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Algemeen 
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Afgegeven Atz'en

337
Gemiddelde leeftijd

38 jaar

Toestemming voor onderzoek

55%

Data tussen  6-7-2021  en 27-10-2021

Man
60%

Vrouw
40%

Ressort aantal zaken

Amsterdam 142

Den Haag 85

Den Bosch 54

Arnhem 34

Leeuwarden 22

Arrondissement aantal zaken

Amsterdam 63

Den Haag 57

Midden-NL 52

Zeeland-W.Brab. 34

Rotterdam 28

Gelderland 23

Noord-Holland 27

Noord-NL 22

Limburg 15

Overijssel 11

Oost-Brabant 5

68% meer Atz'en 

in oktober dan in 

voorgaande maand
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De klant is op de Ratz gewezen door…
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Redenen voor afgifte ATZ*
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• Vaak een combinatie van niet of beperkt zelfredzaam, geen (werkende) 

voorliggende voorziening, feitelijke of juridische complexiteit en mogelijk 

verstrekkende gevolgen

• Soms extra onderbouwing, zoals taal niet machtig, medische situatie, minderjarig, 

immaterieel belang

• Ook de opstelling wederpartij – vaak een overheid – die niet mee wil werken noemt 

men als reden voor een ATZ**. 

Opvallend: mensen zijn soms prima zelfredzaam, maar omdat de wederpartij niet 

tot bewegen in staat is of niet wil meewerken, kan alleen door de hulp van een 

advocaat de boel in beweging gebracht worden. 

*O.b.v. analyse van formulieren van een derde van de afgegeven ATZ’en, en enkele diepte-interviews

** Let op: steekproef is nog klein en dus niet per se representatief
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Wederpartij: type & top 10
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Wederpartij* aantal

OM 44

Politie 40

IND 37

Gemeente 35

CBR 35

onbekend 26

private wederpartij 20

Bewindvoerder (RP) 11

Justis COVOG 10

Schadefonds Geweldsmisdrijven 10

Belastingdienst 10

*Bij meerdere wederpartijen in één zaak zijn die ieder los meegeteld

• De overheid als wederpartij is duidelijk oververtegenwoordigd

• OM/Politie worden vaak door elkaar gebruikt, maar betreffen bijna 
altijd een oproep voor verhoor

• Een private wederpartij is vaak een bewindvoerder of instelling 
voor jeugdzorg
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Meest voorkomende typen zaken

Veelvoorkomende zaken* per wederpartij:

• OM/Politie: vaak oproep voor verhoor

• CBR: vaak intrekking rijbewijs (of voornemen 
daartoe)

• Gemeenten, IND, BD: gevarieerde problematiek

• Civiel: relatief veel zaken tegen bewindvoerders 
en jeugdzorginstellingen

• COVOG: voornemen tot afwijzing VOG

• Schadefonds Geweldsmisdrijven: aanvragen 
voor vergoeding

*O.b.v. analyse van formulieren van een derde van de 

afgegeven ATZ’en

6

B010  Bestuursrecht
S040  Misdrijven, eerste aanleg behandeling enkelvoudige kamer
P090  Curatele / onderbewindstelling
V010  Vreemdelingenrecht
P043  Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
V013  Verblijf gezinsleden
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Omgezet naar TZ

Voornaamste aangegeven 
reden voor omzetten naar TZ is 
het tijdbeslag dat al in de 
zaak is gaan zitten en nog gaat 
zitten
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