje 	24 telefoontjes (per dag) 	Tel: 48 uur 

(op basis van nameting) 	1 inzage per jaar 	 Inzage: 2 min. 

Tel. en overig 	Smw:30 min, per inzage 

zaakspec. overleg 	(inschatting nameting) 

met slo's 
Nameting; 	 Nana= 	 Nameting;  

Inzages 	 Smw: 2,5 min, per brief 	1334 brieven (3 mnd) 	Brieven: 18 uur, 32 min. 

1 min, per aant. 	113 aant. (3 mnd) 	 Aant.: 38 min. 

Smw: 6 min, per telJoverleg 	11 telefoontjes (per dag) 	Tel: 22 uur 

Smw: 30 min, per inzage 	Inzage: 2x afgelopen 1/2 jr 	Inzage: 9 min. 

(smw blijft niet bij inzage 

_ 	 _ aanwezig) 

2. Werklast informatie per arrondissement 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Assen 	 Schriftelijke 	 Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting:  
informatie- 	 Sn'w 14 : 2 min, per brief 	151 brieven (3 mnd) 	 Brieven: 1 uur, 41 min. 
verstrekking 	Smw: 6,5 min, per telefoontje 	4 telefoontjes (per mnd) 	Tel.: 26 min. 

(op basis van nameting) 
Tel. en overig 	Inzage verwaarloosbaar 
zaakspec. overleg 
met slo's 	 Nameting', 	 Nameting: 	 Nameting: 

Smw: 2 min, per brief 	198 brieven (3 mnd) 	 Brieven: 2 uur, 12 min. 
lnzages 	 0,5 min, per aant. 	76 aant. (3 mnd) 	 Aant.: 13 min. 

Smw: 6,5 min. per 	 Tel: 3,2 per dag 	 Tel: 6 uur, 56 min. 
tel./overleg 	 Inzage: afgelopen half jaar 
Smw: 30 min, per inzage 	2x 
(smw blijft niet bij inzage 
aanwezig) 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & 	 Totaal aantal 	 Totaal per maand 

tijdsbesteding  

Den Bosch 	Beslissing 	 Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

OvJ/secr: beslissing 1 min. 	491 slo's, 337 zaken 	 Beslissing: 1 uur, 52 min 

Correspondentie 	per zaak 	 77 brieven 'schadetraject' (3 	Brieven : 1 uur, 23 min. 

rondom beslissing 	Smw:3,25 min, per brief 16 	mnd) 	 Dagv.: 2 uur, 3 min. 

(schadevergoeding) 	Smw: controle voor zitting 10 	74 opgeroepen BP's (3 mnd) 	Controle voor zitting: 4 

en oproep BP 	min, per opgeroepen BP (op 	40% verschenen BP's (40% 	uur, 6 min. 

basis inschatting nameting) 	van 74 BP's in 3 mnd. 10 	Zitting: 1 uur, 15 min. 

OM afdoening 16 	OvJ: zitting 7,5 min. per 	P.m.) 	 Executie: 1 uur, 33 min. 

(schadevergoeding) 	aanwezige BP 	 99 uitspraken schadeverg. 

(OM afdoening niet door 	als bijz. vw in 6 mnd '92 

Zitting 	 smw) 	 80% daarvan binnen termijn 

Ex. medew..: executie indien 	vergoed, 20% tullen. 

Executie 	 direct betaald 5 min., indien 

(schadeverg. als 	tullen 10 min. 

bijz. vw) 

Nameting; 	 Nameting; 	 Nameting; 

OvJ/secr.: beslissing 17  5 	762 zaken ter beslissing 	Beslissing: 63 uur, 30 

min, per zaak 	 808 brieven 'schadetraject', 	min. 

Smw: 3,25 min, per brief 	incl. 334 voegingsform. (3 	Brieven: 14 uur, 35 min. 

Smw: termijnbewaking OM 	mnd) 	 Controle voeging: 5 uur, 

afdoening, 5 min, per smw 	112 voegingen (3 rrind) 18 	36 min. 

per week; totaal 20 min. per 	22 verschenen BP's (20%) 	OM afd.: 1 uur, 20 min. 

wk 	 43 uitspraken schadeverg. 	Controle zitting: 6 uur, 

Smw: 9 min. controle/ 	als bijz. vw (april-juni '93) 	13 min. 

verwerken ontvangen 	80% daarvan binnen termijn 	Zitting: 2 uur, 11 min per 

voegingsform. 	 vergoed, 20% tullen 	 BP + 21 min. voor 

Smw: controle zitting: 10 	 verschenen BP = 2 uur, 

min, per bp 	 32 min. 

OvJ: geen extra tijd zittings- 	 Executie: 1 uur, 26 min. 

voorbereiding 

OvJ: zitting 3,5 min. per BP, 

4 min, extra per aanwezige 

E3P 

Ex. medew.: executie indien 

direct betaald 5 min., indien 

tullen 10 min. 

3. Werklast schadebemiddeling per arrondissement 

Bijlage 3 - Openbaar Ministerie 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding _ Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Dordrecht 	Beslissing 	 Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormetinz 

OvJ/secr.: beslissing 5 min. 	268 zaken (3 mnd) 	 Beslissing: 7 uur, 26 min. 

Correspondentie 	per zaak 	 132 brieven 'schadetraject' 	Brieven: 2 uur, 34 min. 

rondom beslissing 	Schadebem.21 : 3,5 min. per 	(3 mnd) 	 Zitting: 2 uur, 40 min. 

(schadevergoeding) 	brief (op basis van nameting) 	160 opgeroepen BP's (3 	Controle zitting: 20 uur 

en oproep BP 	Smw: controle zitting: 5 uur 	mnd) 	 Executie: 1 uur, 23 min. 

per week 	 64 aanw. BP (40%) (3 mnd) 

OM afdoeninglg 	OvJ: 7,5 min, per aanwezige 	28 beslissingen schadeverg. 

(schadevergoeding) 	BP 	 als bijz. vw. in 6 mnd. '92 

Exec. medw.: 5 min. per 

Zitting 	 uitspr., controle 15 min. p.w. 

Executie2° 	Nameting: 	 Nameting; 	 Nameting;  

(schadeverg. als 	Schadebem.: advies OvJ: 7 	334 zaken (3 mnd) 	 Advies: 12 uur, 59 min. 

bijz. vw) 	 min, per zaak 	 122 brieven 'schadetraject', 	Beslissing: 13 uur, 55 

OvJ/secr.: beslissing 5-10 	incl. 38 voegingsform. 	min. 

min, extra per zaak (gem. 	4 OM afdoeningen per mnd 	Brieven: 2 uur, 22 min. 

7,5) 	 (a.h.v. briefnr 12, 12.01, 	OM afdoening: 36 min. 

Schadebem.: 3,5 min. per 	12.02) 	 Controle voeging: 2 uur, 

brief 	 82 voegingen (8 mnd) 22 	40 min. 

Schadebom.: 9 min. OM per 	2 verschenen BP (20%, per 	Controle zitting: 20 uur 

afdoening 	 maand) 	 Voorber. zitting: 2 uur, 

Schadebem.:Controle/ver- 	15x beslissing schadeverg. 	55 min. 

werking 16 min, per 	 als bijz. vw (april - juni '93) 	Zitting: 18 min. + 4 min. 

teruggestuurd voegingsform. 	 per verschenen bp = 
Smw: controle zitting: 5 uur 	 26 min. 

per week 	 Executie: 25 min. 

OvJ: voorbereiding zitting 15 

min, per zaak 

OvJ: zitting 3,5 min, per 

zaak, 4 min, extra per 

verschenen BP 

Exec. medw.: 5 min, per 

uitspr. 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding_ 	Totaal aantal 	 Totaal per maand 	_ 

Den Haag 	Beslissing 	 Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 
OvJ/secr.: benodigde tijd 	264 brieven 'schadetraject 	Brieven: 2 uur, 12 min. 

Correspondentie 	beslissing naar inschatting 	(3 mnd) 	 OM afdoening: 5 uur 

rondom beslissing 	geen extra werklast. 	20 OM afdoeningen p.m. 	Controle: 3 uur, 45 min. 

(schadevergoeding) 	Smw:1,5 min.25  per brief (op 	90 kennisgevingen BP (3 	Zitting: 1 uur, 30 min. 

en oproep BP23 	basis van nameting) 	mnd) 	 Executie: 1 uur, 18 min. 

Secr.: 15 min. per OM 	36 verschenen BP (40%, 3 

OM afdoening 24 	afdoening (op basis 	mnd.) 

inschatting nameting) 	89 x uitspraak schadeverg. 

Zitting 	 Smw: 7,5 min, per controle 	als bijz. vw. in 6 mnd. '92, 

oproep BP 	 gem. 15 p.m. 

Executie 	 OvJ: 7,5 min, per aanwezige 
BP (op basis van nameting) 

Exec. medw.: 4 min, per 

uitspraak. 10 x per jaar 

tullen. 

Malliglingl 	 Nameting; 

Nameting; 	 629 zaken26  (3 mnd.) 	Beslissing: 15 uur, 43 

OvJ/secr.: 4-5 min. per 	529 brieven 'schadetraject' 	min. 

beslissing 	 - 31 Trip-zaken p.m 	 Brieven: 4 uur, 24 min. 

Smw: 1,5 min, per brief 	280 kennisgevingen BP (3 	OM afdoening: 7 uur, 45 

Secr.: 15 min. per OM 	mnd) 	 min. 

afdoening (TRIP zitting) 	112 verschenen BP's (40%, 	Controle: 11 uur, 40 min, 

Smw: 7,5 min, per controle 	3 mnd.) 	 Zitting: 8 uur, 25 min. 

oproep BP 	 Gem. 15x uitspraak 	Executie: 1 uur, 18 min. 

OvJ: geen spec. tijd voorber. 	schadeverg. als bijz. vw per 

zitting 	 mnd. 27  

OvJ: 7,5 min, per 

verschenen BP 

Bijlage 3 - Openbaar Ministerie 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Assen 	 Beslissing 	 Voormeting; 	 Voormetina; 	 Voormeting:  

OvJ/secr.: tijd beslissing 	26 brieven 'schadetraject' 32 	Brieven: 1 uur, 18 min. 

Correspondentie 	naar inschatting nauwelijks 	(3 mnd) 	 OM afdoening: 15 min. 

rondom beslissing 	extra werklast 	 1 OM afdoening (vw sepot) 	Controle zitting: 5 uur, 33 

(schadevergoeding) 	Smw: 9 min. per brief 29  (op 	p.m. 	 min. 

en oproep BP 	basis van nameting) 	 100 opgeroepen bp's (3 mnd) 	Voorber. zitting: 2 uur, 

Reg. medw.: 15 min. per OM 	40 verschenen bp's33  (3 	47 min. 

OM afdoening 29 	afdoening 33 	 mnd) 	 Zitting: 1 uur, 40 min. 

Smw: controle zitting 10 min. 	 Executie: 49 min. 

Zitting 	 per BP 	 38 x uitspraak schadeverg. 

OvJ: 5 min, voorbereiding 	als bijz. vw. in 6 mnd 

Executie 	 per opgeroepen BP (vw 	Gem. 3,5 x per maand tullen 

sepot) 

OvJ: 7,5 min, per aanw. BP 

Exec. medw.: 4 min, per 

uitspraak. 

Bij tullen 7 min. extra. 

Nameting', 	 Nameting; 	 Nameting; 

OvJ/secr. 31  : tijd beslissing 	61 brieven34 	'schadetraject' 	Brieven: 54 min. 

naar inschatting nauwelijks 	1 OM afdoening (vw sepot) 	OM afdoening: 15 min. 

extra werklast 	 p.m. 	 Controle zitting: 10 uur, 

Smw: 9 min, per brief 	74 verschenen bp's (op 	16 min. 

Reg. medw: 15 min. per OM 	basis van registratie 	Voorber. zitting: 5 uur, 8 

afdoening (vw sepot) 	rechtbank, 3 mnd) 	 min. 

OvJ: 5 min. voorbereiding 	185 opgeroepen bp's 39  (3 	Zitting: 3 uur, 5 min. 

per opgeroepen bp 	 mnd.) 	 Executie: 52 min. 

OvJ: 7,5 min, tijdens zitting 	15x uitspraak schadeverg. 

per aanw. bp 	 als bijz. vw in 6 mnd. '93 

smw: controle zitting 10 min. 	Gem. 3,5 x per maand tullen 

per bp 

Exec.medw.: 4 min, per 

uitspraak. 

Bij tullen 7 min. extra. 

NB: vanwege vertrek smw 

zijn act. nameting door 

vervanger gedaan. 

Uitgangspunten bij de bepaling van de werklast 

Brieven 
De gem. tijd per brief in het schadecluster die naar voren is gekomen uit de nameting 
is ook gebruikt als gemiddelde tijd in de nameting. De totale benodigde tijden zijn 
hierdoor gewijzigd. Dit geldt voor alle 4 arrondissementen. 
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Voegingen als bp 
Den Bosch 
Het aantal voegingen als bp is afgeleid uit het aantal brieven dat uit ISIS is uitgegaan 
naar verdachten om hen op de hoogte te brengen van de voeging door het 
slachtoffer (24.02, 24.03) = 112. 
Omdat er in DB gemiddeld evenveel slachtoffers als verdachten zijn per zaak (1992: 
1,45 slo/zk, 1.4 verd/zk) (1993: 1,75 slo/zaak, 1,8 verd./zk), zijn wij er van uitgegaan 
dat zich ook 112 slo's hebben gevoegd. 

Dordrecht 
Het aantal slachtoffers dat zich benadeelde partij stelt door middel van het 
voegingsformulier is afgeleid uit een "overzicht slachtofferzorg (15/12/93) van het 
parket Dordrecht over de periode 1 april 1993 - 1 december 1993. In die periode zijn 
111 voegingsformulieren verstuurd. Ten tijde van het opstellen van het overzicht 
waren 82 voegingsformulieren geretourneerd (respons van 74%), dat wil zeggen 10 
per maand. 

Verschenen beledigde partijen 
Het aantal verschenen beledigde partijen is alleen te achter halen via de 
zittingslijsten. Ook hebben wij inzicht in het verschijningspercentage aan de hand van 
de zelfregistratie van de rechtbank in Den Bosch en Dordrecht. Uit de zittingslijsten 
en de zelfregistratie hebben wij voor wat betreft de periode voor invoering van 
Terwee een verschijningspercentage afgeleid van ongeveer 40%. Dit percentage 
hebben wij gehanteerd voor de voormeting in alle arrondissementen en voor de 
nameting in Assen en Den Haag. 
Voor wat betreft het verschijningspercentage in de na-Terwee situatie in de pilot-
arrondissementen hebben wij (beperkt) zittingslijsten van maart 1994 doorgenomen. 
Daaruit blijkt een verschijningspercentage van ongeveer 20%. 

Behandeling slachtofferaspect op de zitting 
Tijdens de nameting is bij de rechtbank Den Bosch en Dordrecht de zittingstijd ten 
aanzien van het slachtofferaspect bijgehouden van zowel pré-Terweezaken als 
Terweezaken. Daaruit kwam als gemiddelde tijdsbesteding naar voren: 
- bp verschijnt (pré Terwee, Terwee): 7,5 min. 
- bp verschijnt niet (Terwee): 3,5 min. 

Deze tijden hebben wij voor alle arrondissementen gebruikt bij de berekening van de 
werklast. 



Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal ( 3 mnd) 	Totaal per maand (1 mnd)  

Den Bosch 	Uitnodiging gesprek 	Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

Smw: 2 min. 	 6 uitnodigingen (3 mnd) 	Uitnodiging: 4 min. 

Gesprek 	 uitnodiging (op basis 	21 gesprekken (3 mnd.) 	Gesprek: 7 uur 

nameting) 	 Verwerking: 35 min. 

Verwerking gesprek 	OvJ: 1 uur per gesprek 

Smw: 5 min, per gesprek 

(verwerking ISIS) 

Nameting: 	 hlaMet01. 	 Nameting; 

Smw: 2 min. per 	 60 uitn./aanbiedingen (3 	Uitnodiging: 40 min. 

uitnodiging/aanbod gesprek 	mnd) 	 Gesprek: 9 uur, 20 min. 

OvJ: 1 uur per gesprek 	28 gesprekken (3 mnd) 	Verwerking: 47 min. 

Smw: 5 min, per gesprek 

(verwerking ISIS)  

Dordrecht 	Uitnodiging gesprek 	Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 

Smw: 2,5 min. 37  per 	 10 uitnodigingen (3 mnd) 	Uitnodiging: 8,5 min. 

Gesprek 	 uitnodiging (op basis 	 11 gesprekken OvJ (3 mnd) 	Gesprek OvJ: 5 uur, 30 

nameting) 	 3 gesprekken Smw (3 mnd) 	min. 

Verwerking gesprek 	OvJ; 1,5 uur per gesprek 	14 gesprekken totaal 	Gesprek smw: 30 min. 

Smw: 30 minuten per 	 Verwerking: 47 min. 

gesprek 

Smw: verwerking 10 minuten 

per gesprek 

Nameting; 	 Nameting: 	 Nameting; 

Smw: 2,5 min, per uitnodiging 	13 uitnodigingen (3 mnd) 	Uitnodiging: 11 min. 

Smw: 1,5 uur per gesprek 	16 gesprekken (3 mnd) 	Gesprek smw: 

OvJ : 1,5 uur per gesprek 	Smw. 3 x per mnd bij gesprek 	4,5 uur 

Smw: verwerking 10 minuten 	aanwezig (inschatting) 	Gesprek OvJ: 8 uur 

per gesprek 	 Verwerking smw: 53 min. 

4. Werklast zorg per arrondissement 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 _ Totaal per maand  

Den Haag 	Uitnodiging gesprek 	Voormeting; 	 Voormeting: 	 Voormeting; 

Smw: 2,5 min, per uitn. (op 	2 uitnodigingen (3 mnd) 	Uitnodiging: 1,5 min. 

Gesprek 	 basis van nameting) 	 1 gesprek (3 mnd) 	 Gesprek: 30 min. 
OvJ: 1,5 uur per gesprek 	 Verwerking: 2 min. 

Verwerking gesprek 	Smw: 5 min, verwerking per 

gesprek 

Nameting; 	 Nameting: 	 Nameting; 

Smw: 2,5 min, per uitnodiging 	3 uitnodigingen (3 mnd.) 	Uitnodiging: 2,5 min. 

OvJ: 1,5 uur per gesprek 	7 gesprekken (3 mnd) 	Gesprek: 3 uur, 30 min. 

Smw: 5 min, verwerking per 	 Verwerking: 12 min. 

gesprek  

Assen 	 Uitnodiging gesprek 	Voormeting: 	 Voormeting: 	 Voorrneting; 

Smw: 70 sec.38  per 	 1 uitnodiging (3 mnd) 	 Uitnodiging: 0,5 min. 

Gesprek 	 uitnodiging 	 4 gesprekken (3 mnd) 	Gesprek: 1 uur, 20 min. 

(op basis van nameting) 	 Verwerking: 13 min. 

Verwerking gesprek 	1 uur per gesprek 

Smw: 10 min, verwerking per 

gesprek 

Nameting; 	 Nameting: 	 Nameting: 

Smw: 70 sec. per uitnodiging 	12 uitnodigingen (3 mnd) 	Uitnodiging: 4,5 minuten ' 

OvJ: 1 uur per gesprek 	6 gesprekken (3 mnd) 	Gesprek: 2 uur 

Smw: 10 min, verwerking per 	 Verwerking: 20 min. 

gesprek 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & tijdsbesteding . Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Den Bosch 	Netwerkoverleg 	Voormeting  z 	 Voormetin 	 Voormetingz 
Intern overleg 	Cobrd. OvJ: 6 uur per mnd. 	 Cobrd. OvJ: 6 uur 

Cobrd. secr.: 6 uur per mnd. 	 Coord. secr.: 6 uur 

1 Smw: 4 uur per mnd. 	 1 Srnw: 12 uur 

4 Smw: 2 uur per mnd. 	 4 Smw: 80 uur 

Smw: 15 min, per info. 	16 x per dag 

liamelina 	 Nanagna 	 Nameting: 
StructureeP9 , extern: 	 Structureel: 

Cobrd. OvJ: 6 uur, 25 min. 	 Cobrd. 0v.1: 8 uur, 25. 

p.m. 	 min. 

Cobrd. secr.: 11 uur, 40 min. 	 Cobrd. secr.: 13 uur, 40 

p.m 	 min. 

Cobrd.smw: 14 uur prei° 	 Cobrd. smw: 16 uur 

Structureel, intern: 	 Smw's: 4 uur 

Cobrd. OvJ: 2 uur p.m. 

Cobrd. secr.: 2 uur p.m. 	voor 4 smw's 

Cobrd. smw: 2 uur p.m. 

Smw's: 1 uur p.m 

Cobrd. OvJ: gem. 2,5 uur per 	Ad hoc: 

Ad hoc: 	 contact 	 Cobrd. OvJ: 10 uur 

Cobrd. OvJ: gedurende 1,5 	Cobrd. secr.: gem. 1 uur 45 	Cobrd. secr.: 15 uur, 54 

mnd 6x overleg 	 min, per contact 	 min. 

Cobrd. secr: gedurende 1,5 	Smw DB: gem. 1,5 uur per 	Smw DB: 13 uur, 45 min. 

mnd 14 x overleg 	 contact 	 Smw's: 16 uur, 40 min. 

Smw DB: gedurende 1,5 mnd 	Smw's: gem. 5 min. per 

16x overleg 	 telefoontje 

Smw's: 10 tel. per dag met 

collega/netw.  

5. Werklast overleg per arrondissement 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & ti'dsbestedin• 	_Totaal aantal 	 i Totaal per maand  

Dordrecht 	Netwerkoverleg 	Voormeting; 	 Voormeting: 	 Voormeting 

Intern overleg 	Co5rd. OvJ: 2 uur, 45 min. 	 Co5rd. OvJ: 2 uur, 45 

per mnd 	 min. 

Smw: 3 uur, 45 min, per mnd 	 Smw: 3 uur, 45 min. 

Smw/Schadebem.: 2 uur per 	 Smw/schadebem.: 41 

dag informatie, 1,5 uur per 	 uur, 30 min. 

mnd (ad hoc) 

Nameting: 	 Nameting: 	 Nameting: 

Structureel, extem 41  : 	 Structureel: 

Col5rd. OvJ: 3 uur, 50 min. 	 Co&rd. OvJ: 6 uur, 50 

p.m 	 Smw: 5 uur, 40 min. 

Smw: 2 uur, 40 min. p.m. 	 Schadebem.: 3 uur 

Structureel, intern: 

CoOrd. OvJ: 3 uur p.m. 

Smw: 3 uur p.m. 

Schadebem.: 3 uur p.m 

Ad hoc: 	 Ad hoc: 

Smw: gedurende 2 wk. 3 x 	Smw: 2 uur, 5 min. (2 weken) 	Smw: 4 uur, 10 min. 

overleg (niet zaakgebonden) 	Smw/schade: gem. 6 min. 	Smw/schade: 8 uur 

Smw/schade: gedurende 2 	per contact 

wk 40 contacten. 

Bijlage 3 - Openbaar Ministerie 
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Arrondissement 	Activiteit _ Functionaris & tijdsbesteding 	Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Den Haag 	Netwerkoverleg 	Voormeting; 	 Voormeting; 	 Voormeting; 
Intern overleg 	Cobrd. OvJ: 2 uur per mnd. 	 Coord. OvJ: 2 uur 

Smw: overleg smw's 3x per 	 Smw.: 1,5 uur 

jaar 2 uur (inschatting 	 Smw: 42 uur, 40 min. 

nameting) 	 (tel.) 

Smw: 8 min, per tel. 	 16 telefoontjes per dag 

Nametjm 

Structureel, extern: 	 Nameting; 
Slo. cobrd.: 3 uur, 40 min. 	 Structureel 

p.m. 	 Slo.cobrd.: 6 uur, 6 min. 

Structureel, intern: 	 OvJ: 11 min. 

Slo. cobrd.: 1 uur, 56 min. 	 Overige smw's: 1,5 uur 

p.m. 

OvJ: 11 min. p.m. 	 Naast de slo.cobrd. nog 3 

Alle smw's: 30 min, per mnd 	smw's 

per smw 

Ad hoc: 

Slo. cobrd.: gem. 25 min. per 	Slo. cobrd.: gem. 18,4 	Ad hoc 

contact 	 gesprek p.m. 	 Slo.cobrd.: 7 uur, 30 

OvJ: gem. 24 min. per 	OvJ: gem. 8 x overleg p.m. 	min. 

contact 	 Smws: gem. 7,5 gesprek per 	OvJ: 3 uur, 12 min. 

Alle smw's: 5 min. per (tel.) 	dag (totaal voor 4 smw's) 	Smw's: 12 uur, 30 min. 

gesprek (collega, netwerk) 	 (totaal voor 4 smw's) 

Bijlage 3 - Openbaar Ministerie 
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Arrondissement 	Activiteit 	 Functionaris & trdsbestedin. 	Totaal aantal 	 Totaal per maand  

Assen 	Netwerkoverleg 	Voormeting; 	 Voormetino; 	 Voormeting; 

Intern overleg 	Co5rd. OvJ: 2 uur per mnd. 	 Co5rd. OvJ: 2 uur 

Coeird. secr.: 2 uur per mnd. 	 Secr.: 2 uur 

Smw: 10 min. per info 	3 x per dag 	 Smw: 10 uur 

Nameting: 	 Nameting: 	 Nameting; 
Structureel, intern 	 Intern 	 Co5rd. OvJ: 1 uur 

Co5rd. OvJ: 1,5 uur per 6 wk 	1 uur per maand, per 	Coijird. secr.: 1 uur 
Cotird. secr.: 1,5 uur per 6 	functionaris 	 Smw: 1 uur 

vijk 	 Extern 	 Hoofd-OvJ: 1 uur 

Smw: 1,5 uur per 6 wk 	1 uur per maand 

Structureel, extern 
Hoofd-OvJ: 4 uur, 3 p.j. 

Ad hoc 	 gem. 4 min, per gesprek 	Smw: 1 uur, 20 min. 

Smw: gem. 0,8 gesprek 
(collega/netwerk, 
zaakspec.) per dag 
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Verwerken 
uitspraak 
slo. med. 

Executiefase; bij onherroepelijk vonnis 

Dossier naar 
exec. med. 

Schadever. als 
bijz. vw. 
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als bijz. vw. 

Schadeverg. maatr. 

Civiele vordering 1.__j 
(toegewezen) 

Brief + giro 
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door exec. 
med. 

Betalen ineens 

Termijnbetaling 

(via rechter ot op 
verzoek, via OvJ) 
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en brief naar benadeelde 

Den Bosch/Dordrecht 

Storting bedrag 
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7. Zelfregistratie 
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Deze bijlage geeft een overzicht van de zelfregistratieformulieren zoals die in de 
verschillende arrondissementen zijn gebruikt. 

Omdat de arrondissementen verschillende werkwijzen hanteren bij de eerste 
registratie, zijn de betreffende formulieren in overleg aangepast aan de situatie ter 
plekke (formulieren A). 
De formulieren ten aanzien van Telefoontjes en zaakgebonden overleg en Overleg 
m.b.t. slachtofferzorg zijn voor elk arrondissement hetzelfde. 
In de pilot-arrondissementen is een zelf registratieformulier bijgehouden ten aanzien 
van het executietraject. 



Datum 	Registratie 	Verzenden 	brief 	Aanmaak dossier Aantal 
slachtofferzaak 	Opvraag, evt. 	 slachtoffers 
(invoer bijlage, 	aanpassen en 	 per zaak 

	

beslissing secr.) 	verzenden  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten  

	

minuten 	 minuten 	 minuten 

Registreren SLO-zaak in ISIS 

Naam slachtoffermedewerker: 

OM Den Bosch 

38 

Bijlage 3 - Openbaar Ministerie 

A 

Invulinstructie: U wordt verzocht gedurende een week in oktober en in november elke keer dat u 
een slachtofferzaak voor het eerst in ISIS invoert, bij te houden hoeveel tijd u besteedt aan de invoer in 
ISIS, het aantal slachtoffers per zaak, de opvraag en het opstellen van een brief en de opmaak van een 
slachtoffermapje. Per slachtofferzaak  kunt u een regel in de onderstaande tabel in vullen. Elke 
medewerker die slachtofferzaken in ISIS invoert kan een eigen formulier bijhouden. 



Registreren slachtofferzaak in ISIS 

Naam medewerker: 
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A 

Invulinstructie: U wordt verzocht gedurende een week in oktober en in november elke keer dat u 
een aantal slachtofferzaken in ISIS ingevoerd hebt een regel in de onderstaande tabel in te vullen. Elke 
medewerker die slachtofferzaken in ISIS invoert kan een eigen formulier bijhouden. 

Datum Ingevoerd aantal SLO-zaken Benodigde hoeveelheid  to 



	

Datum 	Aantal 	 Benodigde tijd 	Aantal 	 Tijd aanmaak per 
ingevoerde 	Tijd nodig voor invoer, 	verstuurde 	brief 
slachtoffers 	aanmaak en verzenden 	brieven 	 Per soort brief 

, bevestigingsbrief 	Per soort brief  

briefnr.  	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min  

briefnr. 	- 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr.  	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min  

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	- 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	- 	min  

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

b riefn r. 	- 	 briefnr. 	• 	min  

briefnr. 	- 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	- 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min  

	

. 	 briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	- 	 briefnr. 	- 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

briefnr. 	• 	 briefnr. 	• 	min 

Registreren SLO-zaak in ISIS 

Naam slachtoffermedewerker: 

OM Den Haag 
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A 

Invulinstructie: U wordt verzocht gedurende een week in oktober en in november bij te houden 
hoeveel tijd u besteedt aan de invoer in ISIS en het verzenden van de bevestigingsbrieven. Omdat er 
verschillende brieven met verschillende tijdsbesteding worden opgesteld vragen wij u elke keer als u 
dit heeft gedaan, aan te geven hoeveel brieven per soort u heeft uitgestuurd en hoeveel tijd de 
aanmaak (bijv. mail merge, invullen specifieke gegevens, printen) per brief kost. Elke medewerker die 
slachtofferzaken in ISIS invoert kan een eigen formulier bijhouden. 



OM Assen 

Registreren SLO-zaak in ISIS 	 A 

Invulinstructie: U wordt verzocht gedurende een week in oktober en in november elke keer dat u 
een aantal slachtofferzaken voor het eerst in ISIS invoert een regel in de onderstaande tabel in te 
vullen. Elke medewerker die slachtofferzaken in ISIS invoert kan een eigen formulier bijhouden. 

Naam (slachtoffer)medewerker: 	  

Datum Aantal 
ingevoerde 
slachtoffers 

Benodigde hoeveelheid 
tijd voor de invoer in 
ISIS en het maken van 
een slachtoffermapje  

Verstuurde 
brief nummers 

Het maken van een slachtoffermapje per slachtoffer kost gemiddeld : 	minuut. 
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Initiator 	Met wie 	Waar gaat het over 	 Tijdsduur  

0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0 	-- 
o collega  

0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0  

0 collega  

0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0  

0 collega  

0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0 	_ 	_ 	_ 	_ 	________ 	_ 

0 collega  
0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0  

0 collega  
0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0  
0 collega  

0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 
0 ander 	0 netwerk 	0  

0 collega  
0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 
0 ander 	0 netwerk 	0  

0 collega  
0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 

0 ander 	0 netwerk 	0 _ 	 __ 	

o collega  
0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 
0 ander 	0 netwerk 	0 	 

o collega  
0 zelf 	0 SLO 	0 toelichten brief 	0 actie nav brief 0 voortgang zaak 
0 ander 	0 netwerk 	0  

0 collega 

Telefoontjes en zaakgebonden overleg 

Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor de slachtoffermedewerker. U wordt verzocht 
gedurende een week in oktober en in november elke keer dat u telefoneert of overleg hebt met een 
slachtoffer, netwerkpartner (b.v. politie, rechtbank, BSH, BRH, reclassering of anderen) of een collega 
over een specifieke zaak een regel in de onderstaande tabel in te vullen. 

Naam medewerker: 
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In-/extern 	Periodiciteit 	 Met wie 	 Tijdsduur  

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

_ 	   
0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

0 intern 	0 eenmalig 
0 extern 	0 periodiek met frequentie: 

Overleg m.b.t. slachtofferzorg 

Wat is uw functie? 0 OvJ 	0 secretaris 	0 slo-medewerker 
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Invulinstructie: Dit formulier is bestemd voor de coördinerend OvJ, de coördinerend secretaris en 
de slachtoffer-medewerker. U wordt verzocht gedurende oktober en november elk overleg met 
betrekking tot slachtofferzorg te noteren. Het betreft overleg over slachtofferzorg in het algemeen 
(beleidsmatig), dus niet zaak-specifiek overleg. Voor elk overleg kunt u een regel in de onderstaande 
tabel invullen. 



Vonnis 	 Activiteiten & tijdsduur 	 Zaakkenmerken en opmerkingen  

o Schadevergoeding als bijz. voorwaarde 	o Correspondentie slo.   min. 	Begindatum: 	 
	 min. 	(binnenkomst dossier) 

	

o Storting fonds als bijz. voorwaarde   min. 
Einddatum: 	 

o Schadevergoedingsmaatregel 	 o Correspondentie verdachte   min. 	(afsluiting dossier) 

	

(versturen le giro, dwangbevel etc.)   min. 

	

o Civiele vordering (registratie uitspraak)   min. 	- Betaling in eens 	 ja/nee 
- Betaling in termijnen 	ja/nee 

	

o Bewaken termijnen   min. 
	 min. 	- Betaling volledig 	 ja/nee 
	 min. 	(zonder aanmaning) 

- Betaling na aanmaningen 	ja/nee 

	

o Opstellen & versturen   min. 

	

aanmaningen   min. 	Afsluiting zaak: 
	 min. 	o 	er is betaald 

o tullen, vervangende hechtenis 

	

o Afhandeling storting bedrag   min. 	o dwangbevel 
	 min. 
	 min. 	Opmerkingen: 	  

o Overig 

	

- registratie   min. 
- opvraag zaakgegevens 	min. 

	 min. 
	 min. 
	 min. 

Executietraject 

In onderstaand overzicht kunt u aangeven welke activiteiten de schadebemiddelaars/slachtoffermedewerkers ondernemen in het kader van 
een zaak in het executietraject en hoeveel tijd per activiteit nodig is. Elke keer dat u in een bepaalde zaak een activiteit onderneemt, kunt u de 
tijdsbesteding daaraan weergeven in minuten. Voor elke nieuwe zaak vragen wij u een nieuw formulier in te vullen. 

Naam medewerker: 	  Parketnummer 
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1 	Op basis van nameting. Tijdens de voormeting zijn wij uitgegaan van de inschatting van 5 minuten per registratie 

2 	De medewerker van de afdeling Den Bosch heelt geen tijd gehad om het betreffende registratieformulier bij te houden. Zij 

geeft aan dat haar tijdsbesteding overeenkomt met het gemiddelde van haar collegae. 

8 	De registratiemedewerkers geven aan dat de controle gemiddeld 2 minuten per pv in beslag neemt. In totaal zijn in 1992 

16371 misdnyzaken binnengekomen. Dit betekent een werklast van gemiddeld 45 uur, 29 minuten per maand. In 1993 zijn 

tot en met 16 december 20642 misdnifpv's binnengekomen. Dit betekent een werklast van gemiddeld 59 uur, 50 min, per 

maand. 

Uit een steekproef (15-19 nov. 1993) is gebleken dat bij 137 van 235 pv's met een slachtofferaspect geen 

slachtofferformulier aanwezig was, dwz 58%. In dergelijke gevallen wordt een rappelbrief opgesteld, waarin de onvolledige 

nummers staan aangegeven. 

4 	Op basis van nameting. Tijdens de voormeting is uitgegaan van de inschatting van 3 min, per registratie. 

5 	Per maand worden in de voormeting en nameting resp. 418 en 407 misdrijfzaken (parketnummers) ingeschreven 

(misdnyzaken excl. economische en milieudelicten en prev. hechtenis.) Wij hebben als uitgangspunt genomen dat er per 

zaak 1 verdachte is. Dit komt neer op respectievelijk 418 en 407 te controleren misdrijfpv's. Excl. kantonzaken, nl. deze 

worden niet specifiek meegenomen als slachtofferzaak. 

6 	Op basis van nameting. Tijdens de voormeting is uitgegaan van 8 minuten per registratie. 

7 	Vanwege de lage respons in met name de units I en II (Den Haag) is met ingang van 1 januari 1993 besloten een rappelbrief 

te versturen. 

8 	Per maand werden in de voormeting (10 mnd. in 1992) en de nameting (10 mnd. in 1993) resp. 15.701 en 15.211 

misdrijfzaken ingeschreven d.m.v. een parketnummer (excl. economische en milieudelicten en misdrijven minderjarigen). 

Op basis van het uitgangspunt dat per zaak 1 verdachte voorkomt, betekent dit dat evenzoveel pv's zijn binnengekomen 

ter controle. 

9 	Op basis van nameting. Tijdens de voormeting zijn wij uitgegaan van 4 min, per slachtoffer. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de tijdsregistratie tijdens de nameting is bijgehouden door een vervangende medewerker. 

10 In Assen zijn in 1992 4186 misdrijfzaken binnengekomen op het parket. In 1993 waren dit 3850. 

11 Op basis van nameting. In de voormeting zijn wij uitgegaan van een gem. van 5 min, per brief, 3 min, per aantekening en 15 

min, per telefoontje. 

12 Op basis van nameting. In de voormeting zijn wij uitgegaan van een gem. van 4 min, per brief. 

13  Op basis van nameting. In de voormeting zijn wij uitgegaan van een gem. van 8-10 min, per brief. 

14 Op basis van nameting. In de voormeting zijn wij uitgegaan van een gem. van 5 min, per brief. 

15  De OM afdoening bestaat voor een groot deel uit correspondentie. Deze tijd is meegenomen in de werklast 

'correspondentie rondom beslissing'. Daarnaast is tijd nodig voor de termijnbewaking (in de nameting wordt dit grotendeels 

door de slachtoffermedewerkers gedaan). Deze tijd is meegenomen. 

16 Op basis van de nameting. Tijdens het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van 5 minuten per brief. 

17  De tijdsinschattingen ten aanzien van de extra tijd benodigd voor het slachtofferaspect bij de beslissing lopen uiteen, 

variërend van 0 - 5 minuten. Bij de bepaling van de werklast zijn wij uitgegaan van een tijdsbesteding van 5 minuten. 

18 Zie 'uitgangspunten bij de bepaling van de werklast', volgend op deze tabellen. 

19  De werklast ten aanzien van de OM afdoeningen voorwaardelijk sepot/transactie = schadevergoeding wordt m.n. bepaald 

door de correspondentie. Deze tijd is meegenomen bij de werklast 'brieven'. Daarnaast is gem. 9 minuten per afdoening 

extra tijd nodig voor de administratieve afhandeling en termijnbewaking. 

Tijdens de voormeting (aug. - okt. '92) zijn geen brieven verstuurd naar verdachten met de mededeling transactie 

schadevergoeding (06.01 t/m 06.06, oud brievenboek). De werklast aan OM afdoeningen in de voormeting zijn dan ook 

komen te vervallen. 

2° De uitspraak 'schadevergoeding als bijz. vw' wordt uitgevoerd door de exec. medewerkers. Deze activiteit bestaat uit het 

bewaken van de termijnen (voormeting: 15 min, per wk, nameting: automatisch via Compas), correspondentie (5 min, per 

brief) en evt. voorleggen aan OvJ. 

21  Op basis van nameting. Tijdens het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van 4 minuten per brief. 

22  Zie 'uitgangspunten bij de bepaling van de wetklasr, volgend op deze tabellen. 

23  Het aantal opgeroepen bp's (brief 16.06-16.09) is sterk gestegen ten opzichte van de voormeting, namelijk van 90 naar 

280. De slachtoffercoOrdinator verklaart dit uit de toename van de criminaliteit, een beter aanlevering door de politie en 

daarmee een toename van het aantal slachtoffers. In de wijze van registratie is niets veranderd. 
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24  Er is niet exact te achterhalen hoeveel transacties in de voor- en nameting zijn aangeboden. Er is alleen terug te vinden 

hoeveel transacties zijn afgehandeld. Per week worden door de units Delft, OH I en OH lijn totaal 3 TRIP-zittingen 

gehouden. Gem. wordt daarbij naar schatting 3-5x een transactie schadeverg. aangeboden. Per maand komt dit neer op 

16 transacties, voor de 3 units. De unit Alphen/Leiden houdt gem. 6 zittingen per maand. Per zitting wordt gem. 2,5 

transactie schade verg. aangeboden. Dit komt neer op 15 transacties per maand. Voor het totale arrondissement worden 

gem. 31 transacties schade verg. aangeboden. Voorwaardelijk sepot schadevergoeding komt nauwelijks voor. 

Tijdens de voormeting had men in Alphen ook al TRIP-zittingen. Ook toen gold dat gem. 15 transacties schadeverg. 

werden aangeboden. In de overige units werden de transacties schriftelijk verstuurd. Naar inschatting van een secretaris 

werd toen 1/3 van het huidig aantal transacties aangeboden. Dit komt neer op ong. 5 per maand. Totaal voormeting: 20 

transactie schadeverg. 

25  Op basis van nameting. Tijdens het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van 8-10 minuten per brief. 

X Dit zijn de zaken die als 'slachtofferzaak' staan aangemeld in ISIS. Van de secretarissen in Den Haag hebben wij echter 

vernomen dat zij soms een beslissing nemen La. v. een slachtofferaspect, zonder dat de betreffende zaak staat 

aangemerkt in ISIS als slachtofferzaak. Dit is echter in een relatief klein aantal zaken het geval. Uit zelfregstratie door 2 

secretarissen gedurende een periode van 2,5 maanden bleek dat bij 9 zaken met een slachtofferaspect geen slo-mapje 

aanwezig was. Deze zaken zouden wel als slo-zaak moeten worden geregistreerd. 

27  Op basis van inschatting zijn wij er van uitgegaan dat het aantal uitspraken niet is veranderd ten opzichte van de 

voormeting. Er is niet exact te achterhalen hoeveel uitspraken Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde' zijn gedaan 

in 1993. De gegevens van het arrondissement Den Haag zijn nl. niet recent ingebracht in Gouden Delta. 

23  De OM afdoeningen 'transactie =/+ schadevergoeding' betreffen voornamelijk correspondentie door de 

slachtoffermedewerker. Het bewaken van de termijnen kost relatief weinig tijd (automatische melding Compas) en is niet 

meegenomen. In 1993 werden deze afdoeningen gem. 11 x per maand opgelegd. De afdoening 'voorwaardelijk sepot 

schadevergoeding' wordt afgehandeld door de registratie en neemt gem. 15 min, in beslag (correspondentie, afboeken). 

Gem. komt dit 1 x per maand voor (inschatting). 

29  Op basis van nameting. Tijdens het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van 5 min, per brief. De tijdsbesteding in de voor- en 

nameting kan overigens uit elkaar lopen doordat de tijdsregistratie in de nameting is bijgehouden door een vervangende 

kracht (inwerktijd). 

X Omdat de OM afdoeningen via WP zijn verstuurd, en het aantal verstuurde brieven niet is bijgehouden, gaan wij er van uit 

dat het aantal afdoeningen en de tijdsbesteding hieraan overeenkomt met de situatie in de nameting. 

31  De OvJ geeft aan dat wel veel tijd gemoeid is met de zgn. *lachten', waarbij mensen in beroep gaan tegen de beslissing 

van het recherche-overleg. Naar inschatting komen per jaar komen 100 klachten binnen. 90% daarvan wordt schriftelijk 

afgehandeld (15-60 min, per brief), 10 zaken zijn langduriger. 

32  Dit zijn alleen de brieven die verstuurd zijn via ISIS. Tijdens de voormeting werd een groot aantal brieven verstuurd via WP. 

Deze aantallen zijn niet bekend. 

33  Het aantal verschenen BP's is afgeleid van het aantal uitspraken dat in Gouden Delta is geregistreerd. In de voor-Terwee 

situatie kan namelijk alleen een uitspraak worden gedaan indien de EP verschijnt. Ook is het aantal verschenen partijen 

geteld aan de hand van de zittingslijsten. Over een periode van 3 maanden waren dit er 40. Uitgaand van een 

verschijningspercentage van 40% betekent dit dat 100 BP's zijn opgeroepen. 

34  Dit aantal brieven bestaat uit een aantal brieven uit ISIS en brieven die via WP worden verstuurd (transactie =/+ 

schadevergoeding). 

35  Een medewerker van de rechtbank heeft ah. v. zittingslijsten geteld dat gedurende 3 maanden 74 bp's verschenen zijn. 

Ervan uitgaand dag gemiddeld 40% van de opgeroepen bp's verschijnt op de zitting, zou dit betekenen dat 185 bp's zijn 

opgeroepen. 

35  Op basis van nameting. In het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van gem. 5 min, per uitnodiging. 

37  Op basis van nameting. In het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van gem. 5 min, per uitnodiging. 

313  Op basis van nameting. Tijdens het vooronderzoek zijn wij uitgegaan van een gemiddelde van 5 min. per uitnodiging. 

39  Overleg cotird. OvJ: structureel extern overleg met BSH, arrondissementsstuurgroep. Structureel intern overleg PWS en 

met projectleidster. 

Overleg co&d. secr.: structureel extem overleg met netwerkpartners, netwerk Eindhoven, Schijndel, DB en Uden, 

werkgroep Voorlichting. Intern structureel overleg met OvJ. 
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40 De coördinerend smw heelt een aantal structurele overlegactiviteiten, waar onder de arrondissementale stuurgroep, 

landelijk overleg slachtoffer-coördinatoren, netwerk DB en Schijndel, OSIRIS en intern overleg. Naar inschatting komt de 

tijdsbesteding per maand op gemiddeld 16 uur. 

41 Overleg coórd OvJ: structureel extern overleg met andere parketten en coördinatoren politie. Intern structureel overleg 

met smw en schadebemiddelaarster. 

Overleg Smw: Structureel extern overleg met landelijk projectteam, netwerk Dordrecht en coördinatoren politie. Intern 

overleg structureel met OvJ en schadebemiddelaarster. 
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Activiteit 	Benodigde aantal 	 Afgeleid uit 	 Aantal (3 mnd.)  

Controle 	Voormeting 	 Voormeting 

dossier 	- elke opgeroepen BP 	 - brief 'oproepen BP uit ISIS 	 DB: 74 
(periode aug. t/m okt. 1992) 	 D: 160 

DH: 90 
A: 100 42  

Nameting 	 Nameting 
- elke opgeroepen BP (DH/A) 	- brief 'oproepen BP' uit ISIS 	 DH: 280 

(periode aug. t/m okt. 1993) 	 A: 185 43  
- voegingen BP (DB/D) 	- aantal voegingsformulieren in dossier 	DB: 112 

(= voegingen) 	 D: 31 (3mnd) 44  

Zitting 	Voormeting 	 Voormeting 	 h« 	EX 
- elke verschenen BP 	 - % verschenen BP in 1992 (van het 	DB: (3) 	 6 	24 
voor MK zaken 	 aantal opgeroepen BP) = 40% 	D: 	(64) 	 13 	52 
voor EK zaken 	 OH: (36) 	 7 	28 

A: (40) 	 12 	29 

Nameting 	 Nameting 
- elke verschenen BP (DH/A) 	- % verschenen BP in 1993 (van het 	DH: (112) 	 22 	93 
voor MK zaken 	 aantal opgeroepen BP) = 40% 	A: (74) 	 22 	53 
voor EK zaken 

- aantal voegingen BP (DB/D) 	- aantal voegingen' 	 DB: versch. 	(22) 	4 	18 
met onderscheid verschenen 	(20% hiervan verschijnt) 	 niet versch. 	(20) 	2 	T2 
/niet verschenen en MK/EK 	 Totaal: 	 112 	22 	90 

D: 	versch. 	(6) 	1 	5 
niet versch. 	(25) 	5 	2Q 

Totaal: 	 31 	6 	23  

Aanmaken 	Voormeting  
vonnis 	- aantal verschenen BP EK/MK 	zie zitting 
(+ bericht- 	Nameting 

geving) 	- aantal voegingen BP EK/MK 	zie zitting  

Uitsturen 	Voormeting 	 Voormeting 

grosse 	- aantal grosse 	 - telling lijst DB jan 1993 	 DB: 18 
- Dordrecht: altijd verstuurd 	 D: 64 
- Assen: uitspraken geteld 	 A: 34 
- Den Haag: (registratie) 	 DH: 36 

Nameting 	 Nameting 
- Assen: uitspraken geteld 	 A: 61 

- aantal grosse (DH/A) 	 - OH: (registratie) 	 OH: 36 
- = berichtgeving (DB) 	 - D: aantal voegingen 	 D: 166 
- aantal grosse (D) 

1. Gebruikte aantallen rechtbank 

Tabel 1: Gebruikte aantallen en bron 

51 

Bijlage 4 - Rechtbank 



Toelichting: 

% verschenen BP 

Bijlage 4- Rechtbank 

In de systemen wordt niet bijgehouden of een beledigde partij verschijnt. Dit wordt 
alleen aangetekend op de zittingslijsten. Er is daarom gekozen een benadering te 
maken:Hiertoe was een aantal mogelijkheden aanwezig. 
In Dordrecht en Den Bosch zijn van de maand januari 1993 de zittingslijsten 
doorgenomen op het aantal verschenen BP. Daarnaast zijn de zittingslijsten/ 
excutielijsten van maart '93 (voor-Terwee) en maart '94 (na-Terwee in pilots) 
doorgenomen. Op ons verzoek is in Den Bosch en Dordrecht gedurende de maand 
november 1993 de tijd geregistreerd op de zitting en het aantal verschenen 
beledigde partijen bijgehouden. 
Uit het naast elkaar leggen van deze verschillende tellingen komen wij op een 
benadering van het verschijningspercentage in de voor-Terwee situatie van 
ongeveer 40%. De tellingen van de maand maart '94 laten zowel in Dordrecht als Den 
Bosch een verschijningspercentage zien van 20%. Deze percentages zijn bij de 
berekeningen gehanteerd. 
Daarnaast zijn de volgende aannames gedaan: 
- het % verschenen BP is in elk arrondissement gelijk; 
- dit % verschilt niet voor MK en EK zaken. 

Verhouding MK/EK 

Wanneer een slachtoffer zich beledigde partij stelt, besteedt de rechter hier tijd aan 
op de zitting. Bij een enkelvoudige kamer zaak besteed één rechter hier tijd aan, bij 
een meervoudige kamer zaak zijn dat drie rechters. Om de werklast van rechters te 
onderzoeken is het aantal MK-zaken en EK-zaken van belang. Bij de verhouding 
MK/EK zaken is uitgegaan van het aantal zittingen dat gemiddeld per maand plaats 
vindt in de verschillende arrondissementen: 
Den Bosch: 65 EK, 16 MK (4: 1) 
Dordrecht: 16 EK, 4 MK (4: 1) 
Den Haag: 48 EK, 12 MK (4 : 1) 
Assen: 14 EK, 6 MK (2.4: 1) 

Uitsturen grosse 

Een grosse wordt alleen verstuurd bij een toewijzing civiele vordering, eventueel in 
combinatie met schadevergoeding als bijzondere voorwaarde én als het vonnis 
onherroepelijk is geworden. Bij verstek, aanhouden, appel en hoger beroep wordt 
geen grosse verstuurd. Omdat het aantal situaties waarin geen grosse wordt 
verstuurd niet precies te achterhalen is, en veelal veel lager ligt, is de aanname 
gedaan dat in alle gevallen een grosse is verstuurd (en dus niet met een bepaald 
aantal verminderd). Dit geldt voor de voormeting in Dordrecht (er is uitgegaan van het 
aantal verschenen BP) en voor de nameting in Dordrecht en Den Bosch (uitgegaan 
van het aantal voegingen). In Assen zijn de uitspraken toewijzing civiele vordering 
eventueel in combinatie met schadevergoeding als bijzondere voorwaarde in 1993 
geteld. 

Bij de nieuwe mogelijkheden schadevergoedingsmaatregel en storting in een fonds, 
wordt geen grosse verstuurd. De berichtgeving aan het slachtoffer wordt verzorgd 
door het OM. 

52 



Arrondissement 	Activiteit 	Functionaris & tijdsbesteding 	 Totaal aantal per 3 mnd. 	Totaal per 

_ maand  

Den Bosch 	Voorbereiding 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 

(Controle 	Griffier: 5 min, per opgeroepen BP 	74 opgeroepen BP 	 123 m. 20 S. 

dossier) 

hl a m e b ag 	 Nameting 	 NoltIting 
Griffier: 5 min, per voegingsformulier 	112 voegingen 	 186 m. 40s. 

Zitting 	 Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 

Griffier: 7,5 min, per verschenen BP 	30 verschenen BP 	75 m. 

Rechter: 7,5 min, per verschenen BP 	30 verschenen BP 	 105 m.46  

LigEgial 	 Nameting 	 Nameting 
Griffier: 7,5 min, per voeging (BP aanw.) 	22 voeging BP (aanw.) 	55 m. 

Rechter: 7,5 min, per voeging (BP aanw.) 	22 voeging BP (aanw.) 	75 m.  47 

Griffier: 3,5 min, per voeging (BP niet 	90 voeging BP (niet aanw.) 	105 m. 

aanw.) 

Rechter: 3,5 min, per voeging (BP niet 	90 voeging BP (niet aanw.) 	147 m. 48  

aanw.) 

Aanmaken 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 
vonnis 	Griffier: 5.min. per BP MK 	 6 BP MK 	 1 0 m. 

Griffier: 2 min. per BP EK 	 24 BP EK 	 16 m. 
Griffie: 3 min per BP EK 	 6 BP MK 	 6m. 

(berichtgeving): 

griffie: 6,5 min per BP EK 	 24 BP EK 	 52 m. 

griffie: 5,5 min. per BP Ml( 	 6 BP MK 	 11 m. 

Nameting 	 Nameting 	 Nameting 
Griffier: 4,5 min. per BP MK 	 22 BP MK 	 33 m. 

Griffier: 2 min. per BP EK 	 90 BP EK 	 60 m. 

Griffie: 3 min. per BP EK 	 90 BP EK 	 90 m. 

(berichtgeving incl. grosse): 

Griffie: 7,5 min per BP EK 	 90 BP EK 	 225 m. 
Griffie: 6,5 min per BP MK 	 22 BP MK 	 47 rn. 40s, 

Uitsturen 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 
_ grosse 	Griffie: 6 min, per grosse 	 18 grossen 	 36 m. 

2. Werklast schadebemiddeling per arrondissement 
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Arrondissement 	Activiteit 	Functionaris & tijdsbesteding 	 Totaal aantal per 3 mnd. 	Totaal per 

maand  

Dordrecht 	 Voorbereiding 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 

(Controle 	Griffier: 3 min, per opgeroepen BP 	160 opgeroepen BP 	160 m. 

dossier) 

Nameting 	 Nameting 	 Nameting 
Griffier: 3 min, per voegingsformulier 	31 voegingen 	 31 m. 

Zitting 	 Voormeting 	 ~bs 	 Voormeting 

Griffier: 7,5 min, per verschenen BP 	64 verschenen BP 	160 m. 

Rechter: 7,5 min, per verschenen BP 	64 verschenen BP 	227 m. 30 s. 49  

Nameting 	 Nameting 	 Nametin.g 
Griffier: 7,5 min, per voeging (BP aanw.) 	6 voeging BP (aanw.) 	15 m. 

Rechter: 7,5 min, per voeging (BP 	6 voeging BP (aanw.) 	20 m. 5° 

aanw.) 

Griffier: 3,5 min, per voeging (BP niet 	25 voeging BP (niet 	28 m. 

aanw.) 	 aanw.) 	 41 m. 51  

Rechter: 3,5 min, per voeging (BP niet 	25 voeging BP (niet 

aanw.) 	 aanw.) 

Aanmaken 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 

vonnis 	Griffier: 3,5 min. per BP MK 	 13 BP MIK 	 15 m. 10 s. 

Griffier. 4 min. per BP EK 	 52 BP EK 	 69 m. 20 s. 

Griffie: 5 min. per BP MK 	 13 BP MIK 	 21 m. 40 s. 

Griffie: 3 min per BP EK 	 52 BP EK 	 52 m. 

Nameting 	 Nameting 	 Nameting 
Griffier: 3,5 min. per BP MIK 	 6 BP MIK 	 7 m. 

Griffier: 2 min. per BP EK 	 25 BP EK 	 17 m. 

Griffie: 3,5 min. per BP MIK 	 6 BP MIK 	 7 m. 

Griffie: 3 min per BP EK 	 25 BP EK 	 25 m. 

Uitsturen 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting 

grosse 	Griffie: 4 min, per grosse 	 64 grosse 	 85 m. 20 s. 

(incl. bericht- 
geving) 	Nameting 	 Nameting 	 Nameting 

Griffie: 4 min, per grosse 	 31 grosse 	 41 m. 
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Arrondissement 	Activiteit 	Functionaris & tijdsbesteding 	 Totaal aantal per 3 mnd. 	Totaal per 

maand  

Den Haag 	 Voorbereiding 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  
(Controle 	Griffier: 5 min, per opgeroepen BP 	90 opgeroepen BP 	150 m. 
dossier) 

Nameting 	 Nameting 	 Nameting  
Griffier: 5 min, per opgeroepen BP 	280 opgeroepen BP 	466 m.40 s. 

Zitting 	 Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  
Griffier: 7.5 min, per verschenen BP 	36 verschenen BP 	90 m. 
Rechter: 7.5 min, per verschenen BP 	36 verschenen BP 	122 m. 30s. 

Nameting 	 Nameting 	 fliMelin2 
Griffier: 7.5 min, per verschenen BP 	112 verschenen BP 	280 m. 
Rechter: 7.5 min, per verschenen BP 	112 verschenen BP 	385 m.53  

Aanmaken 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  
vonnis 	Griffier: 2 min. per BP EK 	 28 BP EK 	 18 m. 40 S. 

Griffie: 11 min. per BP MK 	 7 BP MK 	 25 m. 40s, 
Griffie: 5,5 min. per BP EK 	 28 BP EK 	 51 m. 20 s. 

Nameting 	 Nameting 	 Nameting  
Griffier: 2 min. per BP EK 	 90 BP EK 	 60 m. 
Griffie: 11 min. per BP MK 	 22 BP MK 	 80 m. 40s. 
Griffie: 5,5 min. per BP EK 	 90 BP EK 	 165 m. 

Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  
Griffie: 10 min, per grosse 	 36 grossen 	 120 m. 

Uitsturen 	Nameting 	 Nameting 	 ~1 
grosse 	Griffie: 10 min, per grosse 	 36 grosse 	 120 m. 
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Arrondissement 	Activiteit 	Functionaris & tijdsbesteding 	 Totaal aantal per 3 mnd. 	Totaal per 

maand  

Assen 	 Voorbereiding 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voorrneting  
(Controle 	Griffier: 5 min, per opgeroepen BP 	100 opgeroepen BP 	166 m. 40$. 

dossier) 

Nameting 	 Nameting 	 LIM2Ziag 
Griffier: 5 min, per opgeroepen BP 	185 opgeroepen BP 	308 m. 20 S. 

Zitting 	 Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  
Griffier: 7,5 min, per verschenen BP 	40 verschenen BP 	100 rn. 

Rechter: 7,5 min, per verschenen BP 	40 verschenen BP 	162 m. 30 s. 54  

Nameting 	 Nametng 	 Nameting 
Griffier: 7,5 min, per verschenen BP 	74 verschenen BP 	185 m. 

Rechter: 7,5 min, per verschenen BP 	74 verschenen BP 	297 m. 30s. 55  

Aanmaken 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  

vonnis 	Griffier: 4 min. per BP MK 	 12 BP MK 	 16 m. 

Griffier: 3 min. per BP EK 	 29 BP EK 	 29 m. 

Griffie: 9 min. per BP MK 	 12 BPMK 	 36m. 

Griffie: 8 min. per BP EK 	 29 BP EK 	 77 m. 20 S. 

Nameting 	 Nameting 	 Jgametino  

Griffier: 4 min. per BP MK 	 22 BP MK 	 29 m. 20 S. 

Griffier: 3 min. per BP EK 	 53 BP EK 	 53 m. 

Griffie: 9 min. per BP MK 	 22 BP MK 	 66 m. 

Griffie: 8 min. per BP EK 	 53 BP EK 	 141 m. 20s. 

Uitsturen 	Voormeting 	 Voormeting 	 Voormeting  

grosse 	Griffie: 3 min, per grosse 	 34 grosse 	 34 m. 

Nameting 	 Nameting 	 Nameting  

Griffie: 3 min, per grosse 	 61 grosse 	 61 m. 
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3. Registratie 
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1. Pilot-arrondissementen 
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Registreren slachtoffer-aspecten per zitting (griffier) 

Invulinstructie: 

Vul op de zitting de tabel als volgt in: 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij telefonisch bereiken: 
KPMG Klynveld Management Consultants 
Annette Verduin (020- 6567917) 
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U wordt verzocht gedurende de maand november  de slachtoffer-aspecten bij te houden per zitting 
(alleen die zaken waarin het slachtoffer schadevergoeding wenst). Vermeld per zitting bovenaan het 
formulier de datum van de zitting en of het een MK/EK zitting betreft (doorhalen wat niet van 
toepassing is). 

parketnr.: het parketnummer van de betreffende zaak 
benodigde tijd voorbereiding: de tijd die besteed is aan slo. aspecten in de zaak tijdens de 

voorbereiding van de zitting. 
benodigde tijd corrrespondentie: de tijd die besteed is aan correspondentie met/over slachtoffers in 

deze zaak die schadevergoeding wensen (bijv. o.a. verzending processtukken aan 
slo. en/of vertegenwoordiging slo.) 

pré / post Terwee: doorhalen wat niet van toepasssing is: 
pré Terwee  (slachtoffer wil schadevergoeding en zal al dan niet verschijnen: 

feit gepleegd voor 1 april 1993) 
post Terwee  (slachtoffer heeft zich in de zaak gevoegd middels het 

voegingsformulier: feit gepleegd na 1 april 1993). 
aantal slo./vertegenw. slo. (in de zaak): het aantal slo. of vertegenwoording van het slo. dat in 

de zaak schadevergoeding wenst. 
aantal slo. /vertegenw.  slo. (aanwezig op de zitting): het aantal slo. of vertegenwoordiging van het 

slo. dat aanwezig is op de zitting. 
Vul ook de tabel in indien het slo. in een pré-terwee zaak niet aanwezig is 
(en daarmee de tijd besteed aan slo-aspecten op de zitting 0 min.) 

benodigde tijd op de zitting: de tijd die alléén de slo. aspecten op de zitting in beslag neemt (hoor-
wederhoor etc.). 

benodigde tijd aanmaak vonnis (griffier): de tijd die de griffier besteedt aan het aanmaken van het 
vonnis (na de zitting). De tijd die de griffie (adm.) eraan besteedt wordt elders 
geregistreerd. 



	

Parketnr. benodigde tijd 	benodigde tijd 	pré / post 	aantal slo. / _ 	 aantal slo. / 	benodigde tijd 	benodigde tijd  

	

voorbereiding 	correspondentie 	Terwee 	verte_genw. slo. 	vertegenw. slo. 	op zitting 	aanmaak vonnis  

	

(in de zaak) 	(aanwezig op zitting) 	 Griffier _ 	 . ir 

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. _  
_ 	min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min.  
_ 	min. 	 min. 	pré / post 	. 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min.  
_ 	min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min.  
_ 	min. 	 min. 	pré/post 	 min. 	 min.  
_ 	min, 	 min. 	pré/post 	 V 	 min. 	 min.  _ 

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. _ 	 _  

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. _  
_ 	min. 	 min. 	pré / post 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min.  
_ 	min, 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. _ 
_ 	min, 	 min. 	pré / post 	 _ 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min.  
_ 	min. 	 min. 	pré / post 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	pré / post _ 	 _ 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min. 	pré / post 	 _ 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. _  

	

min, 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. _  

	

min. 	 min. 	pré / post _ 	 _ 	 min. 	 min.  
_ 	min. 	 min. 	pré / post 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min. 	pré / post 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min. 	pré / post 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min. 	pré / post 	 min. 	 min. 

Registratie slo-aspecten (griffier) Datum zitting: .... november 1993 
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Registreren uitwerken/aanmaken vonnis (griffie) 

Invulinstructie: 
U wordt verzocht gedurende de maand november  elke keer dat u een vonnis uitwerkt waarin een slo. 
zich gevoegd heeft (pré én post Terwee-zaken) de tabel op de achterzijde in te vullen. 
Vermeld bovenaan de zittingsdatum en of het een MK/EK zitting betreft. Elke medewerker kan een 
eigen formulier gebruiken. 

Toelichting: 
Parketnr.: het parketnummer van de betreffende zaak 
Pré / post Terwee: doorhalen wat niet van toepassing is: 

pré terwee  (slachtoffer wil schadevergoeding en feit is gepleegd vóór 1 april 
1993) 
post terwee  (slachtoffer heeft zich gevoegd middels het voegingsformulier: feit 
gepleegd na 1 april 1993) 

aantal sla. : het aantal slachtoffers dat schadevergoeding wenste 
benodigde tijd aanmaak vonnis: de tijd die besteed is voor het uitwerken/aanmaken van het 

vonnis (voor de griffie/adm.). De tijd besteed door de griffier wordt elders 
geregistreerd. 

benodigde tijd uitsturen grosse: de tijd die besteed is aan het opstellen en uitsturen van de grosse 
(+ evt. het verwittigen van slo.). Indien het een pré-terwee zaak betreft kan het 
uitsturen van een grosse in een later stadium plaatsvinden. Vul dan bij uitsturen 
grosse n.v.t. in. Er is een apart registratieformulier voor de pré-terwee zaken 
waarvoor in een later stadium de grosse wordt verstuurd. 

bijzonderheden: bijzonderheden die maken dat de benodigde tijd extra hoog of laag 
is (bijvoorbeeld: vordering werd betwist, of er werden 2 grossen gelijktijdig 
uitgestuurd). 

Voor vragen kunt u mij telefonisch bereiken: 
Annette Verduin, KPMG Klynveld Management Consultants: 020 - 6567917 
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Parketnr. 	pré / post 	aantal 	benodigde tijd 	benodigde tijd 	bijzonderheden 
Terwee 	slo 	aanmaak vonnis 	uitsturen grosse  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min._ 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min. 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min. 	 min.  

pré/post 	 min, 	 min.  

pré/post 	 min. 	 min. _ 

Zittinasdatum• 	november 1993 
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Datum 	pré / post 	benodigde tijd 	MK/EK 	bijzonderheden/opmerkingen 
Terwee  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MKIEK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK  

pré/post Terwee 	 MK/EK 	_  

pré/post Terwee 	 MK/EK 

Registreren uitsturen grosse (griffie): in een later stadium 

Bijlage 4- Rechtbank 

Invulinstructie: 
U wordt verzocht gedurende de maand november elke keer dat .0 in een later stadium (niet 
gelijktijdig met het aanmaken van het vonnis) een grosse uitstuurt (= opstellen grosse, uitsturen 
grosse en verwittigen slo.) van pré én post Terwee-zaken een rebel in onderstaande tabel in te 
vullen. Elke medewerker kan een eigen formulier bijhouden. 
Toelichting: 	benodigde tijd: tijd besteed aan het opstellen grosse, uitsturen grosse en het 

verwittingen van het slo. (indien van toepassing) 
MK/EK: geef aan of meervoudige-kamer-zaak betreft of een enkelvoudige. 
pré /post-terwee: geef aan of het een pré- of post- terwee zaak betreft: 
pré terwee = feit gepleegd vóór 1 april 1993 
post terwee = feit gepleegd na 1 april 1933 
bijzonderheden/opmerkingen: aspecten die ervoor zorgden dat er extra veel tijd of 
veel minder tijd voor benodigd was. 

Het aantal over de gehele maand november is ook van belang. Daarom graag voor alle grossen 
invullen. Indien u er een aantal tegelijk uitstuurt, kunt u dit ook op één regel noteren. Vermeld dan 
wel bij biizonderheden het aantal. 
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2. Controle-arrondissementen 
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Registreren slachtoffer-aspecten per zitting (griffier) Den Haag 

Invulinstructie: 

U wordt verzocht gedurende de periode 13 december tot en met 24 december  de slachtoffer-
aspecten bij te houden per zitting: voor alle zaken. Met slachtoffer-aspecten worden die aspecten 
bedoeld die te maken hebben met het slachtoffer die schadevergoeding wil en zich beledigde partij. 
stelt. 

Indien er geen slachtoffer is die zich beledigde partij stelt, dan is de tijdsbesteding in een aantal 
kolommen 0. Vermeld per zitting bovenaan het formulier de datum van de zitting en of het een 
MK/EK zitting betreft (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Vul op de zitting de tabel als volgt in: 

parketnr.: het parketnummer van de betreffende zaak 
benodigde tijd voorbereiding: de tijd die besteed is in de zaak tijdens de voorbereiding van de zitting 

(indien van toepassing). 
benodigde tijd corrrespondentie: de tijd die besteed is aan correspondentie met/over slachtoffers in 

deze zaak die schadevergoeding wensen  (bijv. o.a. verzending processtukken aan 
slo, en/of vertegenwoordiging slo.): indien van toepassing. 

aantal sloivertegenw. slo. (in de zaak): het aantal sla. of vertegenwoording van het slo. dat in 
de zaak schadevergoeding wenst. 

aantal slo. /vertegenw. slo. (aanwezig op de zitting): het aantal slo. die zich beledigde partij stelt 
of vertegenwoordiging van het slo. dat aanwezig is op de zitting. 

benodigde tijd op de zitting: de tijd die alléén  de slo. aspecten op de zitting in beslag neemt (hoor-
wederhoor etc.). 

bijzonderheden/opmerkingen: aspecten die ervoor zorgden dat er extra veel tijd of veel minder tijd 
benodigd was (bijvoorbeeld: vordering werd betwist). 

benodigde tijd aanmaak vonnis (griffier): de tijd die de griffier besteedt aan het aanmaken van het 
vonnis (na de zitting). Dit houdt in de totale tijd die hieraan besteed is (onafhankelijk 
of er slachtoffer aspecten aanwezig zijn). De tijd die de griffie (adm.) eraan besteedt 
wordt elders geregistreerd. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij telefonisch bereiken: 
KPMG Klynveld Management Consultants 
Annette Verduin (020 -6567917) 
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Parketnr. benodigde tijd 	benodigde tijd 	aantal sio.=BP/ 	aantal sto.=BP / 	benodigde tijd 	bijzonderheden 	benodigde tijd  

	

voorbereiding 	correspondentie 	vertegenw. sla. 	vertegenw. slo. 	op zitting 	opmerkingen 	aanmaak vonnis  

(per zaak) 	(slo.= BP) 	(in de zaak) 	(aanwezig op zitting) 	(slo. aspecten) 	 Griffier 

	

min. 	 min. 	 min, 	 min. 

	

min, 	 min. 	 min, 	 min. 

	

min. 	 min, 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min. 	 mln.  

	

min, 	 min. 	 min. 	 min.  

	

min. 	 min. 	 min. 	 min.  

	

min. 	 min, 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min. 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min. 	 min. 	 mln.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min. 	 min.  

	

min. 	 min. 	 min. 	 mln.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min. 	 min.  

	

min, 	 min. 	 min, 	 min.  

	

min. 	 min, 	 min. 	 min.  

	

min. 	 min, 	 min, 	 mln.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min. 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min, 	 min, 	 min.  

	

min, 	 min. 	 min, 	 min. 

Registratie sla-aspecten (griffier) Datum zitting: 	 1993 
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Registreren uitwerken/aanmaken vonnis (griffie): Den Haag 

Bijlage 4 - Rechtbank 

Invulinstructie: 
U wordt verzocht gedurende de periode 13 december tot en met 24 december  elke keer (alle zaken) 
dat u een vonnis uitwerkt de tabel op de achterzijde in te vullen. 
Vermeld bovenaan de zittingsdatum en of het een MK/EK zitting betreft. Elke medewerker kan een 
eigen formulier gebruiken. 

Toelichting: 
Parketnr.: het parketnummer van de betreffende zaak 
Aantal slo. : het aantal slachtoffers dat schadevergoeding wenste (indien van toepassing) 
Aantal slo (verschenen). : het aantal slachtoffers die zich beledigde partij stelden en verschenen op 

de zitting 
Benodigde tijd aanmaak vonnis: de tijd die besteed is voor het uitwerken/aanmaken van het 

vonnis (voor de griffie/adm.). De tijd besteed door de griffier wordt elders 
geregistreerd. 

Bijzonderheden: bijzonderheden die maken dat de benodigde tijd extra hoog of laag 
is (bijvoorbeeld: vordering werd betwist). 

Voor vragen kunt u mij telefonisch bereiken: 
Annette Verduin, KPMG Klynveld Management Consultants: 020 - 6567917 
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Parketnr. 	aantal 	aantal slo. 	benodigde tijd 	bijzonderheden 
slo. 	(verschenen) 	aanmaak vonnis  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

• 	min.  

min. 

min.  

min.  

_  min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min.  

min. _ 

Zittingsdatum . 	 1993 
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Datum 	benodigde tijd 	MK/EK 	bijzonderheden/opmerkingen  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK  

min. 	MK/EK 

Registreren uitsturen grosse (griffie) Den Haag 

Invulinstructie: 
U wordt verzocht gedurende de Periode 13 december tot en met'24 december  elke keer dat u een 
grosse uitstuurt (= opstellen grosse, uitsturen grosse en eventueel verwittigen slo.) een regel in 
onderstaande tabel in te vullen. Elke medewerker kan een eigen formulier bijhouden. 
Toelichting: 	benodigde tijd: tijd besteed aan het opstellen grosse, uitsturen grosse en het 

verwittingen van het slo. (indien van toepassing) 
MK/EK: geef aan of meervoudige-kamer-zaak betreft of een enkelvoudige. 
bijzonderheden/opmerkingen: aspecten die ervoor zorgden dat er extra veel tijd of 
veel minder tijd voor benodigd was. 

Het aantal over de periode 13 december tot en met 24 december is ook van belang. Daarom graag 
voor gjle grossen invullen. Indien u er een aantal tegelijk uitstuurt, kunt u dit ook op één regel 
noteren. Vermeld dan wel bii biizonderheden het aantal. 

70 

Bijlage 4- Rechtbank 



42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

53 

54 

55 

Bijlage 4- Rechtbank 

Aangezien een gedeelte van de oproepen BP niet via ISIS is verstuurd, is uitgegaan van het aantal verschenen beledigde 

partijen (=40%) dat door de griffie is geteld. 

Idem. 

Het aantal voegingen is niet nauwkeurig te achterhalen uit ISIS. Er is uitgegaan van het aantal voegingen over de maanden 

1 april tot 1 december (82). Voor een periode van 3 maanden komt dit neer op 31 voegingen. Bron: Overzicht 

slachtoffergegevens Parket Dordrecht. 

Het aantal BP dat zich op de zitting voegt is hier niet meegenomen. 

Bij een MK-zitting zijn 3 rechters aanwezig. Dit is als volgt in het totaal verrekend. 30 BP waarvan 6 MK: 6x7,5 min x 3 

rechters. 

Idem 

Idem 

Bij MK-zittingen zijn 3 rechters aanwezig. 

Idem 

Idem 

Bij MK-zittingen zijn 3 rechters aanwezig. 

Idem 

Bij MK-zittingen zijn 3 rechters aanwezig. 

Idem 

Dit is in het totaal verrekend. 

Dit is in het totaal verrekend. 

Dit is in het totaal verrekend. 

71 



Bijlage 5 	Buro Slachtofferhulp 



BSH 	 n 	Gem. 	 Totaal aantal 	Aantal slo. alleen 	Aantal slo. hulp 

	

retour 	tijd (n) 	 cliënten 56 	eerste contact 	aanvaard 

'92 	93 	_ '92 	'93 	'92 	'93  

Den Bosch 
Cuijk 	 46 	16 m.37 s.(46) 	243 	391 	174 	320 	69 	71 	I 

Eindhoven 	232 	17 m. 6 s.(202) 	221 	374 	44 	163 	177 	211 

Helmond 	52 	15 m. 11 s.(51) 	150 	198 	20 	CO 	130 	135 

Oss 	 236 	14 m. 54 s.(236) 	88 	392 	35 	268 	53 	124 

ce 	 665 	15 m. 22 s.(665) 	406 	850 	256 	647 	150 	203 

Uden 	 au 	15 m. 32 s.(304) 	Ia 	389 	 303 	0_ 	b 
Totaal 	1535 	 1129 	2594 	604 	1764 	625 	830 

Dordrecht 
g 	 92 	19 min. 45 s.(62) 	185 	172 	105 	48 	so 	24 

Dordrecht 	15 	16 min. (10) 	 I 

Zwijndrecht 

Controle 

Zeeland 	471 	10 m. 58 s.(458) 	587 	1279 	342 	915 	245 	364 

Zwolle 	 13 	n.v.t. 	 onbekend 	189 	onbekend 	41 	onbekend 	148 

Venlo 	 139 	n.v.t. 	 215 	318 	41 	98 	448 	220 

1. Werklast registratie/informatie per buro 

Tabel 1 

Bijlage 5 - Buro Slachtofferhulp 

Bovenstaande aantallen betreffen een periode van drie maanden: augustus tot en 
met oktober. 
Alleen Zeeland heeft de bestede tijd bijgehouden van de eerste contacten met 
cliënten. Zwolle en Venlo zijn hier ter informatie vermeld. 
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' 

BSH 	 Gem. tijd 	Gem. tijd 	Gem. tijd 	Gem. tijd per 	Gem. tijd 	Totale tijd 	fte 
(aantal retour) 	verkrijgen 	contact met 	contact 	schadebem. 	civiele 	per maand 

schadever- 	verdachte 	med.BSH (n) 	(incl. 	 voeging 	(1993)59  
goeding (n) 	(n) 59 	 contacten(n)  

Cuijk 	 24 m.10 s 	15 m. - 	 26 m.40 s 	15 m. 	4 u. 54 m. 	0,030 

(46) 	 (6) 	 (1) 	 (6) 	 (1)  

Eindhoven 	46m.21 s 	27,5m. 	22m. 	66m.21 $ 	45m. 	28u. 18m. 	0,172 

(232) 	 (11) 	 (4) 	 (5) 	 (11) 	 (3)  

Helmond 	24 m.10 s 	12,5 m. 	167,5 m. 	144 m.10 s 	- 	 28 u. 1 m. 	0,170 

(52) 	 (6) 	 (4) 	 (4) 	 (6)  

Oss 	 5m. 	15m. 	5m. 	10 m. 	5m. 	6 u. 50 m. 	0,040 

(236) 	 (5) 	 (1) 	 (2) 	 (5) 	 (2)  

DB 	 53 m.54 s 	13 m.45 s 	113 m.20 s 	103m. 	18 m.20 s 	42 u. 52 m 	0,260 

(665) 	 (23) 	 (8) 	 (9) 	 (23) 	 (36)  

Uden 	 23 m.17 s 	19m. 	22,5m. 	29m.51 s 	142m.51 s 	6 u. 39 m. 	0,040 

(304) 	 (35) 	 (5) 	 (6) 	 (35) 	 (7)  

Den Bosch 	33 min.29 s 	17 min.10 s 	74 min.48 s 	60 min.41 s 	36 m.50s 	122 u. 44 	0,745 

totaal 	(86) 	 (23) 	 (26) 	(86) 	 (49) 	ril 

Dordrecht 	70m. - 	 10 m. 	74m. 	10 m. 	5 uur 3 m. 	0,031 

(92) 	 (5) 	 (2) 	 (5) 	 (1)  

Zwijndrecht 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

(15)  

Dordrecht e° 	70m. 	0 	 10 min 	74m. 	10 m. 	5 uur 3 m. 	0,031 

totaal 	(5) 	 (2) 	 (5) 	 (1 ) 

Totaal pilot 	35 m. 29 s 	17 m.10 s 	70 m.10 s 	61 m. 24 s 	36 m.17 s 	127 u. 46 	0,78 

(91) 	 (23) 	 (28) 	(91) 	 (50) 	m. 

2. Werklast schadebemiddeling per buro 

Tabel 2: Werklast schadebemiddeling 

Bijlage 5 - Buro Slachtofferhulp 
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BSH 	 Aantal 	Verz.slo. 	Verz. 	Onder-ling 	Voeging 	Civiel 	Fonds  

	

schade- 	 dader 	 proces 

ver.acties 

	

'92 	'93 	'92 	'93 	'92 	'93 	 '92 	'93 	'92 	'93 	'92 '93 	'92 '93 

aug-okt  

Den Bosch 

Cuijk 	 33 	34 	7 	12 	5 	4 	2 	9 	8 	2 	1 	1 	6 	2 	1 	4 

Eindhoven 	70 	80 	12 	27 	2 	15 	17 	10 	2) 	10 	2 	4 	6 	4 	11 	10 

Helmond 	23 	35 	6 	11 	6 	3 	- 	4 	2 	9 	3 	2 	6 	6 	- 	- 

Oss 	 17 123 	6 	81 	- 	6 	2 	15 	4 	- 	- 	- 	2 	2 	3 	19 

ce 	 17 	79 	643 	6 	5 	1 	14 	1 	5 	0 	0 	1 	11 	2 	1 

Uden 	 5 	25 	4 	10 	- 	1 	- 	e 	1 	4 	- 	- 	- 	2 	- 	-  

Totaal Den 	162 376 	41 184 	19 	34 	22 	e) 	36 	3) 	6 	7 	21 	27 	17 33 

Bosch  

Dordrecht 

Dordrecht 	14 	14 	4 	4 	2 	2 	1 	3 	2 	2 	- 	- 	3 	1 	2 	2 

Zwijndrecht 

BSH 	 Gem. tijd 	Gem. tijd 	Gem. tijd 	Gem. tijd per 	Gem. tijd 	Totale tijd 	Netto 

(aantal retour) 	verkrijgen 	contact met 	contact 	schadebem. 	civiele 	per maand 	fte 

schadever- 	verdachte 	med.BSH (n) 	(incl. 	voeging 	(1993) 

goeding (n) 	(n) 61 	 contacten (n)  

Zeeland 	76 m. 50 s 	0 	 24 m. 27 s 	99 m.14 s 	73 m. 	55 uur 31 	0,337 

(12) (11) 	(12) 	 (4) 	 in  

Zwolle 	15 m. 	0 	 5 m. 46s 	20 m.46 s 	- 	 1 uur 29 m. 	0,009 

(13) _ (13) 	(13)  

Venlo 	54 m.48 s 	42m. 	23 m.10 s 	70 m.32 s 	45m. 	65 uur 8 m. 	0,395 

(31) 	 (5) 	 (12) 	(31) 	 (6) 

Totaal 	50 m.17 s 	42m. 	17m.16 s 	65 m.7 s 	56 m.12s 	122 uur 8 	0,74 

controle 	(56) 	 (5) 	 (36) 	(56) 	 (10) 	m 

(103 uur) 

Bijlage 5 - Buro Slachtotterhulp 

Tabel 3: Uitsplitsing schadevergoedingsacties per buro (3 maanden) 
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Zeeland 	57 106 	20 	54 	5 	10 	6 	2 	8 	aJ 	6 	3 	2 	7 	10 	10 

Zwolle 	 ? 	13 

Venlo 	 115 172 	56 	71 	20 	47 	18 	17 	9 	16 	2 	2 	4 	8 	6 	11  

Totaal 	 172 291 	76 125 	25 	57 	24 	19 	17 	36 	8 	5 	6 	15 	16 	21 

controle 
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BSH 	 Funct. 	n 	' Totale tijd 	 fte 
(3 mnd.)  

Den Bosch 

Cuijk 	 Adm. 	 8 	5 uur 55 min. 	0,012 
Coeird. 	11 	5 uur 33 min. 	0,011 
Tem. 	16 	27 uur 30 min. 	0,056 

Eindhoven 	Adm. 	43 	22 uur 55 min. 	0,046 
CoOrd. 	23 	6 uur 10 min. 	0,012 
Terw. 	143 	89 uur 6 min. 	0,180 

Helmond 	Adm. 	 40 	10 uur 	 0,020 
Co&d. 	13 	40 uur 30 min. 	0,084 
Terw. 	 240 uur 	 0,486 

Oss 	 Adm. 	 3 	3 uur 30 min. 	0,007 
CoOrd. 	39 	48 uur 25 min. 	0,098 
Tem. 	 9 	20 uur 2 min. 	0,041 

1:8 	 Adm. 	13 	24 uur 	 0,049 
CoOrd. 	40 	45 uur 2 min. 	0,091 
Terw. 	15 	59 uur 25 min. 	0,120 

Uden 	 CoOrd. 	13 	13 uur 20 min. 	0,027 
Terw. 	31 	148 uur 23 min. 	0,300  

Dordrecht 

Dordrecht 	Coiird. 	10 	22 uur 10 min. 	0,046 
Terw. 	153 	349 uur 	 0,706 

Controle 

Venlo 	 Cotird. 	X 	8 uur 55 min. 	0,018 

Zwolle 	 Adm. 	14 	2 uur 20 min. 	0,005 
Coiird. 	15 	3 uur 40 min. 	0,007 

3. Werklast overleg per buro 

Tabel 4 

Toelichting: 
n = aantal activiteiten in 3 maanden 
Adm. = Administratie 
CoOrd.. Coördinatoren 
Terw. = Terwee-functionaris 
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BSH 	 Funct. 	n 	Over- 	In- 	, Corres- 	Tel. 	Overig 	Intern 	Net- 	• slo. 	Der- 

	

leg 	structi 	pondentie 	contact 	 BSH 	wed 	den 

e  

Den Bosch 

Cuijk 	 Adm. 	8 	2 	1 	6 	3 	 3 	3 	3 

Co0rd. 	11 	6 	1 	1 	 5 	- 	7 	2 	- 	2 

Terw. 	16 	11 	3 	9 	7 	5 	12 	10 	5 	2 

Eindhoven 	Adm. 	43 	1 	- 	- 	1 	41 	40 	2 	1 	- 

Co0rd. 	23 	15 	- 	- 	6 	2 	14 	6 	4 

Tem. 	143 	29 	18 	26 	83 	27 	48 	57 	8 	8 

Helmond 	Adm. 	40 

Co0rd. 	13 	12 	2 	- 	 - - 	8 	2 	- 	3 

Terw. 

Oss 	 Adm. 	3 	 3 	2 	- 	3 	- 

Co0rd. 	39 	20 	12 	37 	31 	- 	37 	23 	5 	3 

Terw. 	9 	9 	4 	6 	4 	1 	9 	6 

1:13 	 Adm. 	13 	1 	- 	4 	 - 	6 	11 	- 	12 	3 

Co0rd. 	40 	12 	9 	13 	 - 	18 	14 	17 	21 	6 

Terw. 	15 	8 	7 	9 	14 	9 	11 	10 	11 	1 

Uden 	 Co0rd. 	13 	13 	- 	- 	 - 	- 	- 	12 	 - 

Terw. 	, 31 	18 	10 	19 	25 	25 	31 	23 	12 	-  

Dordrecht 

Dordrecht 	CoOrd. 	10 	8 	1 	- 	 - 	- 	2 	5 	- 	2 

, Terw. 	153 	, 	62 	24 	23 	21 	47 	72 	21 	13 	10 . 

Controle 

Venlo 	 Co0rd. 	26 	15 	4 	- 	9 	- 	25 	2 	1 	- 

Zwolle 	Adm. 	14 	- 	 - 	 - 	13 	- 	- 	- 

Co0rd. 	15 	15 	14 	- 	1 	- 	15 	- 	- 	1 

Tabel 5: Verdeling over activiteiten 

Bijlage 5 - Buro Slachtofferhulp 

Deze tabel geeft aan hoe vaak de activiteiten overleg, instructie, correspondentie, 
telefonisch contact zijn aangegeven door de buro's en de betrokkenen bij deze 
activiteiten. 
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4. Registratie 
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1. 	Pilot-arrondissementen 
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Inlegvel Bureau Slachtofferhulp UdenNeghel 	datum:  	Cliëntnummer: 	 

DIT FORMULIER VOOR IEDERE CLIËNT INVULLEN 

1. Benaderingswijze: 	1. actieve benadering 
2. initiatief cliënt 

2. Heeft het slachtoffer op eigen initiatief informatie  gevraagd over het krijgen 	1. ja 
van schadevergoeding? (inclusief eventuele vragen over civiele voeging) 	2. nee 

3. Is het BSH benaderd  om het slachtoffer te begeleiden bij het verkrijgen van 	1. ja, code . 	 
schadevergoeding? 	 2. anders, nl 	 

3. nee 

4. Hoeveel tijd heeft u besteed aan het verstrekken van informatie 
aan het slachtoffer (alleen bij het eerste contact)   minuten 

5. Wenst  het slachtoffer schadevergoeding? 
1. ja (ga door met vraag 6) 
2. nee (de rest van het formulier hoeft u niet in te vullen) 

6. Heeft het slachtoffer aan het BSH.begeleiding  gevraagd om te komen tot een 1. ja 
schadevergoedingsovereenkomst met de dader? 	 2. nee 

7. Heeft het BSH iets ondernomen om een schadevergoedingsovereenkomst 	1. ja 
2. doorverwezen 
3. nee, omdat 	 

met de dader (voor het slachtoffer) te treffen? 

8. Heeft de bemiddeling voor het verkrijgen van een schadevergoeding tot een 	1. ja 
overeenkomst met de dader  geleid? 	 2. nee 

B. Is deze schadevergoedingsovereenkomst nagekomen? 	 1. ja 
2. nee 
3. gedeeltelijk 
4. onbekend 

9. Heeft de bemiddeling voor of informatieverstrekking over 	 1. verzekering 
het verkrijgen van een schadevergoeding geleid tot (een aanvraag voor) 	2. schadefonds 
schadevergoeding bij: 	 3. n.v.t. 
(aankruisen wat van toepassing is) 	 4. anders . 	 

GA DOOR MET DE VRAGEN OP DE ACHTERZIJDE VAN DIT VEL 
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HOEVEEL TIJD HEEFT U BESTEED AAN: 

A. - de bemiddeling voor het verkrijgen van schadevergoeding voor het 
slachtoffer? 
(jaclusief afwikkeling schadevergoedingsovereenkomst) 
(pasclusief contact met verdachte en medewerkers van BSH) 

B. - contact met verdachte(n) in het kader van de bemiddeling voor het 
verkrijgen van schadevergoeding? 

- contact met medewerkers van BSH in het kader van de bemiddeling 
voor het verkrijgen van schadevergoeding? 

C. - civiele voeging 
(informatie, correspondentie, reistijd, machtigingen, contacten met 
derden) 

10. Kruis aan welke factoren van toepassing zijn op deze zaak: 

0 de verdachte heeft ontkend 
0 er is sprake van meerdere verdachten bij deze zaak, enwel 	(aantal) 
0 er is sprake van termijnbetaling 
0 de dader is niet bekend 

Opmerkingen: 
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contact 1 - 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

min. per contact 

contact 1 - 10 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

min, per contact 

contact 1 - 10 

1 3 4 6 7 8 10 

min, per contact 

contact 1 - 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

min, per contact 



Tijdsregistratteformulier BSH Coördinatoren 

Terwee-activiteiten: - overleg en instructie in het kader van Terwee 
- Terwee-werkzaamheden voor cliënten waarvoor inlegvel is ingevuld 
- werkzaamheden in het kader van Terwee (geen specifieke cliënt) 

DATUM ACTIVITEIT 	 BETROKKENE(N) CLIENTNR. 	TIJD 

Uden/Veghel 

overleg instructie correspondentie tel.contact overig intern BSH netwerk slo. derden (niet netwerk)1 
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Tijdsregistratieformulier I3SH Administratie 

Terwee-activiteiten: - overleg en instructie in het kader van Terwee 
- Terwee-werkzaamheden voor cliënten waarvoor inlegvel is ingevuld 
- werkzaamheden in het kader van Terwee (geen specifieke cliënt) 

DATUM ACTIVITEIT BETROKKENE(N) CLIENTNR. 	TIJD 

Uden/Veghel 

overleg 'instructie correspondentie tel.contact overig intern BSH netwerk slo. derden (niet netwerk) 
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Tijdsregistratieformulier BSH Terwee-functionaris 

Terwee-activiteiten: - overleg en instructie in het kader van Terwee 
- Terwee-werkzaamheden voor cliënten waarvoor inlegvel is ingevuld 
- werkzaamheden in het kader van Terwee (geen specifieke cliënt) 

DATUM- ACTIVITEIT BETROKKENE(N) 	 CLIENTNR. TIJD 

Uden/Veghel 

overleg  instructie correspondentie tel.contact overig lintern BSH netwerk slo. derden (niet netwerkY 
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2. Overige buro's 
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Bijlage 5 - Buro Slachtofferhulp 

Inlegvel Bureau Slachtofferhulp Leiden 	datum . 	 Cliëntnummer: 	 

ALLEEN IN TE VULLEN INDIEN HULP AANBOD AANVAARD (vraag 15 LOS formulier = ja) 

1. Benaderingswijze 	1. actieve benadering 
2. initiatief cliënt 

2. Heeft het slachtoffer aan het BSHDeaeleiding  gevraagd om te komen tot een 1. ja 
schadevergoedingsovereenkomst met de dader? 	 2. nee 

3. Heeft het BSH iets ondernomen om een schadevergoedingsovereenkomst 	1. ja 
met de dader (voor het slachtoffer) te treffen? 	 2. doorverwezen 

3. nee, omdat 	 

4. Heeft de bemiddeling voor het verkrijgen van een schadevergoeding tot een 	1. ja 
overeenkomst met de dader  geleid? 	 2. nee 

B. Is deze schadevergoedingsovereenkomst nagekomen? 	 1. ja 
2. nee 
3. gedeeltelijk 
4. onbekend 

5. Heeft de bemiddeling voor of informatieverstrekking over 	 1. verzekering 
het verkrijgen van een schadevergoeding geleid tot (een aanvraag voor) 	2. schadefonds 
schadevergoeding bij: 	 3. n.v.t. 
(aankruisen wat van toepassing is) 	 4. anders: 	 

HOEVEEL TIJD HEEFT U BESTEED AAN: 

A. - de bemiddeling voor het verkrijgen van schadevergoeding voor het 
slachtoffer? 
(inclusief afwikkeling schadevergoedingsovereenkomst) 
(exclusief contact met verdachte en medewerkers BSH) 

B. - contact met verdachte(n) in het kader van de bemiddeling voor het 
verkrijgen van schadevergoeding? 

- contact met medewerkers van BSH in het kader van de bemiddeling 
voor het verkrijgen van schadevergoeding? 

GA DOOR MET DE VRAGEN OP DE ACHTERZIJDE VAN DIT VEL 
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contact 1 - 10 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

min, per contact 

contact 1 - 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

min, per contact 

contact 1 - 10 

1 3 2 4 5 8 10 

min, per contact 



HOEVEEL TIJD HEEFT IJ BESTEED AAN: 

C. - civiele voeging 
(informatie, correspondentie, reistijd, machtigingen, contacten met 
derden) 

6. Kruis aan welke factoren van toepassing zijn op deze zaak: 

0 de verdachte heeft ontkend 
0 er is sprake van meerdere verdachten bij deze zaak, enwel 	(aantal) 
0 er is sprake van termijnbetaling 
0 de dader is niet bekend 

Opmerkingen: 
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contact 1 - 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

min. per contact 



Tljdsregistratieformulier BSH 

Werkzaamheden rond schadevergoeding: 

DATUM ACTIVITEIT 

Administratie 

- overleg en instructie 
- voor cliënten waarvoor inlegvel is ingevuld 
- voor meerdere cliënten (geen specifieke cliënt) 

BETROKKENE(N) CLIENTNR. TIJD 

Leiden 

overleg instructie correspondentie tel.contact overig intern BSH netwerk Islo. derden (niet netwerkJ 
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Tijdsregistratieformulier BSH 

Werkzaamheden rond schadevergoeding: 

DATUM ACTIVITEIT 

Coördinatoren 

- overleg en instructie 
- voor cliënten waarvoor inlegvel is ingevuld 
- voor meerdere cliënten (geen specifieke cliënt) 

BETROKKENE(N) CLIENTNR. 	TIJD 

Leiden 

overleg instructie correspondentie tel.contact overig intern BSH netwerk sla. derden (niet netwerk> 
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56  Dit is het totaal aantal slachtoffers waarmee contact is geweest 

57  De gegevens van buro slachtofferhulp in Dordrecht en Zwijndrecht worden in één systeem ingevoerd. Het genoemde aantal 

is het totaal van beide buro's. 

58 n is het aantal waarop de berekening van het gemiddelde betrekking heeft. 

59  Uitgaand van aantallen uit tabel 3 (BSH-statistiek) 

69  De gemiddelde tijd is gebaseerd op de gegevens van buro Dordrecht en Zwijndrecht. 

61 n is het aantal waarop de berekening van het gemiddelde betrekking heeft. 

62  Hierin zijn samengevoegd: Schadefonds geweldsmisdrijven, waarborgfonds, bond zonder naam, stichting medeleven, 

particuliere fondsen. 

69  Van buro Zwolle is geen uitsplitsing aanwezig. 
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1 HALT Den Bosch 

Werklast 

Aangesloten gemeenten 

Bijgaande tabel geeft een overzicht van het aantal zaken en de tijdsbesteding bij de 
verschillende HALT-buro's binnen het arrondissement Den Bosch. 

Aantal zaken en tijdsteding bij de HALT-buro's in het arrondissement Den Bosch in de periode 1 januari t/m 31 
oktober 1993 

0 
c 

c 
1 	

u 	0 
o 	g 	 0 
E 

E TS 	 03 	 .0 
T.1 	 <, 	 13 
= 	 0 	 C 

CC 	 0 	.E 
Lu cl 
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Aantal Zaken )  

Binnengekomen m. schadeaspect 	8 	10 	97 	0 	12 	17 	100 	17 	261 

in behandeling 	 8 	10 	20 - 	12 	17 	96 	7 	170 

Succes 	 8 	10 	12 - 	12 	17 	95 	10 	164 

Tildsbesteding 

Tijd per zaak 2) - 	 - 	- 	8 	3 	 4 	10 	3 	5,5 

Doorlooptijd 3) 	 3-6 	 - 	2-3 - 	- 	4 	3 	2 	2-6 

Overleg 4) 	 2 	0 	0 - 	- 	1 	8-10 	0 	2-3 

Bedrag;.5) 	 250 	- 	178 - 	 479 	200 	102 	240  

1). Stukken 	3) = Maanden 	5) 	= Guldens 

2) = Uren 	 4) = Uren per week 

Opmerkelijk is het grote verschil in het aantal binnengekomen zaken en het aantal 
zaken met een slachtoffer aspect bij de verschillende buro's. Dit verschil valt voor een 
deel te verklaren uit het feit dat het aantal aangesloten gemeenten per buro sterk 
uiteenloopt, zoals onderstaand overzicht laat zien. Mogelijk is ook enthousiasme 
binnen de politiekorpsen t.a.v. HALT-zaken van betekenis. 

Arrondissement Den Bosch 
Vlijmen: Vlijmen 
Oss: Oss, Maasdonk, Leende, Heesch, Uden, Veghel, Boekel, Lith, Ravenstein 
Helmond: Helmond, Deurne, Mierlo, Nuenen, Gemert, Asten, Someren, Beek en 
Donk, Bakel, Aarle-Rixtel. 
Rosmalen: Rosmalen; 
Geldrop: Geldrop 
Den Bosch: Den Bosch, Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Esch, Haaren, Heeswijk-
Dinther, Helvoirt, Maarheezel, Schijndel, St. Michielsgestel, Vught, St. Oedenrode, 
Liempde; 
Eindhoven: Eindhoven, Bergeyk, Best, Bladel en Netersel, Eersel, Heeze, 
Hoogeloon, Luyksgestel, Oirshot, Reusel, Riethoven, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en Westerhoven 
Cuyck/Boxmeer Beers, Cuijk, Boxmeer, Grave, Haps, Oeffelt, Wanroij, Oploo en 
Vierlingsbeek. 

97 



Bijlage 6 - Buro HALT 

Arrondissement Dordrecht 
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Graafstroom, 
's Gravendeel, Hardinxveld - Giessendam, Heerjansdam, H.I. Ambacht, Korendijk, 
Liesveld, Nw Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, 

Arrondissement Den Haag 
Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Leidschendam. 

Arrondissement Assen 
Anloo, Assen, Coevorden, Dalen, De Wijk, Diever, Dwingeloo, Eelde, Gieten, 
Hoogeveen, Meppel, Norg, Oosterhesselen, Schoonebeek, Sleen, Vledder, Vries, 
Westerbork, Havelte, Nijeveen, Rolde, Ruinen, Ruinerworld, Zuidlaren en Zweeloo. 
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