
De ZSM of ‘lik-op-stuk’ benadering 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) zet sinds geruime tijd sterk in op een snelle afdoening van strafzaken. 
Dit zou belangrijk zijn als signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. Een dergelijke lik-op-stuk 
benadering zou (potentiele) daders een signaal geven dat bepaald gedrag onaanvaardbaar wordt 
geacht en direct wordt afgestraft en daarbij tevens gevoelens van verontwaardiging in de 
samenleving omtrent hetgeen gebeurd dempen. Het streven naar een snelle afdoening van 
strafzaken werd versterkt door de uitkomsten van het rapport van de Algemene Rekenkamer 
‘Prestaties in de strafrechtketen’ dat op 16 februari 2012 gepubliceerd werd. Uit dit rapport bleek, 
onder andere, dat de schakels opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging in de 
strafrechtketen onvoldoende op elkaar aansluiten en er sprake is van een grote hoeveelheid zaken 
die ongewenst uitstromen. De Minister van Veiligheid en Justitie liet in een reactie op dit rapport 
aan de Tweede Kamer weten zich de kritiek aan te trekken en dat er reeds maatregelen zijn 
genomen om strafzaken doelmatiger af te doen. 
 
Het landelijk programma ZSM is in maart 2011 van start gegaan met het doel om veel voorkomende 
criminaliteit in een vroeg stadium af te handelen. In de ZSM-werkwijze worden strafzaken tegen de 
verdachten al in de fase van het politieverhoor en de inverzekeringstelling zoveel mogelijk afgedaan 
door middel van een transactie of strafbeschikking of worden verdachten gedagvaard voor een 
snelrechtzitting. Niet alleen vindt zo een snelle afdoening plaats, ook wordt hierdoor de 
administratieve last sterk teruggedrongen en wordt het strafrecht waar nodig selectief ingezet: 
wanneer er andere, betere oplossingen zijn dan het strafrecht - zoals bemiddeling - kan daar in een 
vroeg stadium voor gekozen worden. Verder zou een dergelijke aanpak leiden tot een hogere 
effectiviteit van de straf, lagere kosten en een groter gevoel van veiligheid bij burgers. Vanuit het 
OM wordt sterkt ingezet op de ZSM-werkwijze: het streven is om in 2015 in ieder geval twee derde 
van alle eenvoudige stafzaken binnen een maand af te handelen. De ZSM aanpak kent echter niet 
alleen voordelen. Een belangrijk kritiekpunt betreft de vraag of de in acht genomen snelheid en 
efficiency te verenigen is met de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen bij de afdoening 
van strafbare feiten, en met de rechtsbescherming waarop verdachten van (ook lichte) vergrijpen 
moeten kunnen rekenen.  


