Nr.
1

Inzagepartij

Hst / paragraaf

Te corrigeren tekst

Argumentatie / onderbouwing van uw

(eerste…laatste woord)

reactie

Openbaar

(..) bericht ik u dat het

Ministerie (vanuit

College van procureurs-

brief reactie op

generaal hierin geen

wederhoor d.d.

feitelijke onjuistheden heeft

06-04-2020)

aangetroffen. Wel wil ik u

Reactie Inspectie
Aangepast in paragraaf 1.4.4.

vragen om in de tekst op te
nemen dat aan het
Openbaar Ministerie slechts
een deel van het concept is
voorgelegd is voorgelegd in
het kader van wederhoor.
1
2

Politie
Politie

Samenvatting, blz.

Slachtoffers krijgen … willen

Indien het slachtoffer bedenktijd wil

5

doen.

(feitelijk onjuist)

Samenvatting, blz.

Wanneer … melding af.

en geen ambtshalve opsporing wordt ingesteld

5
3

Politie

Aangepast.
Aangepast.

(niet compleet; feitelijk onjuist)

Samenvatting, blz.

Na de … de

Voor de volledigheid: De politie kan ook direct

5

zedenrechercheur.

een onderzoek starten i.s.m. het OM op basis

Aangepast.

van alleen een melding of op basis van een
informatief gesprek. Denk hierbij aan acute
zaak, bv 'man uit de bosjes'. (Niet compleet;
feitelijk onjuist)
4

Politie

Samenvatting, blz.

Over het … elkaar aan.

5

Kan de Inspectie meer inzicht geven in hoe, en

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

in welke mate de behoeften op elkaar
aansluiten?

In paragraaf 3.2 van het rapport staan de behoeften en
verwachtingen van de slachtoffers beschreven. Een
sprekend voorbeeld over de aansluiting tussen opdracht en
behoefte/verwachting, is dat slachtoffers willen weten hoe
het verdere proces eruitziet en dat de zedenrechercheur
hen hierover voorlicht.

5

Politie

Samenvatting, blz.

Anderzijds schuilt …

Bij voorkeur gaan gecertificeerde

6

beroepsdeformatie optreedt.

zedenrechercheurs eens in de vijf jaar een half

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

jaar stage lopen op een afdeling binnen de

De Inspectie zag dat de politie deze intentie heeft in een

opsporing, zodat (tactische)

groter geheel aan interventies met het oog op

opsporingsmogelijkheden en vernieuwingen

professionalisering van het personeel. De Inspectie vernam

kunnen worden geleerd. Hierbij worden vooraf

dat de beoogde uitwisseling tussen teams nog niet volledig

leerdoelen gesteld. De Politie-instructie Zeden

is ingebed en heeft niet onderzocht in hoeverre dit van

biedt de mogelijkheid om medewerkers uit

invloed is op beroepsdeformatie. Daarom is dit niet

andere onderdelen bij Team Zeden stage te

opgenomen in het rapport.

laten lopen. Uitwisseling tussen medewerkers
Zeden en medewerkers vanuit de overige
opsporing heeft dan een dubbele werking in het
verhogen van opsporingskennis binnen de
Teams Zeden enerzijds en het goed
gedetailleerd uitvoeren van verhoren in de
overige opsporing anderzijds. Dat is iets waar
we in de toekomst verder mee aan de slag gaan
(niet compleet).
6

Politie

Samenvatting, blz.

Slachtoffers kijken … de

Kan er meer onderbouwing worden gegeven aan

6

zedenrechercheurs.

‘over het algemeen’; is dat bijna iedereen die is

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

geïnterviewd, driekwart of anders? Hoe

Elk slachtoffer vertelde over zowel positieve als negatieve

vertaalde zich dat in de interviews?

punten rondom hun contact met de zedenrechercheurs. Het
is daarmee niet mogelijk om hieraan cijfermatig
uitdrukking te geven. Wel is het zo dat in hun eindoordeel
de meeste slachtoffers overall positief terugkeken op het
contact met de zedenrechercheurs.

7

Politie

1.4.3, blz. 11

Niet van … opname

Zedenpolitie is zich bewust van de noodzaak om

gemaakt.

auditieve opnames te maken. Echter men had in
de onderzoeksperiode te maken met een aantal

Aangepast.
Voor volledigheid toelichting in voetnoot opgenomen.

storingen.
8
9
10

Politie
Politie
Politie

2.0, blz. 13
2.0, blz. 13
2.2, blz. 14

Slachtoffers krijgen … willen

Indien het slachtoffer bedenktijd wil (feitelijk

doen.

onjuist).

Wanneer slachtoffers …

En geen ambtshalve opsporing wordt ingesteld

melding af.

(niet compleet; feitelijk onjuist).

In het … wordt opgenomen.

Waar ambtshalve vervolging staat moet staan
opsporing en vervolging. In dezelfde zin staat
“moet”, dat is niet het geval. Het soort info dat
verstrekt wordt is afhankelijk van de casus. Als
het bijv gaat om een incident dat een jaar
eerder heeft plaatsgevonden, wordt niet op een
FMO ingegaan. (feitelijk onjuist)

Aangepast (idem opmerking 1).
Aangepast (idem opmerking 3).
Aangepast.

11

Politie

2.2, blz. 14

De zedenrechercheurs …

Ter aanvulling : Na de Hoornse Zedenzaak is

sprake komen.

door het LPZKK in alle Teams Zeden de

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

presentatie gegeven over "Het slachtoffer in
Zedenzaken". Inhoud: Vooral korte informatieve
gesprekken voeren (geen gevoel 2x aangifte
doen), het slachtoffer verhaal laten doen en niet
direct allerlei vragen stellen, benoemen
slachtofferrechten, beloftes nakomen,
voorkomen secundaire victimisatie. Dit was in de
periode april 2018 tm juli 2018, einde
onderzoeksperiode J&V. In de HZZ worden de
nieuwe zedenrechercheurs ook in bovenstaande
opgeleid. Op de landelijke Zedendag november
2018 hebben landelijk zeden OVJ Eva Kwakman
en Yet van Mastrigt (Politie) samen presentatie
verzorgd, genaamd: Puntjes op de ï, waarbij dit
alles nog een keer is herhaald. Medio 2018 is het
korps gestart met een dagdeel
'slachtofferrechten' voor de executieve collega's
waaronder ook zedenrechercheurs. Vanaf
november 2019 tot medio maart 2020 zijn 8
studiedagen voor zedenrechercheurs
georganiseerd waar Iva Bicanic, coördinator
Centrum Seksueel Geweld, twee uur college
heeft gegeven over 'slachtoffers van seksueel
misbruik'. Hiermee is niet gezegd dat alles goed
gaat, maar de aanbevelingen uit het rapport
Hoornse Zedenzaak zijn ter harte genomen en
er is vanaf het voorjaar 2018 (nog) meer
aandacht voor.
12

Politie

2.2, blz. 14

De zedenrechercheurs … te

Niet exact de goede volgorde. Na de opening en

vertellen.

mededelingen wordt het slachtoffer uitgenodigd

Aangepast.

(globaal of in grote lijnen) te vertellen wat er is
gebeurd. Daarna volgt ook nog uitleg over
slachtofferrechten etc. (feitelijk onjuist)
13

Politie

2.2, blz. 15

Het verloop … zaak af.

Waar ambtshalve staat, moet staan opsporing
en vervolging (feitelijk onjuist)

Aangepast.

14

Politie

2.3, blz. 16

Indien het … zaak af.

De politie sluit de zaak af na overleg met OM

Aangepast.

over ambtshalve opsporing en vervolging
(feitelijk onjuist)
15

Politie

3.2, blz. 20

Tegelijk zijn … de

Hier blijft open staan in welke mate dit zich

slachtoffers.

verhoudt tot de positieve feedback van de
slachtoffers. Is dat te duiden?

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.
Elk slachtoffer vertelde over zowel positieve als negatieve
punten rondom hun contact met de zedenrechercheurs. Het
is daarmee niet mogelijk om hier cijfermatig uitdrukking
aan te geven. Wel is het zo dat in hun eindoordeel de
meeste slachtoffers overall positief terugkeken op het
contact met de zedenrechercheurs. De negatieve punten
zijn vrijwel allemaal te herleiden tot de drie
frictiemomenten, zoals in het rapport beschreven.

16

Politie

3.3, blz. 21

De Inspectie … te doen.

Om deze constatering te kunnen duiden en om

Betreft de hele alinea, vierde

er van te kunnen leren hebben we behoefte aan

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

alinea van boven.

voorbeelden. Waar/wanneer begeven

Enkele voorbeelden zijn: dat zedenrechercheurs tegen

zedenrechercheurs zich buiten de grenzen van

slachtoffers zeggen dat zij moeten beseffen dat het proces

het informeren over mogelijkheden en komen ze

lang duurt en dat ze het gebeurde dan nog niet kunnen

in het gebied van onmogelijkheden?

afsluiten; dat het in hun geval gaat om een één-op-één
zaak en dat die moeilijk te bewijzen is; jouw woord tegen
het zijne; dat de verdachte kan ontkennen/liegen maar dat
het slachtoffer de waarheid moet spreken (en daarvoor
vervolgd kan worden); dat de directe omgeving van het
slachtoffer bevraagd kan worden en dat de omgeving van
het slachtoffer dan ook weet wat er gebeurd is; dat het
emotioneel zwaar is en dat het slachtoffer dat wellicht niet
aan kan.

17

Politie

3.3, blz 22

Ook nemen … laten horen.

Kan hier een duiding worden toegevoegd hoe

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

vaak dit aangetroffen is. Is hier sprake van
uitzonderingen of regel?

Dit blijkt zowel uit interviews met zedenrechercheurs als
met slachtoffers. Gezien de aard van de data kunnen er
echter geen uitspraken worden gedaan over kwantitatieve
duidingen.

18

Politie

3.3, blz. 22

Wanneer een … niet

Tenzij het OM besluit tot ambtshalve opsporing

voortgezet.

en vervolging. (feitelijk onjuist)

Aangepast.

19

Politie

3.3, blz. 23

Tegelijk constateert …

Ter aanvulling: Met J&V - Raad voor

aangewezen zijn. Daardoor

Rechtsbijstand/ advocatuur - SOH - politie wordt

is … mogen verwachten.

op dit moment mogelijkheid onderzocht ieder

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

slachtoffer na informatief gesprek door te
verwijzen naar slachtoffer advocaat, zodat
slachtoffer met advocaat onder meer keuze
wel/geen aangifte kan bespreken.
20

Politie

4.2, blz. 25, 26

Zonder certificering …

Niet gecertificeerde zedenrechercheur mag

gecertificeerde

zelfstandig piket draaien, maar als twee piket

zedenrechercheurs.

hebben (dat is de regel) kan dat wel als één van

Aangepast.

het duo maar gecertificeerd is. (feitelijk onjuist)
21

Politie

4.2, blz. 26

Uit de … blijft liggen.

Graag “sommige’ verwijderen. Een kenmerk van

Aangepast om verwarring te voorkomen, maar geen

een zedenzaak is dat in veel gevallen een

feitelijke onjuistheid.

verdachte (of beter gezegd een person of
interest, het is maar de vraag of aan de

De Inspectie bedoelt hier dat er in zaken een aangifte én

juridische vereisten van een verdachte voldaan

een verdachte is, maar de zaak toch blijft liggen.

kan worden) bekend is.
22

Politie

4.2, blz. 27

Anderzijds schuilt …

Zie opmerking 5.

Zie opmerking 5.

Door de … worden

Hierbij hebben we behoefte aan onderbouwing.

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

benaderd.

Zeker om dit in beleid en praktijk aan te pakken

beroepsdeformatie optreedt.
23

Politie

4.2, blz. 27

is meer duiding en onderbouwing nodig.

Het viel de Inspectie op dat de politie in de interviews
sprak over stereotypen zaken/slachtoffers. Met de zin in
het rapport beoogt de Inspectie te benadrukken dat de
politie er alert op blijft dit niet door te laten klinken in hun
bejegening naar de slachtoffers en in de aanpak van de
zaak.

24

Politie

5.0, blz. 28

Het mag … de slachtoffers.

Hier maken we graag een nuance. Natuurlijk

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

willen we dat zedenrechercheurs aansluiten bij
de behoeften en verwachtingen van de

De Inspectie benadrukt reeds met de toevoeging ‘dat zij

slachtoffers, maar dat is in praktijk een

zich – binnen hun mogelijkheden – inzetten’ dat de

ingewikkelde kwestie. De zedenrechercheur

zedenrechercheurs zoveel als mogelijk trachten aan te

moet immers ook aan waarheidsvinding doen,

sluiten bij de behoeften en verwachtingen van de

wat soms niet altijd in evenwicht is met de

slachtoffers, maar dat het onrealistisch is om te

behoeften en verwachting van het slachtoffer

verwachten dat dit áltijd lukt. Juist ook vanwege hun

(denk aan moeilijke detailvragen m.b.t. de

opdracht gericht op waarheidsvinding.

zaak). Verder is de vraag hoe om te gaan met

het managen van niet-realistische
verwachtingen van slachtoffers? Op dit gebied
hebben we behoefte aan verdere duiding en
voorbeelden.
25

Politie

5.0, blz. 28

De Inspectie .. zaken sturen

De onderbouwing van de conclusie hebben we

– Dit komt .. de zaken.

niet elders in het rapport gezien. Welke invloed

Niet aangepast: geen feitelijke onjuistheid.

heeft aan- of afwezigheid van inhoudelijke

Centraal in de eerdere hoofdstukken staat de bejegening

sturing op het dagelijkse werk en de kwaliteit

van de slachtoffers en de wijze waarop de politie dit doet.

ervan? Graag zouden we hier meer

De slotbeschouwing leent zich voor een ander aspect dat

onderbouwing en duiding willen zien, zodat we

de Inspectie opdeed tijdens dit onderzoek. In veel

dit ook mee kunnen nemen in onze aanpak.

interviews stelden respondenten de sturing op en binnen
de teams (operationeel/tactisch/strategisch) aan de orde
als belangrijke randvoorwaarde om rust en ruimte te
creëren voor het leveren van kwaliteit: omvang van de
caseload, sturing op doorlooptijden, prioritering, zicht op
zaken, zicht op medewerkers en in het verlengde hiervan
de bejegening. Om aan de complexe opgave van het
zedenspecialisme te kunnen voldoen, veronderstelt de
Inspectie dat goede sturing bijdraagt aan de kwaliteit van
het werk dat de medewerkers van de zedenteams moeten
leveren.

26

Politie

5.0, blz. 29

Slachtoffers kijken … de
zedenrechercheurs.

Zie opmerking 6.

Zie opmerking 6.

