
De afgesproken norm voor de behandelingen van zedenzaken is dat 80% van die zaken na 
binnenkomst bij de politie naar het OM is doorgestuurd. Was dat percentage in 2018 nog 66%, uit 
de meest recente cijfers van het ministerie van J en V blijkt dat dat in 2021 (in periode jan-okt) is 
gedaald naar 51%. Is daar een verklaring voor? 

 
Een zedenmisdrijf heeft in de meeste gevallen een enorme impact en een langlopend strafrechtelijk 
onderzoek kan daarbij voor onzekerheid zorgen bij alle betrokkenen in een zedenzaak. Ieder 
slachtoffer heeft daarom recht op een vlotte behandeling en correcte bejegening. De politie streeft 
ernaar om in zedenzaken het dossier in 80% van de zaken uiterlijk binnen 6 maanden na aangifte 
naar het OM in te sturen. Deze doorlooptijd is door de politie en het OM opgesteld (ketennorm) en 
daarin werken we nauw samen. 

  
De laatste twee jaren lukte het de politie echter in slechts 52% van de aangiftes deze doorlooptijd te 
halen. We kunnen veel zedenzaken tegelijk behandelen, maar de laatste jaren is de werkvoorraad 
toegenomen. De aanpak van zedenzaken is complexer en arbeidsintensiever geworden, voornamelijk 
doordat er meer digitale onderzoeksmogelijkheden zijn. En tegelijkertijd zijn de benodigde 
gespecialiseerde zedenrechercheurs (door verschillende oorzaken) niet altijd beschikbaar. Op 
sommige plekken is bijvoorbeeld sprake van een groot verloop, kunnen vacatures soms moeilijk 
gevuld worden of is sprake van ziekteverzuim. 
einddossier met een verdachte dat wordt ingezonden naar het OM (circa 2250 verdachten OM).  
  
 
Hoe lastig is het om dit uit te leggen aan slachtoffers van zedenzaken? Zeker als ze horen dat bv de 
zaken van Marco Borsato en Jeroen Rietbergen versneld worden opgepakt?  

 
Politie en OM hanteren strakke richtlijnen voor prioritering. Dat is nodig, want in zedenzaken is het 
kiezen tussen het ene en het andere leed: Wat moet direct gebeuren en wat kan wachten?  
Zedenrechercheurs zullen ook aan slachtoffers uitleggen dat er een spanningsveld zit tussen het 
werkaanbod en de beschikbare capaciteit. Dat is een heel lastige opgave. 
  
Wat altijd voor gaat zijn spoedhandelingen: Dit betreffen handelingen met betrekking tot de eerste 
opvang van- en hulp bieden aan slachtoffers. Ook het veiligstellen sporen die anders weg zijn, het 
creëren van veiligheid van betrokkenen krijgt voorrang.  
Daarna worden zaken op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat betekent dat de oudste zaak 
voorgaat voor op nieuwe zaken.  
Uitzondering zijn de zaken waarvan het OM beslist dat deze prioriteit krijgen. Bijv zaken waarbij 
jongen kinderen slachtoffer zijn, recidiverisico of maatschappelijke onrust. 
  
 
Over het algemeen lijkt het er op dat de prestaties van de politie op dit vlak afnemen, terwijl er 
juist vanaf 2020 90 fte’s bijkomen als het gaat om zedenrechercheurs? Hoe kan dat? 
Na het schandaal rondom het tv-programma The Voice of Holland, en andere misstanden bij bv 
Ajax of in de politiek is telkens opgeroepen dat slachtoffers van seksuele misdrijven aangifte 
moeten doen. Kunt u dat wel aan, en bent u niet bang dat u de afgesproken norm in nog minder 
zaken kunt halen? 

 
De prestaties van de zedenpolitie zijn moeilijk te meten aan de hand van genoemde cijfers. In de 
afgelopen decennia is juist de professionaliteit flink verbeterd, onder andere met de inrichting van de 
teams zeden, een uitgebreide opleiding en nascholing voor zedenrechercheurs en strenge 
kwaliteitsnormen.  
  



Dat veel slachtoffers en andere betrokkenen langer dan een half jaar moeten wachten op de 
afronding van hun zaak vindt de politie uiterst pijnlijk en zeer onwenselijk. Maar ook voor de 
zedenrechercheurs die in contact staan met de slachtoffers is dit een grote belasting.  

  
Om de doorlooptijden te verkorten wordt in de eenheden waar de druk het hoogst was met tijdelijke 
bijstandsteams gewerkt. Op veel plekken kunnen daardoor werkvoorraden fors worden 
teruggebracht. In totaal werden in 2021 ruim 300 meer zaken afgerond en naar het OM ingezonden 
dan in voorgaande. De aandacht van politie en OM richt zich nu op de plekken waar het nog niet is 
gelukt om die inhaalslag te maken. 
  
Sinds eind 2020 wordt gewerkt aan het op orde krijgen en structureel ophogen van de capaciteit en 
het opleiden van nieuwe zedenrechercheurs. Het uitbreiden van de capaciteit vindt plaats vanuit de 
beschikbare gelden (uit de Motie Klaver) die tot 2023 in delen beschikbaar komt. Dat betekent dat 
politie zich momenteel bezig houdt met werving, screening en opleiding van nieuwe 
zedenrechercheurs en dat kost tijd. Ook zijn de mogelijkheden om nieuwe zedenrechercheurs aan te 
werven beperkt. De capaciteitsproblematiek is namelijk een probleem van de politie breed. De 
tekorten zijn ook aan de orde in andere onderdelen waarin 24/7 paraatheid moet zijn. Het gaat niet 
alleen om het niet kunnen invullen van vacatures van zedenrechercheurs, maar ook om de 
noodzakelijke keuze om vacatures op andere plaatsen in de organisatie in te vullen, zoals in de 
basispolitiezorg. 
  
Daarnaast wordt geïnvesteerd in efficiënter werken en een betere aansluiting bij de behoeften van de 
slachtoffers. We leveren meer maatwerk - bijvoorbeeld met een korter informatief gesprek, of het 
direct opnemen van de aangifte - en zijn daarmee in veel gevallen efficiënter. Ook proberen we 
samen met het OM sneller duidelijkheid te kunnen geven aan slachtoffers, óók en misschien wel juist, 
als door gebrek aan bewijs geen vervolging kan worden ingesteld. Verder kijken we kritisch waar 
meer door rechercheurs alleen kan worden gewerkt, waar dit nu nog standaard met twee 
zedenrechercheurs gebeurt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het (opsporings-
)onderzoek. 
  
We maken niet alleen gebruik van de strafrechtelijke mogelijkheden van opvolging, maar kijken ook 
naar andere maatregelen die zo mogelijk effectiever zijn of beter aansluiten bij de behoeften van 
slachtoffers. In zaken waarin het strafrecht niet mogelijk of wenselijk is, kan bijvoorbeeld 
herstelbemiddeling worden ingezet. Ook hier dus meer maatwerk.  
  
Ondanks deze concrete verbeterslagen zijn de totale werkvoorraden en doorlooptijden ten opzichte 
van een jaar geleden ongeveer gelijk gebleven. Op dit moment zijn in totaal landelijk zo’n 3.350 
onderzoeksdossiers in behandeling waarvan in totaal 808 aangiftes langer dan een half jaar in 
behandeling zijn. Dit is mede een gevolg van de toename van het totale werkaanbod 2021. We 
registreerden in 2021 ruim 900 meer zedenincidenten dan gemiddeld in de jaren daarvoor.  
Opvallend is daarnaast de toename van het aantal geregistreerde incidenten in januari 2022 ten 
opzichte van januari 2021. In 2021 waren dat 937 en in 2022 kwam dat uit op 1359.  
  
Het is goed dat het maatschappelijk debat wordt gevoerd en dat de samenleving met dit thema bezig 
is. Slachtoffers weten de politie te vinden en dat is positief. De grote hoeveelheid zaken die de politie 
in behandeling heeft mag er nooit toe leiden dat slachtoffers geen hulp zoeken. Ieder slachtoffer is 
welkom en we nemen iedere melding serieus. 
 


