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Maatschappelijke resultaten

Lokale veelvoorkomende
criminaliteit / ZSM
• De betekenisvolle afdoening staat centraal.
• Evaluatie pilots ZSM en rechtsbijstand.
• Verder investeren in de kwaliteit van ons werk.

In 2015 heeft het OM samen met de ketenpartners, politie, reclasseringsorganisaties
(3RO), Slachtofferhulp Nederland (SHN) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
verder gewerkt aan het inrichten van de ZSM-werkwijze. In die werkwijze worden
strafzaken met betrekking tot veelvoorkomende criminaliteit (VVC) betekenisvol,
zorgvuldig en zo mogelijk snel afgehandeld. De interventie dient een passende
afdoening te zijn, het slachtoffer moet recht worden gedaan en de sanctie dient
toegesneden te zijn op de persoon van de dader en de ernst van het delict.

Aanpak en rol van het OM
De essentie van de ZSM-werkwijze is dat alle ketenpartners
gelijktijdig aan de zaak werken op dezelfde locatie. Ten behoeve
van de te nemen afdoeningsbeslissing door het OM leveren de
partners de relevante informatie direct aan de ‘ZSM-tafel’ aan.
Deze informatie (over het strafbare feit, de persoon van de verdachte en over de impact op het slachtoffer) stelt de officier van
justitie in staat om een afdoeningsbeslissing op maat te nemen.
Dat kan een sepotbeslissing zijn, eventueel met voorwaarden
voor niet-vervolging, een transactie of strafbeschikking. De officier
van justitie kan ook beslissen om de zaak aan de rechter voor
te leggen. In toenemende mate wordt de ZSM-werkwijze in de
werkomgeving Interventies geïntegreerd. Op termijn kunnen
strafzaken op de regioparketten nog op twee manieren instromen:
VVC-zaken stromen uitsluitend in via de ZSM-werkwijze, onderdeel van de werkomgeving Interventies, terwijl in de werkomgeving
Onderzoeken de overige strafzaken worden opgepakt.
In het hoofdstuk ‘Organisatieontwikkeling OM2020’ is meer te
lezen over de werkomgeving Interventies en over de andere
werkomgevingen binnen het OM.

Doelstelling en resultaten
In 2015 is de ZSM-werkwijze verder ontwikkeld van een nieuwe
manier van werken bij veel voorkomende criminaliteit tot een

landelijke en ketenbreed beschreven en gedragen werkwijze
die onderdeel is van de reguliere werkwijze van het OM en in de
keten. Inmiddels voldoen alle regio’s in grote lijnen aan de norm
dat alle daarvoor in aanmerking komende (VVC) zaken instromen
op de ZSM-locatie.
In 2015 is – met de ketenpartners – gewerkt aan verdere proces
harmonisering. In toenemende mate is sprake van een uniforme
werkwijze. Deze uniformiteit is voor het OM een randvoorwaarde
om binnen de strafrechtsketen betrouwbaar en consistent haar
magistratelijke rol te kunnen vervullen. Daarnaast is uniformiteit
van belang om de noodzakelijke informatievoorziening voor
de strafrechtsketen te kunnen realiseren.
Rechtsbijstand
Goede rechtsbescherming voor verdachten is essentieel in de
ZSM-werkwijze. In 2015 zijn de pilots rechtsbijstand geëvalueerd.
Advocaten, verdachten en het OM zijn positief over de aanwezigheid van de advocaat op ZSM. Op welke wijze de rechtsbijstand
binnen ZSM vorm wordt gegeven is momenteel onderwerp
van overleg tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), politie en OM. Voorop
staat dat de ZSM-werkwijze vergezeld moet gaan van adequate
rechtsbijstand aan verdachten.
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Fooienpot

Daarnaast is in 2015 voorzien in rechtsbijstand bij grootschalige
evenementen, zoals Lowlands en dance evenementen. Politie en
OM doen daar strafzaken ter plaatse – zo mogelijk direct – af,
buiten de ZSM-locatie. Vaak betreffen het opiumwetdelicten die
met een transactie of strafbeschikking zijn afgedaan. Evaluatie
van deze werkwijze volgt in mei 2016 en zal worden meegenomen
in de inrichting van rechtsbijstand op ZSM.
Kwaliteit
In januari 2015 verscheen het rapport ‘Beschikt en gewogen’
waarin de procureur-generaal bij de Hoge Raad onderzocht op
welke wijze het OM de strafbeschikkingen toepast. De constateringen en aanbevelingen in het rapport hebben geleid tot een
aantal maatregelen die moeten zorgen voor een kwalitatief betere
dossieropbouw in VVC-zaken, betere informatievoorziening naar
verdachte (en slachtoffer), betere vastlegging van de schuld
vaststelling in het (digitale) dossier en – voorafgaand aan een
afdoening met directe betaling – bijstand door een advocaat.
Verder wordt geïnvesteerd in contextgerichter werken. Dat betekent
dat het OM intensiever kijkt naar de omstandigheden waaronder
het feit is gepleegd en welke betekenisvolle interventie het meest
recht doet aan slachtoffer, delict en dader.
In het kader van het ‘Kwaliteitsplan OM-politie’ werken duo’s van
ervaren politie- en OM- medewerkers in de basispolitieteams aan
verbetering van de kwaliteit van (met name) de VVC- zaken en

In januari wordt bij een inbraak in de kringloopwinkel
in Spijkenisse de fooienpot gestolen. Voor dit feit
houdt de politie een dakloze man aan. Een verdachte
die, zo omschrijft de officier van justitie in april op
zitting “al bijna vijftig jaar actief was als crimineel”
en een strafblad met ongeveer evenzoveel pagina’s.
Het feit dat de verdachte doof is, maar geen gebarentaal kent, zorgt op zitting voor een uitdaging. De rechter typt daarom alles wat wordt gezegd ook in zijn
computer, zodat de verdachte dit via de beeldschermen
kan volgen. De rechter vindt met de officier dat
eerdere straffen en pogingen tot hulpverlening
onvoldoende effect hebben gehad en legt hem een
ISD-maatregel op. Dat betekent dat hij twee jaar vast
blijft zitten, in die periode wordt intensieve zorg en
behandeling aangeboden.

lichte HIC-zaken. Speerpunten zijn de verbetering van het aangifteproces, screening van de aangiften op zaken die moeten worden
opgepakt, het opmaken van een kwalitatief goed proces-verbaal
en kennis van strafvorderlijke bevoegdheden. De duo’s worden
daarbij ondersteund door Bureaus Ketensamenwerking in alle
regio’s. Problemen en gevonden ‘best practices’ worden daar
ingebracht en besproken.

Column ZSM De man met de hamer tegenkomen
“Midden op straat staat een man met een hamer woest op een
personenauto in te slaan!!” Het was een behoorlijk alarmerende
melding, waar twee politiebussen met inhoud uiteraard direct
op af gingen. Ter plaatse, vlak voor de ingang van een supermarkt, stond een klemgereden auto, waarvan de koplampen
en voorruit aan gruzelementen waren geslagen.
De eigenaar van het vernielde voertuig wees naar de dader,
een paar meter verderop. Hij leek bepaald geen woesteling,
maar een kalm manspersoon, die zich gewillig overgaf. Op de
grond naast hem lag een hamer en die werd, net als hij,
door het bevoegd gezag meegenomen naar het bureau.
Tijdens zijn verhoor kwam naar voren wat de verdachte had
bezield. Hij deed uit de doeken hoe hij een reparatie aan de
verwarming van zijn garagebedrijf had willen laten uitvoeren.
De ingehuurde klusjesman – het latere slachtoffer – had driehonderd euro van hem meegekregen om materialen te kopen,
maar keerde nimmer terug. En ook na herhaaldelijk aandringen had de garagehouder zijn voorschot niet terug gekregen.
Met deze agressieve uitspatting tot gevolg. De klusjesman
werd naar een plek gelokt, klemgereden en voor een laatste
maal om het geld gevraagd. Toen dat wederom uitbleef,
sneuvelden de auto-onderdelen.

Maar een burger mag in zo’n civiel geschil natuurlijk niet het
recht in eigen hand nemen. Zulk wangedrag op de openbare
weg zorgt bovendien voor grote onrust bij argeloze voorbij
gangers. Tijdens mijn piket bedacht ik welke ZSM-reactie
passend en geboden zou zijn. Ik gaf het dossier in handen van
onze schaderegelaar met de bepaling, dat de garagehouder
de beschadigde bolide binnen afzienbare tijd weer in zijn
oorspronkelijke staat terug
moest brengen. De nalatige
klusjesman zou zijn gerepareerde auto vervolgens bij de
werkplaats van de verdachte
op kunnen halen. Hij kreeg
daarvoor wel een rekening
gepresenteerd, die hij direct
moest voldoen. Eentje van
driehonderd euro, om precies
te zijn.
Maurice van Heemst
Deze column verscheen eerder
in het huis-aan-huisblad
De Havenloods.

