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Meer met minder
Terugblik 2012/Vooruitblik 2013
Een strafzaak begint voor ons – vaak – met een aangifte. Dat kan een heel zwaar
delict zijn, bijvoorbeeld een straatroof waarbij een wapen wordt gebruikt, maar
dat kan ook iets zijn met minder impact, zoals de vernieling van je fiets voor de
deur. Wat het ook is, het is schrikken voor het slachtoffer, en het zorgt ervoor dat
andere mensen zich minder veilig voelen. Het vraagt van politie en Openbaar
Ministerie inzet, liefst met de aanhouding van de dader. Met als vervolg een
passende aanpak, zo mogelijk herstel van de schade en straf.
De afgelopen jaren heeft het OM met de politie, het bestuur en andere partners
geïnvesteerd in het voorkomen van criminaliteit. Veel voorkomende overlast en
criminaliteit is teruggedrongen, mensen voelen zich veiliger in hun buurt; de
aangiftecijfers bij de politie zijn opnieuw gedaald. Bij het OM is veel geïnvesteerd
in een versnelling van de afdoening van zaken.
Er is een aanpak ontwikkeld voor de kleinere zaken waarin meestal op de dag dat
de dader is aangehouden, besloten wordt wat er met de zaak gaat gebeuren.
Wordt de schade naar ieders tevredenheid afgewikkeld, wordt de boete meteen
betaald of de werkstraf uitgevoerd, dan is de zaak afgedaan.
Tegelijkertijd is volop ingezet op de zwaardere zaken. Speciale teams zitten
achter overvallers en straatrovers aan. En ja, iedere overval is er een te veel,
maar het wordt minder, er worden meer verdachten aangehouden, en ze krijgen
zware straffen. Tegelijkertijd neemt helaas wel het aantal straatroven toe,
waarbij het doel vooral het nieuwste model mobiele telefoon is!
Binnen het Veiligheidshuis wordt gekeken naar hoe je de weer vrijkomende
overvallers ervan kunt weerhouden het nog eens te doen. Daar is ook de aanpak
van jeugdcriminaliteit ondergebracht, waarbij ook wordt gekeken naar de mensen
om de criminele jongere heen. En het werkt. Opnieuw is de instroom van
jeugdige criminelen gedaald, al zien we soms dat jeugdigen betrokken zijn bij
heel zware misdrijven. Ook zijn er veel problematische gezinnen die veel
aandacht vragen van alle partners.
Het OM gaat een lastig jaar tegemoet. De rijksoverheid bezuinigt, en dat zal ook
bij onze organisatie gevoeld worden. Hoe het gaat uitwerken weten we nog niet.
Het biedt ook kansen. De ontwikkeling van de digitalisering is in een
stroomversnelling geraakt. In 2013 zullen we veel meer zaken met digitale
dossiers moeten gaan verwerken.
De vorming van de Nationale Politie maakt het mogelijk dat er meer capaciteit is
voor de opsporing. Ook is de verwachting dat de politie meer mogelijkheden heeft
te specialiseren. Zo kunnen zaken waarin tot nu toe een vrij beperkte capaciteit
was gemakkelijker opgepakt worden. En er komt meer menskracht bij het
financieel rechercheren om zo meer crimineel geld af te kunnen pakken.
Het wordt een interessant en uitdagend jaar!
Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie
Rotterdam – januari 2013

Het slachtoffer centraal
“We richten ons op de dader, maar staan voor het slachtoffer.” De taak van het
Openbaar Ministerie is de opsporing en vervolging van strafbare feiten en
strafbare daders. In dat proces is de positie van het slachtoffer een belangrijke.
In 2012 is dan ook verder hard gewerkt om die positie verder te versterken.
Per 1 september 2012 werd de Wet uitbreiding spreekrecht slachtoffers
ingevoerd. Het spreekrecht gold tot de uitbreiding alleen voor het slachtoffer zelf
van bepaalde soorten misdrijven. Het is nu ook toegekend aan naaste
bloedverwanten.
De werkzaamheden van het Informatiepunt Slachtoffers (waarin Slachtofferhulp
Nederland, politie en OM zijn vertegenwoordigd) zijn ook besproken met de
rechtbank. Bijvoorbeeld is overleg gevoerd over de aanwezigheid van slachtoffers
bij zaken waarin minderjarigen terecht staan. In principe vinden deze zaken
plaats achter gesloten deuren.
Sinds de regeling “detentieverloop” is ingesteld, worden slachtoffers die dat
wensen, geïnformeerd over de invrijheidstelling van de dader tijdens en na
detentie (waarvan ongeveer 10% betrekking heeft op verlof in de aanloop naar
het einde van de detentie).
Slachtoffers in zaken waarbij het spreekrecht geldt worden, wanneer ze dat
willen, ook op de hoogte gesteld als de rechter-commissaris of de raadkamer van
de rechtbank besluit een verdachte op vrije voeten te stellen. Dat gebeurt ook als
de rechtbank ter terechtzitting besluit een verdachte, al dan niet onder
voorwaarden, in vrijheid te stellen.
Het slachtoffer wordt bij de afhandeling van zaken volgens de ZSM methodiek
(zie pag 5) ook goed betrokken. Daarom is voor de ZSM een
schadeherstelbemiddelingsproces vastgelegd en zijn op locatie de schaderegelaar
van de politie en een medewerker van Slachtofferhulp Nederland (SHN) aanwezig
om de belangen van de slachtoffers beter te waarborgen. SHN neemt actief deel
aan het overleg waar de arrestanten worden besproken en benadert in overleg
met de officier van justitie de slachtoffers.
In zware zaken is al vanaf de start van het onderzoek een zogenoemde
zaakscoördinator betrokken die samen met de politie en SHN voortdurend
slachtoffers of nabestaanden op de hoogte houdt van de stand van zaken en
begeleidt bij de zitting. In 2012 werd in 40 zaken een zaakscoördinator
aangewezen. Van die 40 zaken werden er 11 overgedragen aan het
ressortsparket voor de behandeling in hoger beroep. Uit 2011 zijn nog 25 zaken
in behandeling.

De zaakscoördinatoren worden ingezet bij levensdelicten en ernstige
geweldsmisdrijven. Zo ook bij de zaak van een Rotterdammer die werd
verdacht van moord. In de aanloop naar de zitting vertelde een nauw
betrokken familielid dat ze de zitting graag wilde bijwonen, maar niet in
contact wilde komen met de verdachte en anderen. Voor de zaakscoördinator
een uitdaging. De enige zaal met een publieke tribune was bezet, en een
videoverbinding met een speciale ruimte voor slachtoffers was niet mogelijk.
Een van de bodes puzzelde mee en vond een leegstaande zittingszaal, waar de
zaak via een videoverbinding kon worden gevolgd. Met de beveiliging werd
geregeld dat de vrouw er ongezien kon komen. Deze oplossing werkte goed,
en werd herhaald bij de uitspraak. Ook regelde de coördinator nog een
gesprek met de officier na afloop van de zittingen, zodat ze alle vragen kon
stellen.
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Het totaal gevorderde schadebedrag was in 2012 ruim 53.000 euro. De rechtbank
wees ruim 32.000 euro toe.
In 2012 heeft het parket op een totaal van ruim 16.800 geregistreerde
slachtoffers 69 klachten ontvangen van slachtoffers die niet als zodanig waren
geregistreerd en zich daardoor niet in de strafzaak hebben kunnen voegen. Deze
klachten zijn afgedaan als een verzoek om een tegemoetkoming om een civiele
procedure tegen de dader te kunnen starten. Van deze 69 klachten waren er 35
gegrond en 16 ongegrond. De overige zijn in behandeling.
Daarnaast heeft het parket 166 klachten ontvangen van slachtoffers die zich niet
of niet voldoende geïnformeerd achtten over de stand van zaken of de lange duur
van de strafzaak. Het gaat dus doorgaans prima, maar elke klacht is er één te
veel.
Veilige publieke taak
Ieder slachtoffer telt, maar soms wordt iemand slachtoffer om wie hij is, of omdat
hij niet weg kan. Dat gaat dan om mensen met een (semi-)publieke functie, zoals
politiemensen,
brandweermensen,
ambulancepersoneel,
beveiligers
of
bijvoorbeeld werknemers in het openbaar vervoer. Voor hen geldt een aparte
aanpak.
Leidend zijn de landelijke afspraken in het kader van Veilige Publieke taak.
Regionaal zijn ook afspraken gemaakt, zoals met psychiatrische of
zorginstellingen, de RET en gemeenten. Ook waren er in het afgelopen jaar in dit
kader een aantal bijeenkomsten met scholen, waarbij is gesproken over geweld
binnen scholen en/of tegen docenten.
Sinds 1 november 2012 is het mogelijk om beschermd aangifte te doen. Deze
nieuwe regelgeving geldt voor alle aangevers, maar zal zeker ook van toepassing
zijn op functionarissen met een publieke taak. Als er gerede kans op represailles
bestaat, dan kan aangifte onder nummer worden gedaan. Met de politie en een
aantal andere partijen zijn inmiddels afspraken gemaakt hoe hiermee moet
worden omgegaan.
In 2012 is de instroom van deze zaken sterk gedaald, naar 619 (1127 in 2011).
Bij de zaken die in 2012 werden behandeld werden straffen opgelegd van een
boete van 50 euro tot een gevangenisstraf van 21 maanden.
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Overlast, criminaliteit en agressie in de wijk
Het veiligheidsgevoel van mensen is voor een groot deel afhankelijk van
problemen, overlast en criminaliteit die zij in hun eigen omgeving ervaren.
Daarom is het belangrijk dat het OM aandacht besteedt aan problemen in de
directe omgeving, ook achter de voordeur, en daar zichtbaar en merkbaar actie
op onderneemt.
Het programma ZSM heeft als doel om veel voorkomende (kleine) criminaliteit
daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken. In de ZSM-werkwijze beslist
een officier van justitie, in overleg met politie en bijvoorbeeld de reclassering,
hoe een zaak zo efficiënt mogelijk kan worden afgedaan, zónder daarbij de
belangen van verdachte en slachtoffer uit het oog te verliezen. Vaak wordt
besloten tot een afdoening binnen de eerste zes uur nadat een verdachte is
aangehouden.
De S van snel, slim, selectief, samen, slachtoffergericht en samenlevingsgericht
In onze regio zijn in het kader van de ontwikkeling in 2011 drie ZSM pilot-locaties
ingericht. In 2013 wordt de ZSM-werkwijze voor de gehele regio vanuit één
locatie vorm gegeven. Dagelijks worden er nu gemiddeld 50 arrestanten
beoordeeld, besproken met reclassering en slachtofferhulp, en wordt zoveel
mogelijk over een afdoening beslist. Als het kan wordt ook meteen de sanctie
betaald, of als het een werkstraf is, ingepland. Met één locatie kan een bezetting
van 7 x 14 uur gerealiseerd worden, geheel volgens het landelijk vastgesteld
ZSM-proces. Met de Orde van Advocaten zijn afspraken gemaakt over de
beschikbaarheid van raadslieden bij de ZSM.
Inmiddels blijken over de hele linie zaken sneller afgedaan te worden, blijven er
minder zaken onnodig lang liggen, en worden werkstraffen sneller uitgevoerd.
Voor de doelgroepen veelplegers, jeugd en huiselijk geweld vindt de ZSM
werkwijze plaats in het Veiligheidshuis, zodat ook de expertise en kennis van
zorgen
gemeentepartners
wordt
meengenomen
in
de
snellere
afdoeningsbeslissing.
Huiselijk geweld/Kindermishandeling
In 2012 is in het kader van de integrale aanpak van huiselijk geweld de
samenwerking tussen strafrecht- en zorgpartners en gemeente in het
Veiligheidshuis geïntensiveerd, werkprocessen zijn op elkaar afgestemd en ook
zijn de werkprocessen van het OM in Dordrecht en Rotterdam gelijkgetrokken.
Een belangrijke ontwikkeling is de toepassing van de ZSM werkwijze in het
Veiligheidshuis (zie hierboven).
Gespecialiseerde medewerkers werken dagelijks in het Veiligheidshuis om zaken
waarin verdachten van huiselijk geweld zijn aangehouden - in overleg met de
partners - van een passende afdoening te voorzien. Hierbij staan het stoppen van
het geweld en voorkomen van recidive voorop. Bijzondere aandacht is uitgegaan
naar stalkingzaken. In 2012 zijn 96 van deze zaken ingestroomd t.o.v. 86 in
2011. De 34 vonnissen varieerden van een werkstraf van 20 uur tot een
gevangenisstraf van 36 maanden. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt
van de zogenoemde gedragsaanwijzing die de officier kan opleggen nog voor de
zaak op zitting is behandeld (bijv. een contact- of gebiedsverbod).
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Dat stalking bijzondere vormen kan aannemen, ontdekt een jonge
Rotterdamse in 2011. Zij verbrak alle contact met haar ex-partner, vluchtte
naar de vrouwenopvang, maar hij bleef telkens voor haar neus opduiken. In
een pretpark, een groot woonmeubelenwarenhuis, maar ook midden in de
stad. Uiteindelijk liet de vrouw haar auto door een monteur van haar garage
controleren. Onder de auto bleek een GPS-tracker aangebracht!
De verdachte bekende deels, maar de tracker had zijn broer onder de auto
aangebracht, al had hij wel de gegevens gebruikt. Het gerechtshof legde naast
een werkstraf van 80 uur en een celstraf van 2 weken, een lange
voorwaardelijke straf op van 20 weken, een behandeling, contact- en
locatieverbod en een flinke schadevergoeding. De officier was niet ontevreden.
Déze man laat het met al deze maatregelen wel uit zijn hoofd om nog eens
zoiets te doen, zo zei zij.

Nog steeds blijkt dat de drempel voor jeugdbeschermers om aangifte te doen van
kindermishandeling, hoog is (onder andere vanwege de relatie met de ouders en
al lopende hulpverleningstrajecten). Inmiddels weten het Advies– en Meldpunt
Kindermishandeling, politie en OM elkaar goed te vinden voor zowel concrete
casuïstiek als beleidsmatige aspecten. Met behulp van (drukbezochte)
voorlichtingsbijeenkomsten wordt getracht om de onbekendheid met het OM en
de politie bij jeugdbeschermers te verminderen. Het is de bedoeling dat daardoor
de bereidheid om casuïstiek met politie en OM te delen wordt vergroot en dat de
bereidheid om over te gaan tot melden en/of het doen van aangifte, toeneemt.
De gemeente Rotterdam is samen met enkele andere gemeenten, politie, RvdK,
BJZ en andere betrokken partners een pilot toepassing Tijdelijk Huisverbod inzake
Kindermishandeling gestart. Inmiddels
zijn
9
huisverboden
vanwege
kindermishandeling opgelegd, waarvan 7 in de gemeente Rotterdam, 1 in Capelle
aan den IJssel en 1 in Ridderkerk. De evaluatie van de pilot vindt op dit moment
plaats. Dan zal blijken of ook andere gemeenten in de regio deze werkwijze willen
invoeren.
Jeugd: licht waar het kan, zwaar waar het moet.
Ook voor de doelgroep Jeugd is dit jaar een pilot gestart met de ZSM werkwijze.
Dat gebeurt in het Veiligheidshuis. Daarbij kwam naar voren dat het zeker
mogelijk is om ook minderjarige verdachten op deze manier af te doen. Bij ZSM
Jeugd is vooral van belang dat zaken behalve snel, ook met bijzondere aandacht
voor het kind en zijn omgeving worden afgedaan. Daarvoor is de uitkomst van
het risicotaxatie-instrument zoals beschikbaar in het Landelijk Instrumentarium
Jeugdstrafrechtketen (LIJ) cruciaal. Daarin wordt zowel informatie over het type
delict als het professioneel oordeel van ketenpartners betrokken.
Het uitgangspunt is om het strafrecht selectief in te zetten. Hierbij geldt het
adagium “licht waar het kan, zwaar waar het moet”. De toepassing van de
buitenstrafrechtelijke afdoening wordt gestimuleerd, onder andere doordat het
OM vaker gebruik maakt van de discretionaire bevoegdheid om te kiezen voor
Halt. In alle gevallen wordt gestreefd naar het geven van duidelijkheid aan de
jeugdige en de omgeving over het vervolgtraject (afdoening of verwijzing naar
een ander traject als bijvoorbeeld hulpverlening). Binnen het strafrecht wordt ook
nadrukkelijk gekeken naar – creatief – maatwerk. Dat kan variëren van
bijzondere voorwaarden tot een gedragsaanwijzing van een officier en de inzet
van herstelbemiddeling. Inmiddels is de pilot afgesloten en omgezet in een –
landelijke – ZSM Jeugd werkwijze.
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In 2012 zijn regionaal 1322 jongeren gedagvaard. Dat is 44% van alle 2999
aangebrachte minderjarige verdachten. Verder is 25% van de zaken met
minderjarige verdachten afgedaan met een transactie, 6% met een
voorwaardelijk sepot en 12% met een onvoorwaardelijk sepot.
De instroom van jeugdige verdachten daalt nu al een aantal jaren. Dit jaar daalde
de instroom met 816 zaken ten opzichte van vorig jaar. Uit een analyse van de
politie blijkt die daling gelijk te lopen met een daling van aangiften van zaken
waarbij vaak jongeren betrokken zijn. Dat gaat dan om bijvoorbeeld vernielingen,
openlijk geweld, en mishandeling.
Trajectberaad Risico Jeugd
Sinds november van dit jaar wordt de de zwaarste doelgroep jongeren
(minderjarige delinquenten met complexe meervoudige problematiek, waarvan
deels jongeren die op de HIT lijst staan (zie pag.10)) besproken in het
Trajectberaad Risico Jeugd. Doel van het overleg is om op basis van gedeelde
informatie uit de jeugdketens een gezamenlijke probleemanalyse en een integrale
aanpak te formuleren. Daarover worden sluitende afspraken gemaakt. Doelgroep
is in eerste aanleg nog beperkt tot 12-18 jarigen, maar de doelstelling is deze te
op termijn uit te breiden met 18-23 jarigen. Daarnaast wordt bezien of de focus
van de aanpak wordt verbreed van alleen de minderjarige naar de minderjarige
en zijn gehele omgeving zoals dat bij de HIT-lijst aanpak al gebeurd. Op de HIT
lijst staan op dit moment 49 minderjarige personen.
Criminele jeugdgroepen.
Het OM is aan zet voor de aanpak van criminele jeugdgroepen. Samen met politie
en de gemeente worden afspraken gemaakt voor een sluitende aanpak voor de
groep en voor de individuen. Het zwaartepunt voor het OM ligt bij de opsporing
van strafbare feiten en de inzet van een persoonsgerichte aanpak, met name bij
de kopstukken van de groepen. In overleg met gemeenten worden daarnaast
maatregelen genomen op overige groepsleden en gebiedsgerichte maatregelen.
De komende tijd zal ook in samenspraak met de gemeente worden bezien welke
jongeren binnen overlastgevende groepen een persoonsgerichte aanpak
behoeven. Daarnaast zal een analyse op mobiele en fluïde netwerken (groepen
waarvan de samenstelling en grootte verandert) plaatsvinden.
Uit de Beke-analyse 2010 kwamen de drie criminele jeugdgroepen voor de regio
Rotterdam naar voren. Met behulp van een integraal plan van aanpak en het
strafrechtelijke onderzoek zijn deze drie groepen afzonderlijk aangepakt. 58
criminele groepsleden zijn inmiddels veroordeeld. Na de detentie heeft de
gemeente invulling gegeven aan de nazorg.
Uit de Beke-analyse 2011-2012 kwam naar voren dat drie andere groepen
aangepakt moesten worden. Ook voor deze drie groepen is een integraal plan van
aanpak en een strafrechtelijk onderzoek opgestart en inmiddels afgerond. Aan
het eind van 2012 konden volgens de Beke-methode geen criminele
jeugdgroepen worden gevonden. Er loopt wel onderzoek naar enkele
problematische jeugdgroepen.
De drie maten hangen wat rond, zuipen en snuiven en als ze geen geld meer
hebben, dan gaan ze op pad. Zo omschreef de officier van justitie drie jonge
mannen die werden verdacht van straatroven, een overval op een bierlokaal
en de diefstal van jassen en tassen uit cafés. Maar het meest in het oog
sprong toch wel de avond waarop op de Markt in Vlaardingen een 17-jarige
jongen werd neergestoken. Hij overleefde ternauwernood. Dat deze beroving
zo uit de hand liep leek de overvallers niet te hebben afgeschrikt. Later die
avond beroofden twee van de drie ook nog een meisje van haar tas om snel
aan geld te komen. De 23-jarige die zou hebben gestoken kreeg een straf van
5 jaar na een eis van 10. De andere twee kregen 4 en 2,5 jaar, waarvan 10
maanden voorwaardelijk. De officier is in appèl in de zaak tegen de vermeende
6
steker.

Adolescentenstrafrecht
Met de toekomstige wetswijziging van het wetboek van Strafrecht (gaat naar
verwachting in op 1 januari 2014) wordt een samenhangende aanpak voor de
leeftijdsgroep 15 tot 23 jaar mogelijk. Nog sterker dan nu het geval is, wordt op
grond van de ontwikkelingsfase van de jongere bepaald of het jeugdstrafrecht
dan wel het meerderjarigenstrafrecht wordt toegepast. Ook sluit een soepeler
hanteren van leeftijdsgrenzen beter aan bij verschillende vormen van
jeugdbeleid. Vooruitlopend op de invoering is een regionale werkgroep met alle
betrokken partners inclusief de gemeenten Rotterdam en Dordrecht gestart. In de
werkgroep staan aansluiting op straf en zorg met de nadruk op beschikbaarheid
van dagbesteding (werk en scholing gericht op de arbeidsmarkt) en de aanpak
van (risico)middelengebruik centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
ervaringen die in de pilots in Almelo en Groningen zijn opgedaan.
Verdovende middelen
In juli 2012 is in de gemeente Dordrecht de wietpas ingevoerd. Het
ingezetenencriterium (ingeschreven in een Nederlandse gemeente) is vanaf
januari 2013 verplicht voor alle koffieshophouders. De minister van Veiligheid en
Justitie heeft aangegeven de handhaving daarvan over te laten aan het openbaar
bestuur.
De
gemeente
Dordrecht
heeft
ervoor
gekozen
om
het
ingezetenencriterium wel te handhaven om drugstoerisme te voorkomen vanuit
de zuidelijke gemeenten. In Rotterdam is uit onderzoek gebleken dat
drugstoerisme geen probleem is.
In januari 2013 wordt bij de kantonrechter getoetst of de tekst van de APV
Rotterdam inzake openlijk drugsgebruik (waaronder blowen gerekend wordt)
verbindend is. In Amsterdam is een soortgelijk proefproces gehouden in oktober
2012, met als resultaat dat de tekst van de APV Amsterdam verbindend werd
bevonden. Hoger beroep daar loopt nog.
Hennepkwekerijen vormen nog steeds een fysiek gevaar voor de wijken (met
name door brandveiligheid; wateroverlast e.d.). De gemeenten en het OM zijn
samen
met
andere
partners
betrokken
bij
het
ontmantelen
van
hennepkwekerijen. In 2012 zijn in totaal (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk)
468 hennepkwekerijen ontmanteld.
Preventief fouilleren
Het middel preventief fouilleren is ook dit jaar regelmatig ingezet in de gebieden
die zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In 2012 waren dat zeven
gebieden, waarvan vier in de gemeente Rotterdam. Met het preventief fouilleren
wordt beoogd zoveel mogelijk wapens in beslag te nemen, het gevoel van
veiligheid van burgers te vergroten en burgers ertoe te bewegen geen wapens bij
zich te dragen.
Nieuw in 2012 was het informatiegestuurd preventief fouilleren. In juni 2012
startte een pilot, mede naar aanleiding van onderzoeken door het COT en Bureau
Beke en een onderzoek door de Nationale ombudsman en de Gemeentelijke
ombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam. Bij deze wijze van preventief
fouilleren wordt er niet a-select gefouilleerd, maar op basis van vooraf bepaalde
selectiecriteria. Deze selectiecriteria worden vastgesteld door analyses van
wapengerelateerde feiten.
De pilot is gestart om effectiever en efficiënter preventief te fouilleren en
daardoor minder burgers te treffen. Aanvankelijk is de pilot in de wijk Oosterflank
van start gegaan voor een periode van drie maanden. Omdat er te weinig
ervaring was opgedaan, is besloten de pilot voort te zetten in Hoogvliet. Begin
2013 is de pilot informatiegestuurd preventief fouilleren geëvalueerd.
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High Impact Crime
Voor het openbaar ministerie is de opsporing en vervolging van delicten met een
grote impact op het slachtoffer een prioriteit. Zware criminaliteit zoals moord en
doodslag, overvallen, verkrachting, ontvoering, gijzeling of mishandeling heeft
niet alleen grote gevolgen voor het slachtoffer, maar leidt ook tot grote
maatschappelijke
onrust.
Er wordt bij OM en politie veel capaciteit vrijgemaakt voor het onderzoek naar
incidenten, maar ook wordt geïnvesteerd op structureel onderzoek naar
verschillende vormen van ‘high impact crime’. In 2012 is de aanpak van High
Impact Crime in de regio Rotterdam Rijnmond geïntensiveerd.
Bij grootschalige incidenten wordt snel een zogenoemd Team Grootschalig
Onderzoek ingericht. In 2012 waren er 16 TGO’s (2011: 21). In 14 zaken leidde
het onderzoek snel naar (een) verdachte(n).
Een grote impact had de zaak Horvath in augustus. In de bosjes langs de
Horvathweg werd een 17-jarig meisje levenloos gevonden. Ze bleek door
messteken om het leven gebracht. Na enkele hectische onderzoeksdagen
werden drie verdachten aangehouden: twee destijds 14-jarige jongens en één
15-jarige. De drie werden voorgeleid op verdenking van moord. Opnieuw was
de schok groot, nu ook door de leeftijd van de verdachten. De zaak zal in 2013
door de rechtbank behandeld worden. Hoewel zaken waarin minderjarigen
terecht staan vrijwel altijd achter gesloten deuren worden behandeld, heeft het
OM gevraagd deze zaak in de openbaarheid af te doen, juist vanwege de
maatschappelijke impact

Aanpak overvallers
In het voorjaar 2012 is in de gemeente Rotterdam gestart met het
actieprogramma “Stop de overvaller/ High Impact Targets” om het aantal delicten
met een hoge impact (overvallen, straatroven en woninginbraken) terug te
brengen. Enerzijds gaat het om de aanpak van recent aangehouden en uit
detentie komende overvallers. Anderzijds gaat het om personen die in de
afgelopen jaren meerdere keren verdachte zijn geweest van High Impact delicten.
Bij elkaar zijn dat ongeveer 600 personen.
Deze ruim 600 personen vormen de HIT lijst. Het is zeer aannemelijk dat deze
groep (zonder ingrijpen) opnieuw in de fout zal gaan. Deze ruim 600 personen
krijgen in het Veiligheidshuis een persoonsgerichte aanpak met een
systeemgerichte benadering, dat wil zeggen dat er ook gekeken wordt naar de
ouders, broertjes en zusjes en/of jeugdgroep waarbinnen deze persoon
functioneert. Er wordt een integraal plan van aanpak gemaakt, waarin de
noodzakelijke interventies staan beschreven. Per individu kan dat variëren van
een aanpak die gericht is op hulpverlening, tot een aanpak die gericht is op
controleren en in de gaten houden van deze personen. Uiteindelijke doelstelling is
dat de recidive onder deze doelgroep zal teruglopen, waardoor het aantal high
impact delicten zal dalen. Naast deze persoonsgerichte aanpak, blijft het OM
stevig investeren in de opsporing en vervolging van overvallers. Het ontnemen
van hun voordeel, het leggen van conservatoir beslag en de aandacht voor het
slachtoffer, zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
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In januari werden in een studentenwoning aan de Groene Hilledijk drie
studenten beroofd, nadat zij thuiskwamen van een avond stappen. Niet alleen
werden zij beroofd van hun spullen, hen werd ook de stuipen op het lijf
gejaagd. Na uitgebreid onderzoek, waarbij onder meer camerabeelden werden
uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht, konden vier verdachten
worden aangehouden. In november werd de zaak tegen deze vier jonge
mannen inhoudelijk behandeld. Tegen hen werd tot 10 jaar celstraf geëist. De
strafeis werd berekend op basis van een landelijke richtlijn en viel stevig uit
vanwege verschillende strafverzwarende omstandigheden, zoals dreigen met
een wapen en bedreiging met de dood. De rechtbank legde gevangenisstraffen
tot 7 jaar op.

Voor overvallen worden zware eisen gesteld, en overigens ook opgelegd.
In november werd de zaak behandeld tegen een man die wordt verdacht van
drie gewelddadige overvallen in het begin van 2011. Daarin speelde een
bijzonder DNA spoor een rol. De overvallen vonden kort na elkaar plaats,
binnen een periode van drie weken, en het vermoeden bestond dat ze door
één persoon waren gepleegd. Verschillende sporen en herkenningen, onder
meer nadat beelden waren getoond in het programma Opsporing Verzocht,
leidden tot de aanhouding van de 31-jarige Rotterdammer. Bij een van de
overvallen was een alarm systeem met DNA-spray in werking gesteld,
waardoor de overvaller werd besproeid met synthetisch DNA. Dit werd na de
aanhouding aangetroffen op de capuchon van een trui van de verdachte. De
rechtbank oordeelde dat de kans dat er een onterechte DNA-match optreedt
verwaarloosbaar klein tot nihil is en achtte de overval mede daarom wettig en
overtuigend bewezen. Tegen de man werd 5 jaar en tbs geëist, en de
rechtbank vonniste conform.
In 2011 zijn 429 overvallen gepleegd in deze regio. Dit jaar is dat aantal gedaald
naar 389. De aanpak van overvallen en overvallers wordt volgend jaar
voortgezet.
Zorgwekkend is de toename van het aantal straatroven en woninginbraken. Op
beide typen misdrijven wordt nu extra geïnvesteerd. Opvallend is bij straatroven
de jeugdige leeftijd van zowel slachtoffers als aangehouden verdachten. Vooral
nieuwe modellen van mobiele telefoons zijn het doelwit. Er wordt onderzoek
gedaan
naar
het
voorkomen
van
valse
aangiften.
Zedenzaken: impact op slachtoffers en omgeving
Een groot aantal officieren van justitie heeft in 2012 een cursus gevolgd op het
gebied van zedenzaken. Dit om de specifieke kennis en vaardigheden
(bijvoorbeeld in de bejegening van een slachtoffer/aangever) in deze zaken
verder uit te breiden. Vrijwel alle zedenzaken worden overigens behandeld door
gespecialiseerde zedenofficieren- en secretarissen.
Tot nu toe was de zedentaak decentraal georganiseerd bij de politieregio’s. Met
de komst van de Nationale Politie zal de zedentaak centraal worden
georganiseerd, juist omdat deze zaken een gespecialiseerde professionele aanpak
vragen. Vooruitlopend hierop zal het parket in 2013 een centrale aansturing en
prioritering van door de politie te behandelen zedenzaken ontwikkelen. In het
verlengde daarvan worden ook de monitoring van en de sturing op de voorraad
en doorlooptijd van zedenzaken van het parket zelf verder ontwikkeld.
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Soms spelen zedenzaken zich af op bijvoorbeeld scholen of (sport)verenigingen.
Dit soort zaken brengt de nodige onrust te weeg bij die scholen, verenigingen,
ouders en andere betrokkenen.
In februari wordt een trainer van een softbalploeg aangehouden. Hij wordt
ervan verdacht een 14-jarige pupil en een meisje dat bij een andere ploeg
speelt, te hebben misbruikt. In samenwerking met de nationale bond KNBSB
organiseert de vereniging waar de man trainde een informatieavond voor
ouders en meisjes omdat niet uitgesloten kan worden dat er meer slachtoffers
zijn. De man wordt uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 6
maanden voorwaardelijk, en met een lange proeftijd van 5 jaar. Niet alleen het
misbruik wordt bewezen geacht, ook het zogenoemde grooming, het via
bijvoorbeeld internet iemand onder de 16 bewegen tot een ontmoeting met als
doel seksuele handelingen uit te voeren.
Met name bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten is al veel ervaring met het
organiseren van voorlichting, al dan niet in de vorm van bijeenkomsten, bij
scholen of in buurten waar maatschappelijke onrust door een dergelijke zaak is
ontstaan. Waar nodig is op deze bijeenkomsten ook een officier van justitie
aanwezig. In 2012 werden in onze regio vijf van deze bijeenkomsten
georganiseerd. Door het beantwoorden van vragen van ouders en andere
betrokkenen hopen we te kunnen bijdragen aan het verminderen van de –zeer
begrijpelijke- gevoelens van onrust en onzekerheid en een toelichting te kunnen
geven op het strafproces.
In 2012 zijn in totaal 494 verdachten van zedenzaken ingestroomd bij het
OM. Dat is vergelijkbaar met de instroom van vorig jaar. Bij deze zedenzaken
ging het om 154 minderjarige slachtoffers. Voor wat betreft kinderpornografie
zijn in 2012 40 zaken binnengekomen.
Verkeer
De medewerkers van het Openbaar Ministerie zitten dichtbij de politie en
monitoren de verkeerszaken vanaf het moment vlak nadat er iets is gebeurd.
Daardoor kunnen de ervaren parketsecretarissen en officier van justitie bij twijfel
beslissen over de inzet van de verkeersrecherche. Niet bij alle zaken is het nodig
dat de verkeersrecherche het tot in detail uitzoekt, er wordt steeds een afweging
gemaakt of dat nodig is zodat er capaciteit beschikbaar blijft om zo veel mogelijk
zaken snel en adequaat op te lossen en eventuele verdachten op te sporen.
Dit jaar is er veel vooruitgang geboekt bij het snel afdoen van verkeerszaken.
Eerder waren er soms zaken van twee jaar oud waar nog een beslissing in moest
worden genomen. In 2012 zijn een aantal extra werkdagen ingelast waarop deze
buffer door collega’s van politie en OM kon worden weggewerkt, zodat de politie
meteen aan actuele zaken kan werken.
Daarna is extra aandacht besteedt aan artikel 6 wvw zaken, het veroorzaken van
een verkeersongeval met dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.
Deze zaken hebben een grote impact op de betrokkenen en we vinden het
belangrijk dat verdachten en slachtoffers snel duidelijkheid krijgen. Omdat dit in
het verleden niet altijd lukte, mede vanwege een gebrek aan zittingscapaciteit, is
een start gemaakt om die zaken die zich daar voor lenen met een OM
strafbeschikking (een werkstraf of geldboete) af te doen. Zo kan een groot deel
van deze zaken sneller maar toch zorgvuldig naar alle partijen worden afgedaan.
Naast de extra aandacht die er is voor de afdoening van verkeerszaken, blijft de
politie natuurlijk investeren in de handhaving. Dit is belangrijk om het aantal
ernstige ongelukken, dat nog steeds fors is, terug te dringen en in ieder geval
niet op te laten lopen.
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In 2012 zijn er een aantal verkeerszaken behandeld die de aandacht hebben
getrokken. In januari de behandelde de Rotterdamse rechtbank de zaak tegen
een jongeman die op de N59 zou hebben geprobeerd zelfmoord te plegen door
zijn auto op een tegemoetkomende auto te sturen. De man raakte zelf niet
ernstig gewond maar voor de families van de vier inzittenden had dit ongeval
rampzalige gevolgen. Twee gezinnen verloren hun zoons. Een vader overleed, de
vader van het andere gezin raakte ernstig gewond. De rechtbank legde 10 jaar
cel op voor doodslag en poging doodslag.
Ook aan de man die werd verdacht van een dodelijk verkeersongeval op de
Pleinweg werd doodslag ten laste gelegd. Bij het ongeval overleed een zesjarig
jongetje dat op een oversteekplaats werd aangereden door een automobilist die
veel te hard door rood reed. De rechtbank legde drie jaar gevangenisstraf op.
Ook in een lopend onderzoek, dat vermoedelijk in 2013 op zitting zal worden
behandeld, wordt doodslag ten laste gelegd. In deze zaak werd een fietser op een
oversteekplaats in Capelle aan den IJssel aangereden door een auto die veel te
hard reed en door rood. Deze aanrijding heeft helaas ook fatale gevolgen gehad
voor de fietser.
Bij al deze zaken wordt ook nauw samengewerkt met het Nederlands Forensisch
Instituut, waarbij telkens weer blijkt dat de Rotterdamse technische
ongevallendienst zeer nauwkeurig onderzoek doet: De resultaten worden telkens
bevestigd door het NFI. Hierbij worden ook nieuwe technieken gebruikt zoals
snelheidsberekeningen aan de hand van camerabeelden.
Cold cases
In Rotterdam werkt het cold case team van de politie aan het zogeheten
prostitutieproject. Alle zaken in Nederland – zowel opgelost als onopgelost waarin het slachtoffer bekend stond als een prostituee worden bekeken door het
team op mogelijke verbanden. De zes onopgeloste zaken van vermoorde
Rotterdamse prostituees zijn tactisch en forensisch opnieuw in onderzoek
genomen. In een van de zaken zal een DNA verwantschapsonderzoek worden
uitgevoerd, hetgeen betekent dat het daderspoor zal worden vergeleken met de
in de databank van het NFI opgenomen sporen met als doel een mogelijke
verwant van de dader op te sporen.
In 2012 heeft de politie op een bijzondere manier aandacht gevraagd voor de
vermissing van de Bulgaarse Monika Tanova. Die verdween op 30 december
2010 in Rotterdam in het niets. Met een speciale website werd de hulp van het
publiek gevraagd. En dat ging niet alleen om tips, maar mensen konden ook
scenario’s indienen. Helaas leidden alle acties niet tot een oplossing.
Naast het behandelen van de cold cases zelf heeft het Cold Case team van de
politie onder leiding van de cold-caseofficier de coördinatie van vermissingen op
zich genomen. Vermissingen vragen om (extra) aandacht van zowel de politie als
het OM. Eén op de vijf vermissingen is een urgente vermissing. Onder een
urgente vermissing wordt verstaan een vermissing die vanuit het onrustwekkende
karakter onmiddellijke opsporingsacties ondernomen dienen te worden. De eerste
vierentwintig uur na de vermissing zijn cruciaal. Alle reden dus om van aanvang
aan serieus naar een vermissing te kijken. In de afgelopen maanden zijn alle
meldingen van vermissingen in de systemen opnieuw nagelopen.
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Het Rotterdamse Cold Case Team heeft in 2012 in drie cold cases verdachten
aangehouden.
In 2012 werd duidelijk dat een man uit Libanon aangemerkt kon worden als de
verdachte van de moord op een 29-jarige vrouw in haar woning aan de
Straatweg in 1992. Nieuw onderzoek van in de woning aangetroffen DNAmateriaal leidde uiteindelijk tot een match met de Libanees. Die woont
inmiddels weer in Libanon. Er is een uitleveringsverzoek gedaan.
Ondermijning
Van alle criminaliteit in onze samenleving vraagt criminaliteit met een
ondermijnend karakter veel aandacht. Het gaat dan om zware criminaliteit, al dan
niet in georganiseerd verband gepleegd. Te denken valt aan vastgoedfraude,
mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, handel in hard drugs, cybercrime en
wapenhandel. Er zijn vaak geen direct aanwijsbare of zichtbare slachtoffers
waardoor er zelden aangifte wordt gedaan. Toch heeft deze vorm van criminaliteit
een grote impact omdat het ontwrichtend werkt binnen onze democratische
rechtsstaat.

In de politieregio Zuid-Holland-Zuid werkten OM, politie en het bestuur in het
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum RIEC samen in een pilot waarbij het
accent lag op het herkennen van de zogenoemde overige uitbuiting.
Gezamenlijk werd gekeken welke barrières nodig zijn om uitbuiting, een vorm
van mensenhandel, tegen te gaan in de uitzendbranche en de Chinese horeca.
Tot strafrechtelijke onderzoeken leidde de pilot niet, maar wel leverde het veel
informatie op over het voorkomen van deze vorm van mensenhandel. En
meestal kon juist door het gezamenlijk bespreken van casussen, snel een eind
aan mogelijke uitbuitingssituaties gemaakt worden. De resultaten van deze en
andere zogenoemde proeftuinen worden in de reguliere werkwijzen van OM,
politie en bestuur betrokken.

Aanpak Criminele samenwerkingsverbanden
Het OM heeft zich tot doel gesteld om in 2014 een verdubbeling (=72) van het
aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden t.o.v. 2009 te bereiken.
Het Arrondissementsparket Rotterdam is goed op weg om die verdubbeling in
2014 daadwerkelijk te realiseren. Zo hebben we in 2012 goede resultaten
behaald om criminelen te dwarsbomen en op te sporen die zich met
ondermijnende criminaliteit bezig houden. Dit gebeurt ook in samenwerking met
andere overheidspartners, de zogenoemde integrale aanpak. Het merendeel van
de
samenwerkingsverbanden
houdt
zich
bezig
met
drugshandel.
Ook is het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in internationale samenwerking bij
de opsporing. Onderzoeksteams met leden uit meerdere landen (zogenaamde
Joint Investigation Teams) werken gezamenlijk aan de aanpak van criminele
samenwerkingsverbanden onder andere door meer informatie te delen en deze
beter te analyseren. De intensivering van de integrale en internationale
samenwerking komt tevens tot uiting in de toename van het aantal
rechtshulpverzoeken uit het buitenland. Door deze informatie ook beter te
benutten op strategisch niveau kunnen de criminaliteitsbeelden in onze regio
verder worden gecompleteerd.

12

Het afgelopen jaar zijn vanuit het buitenland justitiële rechtshulpverzoeken
binnen gekomen in ongeveer 220 onderzoeken. De complexiteit van deze
verzoeken neemt nog steeds toe. Er is in 41 zaken door het buitenland verzocht
de strafvervolging over te nemen. Verder is in 17 WOTS-zaken verzocht een
buitenlands vonnis om te zetten naar een Nederlands vonnis en is in een 16-tal
zaken de uitlevering van verdachten aan het buitenland verzocht.
De toenemende internationale samenwerking bij de criminaliteitsbestrijding
komt voorts duidelijk naar voren wanneer door verschillende landen wordt
samengewerkt in het kader van een JIT (joint investigation team). Rotterdam
heeft dit jaar geparticipeerd in een JIT met België en Frankrijk. Het onderzoek
richtte zich op een zogenoemd 'callcenter'. In Rotterdam werden via een
bepaald telefoonnummer bestellingen voor het leveren van drugs aangenomen,
koeriers brachten vervolgens de verdovende middelen naar België en Frankrijk
en leverden de verdovende middelen af aan de gebruikers. Uiteindelijk zijn in
dit onderzoek een viertal verdachten aangehouden en overgeleverd naar
Frankrijk ter berechting.

Programma Integere Haven
De Rotterdamse haven is en blijft een belangrijk economisch knooppunt voor
onze regio en voor heel Nederland. Ook voor criminelen die zich bezig houden
met de handel en smokkel van verboden goederen is de haven een interessant
gebied. Er is al veel geïnvesteerd in de veiligheid in het havengebied en in het
terugdringen van de criminaliteit die zich hier manifesteert.
Naast de onderzoeken die gericht zijn op het onderscheppen van ladingen
verdovende middelen en het berechten van de criminelen die zich hier mee bezig
houden, is in 2012 ook gestart met een andere benadering van deze
problematiek. Dit is het project met de titel Integere Haven Rotterdam waarbij
het OM Rotterdam de leiding heeft.
In juli van dit jaar werd in de Rotterdamse haven 188 kilogram cocaïne
aangetroffen in sporttassen die waren geplaatst tussen een lading cacaobonen
afkomstig uit Panama. In dit onderzoek zijn tien verdachten aangehouden,
waaronder vijf havenmedewerkers. De havenmedewerkers worden ervan
verdacht dat zij de cocaïne uit de container hebben gehaald en buiten het
terrein hebben gebracht, zodat de cocaïne kon worden overgedragen aan de
afnemer (een zogenaamde rip-off deal). De inbeslaggenomen cocaïne had een
waarde van ruim zes miljoen Euro en is vernietigd.
Het doel van het project is om zo veel mogelijk met partners en private partijen
in de haven samen te werken omdat alleen gezamenlijk het doel van een
Integere Haven kan worden bereikt. In het kader van dit project is de
samenwerking met de Zeehavenpolitie en de Douane reeds geïntensiveerd.
Binnen dit project wordt bezien hoe iedereen die werkzaam is binnen de haven
zich nog meer bewust kan worden gemaakt van de aantrekkingskracht die de
haven heeft op criminelen en wat dit betekent voor hun beroepsgroep. Inmiddels
is gestart met een aantal expertmeetings waaraan verschillende beroepsgroepen
en deskundigen deelnemen. Het doel is: nieuwe ideeën en kennis opdoen voor de
aanpak van georganiseerde criminele groeperingen die gebruik maken van de
infrastructuur van de haven.
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HARC
Het HARC team heeft in 2012 weer een aantal grote cocaïnevangsten gedaan. In
totaal zijn 46 verdachten (39 in 2011) voorgeleid. In totaal zijn bij alle acties
3.651 kg cocaïne (5800 kg in 2011), 6.699 kg marihuana (3000 kg in 2011)
in beslag genomen en vernietigd met een totale waarde van ca. € 161 mln.
Cybercrime
Een van de nationale prioriteiten van politie en justitie is de aanpak van
cybercrime. Cybercrime omvat hacken van systemen of van individuele
computers. Het omvat ook financiële fraude, zoals bancaire fraude (phishing),
skimming en online oplichting.
Een in het oog springend voorbeeld uit 2012 is het onderzoek naar de hack of
poging tot hack van een groot containerbedrijf, waarbij deze persoon tevens
bleek te worden verdacht van het hacken van een levensmiddelengroothandel,
van een aantal individuele online oplichtingen, en van het massaal verzamelen
van bankrekeningnummers. De voorlopige hechtenis van de verdachte in die
zaak is geschorst in afwachting van voltooiing van het onderzoek.

Een andere opvallende zaak is die van een persoon tegen wie meer dan 200
fraudemeldingen zijn gedaan bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, LMIO.
Het LMIO is een vorm van publiek-private samenwerking waarin onder meer
Marktplaats participeert. De analyses van het LMIO zijn gecompleteerd door
tactisch en technisch onderzoek door de Rotterdamse recherche, onder meer naar
IP-adressen. Dit veelomvattende onderzoek heeft geresulteerd in de aanhouding
van enkele verdachten en diverse huiszoekingen.
Zoals uit deze voorbeelden al blijkt, is in een regio met veel inwoners en veel
bedrijvigheid de aanpak van cybercrime belangrijk. Het afgelopen jaar zijn 11
onderzoeken op dit gebied aangevangen. Deze zijn soms veelomvattend.
Daarnaast heeft ook het Rotterdamse parket veel geïnvesteerd in landelijke
samenwerking en publiek-private samenwerking. Op een terrein als dat van de
cybercrime is landelijke samenwerking en samenwerking met het publiek en
bedrijfsleven absoluut noodzakelijk.
Afpakken: Today is payday
Het OM en de Politie Rotterdam gaan structureel meer wederrechtelijk verkregen
vermogen afpakken. Belangrijk is dat uiteindelijk iedere medewerker meedoet en
het project Afpakken (gestart eind 2011) helpt daarbij. In 2012 is er een
afpakdesk opgericht die proactief adviseert, bijstaat en workshops voor alle
medewerkers organiseert. Er zijn zgn. “offensieve acties” georganiseerd om
zoveel mogelijk crimineel vermogen af te pakken. Voor deze acties hebben het
OM en politie de samenwerking versterkt met diverse ketenpartners (CJIB,
Belastingdienst en Douane). De maatschappelijke zichtbaarheid is groot.
Daarnaast zijn politie en OM begonnen met gezamenlijke registratie van
waardebeslag, waardoor cijfers betrouwbaarder worden en er beter kan worden
gestuurd op de zaakvoortgang.
De eerste offensieve acties werpen hun vruchten af: Vigor (‘daadkracht’) is
gericht op patsers (onverklaarbaar vermogen) en heeft in het centrum van
Rotterdam veel geld en motorvoertuigen zoals een Porsche Panamera
opgeleverd. Met de actie Payday worden executeerbare vonnissen geïnd.
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In 2013 bouwen we hierop door met nieuwe offensieve acties, cursussen voor alle
medewerkers, heldere werkwijzen, zichtbaarheid in social media, een versterkt
registratiesysteem, en een organisatie die weet waar het geld te halen is.
In 2011 werd in strafzaken voor een zeer groot bedrag beslag gelegd, namelijk
bijna 14 miljoen euro. Daarmee is het geld nog niet daadwerkelijk ook
,,afgepakt”. In 2012 is zeer veel geïnvesteerd in het ook daadwerkelijk
incasseren. In 2012 was het incassoresultaat (waarde die bij veroordeling
daadwerkelijk is afgepakt van eerdere beslagzaken) € 6,5 mln. Daarmee werd de
doelstelling van zo’n 4 miljoen ruimschoots behaald.
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Expertisecentrum Medische Zaken
Het Expertisecentrum Medische Zaken (EMZ) ondersteunt landelijk de medische
officieren en parketsecretarissen bij de afweging of een mogelijk gemaakte
(vermijdbare) fout ook een vermoeden oplevert dat een strafbaar feit is
gepleegd, met andere woorden of de fout ook strafrechtelijk verwijtbaar is. De
officier van het expertisecentrum is daarnaast ook als zaaksofficier betrokken bij
lopende grotere onderzoeken in het land. Daarnaast geeft het EMZ advies in
zaken waarin opsporing en zorg elkaar raken over de wijze waarop de gewenste
informatie van de zorgverlener kan worden verkregen voor het strafrechtelijk
onderzoek (kindermishandeling, huiselijk geweld e.d.).
In 2012 zijn bij het EMZ in totaal 122 overlijdens (t.o.v. 92 in 2011) gemeld
waarbij het een niet natuurlijke dood betrof waarbij sprake was van een causaal
verband met de medische behandeling. Van deze overlijdens waren 52 afkomstig
uit de eigen regio, de overige 70 waren van andere parketten afkomstig.
Opvallend is de toename in het aantal gemelde tegenspraakzaken uit het land,
waarbij het medisch expertiseteam wordt ingeschakeld om genomen of te nemen
beslissingen te toetsen. In totaal is het EMZ in 2012 betrokken geweest bij 113
openstaande en/of lopende tegenspraakzaken.
In het jaar 2013 zullen in ieder geval twee van deze zaken op zitting
behandeld worden. Dit betreft de zaak tegen de neuroloog in het
arrondissement Almelo en de zaak tegen een gynaecoloog werkzaam als
cosmetisch chirurg in het arrondissement Den Haag.

Op 16 februari 2012 organiseerde het EMZ samen met de KNMG het symposium
“Komt een agent bij de dokter”. Tijdens dit symposium werd aandacht besteed
aan de verschillende rollen (als getuige/als verdachte) waarin een zorgverlener te
maken kan krijgen met politie of justitie.
Naast bovengenoemde onderwerpen behoort het indienen van vorderingen tot
verlenging van de Tbs-maatregel en behandelen van de TBS zaken ter zitting en
het indienen van de verzoeken in het kader van de BOPZ tot de taken van het
EMZ. Het betrof voor het jaar 2012: 152 TBS-verlengingen en 3548 aanvragen
BOPZ.
Op 31 juli 2012 heeft het Europese Hof EHRM een uitspraak gedaan die
ingrijpende gevolgen kan hebben voor lopende TBS-zaken. De uitspraak komt
erop neer dat in alle al lopende maatregelen bekeken moet worden of
gemotiveerd is dat de maatregel is opgelegd vanwege een misdrijf met gevaar
voor personen. In januari is de landelijke inventarisatie klaar.
Het arrest heeft ertoe geleid dat in twee Rotterdamse TBS-zaken en één Dordtse
TBS-zaak de TBS werd beëindigd. Tegen deze zaken is door het OM appèl
aangetekend.
In 2013 zal er door het EMZ verder worden geïnvesteerd in de kennis van
zorgverleners over de materie van een (niet) natuurlijke dood en het medisch
beroepsgeheim. Binnen het OM landelijk zal een evaluatie van de medische
portefeuille bij de parketten worden uitgevoerd. Daarbij zal onder andere het
aspect van de beschikbaarheid van benodigde kennis, expertise en capaciteit
binnen de Nationale Politie voor het doen van opsporingsonderzoek bij medische
zaken worden meegenomen.

16

Arrondissementsparket Rotterdam in cijfers (per 31-12 2012)

Resultaten misdrijven

2010

2011

2012

Totaal instroom verdachten misdrijven
speerpunten misdrijven
Overvallen (incl. woningovervallen)
Straatroven
Woninginbraken
Jeugd
Huiselijk geweld
Zeden
Kinderporno
Geweld tegen politie en publieke functies
Kindermishandeling

22927

25697

23267

135
337
270
4055
1743
522
47
854
210

157
375
339
3815
1796
505
41
1128
191

185
408
315
2999
1994
494
40
619
155

Totaal instroom verdachten overtredingen

18516

21722

7927
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