Ketennormen voor doorlooptijden
Thema
Overtredingen

Hoger beroep

Ondermijning

Zeden

Ernstige verkeersmisdrijven
(artikel 6 WVW)

Jeugd

Executie

1

Normen
•
OM/NP: met betrekking tot kwaliteit digibon: van 40% OM-afkeur in 1e
instantie nu (2019) naar maximaal 10% OM-afkeur in 1e instantie
binnen 4 jaar of zoveel eerder als mogelijk
•
ZM: Inzendingstermijnen dossier inzake hoger beroep < 4 maanden
•
OM/ZM: Artikel 12 SV: doorlooptijd ontvangst klacht bij Hof- beslissing
1
Hof 90% < 180 dagen (cf. LPR )
•
OM/politie/Bijzondere opsporingsdiensten: Ieder
ondermijningsonderzoek kent een plan van aanpak waarin het beoogde
maatschappelijk effect van de inzet en de beoogde doorlooptijd is
opgenomen.
•
ZM: regierol rechter-commissaris met betrekking tot uitvoeren
onderzoekswensen < 4 mnd (cf. LPR)
•
ZM: Getuigenverhoor (cf. LPR): Getuigen dienen na binnenkomst van het
verzoek, de vordering of de opdracht, door de rechter-commissaris te
worden gehoord binnen een tijdsbestek van uiterlijk:
o 3 maanden, indien de (meerderjarige) verdachte zich in die
zaak in preventieve hechtenis bevindt;
o 4 maanden, indien de (meerderjarige) verdachte zich in die
zaak niet in preventieve hechtenis bevindt
•
politie: 80% van de zedenzaken (m.u.v. Kinderporno) moet binnen 6
maanden na aangifte door de politie naar het OM zijn gestuurd.
•
politie: 80% van de Kinderporno-zaken moet binnen 7 maanden na
binnenkomst bij de regionale teams bestrijding kinderpornografie en
kindersekstoerisme door de politie naar het OM zijn gestuurd.
•
OM: 80% van de zedenzaken moet binnen 6 maanden na ontvangst van
de politie op zitting zijn geweest: waarvan 60 dagen voor de eerste
beoordeling en 4 maanden tot de eerste zitting.
•
ZM: 80% van de zedenzaken krijgt binnen 3 maanden na zitting 1e aanleg
een eindvonnis.
•
Een meerjarenpad (2020: 75%, 2021: 80%, 2022: 85%), waarbij NP, OM
en Rechtspraak de volgende ambitie hebben:
•
NP/OM: 2020: 75% van de artikel 6 WVW-zaken “pleegdatum- zitting 1e
aanleg < 1 jaar
•
OM/ZM: 2020: 75 % van de artikel 6 WVW-zaken zitting 1e aanleg(eind)vonnis < 3 maanden
•
1e verhoor en inzenden PV: 80% in 30 dagen
•
1e verhoor en beslissing OM: 80% in 90 dagen
•
1e verhoor en zitting: 80% in 180 dagen
Zie onderstaande toelichting.
Zie onderstaand schema.

LPR staat voor Landelijk procesreglement ZM/OM. Met het landelijk strafprocesreglement wordt uniformiteit
bewerkstelligd in de wijze van behandeling van strafzaken door de gerechten en het openbaar ministerie, zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep. Deze uniforme werkwijze is overigens van belang voor alle procesdeelnemers.

Sanctiestroom Volwassenen

KPI

Streefnorm

Principale vrijheidsstraf

Start

80% (van de zaken) in 6 maanden

Toezicht bij een voorwaardelijke veroordeling ZM

Zeker
Start

92% in 24 maanden
80% in 45 dagen

Toezicht bij een voorwaardelijk sepot OM

Zeker
Start

95% in 24 maanden
80% in 30 dagen

Toezicht bij schorsing voorlopige hechtenis

Zeker
Start

97% in 24 maanden
80% in 7 dagen

Taakstraf ZM

Zeker
Start

90% in 12 maanden
60% in 6 maanden

Taakstraf OM - transactie

Zeker
Start

95% in 24 maanden
80% in 3 maanden

Taakstraf OM - strafbeschikking

Start

80% in 3 maanden

Geldboete ZM

Start

55% in 12 maanden

Schadevergoedingsmaatregel

Start

65% in 9 maanden

Zeker
Start

90% in 36 maanden
65% in 12 maanden

Ontnemingsmaatregel
(12 maandsperiode)

Jeugd
Korte doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen zijn in 2001 vastgelegd in de zogenoemde
Kalsbeeknormen. Omdat deze normen in onvoldoende zaken worden gehaald zijn met alle
ketenpartners in alle arrondissementen werksessies georganiseerd om de doorlooptijden te
verbeteren. In de regionale sessies zijn vertragende en versnellende factoren geïnventariseerd die van
invloed zijn op de doorlooptijd. In de werksessies werd door de ketenpartners aangegeven de
Kalsbeeknormen en de manier waarop die worden gemeten niet passen bij de huidige werkwijze. De
wijze waarop gehoor gegeven wordt aan dit signaal, treft u in de Aanpak Jeugdcriminaliteit die de
minister voor Rechtsbescherming u nog vóór de zomer toestuurt.

Executie
Het ketenpresteren wordt sinds 2016 jaarlijks inzichtelijk gemaakt in de factsheet Strafrechtketen.
Binnen de tenuitvoerleggingsketen wordt gewerkt met de USB-monitor. Met deze monitor wordt na
een bepaalde periode gekeken wat de status is van een sanctie. Dit maakt per sanctiestroom
inzichtelijk hoe snel de tenuitvoerlegging na strafoplegging is gestart en hoeveel zaken na een langere
periode nog openstaan. Middels een gezamenlijk opgesteld ketenplan werkt de executieketen aan het
verbeteren van de prestaties [1]. Voor het Programma Onvindbaren hebben een aantal concrete
afspraken zijn plek gevonden in de Veiligheidsagenda van de politie.

