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onderwerp Aanvulling op beslissing op bezwaar d.d. 18 februari 2015

Geachte heer Strijker,

Met dit schr[ven herzie ik gedeeltelijk de beoordeling van m|n eerdere beslissing op
bezwaar d.d. 18 februari 2015. Tevens vul ik hiermee de eerdere duiding van de
dataset aan.

Herziening beoordeling
De derde volzin van de slotalinea onder het kopje 'beoordeling' van het besluit vervang
ik door het navolgende: Na ampel beraad heb ik de overuvegingen van de commissie
ten aanzien van het verstrekken van BOSZ gegevens tot de mijne gemaakt.

Nadere duiding BOSZ
Binnen de keten politie en Openbaar Ministerie (OM) is het zaaksvolgsysteem BOSZ
ontwikkeld (Betere Opsporing door Sturing op Zaken). Sinds I aprt2012 zijn alle
voormalige politiekorpsen hierop aangesloten. Vanaf apnl2014 zijn ook de
arrondissementsparketten aangesloten. BOSZ is een zaaksvolgsysteem waarmee
werkzaamheden met betrekking tot opsporingsonderzoeken gevolgd kunnen worden
door politie en OM. Het BOSZ-systeem geeft de politie en OM zicht op de keuzes die
worden gemaakt gelet op de opsporings- en vervolgactiviteiten in individuele zaken.
De gemaakte keuzes (welke zaken worden aangepakt en welke niet) vloeien voort uit
de Aanwijzing voor de opsporing (te raadplegen op OM.nl) en vastgestelde landelijke
en/of lokale prioriteiten.

lk hecht er nogmaals aan te benadrukken dat BOSZ een zaaksvolgsysteem is. Op
zichzelf beschouwd en zonder nadere analyse van de individuele zaken,leveren deze
gegevens geen accuraat beeld over (de afhandeling van specifieke) categorieën
strafbare feiten/feitcodes. BOSZ is een aanvulling op de Basisvoorziening Handhaving
(BVH). BVH is het systeem van de politie waarin de processen verbaalworden
opgeslagen. De misdaadcijfers zoals door de politie gepubliceerd komen voornamelijk
uit dit systeem. BOSZ voorziet in een extra modaliteit; namelijk zicht op de werkstroom
en monitoring van de afhandeling van individuele zaken. Concreet; op welke wijze de
aangifte van een strafbaar feit wordt behandeld en in welk stadium een onderzoek zich
bevindt. BOSZ is uitsluitend een stuurinstrument voor het monitoren en registeren van
kernbeslissingen binnen het proces opsporing. Het is dus geen
managementinformatiesysteem of bedoeld om prestaties van de politie te meten.
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Werking BOSZ
De in BVH opgenomen aangiftes worden op basis van vastgestelde parameters,
geautomatiseãrd overgezetÁaar de werkbakken in BOSZ.1 BOSZ voegt aan de
aangiftes vervolgens (geautomatiseerd vanuit het feitencomplex) de zwaarste
delictcode uit BVH toe. Bijlage I bevat de legenda van de delictcodes. De zwaarste
delictcode wordt in BOSZ vervolgens niet meer aangepast (BVH is immers het
bronbestand). Dit houdt in dat van de vermelde delictcodes in bijgevoegd bestand niet
zonder meer kan worden aangenomen dat het ook feitelijk om betreffend delict gaat.

Er kan sprake zijn van een poging tot dat delict of - na het verrichten van onderzoek -

een ander (lichter) delict. Het komt dan ook veelvuldig voor dat uiteindelijk voor een
ander (lichter) delict een dossier wordt ingezonden aan het Openbaar Ministerie (OM)

en dat er door het OM dus wordt vervolgd voor een lichter feit.

Een voorbeeld: iemand stelt dat er met een voertuig op een ander voertuig is
ingereden. Betrokkene doet daarvan aangifte en de opsteller van de aangifte kan

daaraan (in afnemende ernst) de volgende strafbare feiten koppelen: (poging tot)
moord c.q. doodslag, poging tot (zware) mishandeling, maar ook vernieling van/aan
auto. ln dit concrete gevalwordt primair moord/doodslag geregistreerd, tenvijl later uit
de feitelijke toedracht'slechts' vernieling blijkt. Omdat de kwalificatie moord/doodslag
niet kan worden aangepast (immers, BVH is het brondocument), blijft die delictcode in

BOSZ staan. Het feitelijke delict is enkel te achterhalen door ieder dossier afzonderlijk
te bekijken en daar een samenvatting van te maken. Pas dan zouden conclusies
getrokken kunnen worden over toegekende statussen in samenhang met het incident
en het strafbare feit. Gelet hierop schetst de gevraagde informatie niet in alle gevallen

een valide beeld van het strafbare feit, wel van de afhandeling van het betreffende
onderzoek.

Toelichting Kolommen
Hierna wordt ingegaan op de negen hiernavolgende statussen die in de kolom status
zijn opgenomen.

Case Screening
Nadat van de aangifte van het strafbare feit proces-verbaal is opgemaakt wordt de
aangifte in de BVH geregistreerd. BOSZ bekijkt dagelijks welke nieuwe aangiften er in
de BVH zijn toegevoegd en maakt daarvan geautomatiseerd een registratie aan. Deze
krijgt de status Case Screening. De case screener beoordeelt of deze zaken voor
verdere opsporing in aanmerking komen. Daarbijwordt uitgegaan van de eerder
genoemde Aanwijzing voor de opsporing van het OM. Van alle delicten die wel in
aanmerking komen voor opsporing wordt een onderzoeksdossier aangemaakt. Deze
krijgt de status lntake. De overige zaken krijgen dan de status Afgewezen.

Afgewezen
lndien zaken niet voor nader onderzoek in aanmerking komen, wijst de case screener
de zaak af. lndien er later binnen die registratie een nieuwe aangifte of verdachte in de
BVH wordt toegevoegd, wordt deze automatisch opnieuw aan de betreffende case
screener aangeboden. Het zal u opvallen in de nu openbaargemaakte gegevens dat
de status afgewezen relatief gezien hoog is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat in onderzoeksdossiers te weinig opsporingsindicaties aanwezig zijn.

1 
De aangifte is vaak de start van een onderzoeksdossier, maar er zijn ook andere startpunten van een

onderzoeksdossier, zoals ambtshalve processen-verbaal in bijvoorbeeld het geval van lijkvinding.
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lntake
Alle onderzoeksdossiers die niet zijn afgewezen krijgen de status lntake. Deze komen
in aanmerking voor verder onderzoek. lntake leidt in de regel tot toewijzing van het
onderzoek aan een medewerker. ln de andere gevallen wordt besloten tot voortijdige
beëindiging.

V oo rtij d i g /v roegtijd ig be ë i n d ig d
lndien er mogelijkheden tot opsporing aanwezig zijn, maar er geen capaciteit is en ook
niet binnen afzienbare tijd beschikbaar komt, kan de politie aan onderzoeksdossiers
deze status toekennen mits er geen verdachte bekend is. lndien er nog wel verdachten
aanwezig zijn, dient het OM akkoord te gaan, alvorens het onderzoek wordt gestaakt
en de status voortijdig/vroegtijdig beëindigd wordt toegekend.

Toegewezen
Bij toewijzing wordt een onderzoeksdossier toegewezen aan een medewerker (de
'dossiereigenaar'). Op het moment dat de dossiereigenaar start met de behandeling
krijgt het onderzoeksdossier de status in behandeling.

In behandeling
Dit is de categorie onderzoeksdossiers waarin feitelijk opsporingsonderzoek
plaatsvindt.

Ter beoordeling
Eenvoudig weergegeven leidt beoordeling tot inzending naar het OM of tot de status
afgerond, dan wel inactief of terug naar de status intake (voor verder onderzoek).

Afgerond
lndien alle opsporingshandelingen zijn verricht of er geen opsporingsindicaties meer
aanwezig zijn, krijgt het onderzoeksdossier de status afgerond.

lnactief
Onderzoeksdossiers die een of meer verdachten hebben met de status gesignaleerd
en waarin verder niet meer wordt opgespoord, krijgen de (tijdelijke) status lnactief. Ook
wordt deze status gebruikt voor onderzoeken waarin niet meer actief wordt
opgespoord, maar waarin nog wel gewacht wordt op uitkomsten van bijvoorbeeld
forensisch onderzoek. Ook de zogenaamde 'cold cases' krijgen deze status.

Gemeente
Als laatste een opmerking over de kolom Gemeente. ln deze kolom is de gemeente
opgenomen waar het delict (vermoedelijk) is gepleegd. Dit kan ook een
gemeente/plaats buiten Nederland zijn, omdat een burger nu eenmaal aangifte in
Nederland kan doen van bepaalde feiten gepleegd in het buitenland (Denk daarbij
onder andere aan aangiften ten behoeve van de reisverzekering bij diefstal/vermissing
in het buitenland). Het kan ook zijn dat onbekend is binnen welke gemeentegrens het
delict is gepleegd of dat het delict is gepleegd in bijvoorbeeld een autobus tijdens een
bepaald reistraject. ln dat geval is 'onbekend' genoteerd of bijvoorbeeld de vermelding
van de buslijn.
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Ten slotte
BOSZ is een intern zaaksvolgsysteem en daarmee absoluut ongeschikt om als basis
te dienen voor een beoordeling van de atwikkeling van aang¡ftes.
Hoogachtend,

(

mr G.L.
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862
863
860
810
840
870
B.20
830
850
872
873
874
470
420
430
c60
F12
F550
F551
F552
F530
F533
F522
F521
F527
F5292
F540
F541
F542
F543
F544

Legenda van del¡ctcodes zoals ook vermeld op de eerste pagina van
de dataset:

DIEFSTAL VAN FIETS GEVOLGD DOOR GEWELD
DI EFSTAL VAN BROMFI ETS/SNORFI ETS GEVOLG D DOOR
DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO GEVOLGD DOOR GEWELD
DIEFSTAL (OOK BRAAK) UITruANAF PERSONENAUTO GE
ZAKKEN ROLLERIJÆASSEN ROLLERI J GEVOLGD DOOR G EW
STRAATROOF
INBRAAKWONING GEVOLGD DOOR GEWELD
DTEFSTAL tN/UtT WONTNG GEVOLGD DOOR GEWELD (GE
WI NKELDI EFSTAL GEVOLGD DOOR GEWELD
OVERVAL IN WONING
OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN
OVERVAL OP GELDI NSTELLI NG/-LOPER
DI EFSTAL VAN PERSON ENAUTO
INBRAAKWONING
DTEFSTAL tN/UtT WONTNG (GEEN BRAAK)
Dierenmishandeling
OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN PERSONEN
EENVOUDIGE MISHANDELING
ZWARE MISHANDELING
OVERIGEN MISHANDELING
Bedreiging
Stalking
Aanranding
Verkrachting
SEXUEEL MISBRUIK KINDEREN (GEEN INCEST)
Kinderprostitutie
DOODSLAG/MOORD
Euthanasie
OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
ILLEGALE ABORTUS
BEHULPZAAM BIJ ZELFMOORD
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