‘Ik denk dat snelheid
juist een onderdeel van
kwaliteit is’

‘ZSM is veel te duur ….’

																Vijf misverstanden over de nieuwe werkwijze

De “eerste hulp bij onveiligheid” is duur, slokt capaciteit
voor grote strafzaken op en is een aantasting van de
arbeidsomstandigheden. Chris van Dam weerspreekt
vijf misverstanden over ZSM. ‘Kijk eens naar wat de
samenleving anno 2013 van ons vraagt!’
het LP of een andere landelijke club. We zullen
De komende twee jaar is plaatsvervangend
hoofdofficier van justitie Chris van Dam vrijge als OM geen geld meer over houden om op ie
der parket ook nog een derde stroom – nu
steld om de ZSM-werkwijze landelijk te im
veelal de loopzaken – te verwerken.
plementeren. Hij richt zich met name op de
uniformiteit van de werkwijze. Want de plan
ning is dat vanaf 1 juli alle ZSM-vestingen ze ZSM is naar mijn stellige overtuiging uiteinde
lijk goedkoper, omdat we de zaken die niet af
ven dagen, veertien uur per dag open zijn en
gerond zijn weigeren, maar ook bijvoorbeeld
er altijd een officier van justitie aanwezig is.
omdat nagenoeg alle zaken betekend binnen
Dát ZSM er is, is nu breed bekend. Maar over
komen. We kunnen ongelooflijk veel wachttijd
het wat en waarom heersen nog veel misver
uit ons proces snijden en we realiseren ons
standen. De belangrijkste:
vaak niet hoeveel tijd en geld we alleen al kwijt
zijn aan zaken die niks liggen te doen.
1. ZSM is te duur
'Juist omdat we moeten bezuinigen wordt ZSM
Iedereen die zegt dat ZSM duur is moet zich
hét werkproces voor tachtig of negentig pro
afvragen wat het ‘oude’ systeem kost. Elke
cent van onze zaken. Het andere deel gaat om
OM’er weet dat strafzaken te lang bleven lig
verdachten uit grotere onderzoeken of specia
gen. Het WODC heeft eens uitgerekend dat
listische zaken die direct naar de onderzoeks
kant van een parket toevloeien. Of naar het FP, voor een gemiddelde zaak tien tot vijftien
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maanden nodig is. Vaak zijn dan verdachten
niet voorhanden, waardoor extra administra
tieve handelingen én kosten moesten worden
gemaakt. We nemen strafzaken op in admini
stratieve systemen, ongeacht de vraag of we
die zaken wel of niet willen hebben. Daar komt
de officier soms pas de avond vóór de zitting
aan de keukentafel achter. Juist door met dit
nieuwe systeem aan de voorkant, bij binnen
komst van zaken een beslissing te nemen, is
een capaciteits- en kwaliteitsslag gemaakt.
Door aan de voorkant van ons proces gebruik
te maken van de wet OM-afdoening, zal het
aantal zaken dat gedagvaard wordt fors afne
men. Arrondissementsofficieren zullen minder
vaak op een politierechterzitting (PR) staan. De
ZSM-PR’en die er wel zijn zullen veelal gedaan
worden door de assistent-officieren die zelf
daarop hun zaken hebben gedagvaard. Ik zie
dat nu al in de praktijk gebeuren, in Limburg, in
Oost-Nederland. Minder dagvaarden is overi
gens geen doel van ZSM, wel een logisch effect.'

2. Door ZSM is er minder
aandacht voor de zware en
complexe zaken
'Daar geloof ik nou helemaal niets van. De
meeste regio’s organiseren een toegewijd
ZSM-team dat het gros van de diensten invult.
Zo’n team – van administratief medewerker

tot en met coördinerend ZSM-officier – be
staat meestal uit zo’n vijftig mensen. Dan
houd je gemiddeld genomen nog tweehon
derd OM’ers over die ander werk kunnen
doen. Inclusief de zware zaken. En dan zou je
ook nog eens de berekening moeten maken
hoeveel mensen er nu, in onze afdelingen
standaardzaken en administratie met de min
der zware en complexe zaken bezig zijn. Zal
me niet verbazen als dat er meer zijn.
Ik heb wel eens de indruk dat er een ander
sentiment achter dit argument zit. Een ge
voel, met name bij officieren, dat ZSM hen
professioneel minder te bieden heeft. Het
klinkt wat verheven, maar ik ben bij het OM
gekomen om vooral de samenleving ten dien
ste te zijn. Primair is mijn kompas: wat kan ik
voor de buitenwereld betekenen. Daarom
vraag ik al mijn collega’s binnen het OM: kijk
nog eens in de scheer- of make-up-spiegel
en stel jezelf de vraag: ben je bij het OM ge
komen primair voor je eigen of ook voor een
maatschappelijke behoefte?
Op dit moment vraagt de samenleving om
versnelling en kwaliteit aan de voorkant. Dat
eisen we zelf ook als we in het ziekenhuis ko
men, als we bij de klantenservice van wille
keurig welk bedrijf aankloppen, als we bij de
balie van een overheidsinstantie staan.
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Allemaal zeer herkenbaar. Als wij als OM’ers
alleen maar als medisch specialist in onze
eigen specialistische praktijk willen spelen en
niet de verantwoordelijkheid willen nemen
om de EHBO te bemannen, dan tonen we ge
zamenlijk te weinig verantwoordelijkheid.'

3. ZSM is alleen gericht op snel
zaken afdoen, daardoor is er
geen oog voor kwaliteit
'Ik begrijp de kritiek, maar ZSM gaat ook heel
erg over kwaliteit. Minister Opstelten heeft de
ambitie uitgesproken dat in het gros van de
eenvoudige strafzaken binnen dertig dagen een
afdoeningsbeslissing is genomen. Daar moet
ZSM zeker aan bijdragen. Maar als het alleen
maar om snelheid zou gaan, dan hadden we
het misschien wel heel anders aan moeten
pakken. Bijvoorbeeld door het CVOM enorm uit
te breiden. ZSM gaat uitdrukkelijk ook over
kwaliteit.
In ZSM-verband komt dan vaak het begrip ‘se
lectiviteit’ tevoorschijn. Wat daar in de kern
mee bedoeld wordt is dat iedere zaak op z’n ei
gen merites, in z’n eigen context wordt beoor
deeld. Niet bij een winkeldiefstel alleen maar
kijken wat BOS-Polaris zegt, maar vooral kij
ken naar deze verdachte, deze zaak. Dat is bij
250.000 strafzaken per jaar wel bijzonder am
bitieus. Maar om dat goed te kunnen doen heb
je alle ketenpartners nodig, direct aan tafel.
Dat is kwaliteitsimpuls 1. Verder heb je de be
trokkenheid van onze zwaarste professional
nodig: de arrondissementsofficier. Inclusief zijn
of haar zittings- en onderzoekservaring.
Kwaliteitsimpuls 2. En je hebt een aantal ZSMprofessionals nodig die een gereedschapskist
vol met adequate, snelle afdoening beheersen,
ook buiten het strafrecht. Kwaliteitsimpuls 3.

dat de buitenwereld moeite heeft om het on
derscheid tussen ZSM en al langer bestaande
fenomenen zoals snelrecht rond Oud en
Nieuw te maken. Het draagt ook in de media
bij aan het beeld dat het OM ten koste van de
rechten van verdachten versnelt. Ook collega’s
binnen het OM hebben die vrees, vinden het
van belang dat we bepaalde minimum-garan
ties in ere houden. Ik vind dat we máximumgaranties is ere moeten houden. Juist omdat
de wet OM-afdoening ons zoveel mogelijkhe
den biedt, moeten we de advocatuur uitnodi
gen optimaal onze tegenspreker te willen zijn.
Door hen zoveel mogelijk te betrekken bij het
verdere ontwerp van ZSM, maar ook bij de af
doening van concrete strafzaken. Als OM heb
ben we in eerste instantie de verantwoorde
lijkheid genomen om ZSM uit de grond te
trekken, vooral samen met de politie. We zijn
nu zo ver dat we niet verder kunnen zonder de
betrokkenheid van vele andere partners,
waaronder de advocatuur.
Het ZSM-proces is verre van af: we zijn pas
net begonnen aan de verdere doorontwikke
ling. We zullen als OM moeten luisteren naar
de terechte wensen van de advocatuur, de ad
vocatuur zal ook zelf verantwoordelijkheid
moeten nemen voor die veranderende samen
leving. Inmiddels ligt er een intrigerend rap
port van de commissie Wladimiroff waarin ik
heel veel initiatief en verantwoordelijkheid aan
de zijde van de advocatuur lees. Meer ingesto
ken vanuit Salduz en aanstaande wetgeving
over de aanwezigheid van de advocaat bij het
politieverhoor. Maar vol betekenis voor ZSM.'

5. ZSM is een hype

'Dat dacht ik in het begin zelf ook, maar nu
geloof ik dat niet meer. Ook gezien de reacties
van de ketenpartners hoe ze met ZSM
Ik denk overigens dat soms snelheid een be
omgaan. ZSM wordt dé werkwijze van het OM
langrijk onderdeel van kwaliteit is. Wordt een
voor alle veelvoorkomende criminaliteit. Het
zaak er echt beter van als deze maanden bij het OM zal straks nog maar twee werksystemen
OM ligt te wachten op een beoordeling? We zul kennen: de haalzaken (strafzaken waar onder
len in de snelheid vast een keer een juridisch
zoek naar wordt gedaan) en ZSM. ZSMdetail missen, maar de pedagogische waarde
medewerkers vinden de interactie met de
van onze reacties zal er niet onder lijden.'
keten op de ZSM-locaties fantastisch. Als we
terug zouden gaan naar hoe we het deden
verliezen we al dat enthousiasme.
4. ZSM is een aantasting van de
Het is de focus verleggen naar wat er van ons
rechten van verdachten
gevraagd wordt door de samenleving. Het zal
'Ik hoor veel kritiek vanuit de advocatuur dat
veel begrip opleveren. Burgers zijn blij als ze
ZSM een inbreuk op de rechten van verdach
ook ’s avonds kunnen bellen om geholpen te
ten maakt. Met name de parate executie, het
worden. Dat ben ik namelijk zelf ook.'
direct mensen laten pinnen binnen de geslo
tenheid van een politiebureau, leidt tot veel
kritiek. Maar ook het niet beschikbaar zijn van Tekst: Thea van der Geest
Foto: ZorginBeeld / Frank Muller
voldoende dossierinformatie. Verder merk je
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Onbegrijpelijk
De motieven van de cokeslikker

Het nieuwe justitieel complex op
Schiphol staat wat verloren in de
polder, ingeklemd tussen de
startbaan en de A4. Binnen deze
muren komt alles bij elkaar:
vreemdelingenbewaring, IND, huis
van bewaring, marechaussee,
rechtbank. Deze naar pas gelegd
tapijt ruikende justitiefabriek ademt
efficiency. Een van de lopende
banden produceert uitspraken
tegen bolletjesslikkers. Meneer W.
is de vierde vanochtend; een forse
man, gepakt met meer dan een kilo
cocaïne in zijn buik. Het motief,
zoals altijd eigenlijk: geld.
"Op zich is het wel opvallend", zegt
de rechter. "U woont hier in
Nederland. U hebt een eigen bedrijf
in computeronderdelen. Dat loopt
niet goed, want het is crisis. En dan
maakt een keuze die ik niet kan
begrijpen. U wordt een aanbod
gedaan, en u zegt dat u het tot het
laatste moment niet wilde doen.
Maar uiteindelijk doet u het toch.
Waarom? Je gaat toch niet een feit
plegen waar 12 jaar op staat en
waar mensen zichzelf soms mee de
dood injagen?"
"Ik zit nu twee maanden in een cel
en ik denk er ook vaak over na",
zegt meneer W. "Hoe kon ik dit in
godsnaam doen? Ik heb er onwijs
veel spijt van. U ziet mij hier nooit
meer terug. Ik word er elke dag
mee gestraft."

"En als u vrijkomt ook nog", wrijft
de rechter in. "Dan bent u iemand
die is veroordeeld vanwege het
smokkelen van een kilo coke. Als je
met dit soort types in zee gaat… Het
zijn boeven. Het interesseert ze
geen moer of u hier nu zit, of dat u
in het vliegtuig sterft."
"Ja", zegt de verdachte, "dat weet ik
nu ook".
De rechter houdt demonstratief het
reclasseringsrapport omhoog. "U
heeft een blanco strafblad. En in dit
rapport staan alle kruisjes links.
Dat is opvallend. Dat is een man die
niet zoveel problemen heeft. Ik zie
hier mensen tegenover me die
zitten te huilen. Ze hebben geen
werk, hun kinderen hebben honger.
Geen werk op Aruba of Curaçao, dat
is geen feest. Ze zitten de hele dag
op een autoband. Maar u bent een
man met een driekamer-appartement en een bedrijfje. Ik begrijp het
gewoon niet."
Meneer W. vertelt hoe hij uiteindelijk zwichtte. Dat was toen hij op de
Antillen een vuurwapen zag
bungelen in het jasje van een van
zijn opdrachtgevers. Toen besloot
hij door te zetten. Op dit moment
terugkrabbelen, wat zou er dan met
hem gebeuren? In de rij voor de
incheckbalie en bij de douane dacht
hij de hele tijd dat hij in de gaten

werd gehouden, en tijdens de vlucht
naar Amsterdam dacht hij maar één
ding: als ik maar niet doodga.
"Ik vind meneer geen typische
bolletjesslikker", zegt officier van
justitie. "Ik wil het daarom anders
doen dan normaal." In plaats van
de acht maanden onvoorwaardelijk
die de richtlijn voorschrijft, eist ze
acht maanden voorwaardelijk met
aftrek van het voorarrest van 67
dagen, plus een meldplicht bij de
reclassering.
"Bij een atypische verdachte hoort
een atypische straf", vindt ook de
rechter. "Maar welke? Wie treft het
grootste verwijt? De sloeber die
geen andere keus had, of iemand
die massa's alternatieven had zoals
u? Ik vind eigenlijk het laatste. Ik
vind de officier buitengewoon
coulant, en moet ik dat nu volgen?
Daar staat tegenover dat een straf
ook zin moet hebben. En ik zie niet
in wat het voor zin zou hebben om u
acht maanden op te leggen." Hij
volgt de eis van de officier.
"Vaarwel, zou ik zeggen. Niet tot
ziens", zegt de rechter.
En, als de verdachte de deur achter
zich heeft gesloten: "Wij produceren voortdurend maatpakken aan
de lopende band".
Tekst: Lars Kuipers
Illustratie: Guusje Kaayk
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