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Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 jo, het Besluit van 20juni1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van

23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,
1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen,
readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever
te wenden.

Voorwoord
Voor het WODC is 1994 nu al een veelbewogen jaar. Zo is het WODC per 1januari van
dit jaar intern verzelfstandigd. Na een discussie, die enkele jaren in beslag heeft
genomen, is besloten het WODC en de CDWO te ontvlechten. Binnen het ministerie
van Justitie staat het WODC voortaan weer op eigen benen’ en zal in de toekomst
beleidsmatig op hoofdlijnen worden aangestuurd. Deze interne verzelfstandiging van
het WODC moet gezien worden in het licht van de veranderingen welke het gehele
ministerie, evenals trouwens andere ministeries, doormaakt. In het streven naar
verhoging van de kwaliteit van de overheid wordt momenteel alom gedracht over
mogelijkheden zich tot de kerntaken van de overheid te beperken en in het verlengde
daarvan beleid en uitvoering te scheiden. Binnen het ministerie van Justitie behoort
het WODC tot de eerste verzelfstandigde onderdelen.
De verzelfstandiging heeft vervolgens geleid tot een interne reorganisatie van het
WODC.
Een van de meest vermeldenswaardige wijzigingen is de opheffing van de
teamstructuur. De belangrijkste reden hiervoor is de ervaring dat een teamstructuur
gemakkelijk leidt tot verkokering en infiexibiliteit. Met de creatie van een matrïx
structuur proberen wij een en ander te voorkomen door in het vervolg projectmatig
samen te werken. Uitgangspunt hierbij is dat, gegeven een bepaald project, niet
alleen gezocht moet worden naar de juiste mensen maar veeleer naar de juiste combi
natie van mensen om zo de projecten gezamelijk, tijdig tot een goed einde te brengen.
En ten slotte verlaat in de loop van dit jaar losine Junger-Tas het WODC. Dit laatste is
voor het WODC een zeer ingrijpende gebeurtenis. Immers, Josine Junger-Tas heeft in
een lange reeks van jaren het gezicht van het WODC in binnen- en buitenland in
belangrijke mate mede bepaald. Sedert 1990 doet zij dat in de functie van hoofd van
het WODC. Haar omvangrijke en in deze bundel opgenomen bibliografie getuigt van
een niet aflatend streven de politieke en publieke discussie te voeden met weten
schappelijke inzichten.
Het zijn deze gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de samenstelling van
de nu voorliggende bundel. Het WODC wil hiermee tonen waartoe het centrum in
staat is bij het vervullen van zijn kernfunctie. Deze kernfunctie wordt in Recht in
Beweging (1990) het beleidsplan voor het ministerie van Justitie als volgt
beschreven: het leveren van een wetenschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling en
de evaluatie van de rechtsverzorging.
Onder dit begrip rechtsverzorging wordt begrepen: het algemene wetgevingsbeleid,
de rechterlijke organisatie en rechtshulp, het algemene beleid inzake de rechtshand
having en in het bijzonder de strafrechtelijke rechtshandhaving, de zorg voor
bijzondere categorieën, zoals bedreigde minderjarigen, gedetineerden en slacht
offers, en de toepassing van onder andere de vreemdelingenwetgeving.
—

—

Uit de artikelen in de bundel moge tevens blijken dat deze kernfunctie ook daadwer
kelijkjustitiebreed kan worden vervuld. Zo bevat de bundel artikelen op het terrein
van wetgeving. Zonder overigens uitputtend te zijn, noemen we ‘Vergelding in het
jeugdstrafrecht’. Onder deze titel probeert de auteur aan te tonen dat het verdoezelen
van de vergeldingsgedachte in het wetsvoorstel voor herziening van het jeugdstraf
recht nadelig is voor jeugdige verdachten. Immers, hun verwijtbaarheid neemt door
dit wetsvoorstel toe terwijl hun bescherming tegen repressief optreden niet toeneemt.
Daarnaast vragen andere auteurs zich af of het bestuderen van het gelijkheidsbeginsel
vanuit de vraag naar de juridische relevantie van verschil méér mogelijkheden biedt
dan besturing vanuit de gelijkheidspremisse. Uitgangspunt hierbij is de positie van de
vrouw in het vreemdelingenrecht.
Daarnaast zijn er artikelen op het terrein van de rechterlijke organisatie en
rechtshulp. We wijzen bijvoorbeeld op ‘Kantongerechtsappellen in civiele zaken’.
Hierin komt de vraag aan de orde hoe het hoger beroep bij de thans in gang zijnde
wijziging van de rechterlijke organisatie in de wet geregeld zou moeten worden.
Onder de titel ‘Onderzoeksprofijt voor het rechtshulpbeleid’ vraagt de auteur zich af
hoe zeker de wetgever kan zijn van de beoogde verbetering door de Wet op de
Rechtsbijstand: zullen kosten beter beheerst worden, draagt de wet bij aan de sociale
rechtvaardigheid en kan voortaan met meer precisie gestuurd worden?
Voorts komt de rechtshandhaving aan bod in onder meer ‘Krijgt de politie toch de
rekening?’ Hierin wordt aangegeven dat het denken over de rol en verantwoordelijk
heden van de politie een grillige wending heeft ondergaan. Een van de gevolgen
hiervan is dat de politie dreigt te worden afgerekend op zaken waarover zij niet
verantwoordelijk is. De auteur bespreekt en verklaart een en ander. Op het gebied van
milieuwethandhaving gaan auteurs in op de verschillende aspecten van de
handhaving. Zo wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van wat wel de
zware, georganiseerde milieucriminaliteit wordt genoemd.
Ook zijn er artikelen waarin aandacht wordt besteed aan de evaluatie van beleidsex
perimenten. We noemen hier onder meer ‘Gerommel in de marge’. In dit artikel staat
de vraag centraal of er op het terrein van de taakstraf, detentiefasering en extramurale
executiemodaliteit werkelijk sprake is van een nieuwe, perspectiefrijke ontwikkeling.
De rol van het WODC komt hierbij uitgebreid aan de orde. In ‘Geen onderzoek zonder
data’ geven de auteurs uitgebreid weer welke problemen zich stellen bij de organi
satie van onderzoek onder justitiabelen. Zo wijzen zij op het belang van bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van vooral justitiabelen en het belang van de weder
zijds vertrouwen.
Dit brede spectrum van artikelen laat overigens onverlet dat in deze bundel ook
ruimschoots aandacht wordt besteed aan criminaliteit en criminologie. Uit de titels
‘De stijging van de veelkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in theore
tisch perspectief’ en ‘Een internationaal vergelijkend drugsonderzoek’ blijkt zelfs een
grensoverschrijdende oriëntatie. Onder de eerstgenoemde titel wordt een koppeling

gelegd tussen de belangrijkste criminologische theorieën en de criminaliteitssituatie
op de Nederlandse Antillen. Deze koppeling levert vervolgens enkele concrete
beleidsaanbevelingen op.
Het geheel overziende, kan hier worden vastgesteld dat deze bundel zichtbaar maakt
welke ontwikkeling het WODC in de afgelopen twee decennia heeft doorgemaakt: van
een criminologisch, strafrechtelijk onderzoek- en documentatiecentrum naar een
breed georiënteerd justitieel kenniscentrum.
Na de bespreking van de aanleiding tot en de inhoud van deze bundel rest ons een
woord van dank uit te spreken. Wij zijn Marianne Sampiemon en Marita Kok buiten
gewoon erkentelijk voor de inspanningen die zij zich hebben getroost om deze
bundel ‘tussendoor’ drukklaar te maken. Dit is voorwaar geen kleinigheid geweest,
aangezien auteurs ook nu weer hebben getoond een natuurlijke drang te hebben om
deadlines te overtreden in de hoop dat de bureauredactie de zo veroorzaakte
achterstand wel weer in zal lopen.
Ten slotte een laatste woord over Josine Junger-Tas. Haar betekenis voor het WODC is
in verschillende opzichten aanzienlijk geweest. Zo is onder haar leiding een interna
tionaal onderzoekproject opgezet. Voorts heeft zij de ruimte geschapen om te komen
tot de uitgave van een Europees tijdschrift. Tevens is zij verantwoordelijk geweest
voor de ontwikkeling van de trendstudie naar jeugdcriminaliteit. Kortom, mede dank
zij haar inspanningen is het WODC geworden wat het nu is. Deze bundel vormt dan
ook een teken van dank van het WODC aan Josine Junger-Tas.

Den Haag, mei 1994
Monique Aalberts
Hans Boutellier
Henk van de Bunt

Inhoud
1 Het WODC1

1

Het WODC; tussen wetenschap en beleid
Henk van de Bunt

3

Ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen; feiten en fantomen
Bas van Stokkom

15

2 Criminologfe

21

Schuldtoeschrijving, criminologie en strafrechtelijk beleid
Ed Leuw

23

Criminologie van de toekomst; een literatuurverkenning
Hans Boutellier

39

Het criminologîsch-theoretisch perspectief in het ISRD-project
Gert-Jan Terlouw

49

3 Criminaliteit

63

De stijging van de veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
in theoretisch perspectief
Hans Neten, Sjaak Essers

65

Onderzoek naar bedrijfsinbraken; kwantitatieve en kwalitatieve methoden
van dataverzameling in de praktijk
Nico te Suerink, Eric Wiersma

75

Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer
Atexandra Guérin

87

Verplaatsing; moeilijk te meten en toch willen weten
René Hesseting, Udo Aron

99

Een internationaal vergelijkend drugsonderzoek

Martin Grapendaat, Marisca Brouwers

113

Georganiseerde misdaad en de vraagmarkt
Petrus van Duyne, Ruud Kou wenberg

119

4 Wetgeving

131

Vergelding in het jeugdstrafrecht
Menke Bol

133

De uitvoering van ondertoezichtstelling in de jaren negentig
Nicole Mertens

145

Een speciale positie voor de vrouw in het vreemdelingenrecht?
Ruud van den Bedem, Nicotette Dijkhoff, Louelta Doornhein

153

Daadwerkelijk gek en gevaarlijk? De Kw en de BOPZ nader bekeken
Sjoerd Hoekstra

165

Het slachtoffer binnen het strafrecht; de rol van het WODC
10-Anne Wemmers, Pascal Servais

181

5 Rechterlijke Organisatie en rechtshulp

191

Kantongerechtsappellen in civiele zaken
Nelleke van der Werff, Bartheke Docter-Schamhardt

193

Nieuwe regels, het oude spel
Albert Klijn, Els Barendse-Hoorn weg, Cor Cozijn, Gerard Paulides

201

Onderzo eksprofijt voor het rechtshulpbeleid? Struikelbiokken voor
een lastig partnerschap
Albert Ktjn

213

6 Rechtshandhaving

225

Politiële discretie; wet en werkelijkheid
Monique Aalberts

227

Krijgt de politie toch de rekening? Tien stappen terug in de tijd
Maurits Kruissink

243

De markt van wet en orde
Max Kommer

253

Milieu; het groene gezicht van het WODC
Ellen van de Berg, Jos van Wetten, Mieke Kleiman

265

7 Evaluatie

277

Gerommel in de marge? Over nieuwe strafrechtelijke interventies en de
rol van het WODC
Peter van der Laan, Ad Essers

279

Geen onderzoek zonder data
Roberto Aidala, Petra van de Veer, Carlijn Verwers

293

Evaluatie van kleinschalige projecten op het terrein van de strafrechts
toepassing
Leonieke Boendermaker, Eric Spaans, Bouke Wartna

301

8 Epiloog

311

Tractatus logico-criminosophicus of het einde van de criminologie
Chris Rutenfrans, Gert-Jan Terlouw

313

9 Bibliografie

317

Bibliografie Josine Junger-Tas

319

0

CD

z

-I

Het WODC
Tussen wetenschap en beleid
Henk van de Bunt
‘Goevernementele en non-goevernementele kriminologie’
De academische criminologische wereld keek in 1973 verschrikt op toen de Groningse
hoogleraar criminologie Buikhuisen door het ministerie van Justitie werd aange
trokken om het WVDC om te bouwen tot een justitieel onderzoekcentrum, het WODC.
Bianchi zette in 1974 de toon door het onderscheid tussen de departementale en
universitaire onderzoekers te markeren met het begrippenpaar ‘goevernementele en
non-goevernementele kriminologie’. De gouvernementele criminologie, die zich in
dienst stelt van het verlangen van de overheid om criminaliteit rationeler en
efficiënter te beteugelen, zou volgens Bianchi blinde vlekken ontwikkelen. Immers, de
gouvernementele criminologen zouden binnen de probleemdefinities en het discours
van de overheid werkzaam moeten blijven, dat wil zeggen dat zij ‘vanuit een
immanente positie binnen een bepaald socio-kultureel systeem’ zouden werken
(Bianchi, 1974, p. 214).
De eenzijdigheid die in deze wijze van wetenschapsbeoefening schuilt, zou volgens
Bianchi gecompenseerd dienen te worden door ‘non-goevernementele kriminologie’,
die uit een ‘emanente positie en op grond van een eigen ideologische mens- en
maatschappij visie van de wetenschapper’ beoefend wordt (p. 214). Hoewel Bianchi
de verhouding tussen de beide vormen van criminologiebeoefening eerder als
complementair dan als strijdig zag, kreeg de kwalificatie ‘goevernementeel’ in de
discussies over de positie van het WODC en de wetenschappelijke waarde van beleidgericht criminologisch onderzoek, een sterk negatieve gevoelswaarde.
Gouvernementeel stond voor ‘staatsonderzoek’, dat wil zeggen onkritisch, atheore
tisch en eigenlijk onwetenschappelijk. Dessaur bracht deze ingebakken onkritische
aard van de beleidgerichte criminologie als volgt onder woorden. ‘Rationalisering van
het beleid via staatsonderzoek: ja. Voorzichtige, immanente kritiek op het staats
beleid via staatsonderzoek: ja, zelfs dat kan. Maar fundamentele, ontwrichtende
kritiek, die het masker van de ethische superioriteit en volstrekte objectiviteit aan de
staat zou ontrukken: dat kan niet binnen de staatsorganisatie zelf’ (Dessaur, 1979,
p. 63).’
Hoe is het het WODC sedertdien vergaan? In dit artikel zal ik kort terugblikken op de
positie van het WODC in zijn 20-jarig bestaan en vooruit kijken naar de toekomst.
Uiteraard werd het debat over de relatie tueeen de criminologische wetenechap en strafrechtelijk beleid en de
waarde van departementale onderzoekcentra in die periode ook eldere gevoerd, zie o.a. Hood en Sparke (1970);
wilson (1975). Ik beperk mij in dit artikel tot de discussie in ons land over de positie van het WODC.
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Hiervoor is een aantal goede redenen te geven. Allereerst dwingt het vertrek van een
zo gezichtsbepalende persoon als Josine Junger-Tas voor het WODC was, tot een
bezinning over verleden en toekomst. In de tweede plaats heeft het WODC onlangs
een andere positie gekregen in de organisatiestructuur van het departement, die een
nieuwe fase in de geschiedenis van het WODC zal inluiden.
‘Praktische en academische criminologie’
Vanuit het gouvernementele kamp werd indertijd de academische criminologie onder
vuur genomen. Allewijn (1972), destijds hoofd van de directie Gevangeniswezen en
pleitbezorger van een justitieel onderzoekcentrum, was van mening dat de universi
taire criminologie zich te weinig bekommerde om de praktijk en zijn wetenschappe
lijke onafhankelijkheid vooral beleed door zich te distantiëren van het strafrechtelijke
beleid. Hij pleitte daarom, verwijzend naar voorbeelden uit het buitenland, voor de
vestiging van een criminologisch instituut binnen het departement.
Van Dijk, destijds plaatsvervangend hoofd WODC, meende dat de universitaire crimi
nologen het aan zichzelf te wijten hadden dat het departement behoefte had aan een
eigen onderzoekcentrum. Hij kritiseerde de radicaal kritische opstelling van veel
universitaire criminologen, die te negatief zouden staan tegenover een praktisch
gerichte wijze van wetenschapsbeoefening. Bovendien zouden deze universitaire
onderzoekers er, volgens Van Dijk, in de regel niet in slagen om de zogenaamde
‘contractresearch’ volgens het afgesloten contract, dat wil zeggen op tijd, uit te
voeren (Van Dijk, 1981, pp. 91O).2
Wetenschap en beleid
Tussen de universitaire en departementale criminologen bestond in elk geval op één
punt een grote mate van overeenstemming, namelijk over de mogelijkheid van
beleidgericht onderzoek om ‘de’ rationaliteit van ‘het’ beleid te verhogen. Zelfs de
grootste critici gaven toe dat beleidgericht onderzoek om deze reden bestaansrecht
had.
De ‘non-goevernementelen’ gingen er hierbij wat al te gemakkelijk vanuit dat de
beleidsambtenaren van het departement zeer ontvankelijk zouden zijn voor de resul
taten van wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van het beleid te verbeteren.
In werkelijkheid moesten de woDc’ers ook intern een slag leveren om zich te
bewijzen. De positie van de WODC’ers was in de beginjaren al met al weinig benij
denswaardig. In de wetenschappelijke wereld werden zij beschouwd als zwarte
schapen, binnen de formele, juridische sfeer op het departement vielen de sociaal

Een weerwoord kon niet uitblijven. Van weringh gaf in zijn boek De afstand tot de horizon aan dat de kritiek van
Van Dijk op ‘de’ academische criminologie wat al te zwaar was aangezet (Van weringh, 1986, pp. 226-232).
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wetenschappelijke onderzoekers van het WODC op als vreemde vogels (vgl. Van Eijk
en Hartkamp, 1992, p. 8).
In enkele artikelen van Buikhuisen en Steenhuis, destijds hoofd van het WODC, klonk
iets van deze spanning door. Buïkhuïsen stelde in 1975 vast dat de verhouding tussen
het departement en het WODC nog niet optimaal was. Beleidsambtenaren en onder
zoekers zouden zich nog veel te weinig in elkaars gezichtsveld bevinden. De betrok
kenheid zou over en weer veel groter moeten worden. Ook Steenhuis (1976, p. 296)
pleitte voor meer communicatie en stelde dat het wantrouwen ‘van binnenuit’ nog
niet geheel was weggenomen.
In de publikaties van alle achtereenvolgende hoofden van het WODC over de interne
positie werd evenwel beklemtoond dat naast toenadering, samenwerking en commu
nicatie met de beleidsambtenaren ook enige distantie geboden is. In de eerste plaats
om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te kunnen bewaren en in de tweede
plaats om een langere-termijnvisïe te kunnen ontwikkelen, die zich verder uîtstrekt
dan de onmiddellijke problemen waarmee het beleid wordt geconfronteerd (o.a.
Junger-Tas, 1979, p. 13; Van Dijk, 1981, p. 19).
Het succes van het WODC
Weinigen zullen in de beginjaren zeventig voorspeld hebben dat het WODC zich tot
een groot onderzoekcentrum zou ontwikkelen met een goede naam in de weten
schappelijke wereld. Het WODC is als het ware tegen de verdrukking in gegroeid,
waardoor de scepsis bij de universitaire onderzoekers en de onwennigheid onder de
departementsambtenaren zienderogen afnamen.
De hierboven weergegeven issues uit de jaren zeventig over de positie van het WOUC
ten opzichte van het departement en de universiteiten doen anno 1994 in een aantal
opzichten gedateerd aan. De positie van de academische criminologie is in de
afgelopen twee decennia verzwakt. De universiteiten zijn in toenemende mate afhan
kelijk geworden van externe financiering, waardoor de mogelijkheden voor funda
menteel, theoretisch onderzoek sterk zijn afgenomen. De academische criminologie
is noodgedwongen meer beleidgericht geworden (vgl. ook Van Swaaningen e.a.,
1992, p. 91), maar mist overigens de infrastructuur om snel en adequaat grootschalig
beleidsonderzoek te kunnen doen. De verschillen tussen het WODC en de acade
mische criminologie op het punt van onderzoekbelangstelling (beleidgericlit-theore
tisch] en positie (afhankelijk-onafhankelijk) zijn in praktijk derhalve minder groot
dan destijds door onder andere Bianchi en Dessaur werd gestipuleerd.
Binnen liet departement is de betekenis van het WODC in de jaren tachtig sterk toege
nomen. Van Dijk onderscheidt hierin drie stadia van ontwikkeling. Het WODC zou
zich in de eerste jaren van zijn bestaan vooral hebben toegelegd op descriptieve
studies naar de criminaliteit en de rechtsbedeling. Hoewel het centrum zich hierdoor
—

—
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bestaansrecht verwierf in het departement en de wetenschappelijke wereld, was de
invloed van deze studies op het beleid betrekkelijk gering.
In de daaropvolgende jaren (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig) werden de
contacten met het beleid verstevigd doordat het WODC naast descriptieve studies ook
evaluatie-onderzoeken ging verrichten. Bovendien werden binnen het WODC enkele
raadadviseurs aangesteld, die tot taak kregen beleidsrelevante aanbevelingen te doen
op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
De derde fase werd ingeluid met het verschijnen van het beleidsplan Samenleving en
Criminaliteit (1985); bij de totstandkoming hiervan waren enkele WODC’ers nauw
betrokken. Veel van de op basis van dit plan geïnitieerde projecten (bv. op het gebied
van de bestuurlijke preventie) werden vervolgens door het WODC begeleid en geëva
lueerd. Ook bij de uitvoering van andere belangrijke departementale activiteiten
(uitbreiding van de capaciteit van het gevangeniswezen, meer aandacht voor slacht
offers, alternatieve sancties) en het nieuwe beleidsplan Recht in Beweging was de
bijdrage van het WODC in onderzoekmatige en beleidmatige zin groot. Een bijzon
derheid van deze derde fase was dat het WODC actief betrokken was bij alle fasen van
het beleidsproces, de beleidsvorming inbegrepen (Van Dijk, 1990, pp. 184-186).
Deze grote invloed van het WODC op het beleid is ook door onafhankelijke buiten
staanders onderkend. Twee onderzoekers van de vakgroep wetenschapsdynamica van
de Universiteit van Amsterdam signaleerden recentelijk dat het WODc er in belang
rijke mate toe heeft bijgedragen dat op het departement van Justitie een andere
manier van kijken, namelijk een meer sociaal-wetenschappelijke naast de traditionele
juridische manier van redeneren, is geïntroduceerd (Van Eijk en Hartkamp, 1992,
pp. 9-10).
Peters, voormalig hoogleraar rechtssociologie te Utrecht, ging zelfs nog een stapje
verder door te stellen dat het juridisch discours door toedoen van het WODC is
vervangen door een meer wODc-managementachtig discours: ‘Is misschien niet
sociologisch gezien de belangrijkste functie van het WODC geweest dat het een
bepaalde rationele, bedrijfsmatige wijze van denken over de strafrechtspleging tot
een dominante heeft gemaakt?’ (Ferwerda, 1990, p. 191).
Het WODC tussen wetenschap en beleid
Hoe moeilijk het ook is om nauwkeurig de invloed van het WODC op het beleid vast te
stellen, en hoeveel overdrijving er ook schuilt in de opmerking van Peters, feit is dat
aan het eind van de jaren tachtig tussen het departementale criminaliteitsbeleid en
het WODC een sterke wederzijdse betrokkenheid was opgetreden. Een betrokkenheid
overigens, die onlosmakelijk verbonden was met de belangstelling en de kwaliteiten
van het toenmalige hoofd WODC Van Dijk. Volgens sommigen zou deze betrokkenheid
te sterk zijn geweest. ‘t Hart kritiseerde vooral de verwevenheid van beleid met
‘brokken onderzoek’ in het beleidsplan Recht in Beweging. Hij wees op het gevaar van
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een te verregaande verwetenschappelijking van beleid, die kan leiden tot de-politi
sering, dat wil zeggen tot een ‘maskering van de politieke waarderingsmomenten’
(‘t Hart, 1990, p. 304).
Omgekeerd, dit aspect blijft bij ‘t Hart onderbelicht, is ook de (beleidgerichte) weten
schap niet gebaat bij een te sterke verwevenheid met het beleid. Immers, de weten
schappelijke inbreng in het beleidsproces dreigt aan onafhankelijkheid en creativiteit
te verliezen wanneer het te zeer gecommitteerd is aan bepaalde beleidsuitgangs
punten en probleemoplossingen.
Het WODC neemt een positie in tussen wetenschap en beleid. Als departementaal
onderzoekcentrum zal het WODC altijd een bijzondere relatie onderhouden met het
beleid. Deze relatie wordt gekenmerkt door betrokkenheid èn distantie, waarbij soms
aan de betrokkenheid dan weer aan de distantie het grootste gewicht wordt
toegekend. In de komende periode zal de distantie meer accent krijgen. Onder de
invloed van de omvangrijke reorganisatie van de centrale overheid, waarin de
scheiding tussen ‘beleid’ en ‘uitvoering’ organisatorisch wordt uitgewerkt, heeft het
WODC binnen het departement van Justitie de positie van uitvoeringsorganisatie
gekregen. Het WODC is formeel op afstand geplaatst van het kerndepartement. Deze
zgn. ‘interne verzelfstandiging’ van het WODC accentueert enerzijds diens eigenheid
en zelfstandigheid als wetenschappelijk centrum, maar anderzijds de dienstbaarheid
aan het beleid van het departement.
Inspiratie uit beleid
In veel publikaties over beleidgerichte wetenschap wordt uitgegaan van het bestaan
een spanningsrelatie tussen beleid en wetenschap. Het één (voldoen aan de wensen
van ‘het beleid’) zou altijd ten koste gaan van het ander. Deze spanning zou vooral tot
uitdrukking komen in het theoretische niveau van het onderzoek. Dit is zonder meer
juist. Het kenmerkende verschil tussen beleidsonderzoek en academisch onderzoek is
dat het ene onderzoek betrekking heeft op maatschappelijke problemen, althans op
beleidsvragen, en het andere op vragen die vanuit de theorie-ontwikkeling relevant
zijn. Beleidgericht onderzoek biedt geen theoretische hoogstandjes of fundamentele
‘emanente’ kritiek. Hiermee is evenwel niet alles gezegd over de rol die het beleid kan
spelen in wetenschappelijk onderzoek. Het verrichten van onderzoek ten dienste van
een niet-wetenschappelijke opdrachtgever is geen vrijblijvende aangelegenheid. Dat
heeft ook zijn voordelen. De opdrachtgever dwingt de onderzoeker om zijn creati
viteit en methodische kennis in dienst te stellen van pregnante maatschappelijke
vragen. De onderzoeker krijgt weinig ruimte om de probleemstelling om te buigen in
een voor hem theoretisch of methodologisch gezien vertrouwde, veilige richting.
De onderzoekomgeving van het WODC raakt in toenemende mate gepolitiseerd. Het
‘gaat ergens over’ en ‘het doet ertoe’. Het WODC zal, om bij wijze van voorbeeld de
laatste twee binnengekomen verzoeken tot onderzoek te noemen, vermoedelijk de
—

—

1 Het WODO

8

experimentele invoering van elektronisch huisarrest evalueren en misschien
onderzoek doen naar de beweegredenen van ambtenaren om te ‘lekken’ naar de pers.
Het bestuderen van dergelijke concrete, controversiële onderwerpen binnen het
departement van Justitie is zo op het eerste gezicht niet op het lijf geschreven van de
‘pijp-bedachtzame’ wetenschapper. Maar dat is naar mijn mening slechts schijn. Juist
dergelijke omstandigheden dwingen onderzoekers tot het verrichten van nauwgezet
onderzoek. Dat wil zeggen tot het hanteren van precieze definities, het presenteren
van controleerbare analyses en goed onderbouwde conclusies en het toegankelijk
maken van het onderzoek voor niet-wetenschappers. Kortom, naarmate ‘het beleid’
dwingender wordt en meer eisen stelt zal de onderzoeker strakkere academische
normen moeten hanteren (vgl. Herweijer, 1990, pp. 203 e.v.). In deze zin is het beleid
geen beperkende, maar juist een stimulerende factor voor de kwaliteit van empirisch
onderzoek.
Rede, beleid en wetenschap
Het primaire doel van beleidsonderzoek is bij te dragen aan de rationaliteit van
beleidsbeslissingen. Een departementaal onderzoekcentrum staat of valt met de
basisveronderstelling dat het gebruik van de rede kan leiden tot een betere
aansluiting tussen te verwezenlijken doeleinden en aan te wenden middelen (Junger
Tas, 1979, p. 6). De kernvraag is hoe deze bijdrage aan de rationaliteit kan worden
geleverd. De ontwikkelingen in beleid en wetenschap in de afgelopen twee decennia
hebben de beantwoording van deze vraag er niet gemakkelijker op gemaakt.
Wat is beleid? Beleidsvorming is een complex proces, dat in de praktijk niet volgens
de bestuurskundige modellen verloopt; het is zelden een proces dat gestuurd wordt
door bepaalde mensen die op bepaalde momenten grote beslissingen nemen.
Tegelijkertijd is in de afgelopen decennia het inzicht gegroeid dat de mogelijkheden
van ‘het’ beleid om problemen in de samenleving overeenkomstig de gestelde doelen
te veranderen, beperkt zijn. De maatschappelijke werkelijkheid is weerbarstig, ook als
het gaat om de criminaliteitsbestrijding of het reorganiseren van de rechtspleging.
Ook in de sociale wetenschappen is men zich meer bewust geworden van de beperkte
mogelijkheden om te kennen, te verklaren en te sturen. De ontwikkelingen in de
criminologie zijn hiervan een goede afspiegeling. In zijn artikel in deze bundel
constateert Boutellier dat de huidige criminologiebeoefening haar waarheidspre
tentie heeft verloren. De criminologie is ecclectischer geworden, richt zich minder op
de ontwikkeling van de ‘grand theories’ en meer op probleemgerichte analyses van de
criminaliteit (Van de Bunt, 1994, pp. 16-18). In plaats van grote woorden te spreken
over ‘de’ veroorzaking en ‘de’ bestrijding van ‘de’ misdaad, zou de criminologie
zorgvuldig bepaalde, afgebakende problemen dienen te analyseren. En dit dan ook
nog in het besef dat maatschappelijke problemen veelal maar beperkt oplosbaar zijn
(Fijnaut, 1994, p. 31).
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Hoe moet de positie van de beleidgerichte wetenschap worden bezien in het licht van
de veranderende inzichten over de grenzen en mogelijkheden van beleid en weten
schap? In de eerste plaats ligt het voor de hand om voorzichtig te zijn met het presen
teren van probleemoplossingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. In zijn
lezenswaardige beschouwing over de rol van de criminologie in het overheidsbeleid
liet Hood enige jaren geleden een belangrijke waarschuwing horen. Bij het interpre
teren van onderzoeksresultaten en bij het vertalen ervan in voorschriften voor
misdaadpreventie, controle en straftoemeting, dient iedereen de grootst mogelijke
voorzichtigheid te betrachten: ‘So beware the criminologist who, using expertise to
cloak ideology, purveys simplified solutions’ (Hood, 1987, p. 534). In de tweede plaats
zou de beleidgerichte wetenschap dienen aan te geven waar precies de grenzen en
mogelijkheden liggen van het overheidsbeleid om maatschappelijke processen in de
gewenste richting bij te sturen. De waarde van het onderzoek is erin gelegen dat het
een realistischer en meer gedifferentieerde kijk op de werkelijkheid biedt en voorts de
beperkingen van beleidsinterventies toont. Junger-Tas noemde deze bewustmakende
werking van de smalle marges van overheidsbeleid om menselijk gedrag te
beïnvloeden, onlangs terecht een van de belangrijkste elementen van beleidgericht
onderzoek (Junger-Tas, 1993, p. 19)
De functies van het WODC in de nabije toekomst
Wat betekent dit nu concreet voor de functies die het WODC de komende jaren moet
gaan vervullen voor justitie en hoe kunnen deze worden vertaald in onderzoekthema’s? Ik zou de volgende drie functies willen onderscheiden: verschaffen van
basisinformatie over criminaliteit en rechtspleging; terugkoppeling en evaluatie;
advisering.
Basisinformatie over criminaliteit en rechtspleging
In 1977 schreef Van Dijk al dat informatieverschaffing over criminaliteit en rechts
pleging tot de primaire taken van het WODC behoort (p. 11). Hoewel het WODC op dit
terrein de nodige activiteiten heeft ondernomen (slachtofferonderzoek, interna
tionale self-report, periodieke overzichten van de ontwikkelingen in de geregistreerde
jeugdcriminaliteit), zou deze functie meer uitgewerkt kunnen worden. Uitgangspunt
hierbij is dat optimaler gebruik gemaakt kan worden van bestaande politiële en justi
tiële gegevensbestanden en dossiers. Een van de projecten die momenteel op stapel
staan, is het systematisch en periodiek presenteren van basale gegevens over recidi
vepatronen op basis van het (in de nabije toekomst) geautomatiseerde Justitiële
Documentatieregister.
Momenteel worden op basis van politiedossiers en daderinterviews twee onder
zoeken verricht die meer inzicht geven in de beweegredenen van misdrijfplegers en
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de verschijningsvormen van bedrijfsinbraken respectievelijk zware milieumisdrijven.
Dit type onderzoek zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid ook op het terrein van
de georganiseerde misdaad worden toegepast.
Terugkoppeting en evaluatie
Het verrichten van evaluatie-onderzoek is vanaf zijn ontstaan een van de belang
rijkste taken van het WODC geweest. Het gaat er in deze studies om na te gaan in
welke mate de beoogde doelen van het beleid (bv. integraal buurtbeheer) of van de
wetgeving (Wet-Terwee, ‘Pluk-ze’-wetgeving) in de praktijk worden bereikt. Uit veel
van de tot dusverre verrichte evaluatiestudies is gebleken dat de werkelijkheid nogal
weerbarstig is en dat de marges van het beleid soms erg smal zijn (Junger-Tas, 1993).
Dit geeft aanleiding om aan een ‘tweede generatie’ evaluatie-onderzoek te gaan
denken, waarin de aandacht expliciet op de weerbarstigheid is gericht. Hoe komt het
dat er niet meer politie op Straat lS, in weerwil van alle financiële injecties en politieke
wensen? Waardoor kunnen de groei in de gang naar de rechter (civiel, administratief)
en in de affiandelingsduur van procedures worden verklaard, ondanks alle getroffen
maatregelen om het tij te keren?
Een goed voorbeeld van dit type is het door Klijn en Cozijn uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe kantongerechtsprocedure in civiele zaken.
Uit dit onderzoek, dat binnenkort zal worden gepubliceerd, komt naar voren dat de
nieuwe maatregelen niet het beoogde effect sorteren, omdat de opvattingen van de
wetgever over de vereenvoudiging van procedures niet overeenkomt met de
bestaande gevoelens in het ‘veld’.
Van de evaluatie-onderzoeken naar de Wet-Terwee en de ‘Pluk-ze’-wetgeving maakt
overigens de zgn. procesevaluatie een belangrijk onderdeel uit. Het is de bedoeling
om tijdig de eventuele knelpunten in de uitvoering te signaleren om deze vervolgens
te kunnen verhelpen.
Advisering
Advisering, dat wil zeggen het vertalen van wetenschappelijk onderzoek in beleidsre
levante termen ten behoeve van de beleidsvorming, is in zekere zin de eigenlijke
functie van het WODC. Immers, wat is de zin en het bestaansrecht van het weten
schappelijk onderzoek en van de WODC-documentatie wanneer het niet ontsloten
wordt voor de departementale afdelingen? Uit hetgeen hierboven is gesteld over de
aard van de beleidsvorming, vloeit voort dat de advisering een continu proces van
communiceren is. De functie van het WODC is die van een geregelde gesprekspartner
van de beleidsafdelingen (vgl. Buikhuisen, 1975, p. 289).Als zodanig biedt het WODC
geen pasklare oplossingen aan voor de grote problemen van deze tijd, maar wel
gefundeerde kennis (basisinformatie), inzichten in de marges van het beleid (terug-
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koppeling en evaluatie) èn nieuwe inspiratie en gezichtspunten. Wat betreft dit
laatste zou het WODC als intellectuele sparring partner moeten fungeren van de
beleidsdirecties. Het door het WODC uitgegeven tijdschrift Justitiële verkenningen
ontwikkelt zich steeds meer in deze richting door belangrijke thema’s aan te snijden,
zoals ‘migratiedruk’ of ‘straffen in een moderne samenleving’, die caleidoscopisch
worden belicht door auteurs van zeer uiteenlopende origine.
Epiloog
Het WODC neemt als wetenschappelijk centrum dat dienstbaar is aan het beleid van
justitie, een positie in tussen wetenschap en beleid. Deze positie is stimulerend, maar
tevens beperkend. Beperkend, omdat het WODC als ‘goevernementeel’ onderzoekcentrum niet fundamenteel kritisch aan de uitgangspunten en voorondersrellingen
van het justitiële beleid kan tornen. Bovendien wordt de onderzoekagenda van een
departementaal onderzoekcentrum niet primair bepaald worden door het theore
tische belang, maar door de maatschappelijke relevantie en/of de beleidsrelevantie.
Voor een onderzoekcentrum dat empirisch onderzoek, in de zin van niet-normatief
en niet-fundamenteel-theoretisch, als handelsmerk heeft, behoeven deze beper
kingen geen belemmeringen in de uitoefening van het wetenschappelijke werk te zijn.
De afgelopen 20 jaar hebben geleerd dat de grote mate van betrokkenheid van het
WODC tot het justitiële beleid over en weer inspirerend en verrijkend kan uitwerken.
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Ontwikkelingen binnen Justitiële
verkenningen
Feiten en fantomen
Bas van Stokkom
Deze bijdrage heeft enige feitelijke ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen (JV)
als onderwerp. Twee vragen worden beantwoord. Ten eerste: welke groepen auteurs
schrijven in JV en welke verschuivingen zijn daarin opgetreden? Ten tweede: welke
onderwerpen worden in de Jv-themanummers aangesneden en welke ontwikkelingen
kunnen we daarbij opmerken? Ten slotte wordt een speciaal onderwerp uitgelicht
waarover steeds meer auteurs schrijven, namelijk justitieel beleid. Op dit punt kan
schrijver dezes enige normatieve opmerkingen niet voor zich houden. Gesteld wordt
dat veel beleidgerichte artikelen gekenmerkt worden door een abstract jargon dat
afbreuk doet aan de doorgaans toegankelijke stijl en de praktische oriëntatie van JV.
Het Documentatieblad van het WODC (destijds nog Wetenschappelijk Voorlichtingsen Documentatiecentrum geheten) werd vanaf het beginjaar 1956 hoofdzakelijk
gevuld met excerpten en bewerkingen van allerhande criminologische en strafrechte
lijke studies. In 1974 besloot de redactie voor het eerst te streven naar themanummers waarin ook eigen WODC-bijdragen zouden verschijnen. Een eerste themanummer met zulke bijdragen had de politie als onderwerp. In hetzelfde jaar werd het
blad omgedoopt tot Justitiële verkenningen. Het tijdschrift zou meer actuele en
beleidgerichte onderwerpen moeten behandelen dan het ‘oude’ blad had gedaan.t In
1976 bracht jv het al tot zes themanummers. Daarna waren er drie zogenaamde varianummers en een onderzoeksnummer dat een overzicht geeft van onderzoek door
justitie, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen in Nederland. Vanaf 1973
wordt in nr. 7 van elke jaargang een overzicht gegeven van die onderzoeksactiviteiten.
In dat eerste jaar waren 9 pagina’s nodig om daarvan verslag te doen. In 1989 besloeg
het onderzoeksnummer reeds 96 bladzijden. In 1993 liep dat aantal verder op tot 164.
In het themanummer over strafrecht en milieu van 1977 (nr. 6) schreef een aantal
Nederlandse auteurs vier artikelen speciaal voor dat nummer. Toch bleef dit van soort
nummers in de jaren daarna nog bescheiden in aantal. De trend om themanummers
geheel te vullen met originele bijdragen zou pas halverwege de jaren tachtig
uitgroeien tot uitgangspunt.
In 1985 kreeg JV de formule die het nu nog steeds bezit, namelijk negen nummers per
jaar, inclusief het onderzoeksnummer, één nummer minder dan de jaargangen
Zie het artikel van M.R. Duintjer-Kleijn Vijftien jaar justitiële Verkenningen; de geschieden is van een tijdschrift, in
dejubileumuitgave 1990, nr. 1).
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Tabel 1: Aantal artikelen en herkomst van auteurs, jaargangen 1985 t/m 1993
jaargang

aantal

WODC

1985

37

12

1986

40

12

1987

45

20

1988

42

19

1989

49

10

1990

50

1991

just.1

univ.

veld2

4

6

1

1

11

5

5

10

5

4

12

8

2

1

6

11

14

2

6

13

6

15

8

3

1

44

10

5

11

14

4

1992

53

9

11

18

14

1993

48

7

7

16

13

2

beleids
2

journ.
1

buitl.
9
11
1

4

1
3

2

ministerie van Justitie
Justitiële instellingen
andere beleidsinstanties dan Justitie

daarvoor. De themanummers met uitsluitend originele bijdragen bleken voor de
redactie arbeidsintensiever te zijn. Het aantrekken van auteurs ging overigens gemak
kelijker in zijn werk naarmate het tijdschrift meer naambekendheid kreeg in crimino
logenland. Een aantal themanummers sloeg aan en beleefde een of meer herdrukken,
zoals Alternatieve sancties (1983) en Draagmoederschap en andere vormen van voort
planting (1985). In 1984 werd een redactieraad ingesteld, bestaande uit het hoofd van
het WODC, de raadadviseurs, enkele onderzoekers en de redactie.
In 1987 werden de varianummers definitief geschrapt en kreeg JV een breder formaat.
Er werden voortaan alleen auteurs gevraagd die tegen een bescheiden honorarium
een originele bijdrage konden bieden. De professionalisering van het tijdschrift kreeg
in 1988 zijn beslag toen het werd ondergebracht bij uitgever Gouda Quint. De
abonnees die verbonden waren aan het ministerie van Justitie behielden hun gratis
abonnement, andere belangstellenden konden zich tegen betaling abonneren bij
Gouda Quint. Het totale abonnementenbestand bedroeg eind 1993 een kleine 3.000
adressen (waarvan ruim 500 betalende abonnees).
Vanaf 1985 nemen WODC-medewerkers een groter aandeel van de artikelen op zich,
mede omdat het aantal vertaalde artikelen van buitenlandse auteurs na 1986 radicaal
afnam. Daarna bevatte alleen het nummer Perestroika en strafrecht (1989) nog een
groot aantal buitenlandse bijdragen dat speciaal voor jv werd geschreven. In 1987 en
1988 kwam bijna de helft van de jaarlijkse artikelen van de hand van W0Dcmedewerkers. De jaren daarna gaven een daling te zien. In 1993 was het aantal
geslonken tot zeven (zie tabel 1).
Het aantal artikeLen per jaargang nam toe van ongeveer 40 omstreeks 1986 tot
ongeveer 50 vanaf 1989. In toenemende mate werden auteurs aangetrokken uit het
justitiële veld (rechtbanken, gevangeniswezen, politie e.d). Samen met de auteurs
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Tabel 2: Onderwerpen themanummers JV 7975-7994
totaal

jaargang en nummers

kinderbescherming

11

1.8, 4.4, 6.3, 7.8, 8.9, 10.2, 12.9, 14.5, 14.8, 15.6, 16.2

politie

10

2.9, 6.5, 8.4, 8.8, 9.1, 12.5, 15.3, 17.3, 19.4, 19.5

8

2.1, 4.10, 6.8, 8.2, 9.10, 10.3, 10.10, 15.2

vreemdelingen

7

7.9, 11.3, 12.8, 13.8, 16.5, 18.9, 20.3

justitieel beleid

7

1.9, 4.1, 10.1, 16.8, 16.9, 17.5, 20.8

gevangeniswezen

alternat. sancties

5

2.3, 9.5, 10.6, 14.3, 19.9

reclassering

5

3.1, 5.2, 9.4, 11.4, 20.4

preventie

5

4.8, 6.2, 11.6, 13.6, 18.2

geweld

4

1.4, 2.8, 12.4, 20.1

tbs

4

1.1, 15.9, 17.2, 19.3

OM/strafvordering

4

3.8, 10.5, 18.5, 19.8

slachtoffers

4

8.6, 9.6, 14.9, 18.1

drugs

4

8.10, 13.3, 15.5, 19.6

fraude

3

9.3, 14.1, 19.1

daders

3

14.4, 17.1, 17.9

straftoemeting

3

3.2, 6.10, 18.8

milieu

3

3.6, 16.3, 20.9

bescherming privacy

3

4.6, 9.8, 20.5

alcohol

3

3.4, 6.6, 12.6

rechtshulp

2

2.4, 13.9

vrouwenmishandeling

2

5.8, 8.5

advocatuur

2

3.5, 18.6

straffen

2

12.1,20.2

technologie

2

17.6, 18.4

corruptie

2

7.4, 17.4

werkzaam aan de universiteiten (waarvan het aantal gestaag blijft toenemen), vormen
deze veldauteurs in de laatste jaargangen een grote meerderheid. Het aantal
bijdragen van het ministerie van Justitie blijft constant, met een uitschieter in 1992:
elf artikelen.
Laten we enige inhoudelijke ontwikkelingen bekijken, voor zover de onderwerpen der
themanummers daar zicht op geven (zie tabel 2). Opvallend is dat er véér 1985 zeven
themanummers aan het gevangeniswezen zijn gewijd en maar één erna. Een zelfde
ontwikkeling kan worden geconstateerd voor de koploper onder de thema’s, namelijk
kinderbescherming: elf nummers verschenen gelijkmatig tot 1990, daarna geen
enkele meer. Mogelijk zijn dat aanwijzingen dat de concrete veldgerichte thema’s aan
belang inboeten en plaats maken voor meer beleidgerichte themanummers. Er zij
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echter aan herinnerd dat het aantal schrijvers uit het justitiële veld juist fors is toege
nomen. Wellicht dat de (veelal wetenschappelijk geschoolde) veidmedewerkers in
toenemende mate schrijven over theorieën en algemene thematieken als straffen en
geweld, en? of juist beleid tot onderwerp nemen. Een indicatie daarvoor is de manier
waarop geschreven wordt over politie (totaal tien themanummers).
Terwijl in de eerste reeks themanummers concrete problemen van het politiewerk
worden belicht, hebben de laatste themanummers de reorganisatie tot onderwerp.
Bestuurskundige beschouwingen voeren hierbij de boventoon. Daarover straks meer.
Welke thema’s zijn de laatste tien jaar sterker op de voorgrond komen staan? Runner
up met stip is het vreemdelingenbeleid. Gezien de publieke aandacht voor dat thema
zal die voorkeur in de nabije toekomst waarschijnlijk blijven bestaan. Eenzelfde
voorspelling gaat misschien op voor het thema technologie, alhoewel het geringe
aantal nummers daarover zo’n conclusie nauwelijks toestaat. Verder is een opgang
waarneembaar, zij het gestager, van de thema’s alternatieve sancties en straffen.
Overigens niet verwonderlijk, gezien de aanhoudende publieke discussie daarover.
Wellicht is eenzelfde ontwikkeling te verwachten voor de thema’s fraude, corruptie en
drugs. Andere aandachtsvelden die eind jaren tachtig opdoken, zijn daders enerzijds
en tbs anderzijds. Maar of deze thema’s ‘blijvers’ zijn, is de vraag.
Ten slotte enige kritische notities over het onderwerp justitieel beleid (zeven
nummers). De eerste nummers die daaraan zijn gewijd, doen hun intrede halverwege
de jaren tachtig. In 1984 verschijnt Het OM en de uitvoering van het beleid, een jaar
later Informatievoorziening bij de grote operaties. Daarna volgen onder andere
Planning en justitie (1990) en Het openbaar ministerie in ontwikkeling (1992). Buiten
die specifiek beleidgerichte nummers zijn er tal van artikelen die naar actuele
beleidsproblemen verwijzen. Het heeft er alle schijn van dat JV, net als andere sociaalwetenschappelijke tijdschriften, dichter naar het regeringsbeleid, en de daarmee
verwante problemen, is geschoven. De organisatie-adviseurs en bestuurskundigen
‘sluipen’ jv binnen; de lezer maakt kennis met schema’s, diagrammen en figuren van
hoog abstractieniveau.
In het nummer Het openbaar ministerie in ontwikkeling wemelt het van abstracte
termen: management-informatiesysteem, automatiseringssysteem, handhavingsar
rangementen, interventiecapaciteit, stroomsgewijs organiseren waarbij ‘parallelli
satie dimensies’ een hoofdrol vervullen. De vraag is of dit soort van hyperintellectu
alistische termen met enige kwade wil fantomen te noemen het zicht op een
betere organisatie wel vergroten. Wellicht scheppen ze eerder een aparte beleidswer
kelijkheid, een werkelijkheidsniveau van de tweede orde, die afleidt van alledaagse
problemen waar agenten, advocaten en hulpverleners mee te maken hebben.
Andere voorbeelden van deze ‘taal van de tweede orde’ zijn te vinden in de nummers
die handelen over de reorganisatie van de politie. Termen als strategisch
management, integrale bedrijfsvoering en beheersingsfunctie dringen zich aan de
lezer op. Wat opvalt, is de afwezigheid van paradoxen, dilemma’s en andere tekenen
—

—
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die wijzen op een besef van een weerbarstige werkelijkheid. Voor beleidmakers is zo’n
werkelijkheid natuurlijk ook wel heel hinderlijk.
Daarnaast doet het welbekende marktjargon zijn intrede, met name in het nummer
De politie als bedrijf (1991): de politie is een concern waarvan de output, de efficiëntie
en het rendement moeten worden vergroot. Die opvatting is niet ongevaarlijk. Want
als recht het keurslijf van rendement krijgt opgedrongen, dreigt het recht een systeem
van beheersing en controle te worden, met het doel de kosten laag te houden en
opbrengsten te vermeerderen. Het recht, opgevat als een systeem van regels om een
minimale rechtvaardige orde te garanderen, boet hierdoor aan respect en geloofwaar
digheid in, terwijl bestuurders hun morele gezag verspelen.
Kortom, een grote groep JV-auteurs richt de aandacht in toenemende mate op de
beleidsonmacht van de overheid: bestuurlijke problemen, uitvoeringsproblemen, een
teveel aan regels, tegenstrijdige regels, enzovoort. Niet zelden is men op kramp
achtige wijze op het eigen vakgebied gefixeerd: niet criminaliteit maar de beleids
molen van de overheid vormt het ware probleem.

0

-
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Schuldtoeschrijvïng, criminologïe en
strafrechtelijk beleid
Ed Leuw
Gevestigde menswetenschappelijke disciplines hebben soms ‘waarheden’ opgeleverd
die het beeld van de werkelijkheid ingrijpend hebben veranderd. Dat mensen mede
worden gedreven door motieven die ze zelf niet wensen of kennen, is gemeengoed
sinds de ontwikkeling van de psycho-analyse. De moderne psychologie heeft met de
introductie van het cognitieve- dissonantiebegrip (soms pijnlijk) duidelijk gemaakt
dat argumenten voor gedrag vaak achteraf volgen als rechtvaardiging van een reeds
ingeslagen weg. Volgens maatschappijwetenschappelijke inzichten geldt dit niet
minder voor collectieve gedragskeuzes. Het ‘gedrag’ van organisaties eli instellingen
laat zich vaak beter verklaren door ongenoemde latente functies dan door officieel
geproclameerde ideologie en doelstellingen.
Zelfs de hybride en relatief weinig succesvolle criminologische discipline heeft zo’n
notie opgeleverd. Het dictum dat ‘elke maatschappij de criminaliteit heeft die ze
verdient’, biedt een vanzelfsprekende en intuïtief bevredigende verklaring voor de in
vergelijking tot West-Europa extreme geweldcriminaliteit in bijvoorbeeld grote
Amerikaanse steden en in Zuid-Afrika. Een dergelijke algemene ‘waarheid’ brengt ons
echter niet veel verder, het blijft een platitude, indien niet tegelijkertijd wordt
verhelderd ‘waarom’ de ene maatschappij zo veel meer (ernstige) criminaliteit
‘verdient’ dan de andere.
Criminaliteit is een sociaal probleem waaraan, net zoals bij opvoeding of gezond
heidszorg, een (academische) leer en een instrumentele praktijk is verbonden.
Verklaringen en voorgestelde oplossingen worden ontwikkeld op basis van samen
hangende ideeën, een ‘theorie’, omtrent de factoren die een rol spelen hij crimina
liteit en de sociale (i.c. de justitiële) controle daarvan. Ditzelfde geldt voor het
praktische beleid van (straf)wetgeving, wetshandhaving en strafexecutie. Dergelijke
meer of minder expliciete theorieën beheersen en geven dus richting aan het weten
schappelijke denken over criminaliteit en aan het strafrechtelijke handelen met
betrekking tot criminaliteit.
Uiteraard staan deze werelden van leer en praktijk niet los van elkaar. Integendeel, ze
staan in voortdurende interactie, weerspreken elkaar, werken samen, vloeien in
elkaar over en beïnvloeden elkaar. De gedurige discussie tussen de criminologen en
strafrechtsjuristen enerzijds en justitiële beleidmakers en uitvoerders anderzijds’ is
hiervan het duidelijkste teken. Het genoemde dictum zou dan ook kunnen worden
Hoogleraren worden minister en vice versa, criminologie en strafrechtswetenschap zijn betrokken bij vrijwel elke
departementale commissie, onderzoek en theorievorming becommentariëren en implementeren de beleids
praktijk en de uitgangspunten van beleid.
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uitgebreid. Heeft de maatschappij ook de criminologie en de justitiële beleidspraktijk
die zij verdient? Zeker wat betreft de criminologie is dit minder bedoeld als een vraag
naar de wetenschappelijke kwaliteit dan naar de ideologische oriëntatie. We gaan hier
nog nader op in.
Schuldtoeschrijving als basisprincipe
Criminaliteit is een ander woord voor het conflict tussen de normstellende samen
leving en het normovertredende individu. In velerlei opzicht is de schuldvraag het
beslissende thema bij de botsing tussen individu en samenleving. Het normovertre
dende individu zoekt verklaringen, rechtvaardigingen en excuses voor het omstreden
gedrag. Het justitiële apparaat is gehouden om de rechtvaardigheid van de norm te
bevestigen en de juistheid van de sanctie-oplegging te verantwoorden. Zoals altijd bij
een botsing tussen partijen is de verdeling, d.w.z. de relatieve toeschrijving, van
schuld en verantwoordelijkheid van doorslaggevend belang. Binnen een
maatschappij die is gebaseerd op de grondslagen van de liberale democratie, zouden
een partijdige regelgeving en een willekeurige regelhandhaving de balans bij de vraag
naar de relatieve schuld van individu en samenleving doen verschuiven in de richting
van de samenleving. Binnen een maatschappij die (zoals in West-Europa) daarnaast
ook nog de principes van de verzorgingsmaatschappij heeft omarmd, zijn ook apert
onrechtvaardige sociaal-economische verhoudingen van belang voor relatieve
schuldtoeschrijving. Met andere woorden, het strafrecht verliest legitimiteit indien
rechtsregels zouden discrimineren tegen bepaalde maatschappelijke groepen, indien
de overtreders van de regels door de nood der sociale omstandigheden ‘geen keuze’
zouden hebben met betrekking tot hun delinquente gedrag en indien soortgelijk
regelschendend gedrag van andere maatschappelijke groepen niet gelijkelijk zou
worden opgespoord en bestraft.
Gegeven de uiteenlopende maatschappelijke functies en verantwoordelijkheden van
criminologie enerzijds en strafrechtelijke systeem anderzijds, ligt het voor de hand
dat er wat betreft deze ‘ideologische’ schuldtoeschrijving een zekere tegenstrijdigheid
tussen beide werelden aan het licht zal komen. Binnen het strafrechtelijke systeem
bestaat aanmerkelijk minder ruimte (in praktisch politiek, maar ook in psychologisch
opzicht) om alle theoretische posities op deze dimensie van verdeling van ‘schuld aan
criminaliteit’ te kunnen innemen. Binnen de criminologie zijn alle mogelijke posities
denkbaar en zijn in feite ook aanwijsbaar bij bestaande criminologische scholen,
stromingen enz. Het strafrechtelijke systeem tendeert praktisch per definitie tot het
toeschrijven van schuld aan het véérkomen van het probleem aan de individuele
delinquenten, in plaats van aan dwingende sociaal-economische omstandigheden of
aan een willekeur van wetgeving en wetshandhaving. In de (academische) crimino
logie is in de praktijk zij het niet noodzakelijkerwijze veelal sprake van een tegen
—

gestelde voorkeur.
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De meer of minder expliciete ‘theorie’, die, zoals gezegd, ten grondslag ligt aan zowel
criminologiebeoefening als strafrechtelijk beleid, kunnen we begrijpen als een
positiebepaling op deze schaal van schuldtoeschrijving. De afstand tussen crimino
logie en strafrechtelijk beleid op deze dimensie is bepalend voor de ideologische
verstandhouding tussen beide werelden. Wanneer de afstand groot is, zullen ‘leer’ en
‘beleid’ een sterk polemische relatie hebben en elkaars zin en legitimiteit bestrijden.
Wederzijdse uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding zijn in dit geval minimaal. Bij
een sterke consensus zal er meer praktische samenwerking bestaan en zullen beide
werelden eerder elkaars legitimiteit bevestigen. Consensus hoeft zeker niet te
betekenen dat beide werelden elkaar halftveegs ontmoeten. Historisch kan
waarschijnlijk een enkele periode worden aangewezen waarin een dominante crimi
naliteitstheorie een op dat moment dominante culturele vernieuwing reflecteert. In
dat geval is het denkbaar dat het justitiële systeem ideologisch sterk toenadert tot
(d.w.z. een sterk gezag toekent aan) de criminologie. Het strafrechtelijke bedrijf dat
dingt om de zegen van de criminologie is echter een uitzonderlijk geval. In zekere zin
heeft dit uitzonderlijke zich voorgedaan in het veelbezongen decennium van ‘de
verbeelding aan de macht’ tussen het eind van de jaren zestig en het eind van de jaren
zeventig.
Om tal van redenen is het waarschijnlijker dat eerder het justitiële bedrijf de crimino
logie aan zijn zwaartekracht onderwerpt. Dit zal sterker zijn naarmate de financiële
voorwaarden voor de beoefening van criminologie (het doen van onderzoek) relatief
meer door justitie en minder uit universitaire en zwO-bron worden vervuld. Precies
deze laatste ontwikkeling heeft zich in de laatste tien jaar in sterke mate voorgedaan.
Drie visies op schuldtoeschrijving
Dat ‘de maatschappij de criminaliteit heeft die het verdient’, klinkt als een typisch
linkse, maatschappijkritische notie, waarbij de ‘schuld’ voor het fenomeen crimina
liteit vooral wordt gelegd bij de onrechtvaardige verdeling van kennis, macht en
inkomen in de maatschappij. In oorsprong is hij ook zo bedoeld en in de criminologie
wordt hij ook meestal zo gehanteerd (Van XVeringh, 1971). In feite staat schuldtoe
schrijving echter centraal in het gehele scala van ‘linkse’ en ‘rechtse’ criminologische
en beleidsdiscoursen. Dit wordt duidelijk bij de beschouwing van drie ideologische
basismodellen, die tegelijkertijd kunnen worden gezien als uiteenlopende visies op de
oplossing of beheersing van het criminaliteitsprobleem. We zullen, vanwege de ook in
ons land zichtbaar wordende trend van ‘Amerikanisering’ van onze maatschap
pijstructuur, het meest uitvoerig ingaan op het neokapitalistische en moralistische
justitiële-controlemodel.
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De rechtsmoratistische visie
Volgens deze visie, waarvan vele elementen zowel in beleidstheorieën als in weten
schappelijk criminologische theorieën worden teruggevonden, wordt ‘het kwaad’ van
de criminaliteit geproduceerd door de slechtheid van individuele wetsovertreders.
Met andere woorden, de schuld voor het criminaliteitsprobleem wordt vrijwel
volledig toegeschreven aan de door het justitiële apparaat zichtbaar gemaakte delin
quenten. De sociaal-economische orde, de maatschappelijke positie van delin
quenten en de selectiviteit van strafrechtelijke controle blijven bij de verklaring van
criminaliteit en bij het ontwerpen van strategieën voor de ‘oplossing’ ervan buiten
schot. Niet alleen worden de structurele en culturele spanningen en tegenstellingen
in de maatschappij verworpen als irrelevant voor de criminaliteitsanalyse of worden
ze eenvoudig genegeerd, ook het begrip ‘criminaliteit’ als zodanig is in deze visie
onproblematisch. Anti-socialiteit als bederf van de als vanzelfsprekend aangenomen
deugdzaamheid binnen de conventionele orde, valt in het rechtsmoralistisclie
perspectief goeddeels samen met de criminaliteit zoals gedefinieerd door de strafwet
geving en zoals gepleegd door de door het strafrechtelijke apparaat aangewezen
daders. Een cultuur-relativistische kijk op criminaliteit, bijvoorbeeld op basis van
historische, sociologische of sociaal-psychologische argumenten, is binnen dit
discours irrelevant en zelfs schadelijk, omdat het het gedrag van de in de netten van
justitie gevangen dieven, geweldplegers en drughandelaars min of meer zou vergoe
lijken.
De vraag is nu waarom vanuit deze optiek de maatschappij criminaliteit zou
‘verdienen’ als het ‘kwaad’ vooral aan de zich misdragende regelschenders moet
worden toegeschreven. Op deze vraag bestaat binnen het rechtsmoralistische
discours een meervoudig antwoord, dat aansluit bij de veronderstelde oorzaken van
criminaliteit en de mogelijke oplossing daarvan.
Voor zover criminaliteit niet eenvoudig in de ‘criminele persoonlijkheid’ van de
dader ligt besloten, is het vooral een cultureel probleem dat wordt veroorzaakt
door gebrekkige socialisering en een uithollend normbesef. Deze verschijnselen
zijn deels het gevolg van de teloorgang van traditionele waarden en verbanden,

—

zoals die van het gezin en de religie.
Criminaliteit is een maatschappelijk allocatieprobleem. Omdat er te weinig
prioriteit aan de politie en justitie wordt gegeven, schiet de beveiliging tegen
criminelen zowel preventief als reactief tekort.
De rechtsmoratistische utopie Ligt in het verlengde hiervan. Enerzijds bestaat deze uit
een herstel van traditionele waarden en primaire verbanden in de samenleving, zoals
bijvoorbeeld door Christopher Lasch (1977 en 1978) wordt gepropageerd ter

—

Criminalisering en decriminalisering is a. een wisselend historisch proces dat b. is gebaseerd op een waarden- en
(economische-)belangenstrijd en c. is criminaliteit uitsluitend de proportie normovertredend (deviant) gedrag dat
onder strafrechtelijke controle valt.

27

2 Criminologie

oplossing van de ‘cultuurcrisis’, en anderzijds uit de succesvolle afgrendeling van het
niet-deugdzame van het respectabele deel van de samenleving. Maatschappelijke
uitbanning van delinquenten en de preventieve beveiliging tegen misdadigheid zijn
voor dit laatste de meest geëigende middelen.
Waar de justitiële strategie die op dit model is gebaseerd, toe leidt, is al aardig
zichtbaar geworden in de ontwikkelingen in de VS gedurende de laatste twee
decennia. De ‘war on crime’ is de nieuwe ‘frontier’ die gelijk als in de periode van de
‘verovering’ van Amerika moet worden bevochten door een offensieve kerstening of
uitschakeling van de tegenstanders en door een defensieve terugtrekking van de
bedreigde middle class in beveiligde bastions. Terwijl de ‘dangerous class’ is gecon
centreerd in vooral ethnische-minderhedengetto’s in de steden, schuilt het respec
tabele en comfortabele deel van de maatschappij in de, vaak letterlijk door hekken en
slagbomen beveiligde, suburbs aan de rand van de problematische stad. Tegelijkertijd
wordt binnen vele van de zogeheten ‘war zones’ of ‘abandoned area’s’ de wet in feite
niet meer gehandhaafd. Crimineel geweld ontwikkelt zich ongeremd, maar ondanks
alle retoriek met betrekking tot de ernst van criminaliteit, is deze in de praktijk niet
wezenlijk bedreigend voor de maatschappelijke orde, zolang de (potentiële) crimi
nelen hun criminaliteit onderling, binnen hun eigen sociale grenzen, plegen
Bovenkerk en Haen-Marshall, 1994). Grensoverschrijdende criminaliteit wordt
preventief bestreden door technopreventie, ‘target hardening’, enz.
Het sluitstuk van justitiële controle binnen het rechtsmoralistische discours wordt
gevormd door het onschadelijk maken van delinquenten door het strafrecht. In de VS
heeft de greep van het strafrecht op het onderste segment van de samenleving
ongehoorde vormen aangenomen. Een naar Europese normen zeer hoog percentage
van de totale bevolking is gedetineerd,3 terwijl bovendien het justitiële gezag over
individuen sterk is geconcentreerd in specifieke bevolkingsgroepen ‘(...) on any given
day in Baltimore, 56% of the city’s African-American men aged 18 to 35 were either
subject to the control of the criminal justice system or where being sought on
warrants’ (Schwendinger en Schwendinger 1993).
Het justitiële apparaat bevestigt en verdiept de scheidslijn die er in de Amerikaanse
samenleving loopt tussen het maatschappelijk ingeschakelde en het maatschappelijk
uitgeschakelde deel van de samenleving. De criminalisering van drugs, dit is bij
uitstek het moralistische aspect van dit justitiële-controlemodel, speelt hierin een rol
van nauwelijks te overschatten betekenis.
In de engere zin van het woord wordt de toenemende greep van het justitiële
apparaat op het uitgeschakelde deel van de samenleving gerealiseerd door twee
processen. Enerzijds bestaat er een voortgaande uitbouw van het detentie-apparaat,

In 1991 waren in de vs circa 4,7 persnnen per 1.000 inwoners gedetineerd
Nederland lag dit aantal op minder dan 0,5.

(VS Department of Justice,

1993). vnor
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zowel getalsmatig als in modaliteiten van detentie4, anderzijds wordt de detentie
functie van het ‘onschadelijk maken’ (incapacitation) gerealiseerd door strikte justi
tiële-toezichtsarrangementen in de gemeenschap. Elektronisch huisarrest en
intensief reclasseringstoezicht zijn hiervan de meest bekende voorbeelden. Lemert
beschrijft de transformatie van de Amerikaanse reclassering die in de afgelopen
twintig jaar zijn beslag heeft gekregen. ‘The purpose of probation changed from the
use of treatment and rehabilitation to keep the offenders out of prison, to one in
which the purpose is to use probation as a means of reducing pressure on prison
populations.’ Door bezuinigingen is in veel staten het aantal medewerkers van de
reclassering verminderd bij een gelijktijdige groei van de totale case bad.
‘Reclasseerders’ houden zich voornamelijk bezig met het controleren van de door
justitie aan de delinquent opgelegde voorwaarden, het uitvoeren van urinetests op
druggebruik en het innen van opgelegde geldboetes en (een mens zou daar uit
zichzelf niet zo gauw opkomen) met het innen van financiële bijdragen die delin
quenten voor deze ‘reclasseringszorg’ moeten betalen (Lemert, 1993).
De criminologie als theorie van criminaliteit en de sociale controle van criminaliteit
biedt vele aanknopingspunten die kunnen dienen bij de legitimering, wetenschappe
lijke onderbouwing en technische implementatie van het rechtsmoralistische justi
tiële-controlemodel. In (historisch) belangrijke stromingen van de criminologie
(Lombroso is uiteraard het prototype van dit verklaringsmodel, van recenter datum
zijn meer of minder gezaghebbende theorieën van bijvoorbeeld Eysenck (1964),
Yochelson en Samenov (1976), Buikhuisen (1989) en Wilson en Herrnstein (1985))
wordt ‘de oorzaak’ van crimineel gedrag gezocht en gevonden in aangeboren
persoonlijkheidskenmerken. Geheel in het verlengde van deze criminaliteitsopvatting
ligt het dogma van het onschadelijk maken (incapacitatie) dat in dit model van justi
tiële controle zo’n prominente plaats inneemt. Incapacitatie wordt vooral gesteund
door een specifieke (conservatieve) interpretatie van het moderne criminologische
inzicht dat ‘nothing works’, een inzicht dat inderdaad door vele empirische bevin
dingen lijkt te worden geschraagd (Cohen, 1985). Op basis van deze notie zijn
pogingen tot ‘resocialisatie’ of preventieve lotsverbetering irrelevant geworden.
‘Oorzaken’ van criminaliteit gelden als niet kenbaar en in elk geval als niet
beïnvloedbaar. Binnen dit discours rest dus weinig anders dan de ‘logische’ conclusie
dat incapacitatie door detentie of intensieve controle in de gemeenschap en ‘target
hardening’ de enige methoden zijn om de maatschappelijke schade die door (gearri
veerde) delinquenten kan worden aangericht, te beheersen. Rechtstheoretisch wordt
Een enorme groei van aantallen gedetineerden bij een veel minder sterke groei van ‘de criminaliteit’ en door de
ontwikkeling van tal van ‘alternatieve’ detentie-arrangementen: boot camps, intramurale preventieve arrange
menten, ‘civil commitment’-procedures.
Een in oorsprong ‘liberale’ neoklassieke notie om ‘minimaal’ te straffen, die volgens cohen (1985, pp. 131-155)
door de conservatieven is ‘gekaapt’ ter rechtvaardiging van strenger straffen en het nalaten van pogingen tot
resocialisatie (zie ook Brand-KooIen, 1988).
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het model onderbouwd door de notie van de ‘just desert’.5 En voor de criminologie,
‘gouvernementeel’ of niet, opent zich een wijds perspectief van werkgelegenheid bij
de implementatie en de evaluatie van dit repressieve controlemodel.
De linksradicate visie
Het ongeproblematiseerde criminaliteitsbegrip vanuit de rechtsmoralistische visie
dat aansluit bij het (staats) systeem van criminaliteitsbestrijding, staat in schril
contrast tot de door Bianchi verwoorde radicaal-kritische notie dat: ‘(...) door de
sociale controle gehanteerde kriminaliteitsdefinities veel meer informatie verstrekken
over de vigerende machtsverhoudingen in onze sociale struktuur, dan over de aard
van de kriminaliteit’ (Bianchi, 1974).
Vanuit de linksradicale visie is criminaliteit dus eerst en vooral een sociaal-politieke
constructie. Met betrekking tot de schuldtoeschrijving en dus tot de vraag ‘waarom’
de maatschappij de criminaliteit heeft die het ‘verdient’, vormt dit model het spiegel
beeld van het boven omschrevene. In plaats van de reductie van schuld tot de
‘persoon van de dader’ wordt binnen het linksradicale model schuld gereduceerd tot
structureel maatschappelijk onrecht. De radicaal-kritische criminaliteitstheorie
transformeert daarmee criminele daders tot slachtoffers van een onrechtvaardige
samenleving.
‘Partijdigheid’ is het sleutelbegrip in deze linksradicale visie op het justitiële systeem
van sociale controle. Binnen de onvermijdelijk onrechtvaardige (‘kapitalistische’)
sociaal-economische orde is justitie onvermijdelijk ‘klassejustitie’, zowel ten gevolge
van selectieve strafbaarstelling als ten gevolge van selectieve rechtshandhaving. De
strafwetten hebben een zodanige inhoud, uitleg en reikwijdte dat primair het sociaal
schadelijke gedrag van de maatschappelijke onderklasse gecriminaliseerd wordt en
dus voor strafrechtelijke repressie in aanmerking komt. Diefstal is strafbaar, maar het
ter wille van winstmaximalisering verplaatsen van werkgelegenheid, dat wil zeggen
het creëren van werkloosheid, naar landen met onbeschermde arbeidsvoorwaarden
niet (Schwendinger en Schwendinger, 1993). Net zoals het op profijtelijke wijze
misbruik maken van het milieu, of het ‘creatieve declareren’ vaak buiten de werking
van de strafwet valt. Anderzijds opereert volgens deze radicaal-kritische visie het
strafrechtsapparaat zodanig dat het strafbare gedrag van de onderklasse in verge
lijking tot gelijksoortig gedrag van meer gevestigde groepen in de samenleving eerder
door de politie wordt opgespoord en zwaarder door de rechtbank wordt bestraft.
Jongman spreekt van mechanismen die ‘binnen de structuur van de ongelijkheidssa
menleving’ onvermijdelijk zijn. In een beschouwing over de resultaten van ruim
twintig jaar onderzoek naar selectiviteit in de rechtspleging van het Groningse
S

Een in oorsprong ‘liberale’ neoklassieke notie om ‘minimaal’ te straffen, die volgens Cohen (1985, pp. 131—155)
door de conservatieven is ‘gekaapt’ ter rechtvaardiging van strenger straffen en het nalaten van pogingen tot
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Criminologisch Instituut wordt geoordeeld dat het begrip klassejustitie ‘onver
bloemd’ van toepassing is op het strafrecht in de Nederlandse samenleving (Jongman,
1993). Tegelijkertijd wordt gesteld dat dit niet noodzakelijkerwijze hoeft te worden
begrepen in termen van intentionele repressie van de ‘lagere’ klasse.
Volgens de orthodoxe linksradicale (Marxistische) criminologische opvattingen is dit
laatste wel degelijk het geval. Strafivetgeving en straftvethandhaving dienen als
instrumenten om materiële en morele belangen van ‘de elite’ veilig te stellen en dus
om de bestaande maatschappijstructuur te reproduceren. Vernieuwing en moderni
sering van justitiële controle, bijvoorbeeld door de relatieve verschuiving van
vrijheidsstraf naar straffen in de gemeenschap, worden begrepen als aanpassingen ter
wille van dit ‘hogere’ doel en dus niet als een humanisering van het strafrecht. Het
principe wordt door een gezaghebbende ‘nieuwlinkse’ criminoloog aldus
omschreven, maar niet onderschreven: ‘New systems of domination and discipline
are needed to socialize production: to create a submissive, well regimented work
force (...) The point is to create a socially safe proletarian, someone who bas learned
to accept being propertyless, without threatening the institution of private property’
(Cohen, 1985, p. 23).
De utopie die uit het linksradicale model van criminaliteit en justitiële controle voortvloeit, is een puur politiek-theoretische: een ‘rechtvaardige’ samenleving waarin
conflicten tussen mondige burgers onderling kunnen worden opgelost: ‘bring justice
to the people’. Abolitionistische opvattingen over het strafrecht zijn in de praktijk dan
ook sterk verwant aan het linksradicale model. Anders dan bij het rechtsmoralistische
model wordt weinig perspectief geboden om binnen de bestaande maatschappelijke
verhoudingen ‘iets te doen’ aan het werkelijk bestaande criminaliteitsprobleem. Net
zoals bij de ideologische tegenvoeters is het eindoordeel dat ‘nothing works’. De
(justitiële) politieke conclusies die worden getrokken, zijn bij beide modellen
uiteraard geheel verschillend, afscherming van de conventionele orde in het ene geval
en herstructurering van de sociaal-economische orde in het andere. De linksradicale
visie heeft als uiteindelijke consequentie dat (sommige vormen van) criminaliteit kan
(kunnen) worden geherwaardeerd als een vorm van ‘verzet’ en impliciet dus als
gedrag dat kan dienen als een breekijzer ter bevordering van een ‘meer rechtvaardige’
maatschappij.
Het zal geen verbazing wekken dat er tussen de wereld van de linksradicale crimino
logie en de wereld van het strafrechtelijke beleid nauwelijks raakvlakken bestaan voor
samenwerking. In ideologisch opzicht is er sprake van fundamentele incompatibi
Liteit. Maar ook praktisch valt er niet veel te verwachten van uitwisseling tussen
systemen die zich op geheel verschillende niveaus van probleemanalyse met het
verschijnsel criminaliteit bezighouden. Het justitiële apparaat is onvermijdelijk actie
georiënteerd op de dagelijkse zorg voor orde en veiligheid in het maatschappelijk
verkeer. Voor de linksradicale criminologie is criminaliteit in wezen niet veel meer
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dan een bijverschijnsel bij het politieke hoofdprobleem. De uiteindelijke roeping’
van deze criminologie is politieke actie of politieke analyse. Etiologie van criminaliteit
of de praktische problemen van criminaliteitsbeheersing zijn binnen dit dïscours al
snel ideologisch besmette of triviale onderwerpen.
Het pturalistische sociaal- liberale compromis
In beide bovengenoemde radicale visies op criminaliteit en de sociale controle
daarvan ontbreekt de scepsis die juist voorop staat in een model van schuldtoe
schrijving waarbij zowel de ‘slechtheid’ van het delinquente individu als de struc
turele onrechtvaardigheid van de maatschappij niet wederzijds worden uitgesloten,
maar worden gerelativeerd. De tegenstrijdigheden bij de schuldtoeschrijving aan
individu en samenleving worden niet opgelost door een principiële keuze voor een
van beide. Er bestaat structurele sociaal-economische ongelijkheid (‘onrechtvaar
digheid’) in onze maatschappij. Deze leidt onloochenbaar tot selectieve controle van
strafbaar gedrag in de maatschappelijke onderklasse, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een
enorme oververtegenwoordiging van kansarmen in gevangenissen en hvb’s.6 Leden
van (vaak etnische) onderklassen we hebben het over armoede en een problema
tisch toekomstperspectief plegen (hoogstwaarschijnlijk) meer criminaliteit, net
zoals ze eerder door justitie worden gegrepen dan respectabele plegers van crimina
liteit en ze meer ‘goede redenen’ hebben voor het plegen van criminaliteit (Hagan,
1993; Ploeg, 1993; Warner en Pierce, 1993).
Het bestaan van determinanten verbonden met de ‘ongelijkheidsstructuur’, sluit
echter de relevantie van socialisatie, macroculturele factoren, persoonlijke ‘keuze’
voor het verklaren van criminaliteit en daarmee dus ook voor de schuldtoeschrijving
niet uit. Armoede is relatief, maar ‘maatschappelijke nood’ als rechtvaardiging van
criminaliteit is dat ook. Het gros van de gedetineerden bestaat niet uit nobele
gedepriveerden die met bloedend hart uit stelen zijn gegaan om hun kinderen te eten
te kunnen geven.7 Behalve dat veel gedetineerden (de ‘garden variety’ van dieven,
inbrekers en overvallers) uit de lagere welstandsklassen komen, komen ze ook vaak
uit problematische gezinnen, zijn ze ‘slecht’ opgevoed, hebben ze mogelijkheden
voor maatschappelijke integratie (scholing en opleiding) niet benut, zoeken ze
(omdat ze zich vervelen) de ‘kick’ van criminaliteit, wenden ze de baten van crimina
liteit aan voor duur en vluchtig hedonisme en maken ze onveranderlijk slachtoffers
ondergeschikt aan hun persoonlijke behoeften (Grapendaal e.a., 1991; Kroese en
Staring, 1993; De Haan en Vos, 1993; Van de Bunt en Beijers, 1993).
Vanuit deze visie is de criminologische bijdrage aan het justitiële beleid vooral gericht
—

—

Niet minder dan 55% van de gedetineerde populatie heeft geen regtilier inkomen uit arbeid (Ministerie van
Justitie, 1994).
Dit historisch in onze jaren dertig gesitueerde beeld hanteert Jongman ter verklaring (en verontschuldiging) van
criminaliteit aan de onderkant van de samenleving.
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op hervorming en niet op uitbouw van de repressie, zoals in het eerste model, of op
oppositie, zoals in het tweede model. Er is (idealiter) sprake van een wederzijds
loyaal-kritische relatie tussen de ‘leer’ en de ‘praktijk’ van sociale controle. Deze past
ongetwijfeld het best in een sociaal georinteerde rechtsstaat. In laatste instantie is
deze relatie gebaseerd op een compromis tussen de overtuigingen dat de
maatschappij het waard is om tegen criminaliteit te worden verdedigd en dat de
delinquent het waard is om zo min mogelijk in zijn autonomie te worden geschaad.
Cohen spreekt in dit verband over de precaire relatie tussen de ‘rechtvaardigheid’ en
de ‘rechtmatigheid’ van justitiële controle, die alleen in een fatsoenlijke (=democra
tisch en ‘verzorgend’?) samenleving onder één noemer kunnen worden gebracht. ‘1f
the state is patently not “fair and just”, if things are obviously not “working” then
there is no sense of “rightness” to be confirmed by the law’ (Cohen, 1985, p, 251).
In het pluralistische sociaal-liberale model van criminaliteitsanalyse en -controle
blijft de complexiteit van het verschijnsel criminaliteit behouden. Afhankelijk van de
aard van criminaliteit zijn zowel de sociaal-economische ordening, de dominante
macrocultuur, de socialiserende groepscultuur, als de persoon van het handelende
individu (de delinquent) relevant voor de verklaring van criminaliteit en voor de
maatschappelijke reacties daarop. Er is niet de pretentie dat criminaliteit eenduidig
kan worden verklaard, noch dat er pasklare oplossingen kunnen worden voorgesteld
die geen ongewenste bij-effecten hebben.
Pragmatische deëscalatie van het sociale probleem van criminaliteit kan worden
beschouwd als de uit deze visie voortvloeiende ‘utopie’. Minimalisering van de meest
repressieve vorm van strafrechtelijke controle (i.c. de ontwikkeling van alternatieven
voor gevangenisstraf) is hiervan een belangrijke uitdrukking, net zoals het ondanks
onvermijdelijke scepsis vasthouden aan de resocialisatiedoelstelling. Junger-Tas
(1994) formuleert dit ethos als volgt: ‘Toch kunnen wij ons niet neerleggen bij een
opvatting van straffen die uitsluitend als doelstellingen vergelding, afschrikking en
selectieve onschadelijkmaking heeft. De overtuiging dat straf en resocialisatie onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn, is diep in ons waardenpatroon verankerd. Zonder
een minimale deelname aan en inbedding in de maatschappij is een misdaad-vrij
leven immers niet denkbaar.’
Criminologie en beleid in de bedreigde verzorgingsstaat
Het sceptische en relativistische compromismodel, op basis waarvan een vruchtbare
uitwisseling tussen (kritische) criminologie en beleid goed denkbaar is, staat onder
druk. De sterke toename in de laatste twee decennia van maatschappelijke
spanningen en tegenstellingen heeft grote consequenties voor het criminaliteitspro
bleem, voor het strafrecht en dus ook voor de criminologie. De symptomen van de
zogeheten crisis van de verzorgingsstaat zijn welbekend: toegenomen werkloosheid,
aficalving van het stelsel van sociale zekerheid en een toenemende versplintering van
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(morele) normen. Door deze ontwikkeling wordt een steeds groter deel van de samen
leving getroffen of bedreigd door (relatieve) armoede en maatschappelijke uitsluiting.
Er dreigt een (ten dele etnische) onderklasse te ontstaan van mensen die weinig te
verliezen hebben, en binnen deze onderklasse een generatie van jongeren die weinig
hoop hebben op een betere toekomst. Kortom, een maatschappelijke ontwikkeling
(een splitsende samenleving van ingeschakelden en uitgeschakelden) die in de VS
endogeen is en die daar recent alleen maar erger is geworden, bedreigt nu ook
Nederland en andere Westeuropese democratieën.
Toename en verharding van criminaliteit in velerlei gedaanten lijkt een onvermij
delijk symptoom van deze maatschappelijke ontwikkeling. De sterke toename van de
geregistreerde criminaliteit, bijvoorbeeld van diefstal en vooral beroving, in verge
lijking tot het begin van de jaren zeventig, wordt inmiddels ook door de vaak
‘debunkend’ genoemde criminologen niet meer afgedaan als een artefact van een
groter wordend justitiële apparaat (Franke, 1990 en 1994). De groei manifesteert zich
zowel aan de top als aan de basis van de criminaliteitsverdeling. Zo neemt in de
laatste tien jaar het aantal verpleegde tbs-gestelden gestaag toe, terwijl tegelijkertijd
de criteria voor oplegging van deze maatregel aanmerkelijk zijn aangescherpt. Op een
geheel ander vlak, met betrekking tot ‘misdaadorganisaties’, is een soortgelijke trend
zichtbaar geworden. Hoewel moeilijker aan te tonen, geldt dit mogelijk ook voor
‘grote’ fraudes, corruptie enz. in de ‘respectabele bovenwereld’. Aan de andere kant
van de criminaliteitsverdeling is het al niet anders: in de grote stad is fietsendiefstal
en het kopen van een gestolen fiets een ‘normale’ zaak geworden, net zo goed als
bijstandsfraudes, klussen naast de uitkering of het in de ‘respectabele bovenwereld’
profiteren van goedkope ‘illegale’ arbeid. Dagelijkse subjectieve ervaringen wijzen in
dezelfde richting. De ‘angst voor criminaliteit’ is, ook blijkens opinie-onderzoek (CBS,
1993, pp. 52-54) toegenomen. En als in Amsterdam een legertje kaartjescontroleurs de
tram instapt, dan haast zich menigmaal ongeveer dertig procent van de passagiers
naar de uitgang.
Ernstige en bedreigende criminaliteit is toegenomen en ‘kleine criminaliteit’ is
gewoner geworden. De relatie tussen criminaliteit en het macrosociale verschijnsel
van toenemende marginalisering wordt nergens duidelijker dan in de gevangenispop
ulatie. Volgens de Nota Werkzame Detentie bestaat deze voor meer dan de helft uit
werklozen, uit een disproportioneel (37%) aantal niet-Nederlanders en allochtonen
(d.w.z. gedetineerden uit bevolkingsgroepen die niet of slecht zijn geworteld in de
Nederlandse maatschappij), uit circa 40% ‘verslaafden’ en uit circa 36% gedeti
neerden met ‘persoon(lijkheid)sstoornissen’ (Ministerie van Justitie, 1994).
De hier geschetste structurele toename en verharding van ‘het criminaliteitspro
bleem’ heeft ingrijpende consequenties voor de positie van het strafrecht en voor de
relatie tussen criminologie en strafrechtelijk beleid. Het strafrecht vangt de wetsover
treders, maar het zit zelf ook gevangen in een harde werkelijkheid van toegenomen
criminaliteit en een wellicht nog veel sterker toegenomen appel op het strafrecht als
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hoeder van orde, veiligheid en misschien zelfs van gerechtigheid en ‘de moraal’
(Boutellier, 1993). De urgentie van het beroep op het strafrecht als patentmiddel
tegen maatschappelijk ongenoegen valt waarschijnlijk moeilijk te onderschatten.
Deze aanspraken komen pregnant naar voren, zowel uit de ‘vox populi’ als uit de
massamedia als uit de politieke structuur. Zeker in verkiezingstijd roepen vrijwel alle
politici, van links tot rechts, op tot ‘een hardere aanpak van de criminaliteit’,
‘gedwongen aficicken’ en zelfs tot een ‘pact tegen de criminaliteit’.
Het publiek, ‘de politiek’ en het strafrechtelijke apparaat zorgen aldus in onderlinge
samenhang voor een aanzwellende roep om meer en meer justitiële sociale controle.
De politiek volgt de publieke opinie, maar tegelijkertijd exploiteert het deze ook. Het
justitiële apparaat profiteert van deze ontwikkeling, niet alleen omdat het een
vanzelfsprekende groeisector in een overigens stagnerende economie is geworden,
maar ook door een in onze rechtsstaat historisch ongeëvenaarde uitbreiding van
gelegitimeerde handelingsruimte. Welke politieman of officier van justitie had twintig
jaar geleden durven dromen dat hij nu in het kader van zijn wettige ambtsuitoefening
zijn eigen inbraken (‘inkijkoperaties’) en drugtransporten zou mogen organiseren?
‘Pop-justitie’, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de toenemende samenwerking van massa
media en opsporingsdiensten, dreigt een van de twijfelachtige consequenties van
deze ontwikkeling te worden.
Door structurele en culturele macro-ontwikkelingen is dus enerzijds het aanbod aan
door justitie te controleren gedragingen sterk toegenomen. De arbeidsmarkt (i.c.
werkloosheid), als wellicht hardste structurele factor voor de produktie van margina
liteit en criminaliteit in de samenleving, wordt in sterke mate bepaald door de inter
nationale markteconomie. Anderzijds is ook de maatschappelijke vraag naar justitiële
controle gestegen. Een dergelijke escalatie van vraag en aanbod leidt allicht tot het
ontstaan van irreële verwachtingen van de heilzame justitiële zorg bij publiek en
politiek en tot het ontstaan van irreële pretenties en ambities bij het justitiële
apparaat. Het justitiële apparaat wordt van vele kanten, zeker niet uitsluitend door de
traditionele ‘law and order’-kringen, maar met betrekking tot de veiligheid op straat,
fraudes, milieucriminaliteit enz. ook uit de ‘linkse’ hoek, onmacht (incompetentie)
verweten bij het beveiligen van de samenleving. Zowel de geloofwaardigheid als de
rechtmatigheid van justitile controle komen onder druk te staan. Er dreigt een
paradoxale situatie te ontstaan waarin pogingen om het ‘falen’ van justitie (zoals ten
aanzien van de georganiseerde drughandel) te verhelpen tegelijkertijd de geloofwaar
digheid en welLicht zelfs de integriteit van justitie bedreigen.
Welke is nu de rol die ‘de criminologie’ kan worden toegedacht tegen deze achter
gronden van een escalerende criminaliteits- en justitiële-controleproblematiek?
Een conclusie
Linksradicale criminologie is een vorm van idealisme, een leer waarin weinig plaats is
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voor de maatschappelijke werkelijkheid van tegenstrij dige waarheden, voldongen
feiten en onvermijdelijke dilemma’s. Bovendien heeft, sinds de dramatische
ondergang van de reëel bestaande socialistische staatsvormen, de linksradicale
utopie veel geloofwaardigheid en aantrekkingskracht verloren, ongetwijfeld zelfs in
haar ‘natuurlijke’ habitat, het academische sociaal-wetenschappelijke milieu. De
rechtspleging in de voormalige DDR of in Cuba wordt niet meer zo snel als aantrek
kelijk humaan en rechtvaardig alternatief voorgesteld.
Dit alles betekent zeker niet dat deze linksradicale visie irrelevant is voor het justitiële
bedrijf. De linkscriminologische ideologiekritiek is van belang voor de noodzakelijke
permanente bezinning op de fundamentele waarden en doelstellingen van het straf
recht. Kritische criminologie draagt ertoe bij dat het strafrecht zijn ‘kwade geweten’
behoudt (De Haan, 1990). Dein de laatste twintig jaar toegenomen justitiële aandacht
voor criminaliteit van economisch machtigen (bv. de wet ketenaansprakelijkheid,
melding van ongebruikelijke transacties, de toename in de vervolging van milieu,
fraude- en corruptiezaken, enz.) is moeilijk denkbaar zonder de criminologische
ideologiekritiek op de selectiviteit van het strafrecht. Bianchi pleit voor het voortbe
staan van parallelle criminologische denksystemen, de ‘goevernementele’ en de ‘non
goevernementele’, ‘die niet zozeer polariseren, als wel zich aan elkaar spiegelen’
(Bianchi, 1974).
Radicaal-kritische criminologie stelt de fundamentele vraag naar de legitimiteit van
strafrechtelijke controle centraal en ‘vergeet’ de dagelijkse sociale ontwrichting, de
schade en de angst die van criminaliteit het gevolg zijn. (‘Rechts’)technocratische
criminologie stelt de dagelijkse wetshandhaving centraal en ‘vergeet’ de vergroting
van maatschappelijke conflicten en tegenstellingen als vaak onvermijdelijk effect van
wetshandhaving. In de laatste criminologische visie overheerst het cynisme dat
behoort bij de neokapitalistische tweedeling van de maatschappij in ‘winners’ en
‘losers’. In de eerste visie overheerst een frivool geloof in een heilstaat waarin
maatschappelijke tegenstellingen definitief zijn opgelost en waarin individuele
burgers (dus) nog slechts het goede zouden nastreven.
Ten gevolge van de zich mogelijk voortzettende tweedeling van de samenleving lijkt
een nieuwe polarisering binnen de criminologie en tussen een deel van de crimino
logie en de strafrechtelijke praktijk niet onwaarschijnlijk. Deze zou wel eens een
minder frivool en ludiek karakter kunnen hebben dan in de jaren zeventig. In zekere
zin komen zowel justitiële beleidmakers als (kritische) criminologen met de rug tegen
de muur te staan. De afbraak van de verzorgingsmaatschappij, de Amerikanisering
van de samenleving, impliceert een verheviging van de dialectiek van schuldtoe
schrijving. Het micro-macrodilemma van justitiële controle wordt meer onont
koombaar. Justitie heeft in de alledaagse werkelijkheid weinig andere opties dan het
aanpakken van de individuele criminelen, terwijl de (kritische) criminologie daar des
te klemmender haar eigen ‘macrowaarheid’ tegenover kan stellen, namelijk dat de
‘werkelijke oorzaken’ van criminaliteit door justitie worden miskend en dat strafrech

36

2 Criminologie

telijke repressie neerkomt op symptoombestrijding met ernstig schadelijke bijeffecten, zoals toenemende marginalisering. Een dergelijke confrontatie blijkt
bijvoorbeeld duidelijk uit de academisch criminologische kritiek op het justitiële
beleidsplan Recht in beweging’ (Justitieel beleid in beweging, 1990).
Maar zolang de ‘minimaal rechtvaardige’ verzorgingsmaatschappij niet fundamenteel
is aangetast en daarover valt uiteraard zeer te twisten blijft waarschijnlijk een
brede consensus mogelijk van (kritisch) criminologische leer en strafrechtelijke
praktijk. De basis van deze consensus is boven aangeduid als de pluralistische
sociaal-liberale visie. Binnen dit model van schuldtoeschrijving is ruimte voor een
criminologie met uiteenlopende functies die, zoals Bianchi (1974) stelde, zich aan
elkaar kunnen spiegelen en met elkaar concurreren. Een rolverdeling tussen ‘acade
mische’ en ‘goevernementele’ criminologie ligt uiteraard voor de hand.
Het door onderzoek en beschouwing zichtbaar maken van irreële ambities en
pretenties van het strafrecht, maar ook van de onmogelijke opgave waarvoor het
strafrecht door publiek en politiek wordt gesteld, lijkt een belangrijke criminologische
taak. De noodzaak en de mogelijkheden van decriminalisering van de illegale
drugeconomie, komt hierbij als een van de meest urgente (en controversile) thema’s
aan de orde. ‘Academische’ en ‘goevernementele’ criminologie vinden elkaar
waarschijnlijk het makkelijkst op het terrein van de hervorming (humanisering) van
justitiële controle. Beperking van schade en resocialisatie vormen een van de
vruchtbare en natuurlijke terreinen voor samenwerking en uitwisseling tussen beleid
en (kritische) criminologie. Binnen deze ‘common ground’ is er alle ruimte voor
wederzijdse kritiek, wederzijdse beïnvloeding en zelfs wederzijdse rolverwisseling
tussen ‘academische’ criminologie, ‘goevernementele criminologie’ en strafrechtelijk
£

—

beleid.
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Criminologie van de toekomst
Een literatuurverkenning
Hans Boutellier
Het Journal ofResearch in Crime and Delinquency beleefde in 1993 zijn dertigste
jaargang. Ter gelegenheid daarvan verzocht de redactie vijf eminente criminologen
een essay te schrijven over ‘the future of research in crime and delinquency’. Deze vijf
beschouwingen werden ter becommentariëring voorgelegd aan negen andere crimi
nologen. Het geheel werd gepubliceerd als vierde (en laatste) aflevering van het
tijdschrift in 1993. Het is de moeite waard om deze interessante bundel, ter
gelegenheid van het WODC-afscheid van een andere eminente criminologe, Josine
Junger-Tas, te beoordelen op zijn relevantie voor de Nederlandse criminologiebeoe
fening.
Deze poging om inspiratie te putten uit de internationale literatuur sluit aan bij een
van de oudste functies van het WODC. Al aan het einde van de jaren veertig werd,
vanuit de toenmalige directie Gevangeniswezen, besloten om, naast de juridische
Centrale Bibliotheek van het ministerie van Justitie, een documentatie-afdeling op te
richten waarin de (inter) nationale sociaal-wetenschappelijke (c. q. criminologische)
literatuur werd verzameld en bestudeerd.
In 1956 werd vanuit die afdeling de eerste jaargang van het Documentatieblad
gepubliceerd. Hierin werden bewerkingen en vertalingen opgenomen van relevante
literatuur ten behoeve van beleidmakers en praktijkmensen. Het Documentatieblad
evolueerde tot het huidige tijdschrift Justitiële verkenningen en kreeg daarmee ook
maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis. De documentatie ontwikkelde zich
tot de meest omvangrijke op het terrein van het criminaliteitsvraagstuk in Nederland.
Het WODC heeft zich via de documentatie goed geïnformeerd geweten over de
ontwikkelingen elders. Tegen deze achtergrond wordt de navolgende ‘literatuurver
kenning’ gepresenteerd.
Vijf toekomstvisies
Aan de auteurs werden door de redactie twee vragen voorgelegd: in het kader van
welke theorieën en methoden dient het onderzoek in de criminologie van de
toekomst plaats te vinden en welke infrastructuur is daarvoor noodzakelijk? De
auteurs zijn voornamelijk op de eerste vraag ingegaan. Hierna worden de vijf essays
van achtereenvolgens Braithwaite, Felson, McCord, Sampson en Sherman kort
besproken. Genspireerd door de commentaren zullen zij vervolgens worden verge
leken met de Nederlandse situatie.
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Braith waites contextuele strategieën
John Braithwaite werd bekend door zijn boek Crime, Shame and Reintegration (1989).
Inmiddels publiceerde hij (met co-auteurs) drie andere boeken en verschillende
artikelen. Hij is hoogleraar aan de Research School of Social Sciences aan de
Australian National University. Zijn bijdrage is getiteld Beyond positivism. Naar zijn
idee is de opvatting dat ‘nothing works’ voor een belangrijk deel te wijten aan het
positivistische karakter van veel criminologisch onderzoek. Zonder dit positivistische
karakter nauwkeurig te definiëren, typeert hij het als gericht op korte-termijnpolitiek
en decontextualiserend.
Braithwaite stelt een geïntegreerde benadering van het criminaliteitsvraagstuk voor.
Hij laat zich daarbij inspireren door het vak ‘internationale studies’. Een positivis
tische opvatting van dit vak zou ook al gauw tot de conclusie leiden dat niets helpt:
‘Most studies would find no significant effects in preventing war of deterrence by
large armies, personality and structural characteristics of national leaders, strain
variables or deployment ofnewprevention technologies’ (p. 384). Toch zijn interna
tionale studies zinvol door hun contextuele oriëntatie: de analyse van geïntegreerde
beleidsprogramma’s in hun historische context.
Integraal beleid, contextuele analyse, een dynamische in plaats van een statische
werkelijkheidsopvatting en een vervlechting van normatieve en verklarende theorieën
zouden naar zijn mening ook de ingrediënten moeten zijn van een relevante crimino
logie. In dit verband dienen theorieën te worden losgeweekt van hun waarheidspre
tentie en te worden gezien als metaforen van de werkelijkheid. Theorie plagieert en
herdefinieert de inzichten van praktijkmensen. Niet de statische kracht maar het nut
binnen een bepaalde context telt.
Braithwaites criminologische programma omvat vijf punten:
neem criminologische theorie serieus als een geheel van metaforen voor de
werkelijkheid;
beoordeel positivistische criminologische onderzoeksresultaten op hun
(beperkte) nut;
stimuleer contextuele en historische vergelijkingen;
maak gecombineerde onderzoeksgroepen van wetenschappers en beleidmakers;
concentreer op geïntegreerde dynamische strategieën in plaats van statische
verklaringsmodellen.
Het zal geen verbazing wekken dat criminologen zich, naar de mening van
Braithwaite, niet moeten vastleggen op een theorie maar zich juist eclectisch op
moeten stellen. Zij zoeken naar strategieën in plaats van naar verklaringen.
—

—

—

—

—

Felsons sociale indicato ren
Marcus Felson is vooral bekend door zijn routine activity approach (ontwikkeld met
Cohen), een benadering die in Nederland bekend staat als de gelegenheidstheorie. De
combinatie van een mogelijke dader, een beschikbaar object en ontoereikende
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bescherming daarvan leiden tot een criminele gebeurtenis. In dit artikel plaatst hij
deze benadering binnen een groter kader en kiest daarbij voor het begrip sociale
indicatoren (de term komt van Ogburn).
Aan de hand van sociale indicatoren kunnen sociale veranderingen worden gemeten.
In navolging van het US Bureau of the Census (1980) onderscheidt hij elf indicatoren:
bevolking en gezin; gezondheid en voeding; huisvesting en omgeving; vervoer;
opvoeding en opleiding; werk; sociale zekerheid en welzijn; inkomen en produkti
viteit; sociale participatie; cultuur en (vrije) tijdsbesteding; publieke veiligheid
(inclusief criminaliteit en criminaliteitsbeleid).
Felsons criminologische programma bestaat eruit de ontwikkeling van de eerste tien
factoren systematisch te beoordelen op hun effect op het criminaliteitsvraagstuk, dat
wil zeggen naar daders, objecten en ‘bewakers’, en de mogelijke convergentie
daartussen. Aan de hand van een groot schema werkt hij deze sociale inbedding van
de gelegenheidstheorie uit.
Felsons benadering zou in termen van Braithwaite kunnen worden gezien als een
alomvattende contextualisering van criminele gebeurtenissen, onder de gelijktijdige
constatering dat het positivistische causaliteitsparadigma hiermee niet verlaten
wordt maar dat gepoogd wordt het te perfectioneren. Ook bij Felson overheerst de
strategische functie van de criminologie.

Mccords methodologische problemen
Joan McCord is hoogleraar Criminal Justice aan de Temple University in Philadelphia
(Pennsylvania). Zij publiceerde onder andere over criminele motieven en drugproble
matiek. In haar bijdrage schetst ze drie problemen die de ontwikkeling van de crimi
nologie parten hebben gespeeld: overgeneralisatie, enge begripsvorming en rechtlij
nigheid.
Er is sprake van overgeneralisatie wanneer onderzoeksresultaten die zijn gebaseerd
op steekproeven te ondoordacht worden gegeneraliseerd naar de totale populatie. Zij
wijst erop dat voor de controletheorie, de differentiële-associatietheorie en de stresstheorie statisch significante resultaten zijn gevonden, maar dat interventies die
daarop werden gebaseerd vaak vruchteloos bleken. Juist bij grote steekproeven, die
generalisatie lijken te rechtvaardigen, treedt het gevaar op dat de resultaten niet
gelden voor deelpopulaties. Deze paradox is voor het eerst door Simpson in 1951
geformuleerd. Indien bijvoorbeeld de controletheorie voor een totale populatie wordt
bevestigd, kan het heel goed zijn dat een bepaalde subcultuur ongevoelig is voor
hierop gebaseerd beleid. Het verschil tussen, wat zij noemt, existentiële en universele
kwalificaties, zou moeten worden onderkend.
In dat verband is zij van mening dat er sprake is van een te enge begripsvorming; er
wordt te veel gezocht naar monocausaliteit. Zij venvijst naar Aristoteles die een
onderscheid maakte tussen materiële, formele, doelgerichte en finale oorzaken.
Oorzakelijkheid dient op verschillende niveaus te worden gesitueerd en begrepen. In
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het bijzonder wijst zij op de geringe aandacht voor het niveau van de motivatie om tot
crimineel gedrag te komen en de externe factoren die daarop van invloed zijn.
Het derde probleem is de omkering van voorgaand probleem, het onder een noemer
brengen van verschillende maten om tot de verklaring van een gebeurtenis te komen.
Het speelt vooral in de regressie-analyse: ‘it often seems to teli us more of what we
know than our data could provide’ (p. 419). Om die reden kunnen onderzoeksresul
taten vaak meer dan één theorie bevestigen. Te veel factoren worden op statistisch
elegante wijze op een lijn gebracht.
De criminologische toekomst van McCord bestaat uit een beter begrip van deze
methodologische problemen. Zij streeft naar een perfectionering van het gangbare
criminologisch onderzoeksprogramma.
Sam psons dynamisch-contextuatisme
De hoogleraar sociologie (University of Chicago) Robert T. Sampson werd vooral
bekend door zijn boek Crime in the making; Pathways and TurningPoints Through
Life (met 1. Laub, 1993). Hij pleit voor een integratie van wat hij ziet als de twee
belangrijkste tendensen in het criminologische onderzoek: macrostudies en longitu
dinale studies. Een kritische evaluatie van beide moet resulteren in een geïntegreerde
benadering van plaats en tijd: dynamisch-contextualisme.
Shaw en McKay hebben in 1942, naar de mening van Sampson, de juiste toon gezet
voor de macro-analyse: de samenhang tussen lage economische status, etnische
heterogeniteit en mobiliteit leidt naar hun mening tot een verstoring van de sociale
gemeenschap en is als zodanig verantwoordelijk voor de variaties in criminaliteits
niveau. Deze sterke theoretische benadering van de Chicago-school is volgens
Sampson verloren gegaan in een overvloed aan survey-onderzoek en het daaraan
inherente methodologisch-individualisme. ‘Macro’ wordt opgevat als de optelling van
wat veel individuen op hun enquêteformulier invullen. Ook in de longitudinale
benadering worden, volgens Sampson, individuen veelal losgemaakt uit hun sociale
en historische context.
Zowel de macrobenadering als de longitudinale benadering zitten gevangen in een
logisch positivistische opvatting van causaliteit. In navolging van Abbott (1992)
spreekt hij van ‘the variables paradigm’: ‘the assumption, usually unstated, is that
these and other variables have the same causal meaning whatever the context’. Dit
paradigma ontstond in de jaren zestig door de ontwikkeling van geavanceerde
technieken. Abbott stelt hier het ‘narratieve positivisme’ tegenover.
Sampsons dynamisch-contextualisme sluit hierbij aan. Hij redeneert in termen van
een contextueel begrepen levensloop: ‘pathways through the age differentiated life
span’. Als voorbeeld van dergelijk onderzoek noemt hij het Program on Human
Devetopment and CriminalBehavior, waarin longitudinale en macrosociale analyses
worden gecombineerd. Zijn contextualisme heeft, evenals dat van Felson, een
alomvattend karakter.
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Met Braithwaite deelt hij de kritiek op het positivistische karakter van veel criminolo
gisch onderzoek. Waar Braithwaite kiest voor een strategisch contextualisme, zoekt
Sampson echter voor een uitbreiding van de criminologische methoden.

Shermans straftheorie
Lawrence W. Sherman is directeur van het Crime Control Institute in Washington
(DC). Hij schreef meer dan tachtig boeken en artikelen. Het meest bekend werd hij
met een grootscheeps onderzoek naar de invloed van arrestatie bij huiselijk geweld in
Minneapolis, hetgeen van grote invloed was op het politiebeleid in dezen. Hij schreef
de enige bijdrage die gaat over de sanctie als middel voor criminaliteitsbeheersing.
Zijn vraagstelling luidt: onder welke condïties heeft welke vorm van straf welk effect
(afname, toename of geen effect). Dat is naar zijn mening de centrale vraag van de
criminologie.
Volgens Sherman zijn twee opvattingen over het effect van straffen dominant:
afschrikking en stigmatisering. Hij wijst echter op drie nieuwe begrippen, die een
genuanceerder benadering mogelijk maken: sharning (Braithwaite), cornpliance
(Tyler) en pride/shame (Scheff en Reitzinger).
Braithwaite heeft erop gewezen dat het ‘te schande zetten’ integratie kan bevorderen,
maar indien dit op een verkeerde manier gebeurt, stigmatiserend werkt. Volgens Tyler
bevorderen sancties die als rechtvaardig worden ervaren, onderwerping aan de
gestelde norm, maar leiden als oneerlijk ervaren sancties tot het tegendeel. Scheff en
Reitzinger zijn van mening dat de emotionele reacties (trots of schaamte) op straf
afhankelijk zijn van de sociale binding met de persoon of de samenleving.
Aan de hand van deze begrippen ontwikkelt Sherman zijn theorie van defiance
(weerstand, verzet). Sancties kunnen leiden tot verzet of tot afschrikking; soms
blijken zij eenvoudigweg irrelevant voor toekomstig gedrag. Diverse bevindingen
kunnen aan de hand van de genoemde begrippen worden verklaard: dezelfde sancties
kunnen totaal verschillende reacties teweegbrengen, bijvoorbeeld tussen mensen met
en zonder baan of tussen jongeren en ouderen.
Sherman is van mening, op basis van velerlei empirische evidentie, dat een inbreuk
op de verwachting om door het strafrechtelijke systeem ‘fair’ bejegend te worden
criminaliteit doet toenemen, zowel op een individueel als op een algemeen niveau.
Hij kent sancties bovendien een averechts effect toe bij outgroups, terwijl ze bij
ingroups wel tot een afschrikkend resultaat kunnen leiden. Hij wijst er ten slotte op
dat zijn ‘defiance’-theorie niet beoogt crimineel gedrag als zodanig te verklaren, maar
wel een licht kan werpen op de variëteit in de samenhang tussen misdaad en straf.
Shermans bijdrage is te typeren als een theoretische analyse van de strategische
functie van de straf. Met deze intentie sluit hij aan bij Braithwaite en meer in het
bijzonder bij de huidige belangstelling voor de preventieve effectiviteit van de straf.
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Commentaren

In het tweede deel van de bundel worden de hiervoor kort besproken essays becom
mentarieerd door negen auteurs. Een aantal van de commentatoren formuleert in
reactie op de essays een eigen onderzoeksprogramma. Zo bepleit C.R. Jeffrey een
interdisciplinaire criminologie inclusief biologische theorievorming. Overheersend in
de reacties is naar mijn mening echter het constateren en het zelf afstand nemen van
de pretenties van de verklarende criminologie. In de woorden van nestor Al. Reiss:
‘Would not considerable progress be made if criminologists ceased explaining crime
and criminality?’ (p. 506).
Deze relativering van de criminologische pretenties blijkt uit een kritische houding
ten opzichte van het gangbare positivistische onderzoek (Braithwaite, McCord en
Sampson), en in de afwijzing van het ideaal van Grand Theory (Braithwaite en
Sherman). Om een al te gemakkelijke conclusie te vermijden is het van belang enkele
van deze commentaren hieronder kort weer te geven.
Ann Dryden Witte (econometriste) wijst er in haar commentaar op dat de Verenigde
Staten in 1963, bij de aanvang van het Journat of Research in Crime and Detinquency,
‘apparantly in peace with itself’ waren; het bleek een stilte voor de storm. Van 1965
tot 1970 verdubbelden de criminaliteitscijfers. Het beLang van de criminotogische
wetenschap bleek goed te zijn voorvoeld; dertig jaar later constateert zij echter op
basis van de vijf essays een ‘common sense of disappointment with the broad overar
ching theories of the past decades’ (p. 513).
Wat de meeste auteurs volgens haar verenigt, is een roep om meer ‘history and
community’ in het criminologisch onderzoek. Witte sluit zich hierbij aan: naast
aandacht voor criminaliteit als ‘action’ moet er meer aandacht uitgaan naar de ‘stage’
waarop de problemen zich voordoen: de ontwikkeling in wetgeving en de invloed van
de instituties op economisch en sociaal gebied. Opnieuw zijn integratie en contextu
alisme de sleutelwoorden van de geschetste toekomst.
Ook ban Peterselia (o.a. directeur van Rand’s Criminal lustice Program) constateert
teleurstelling. Zij brengt de ‘President’s Crime Commission’ in herinnering die
Johnson 25 jaar geleden instelde en die een enorme impuls heeft gegeven aan de
financiering van criminologisch onderzoek. Het toenmalig optimisme is verdwenen,
maar dat is naar haar mening ten onrechte, Criminologische kennis is volgens haar
wet degelijk aanwezig maar eenvoudigweg niet bekend bij de beleïdmakers en
uitvoerders van justitieel beleid.
Zij pleit voor een betere ‘vertaling’ van criminologisch onderzoek (bijvoorbeeld in een
ander type van publikaties) zonder de illusie dat onderzoek het beleid kan maken.
Onderzoek kan hooguit informeren teneinde: ideeënvorming te stimuleren; te wijzen
op toekomstige beleidsproblemen; de selectie van beleidsopties te ondersteunen en
analytische ondersteuning te bieden bij implementatie van beleid.
Een vergelijkbaar, maar radicaler pragmatisme vinden we bij Ellïott Currie (bekend
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opponent van J.Q. Wilson en auteur van onder andere Confronting Crime; an
American Challange). Hij onderschrijft Sampsons kritiek op het ‘variable-ism’ en
meent evenals Braithwaite dat theorieën slechts ideeën zijn. Er is naar zijn mening te
veel energie gaan zitten in theoretische strijd. Hij maakt zich vooral zorgen om de
gewelddadige straatcriminaliteit, terwijl er volgens hem nauwelijks verschil van
mening is over het syndroom van multiple deprivatie en institutionele afbraak dat
daaraan ten grondslag ligt.
Criminologen zouden moeten pleiten voor een groot en omvattend sociaal
programma: werk; resocialisatie; versterking van de positie van vrouwen; econo
mische ontwikkeling van achtergestelde gemeenschappen. Een vergelijkbaar pleidooi
doet Iohn Hagan (socioloog; hij schreef onder andere Structural Criminology). Ook hij
meent dat een eclectische periode is aangebroken en is van mening dat de ‘once all
consuming struggle between consensus and conflict theories may be linie more than
a memory’ (p. 485).
Eén pijler van de klassieke criminologie staat volgens Hagan nog steeds recht
overeind: sociale ongelijkheid en criminaliteit. Segregatie, ongelijkheid en de concen
tratie van armoede leiden tot frustratie, hopeloosheid en vervreemding. Zijn hoop is
gevestigd op een algemene theorievorming rond de begrippen sociaal en cultureel
kapitaal.
Discussie
Hoewel de criminologie zoals elke sociale wetenschap moet worden gezien als een
huis met vele ramen en deuren, valt op dat de principiële theoretische tegenstel
lingen uit de jaren zeventig naar de achtergrond zijn verschoven. Geen van de auteurs
doet pogingen het criminaliteitsvraagstuk te relativeren en geen van de auteurs
claimt een paradigmatisch alleenrecht. Voor zover wordt vastgehouden aan het idee
van een verklarende criminologie zijn de benaderingen zo breed (contextualisme) dat
—

—

men er alle kanten mee uit kan.
Zonder de auteurs over een kam te willen scheren, kan worden gesteld dat zij blijven
geloven in de sociaal-wetenschappelijke opdracht bijdragen aan de vormgeving van
de moderne samenleving maar relatiever staan ten opzichte van eenduidige verkla
ringen van criminaliteit. Het theoretisch perspectief wordt breder en de inzet ervan
pragmatischer.
Het is het naar mijn mening gerechtvaardigd de huidige criminologiebeoefening
ook in Nederland te typeren in termen van strategisch pragmatisme. Pragmatisch in
de zin dat de criminologie wordt gedefinieerd in het kader van criminaliteitsbe
heersing, strategisch in de betekenis van een ‘doelgerichtere’ omgang met theore
tische uitgangspunten. In een dergelijk strategisch pragmatisme lijkt de tegenstelling
tussen een beheersingsgerichte en een maatschappijkritische criminologie te zijn
opgelost. Negatief geformuleerd zou men kunnen zeggen dat de criminologie
—

—

—

—
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daarmee in een instrumentalistisch vaarwater verzeild is geraakt. Toch is dit naar
mijn mening een te gemakkelijke en te eenzijdige conclusie.
De pragmatische wending van de criminologie lijkt, gezien de criminaliteitsdruk op
de westerse samenlevingen, onvermijdelijk, maar ten aanzien van de strategische
benadering van dit probleem blijft de politieke, zo men wil morele inzet recht
overeind staan. Een strategie heeft immers een bepaald doel en wordt gevoerd binnen
een bepaald politiek kader. In de jaren dat de verwachtingen ten aanzien van ‘de’
wetenschap hoog gespannen waren, werden de politieke tegenstellingen in ‘objecti
vistische’ termen geformuleerd. De sociale wetenschappen raakten daardoor op een
theoretisch niveau sterk gepolitiseerd. Nu de pretenties enigszins zijn terugge
schroefd, verschuift de aandacht naar de rechtvaardigingsgronden van het beleid zelf.
Tegen deze achtergrond vind ik de essays van Braithwaite en Sherman de meest
inspirerende van het Symposium on the Future ofResearch in Crime and
Delinqunency. Braithwaites vergelijking met het vak ‘internationale studies’ is zeer
verhelderend. Het criminaliteitsvraagstuk is een maatschappelijk probleem waarbij
politieke, historische, sociale, normatieve, psychologische en strategische aspecten
een rol spelen. Het variabelenparadigma (zie Sampson) is hiervoor niet toereikend.
Integratieve contextuele studies zijn in dit verband noodzakelijk.
Een illustratie van deze integratieve opvatting levert naar mijn mening de benadering
van Sherman. Straffen is effectief (dat wil zeggen afschrikkend) als de straf als ‘recht
vaardig’ ervaren wordt. Deze ervaring zal vanzelfsprekend sterk geleid worden door
de maatschappelijke context. Zo zullen de zware straffen in Singapore in westerse
landen niet vanzelfsprekend tot vergelijkbare resultaten leiden. Straf kan een strate
gisch onderdeel vormen van een criminaliteitsbeleid dat breder wordt ingezet.
Een groot deel van het criminologisch onderzoek heeft plaats binnen de parameters
zoals die door het beleid worden aangegeven. Naast deze pragmatische onder
steuning van het criminaliteitsbeleid zal, naar mijn mening, de komende jaren echter
een steeds grotere nadruk komen te liggen op de rechtvaardiging en rechtvaardigheid
van de gekozen strategie. Het betreft hier niet zozeer de ‘epistemologische’ premissen
van criminologisch ‘beleid en onderzoek’ maar de morele of politieke premissen
daarvan. De huidige normatieve discussie over het criminaliteitsvraagstuk en de
toenemende erkenning van het normatieve karakter van de wetenschap wijzen op
deze verschuiving.
Een actuele kritische positie in de criminologie bestrijdt naar mijn mening dan ook
niet zozeer de noodzaak van criminaliteitsbeleid, maar richt zich op de aard en vooral
de reikwijdte daarvan. De discussie die momenteel wordt gevoerd rond het criminali
teitsvraagstuk neemt soms het karakter aan van een veiligheidscultus. Er bestaat de
neiging de crisis waarin de verzorgingsstaat momenteel verkeert, te duiden in justi
tiële termen zoals fraude, onveiligheid en corruptie. Een gefragmenteerde cultuur
behoeft het strafrecht om haar morele grenzen te bewaken, maar de staat kan zich
daartoe niet beperken, wil zij niet repressief worden.
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Het huidige criminaliteitsprobleem doet zich voor tegen de achtergrond van een
crisis in de verzorgingsstaat. Criminaliteitsbeleid en strafrechtelijk ingrijpen dienen
een reële plaats in de zin van legitiem maar beperkt te hebben in de bredere
herdefiniëring van de sociaal-liberale staat die momenteel aan de gang is. Veiligheid
vormt een facet van een breder sociaal beleid, niet omdat daarin de waarheid over het
criminaliteitsvraagstuk schuilt, maar omdat een solidaire samenleving, ook in geïndi
vidualiseerde vorm, een bredere inzet heeft.
Onderzoek naar de rechtvaardiging en rechtvaardigheid van de strategieën van het
criminaliteitsbeleid zou, in het verlengde van het pragmatisme, naar mijn mening
‘the future of research in crime and delinquency’ moeten bepalen. Pragmatisme
omdat we het criminaliteitsprobleem serieus nemen, rechtvaardigheid omdat ook het
strafrecht zijn grenzen kent.
—

—
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Het criminologisch-theoretîsch
perspectief in het ISRD-project
Gert-Jan Terlouw
De achtergrond voor dit artikel is een internationaal vergelijkend onderzoek naar
eugdcriminaliteit, het zogenaamde ‘International Self-Report Delinquency’ -project
(ISRD). Dit project is het resultaat van een Navo-workshop inzake ‘Self-Report
Methodology in Criminological Research’, gehouden in 1988 in Noordwijkerhout
(Klein, 1989).
Een internationaal vergelijkend onderzoek tot een goed einde brengen is geen
sinecure, vooral niet als de participanten hun deel in het project zelf moeten finan
cieren en/of als hun ervaring met het type onderzoek gelimiteerd is. Dat het ISRD
onderzoek werd gerealiseerd in dertien landen is vooral de verdienste van Josine
Junger-Tas. Daarom mag op deze plaats niet onvermeld blijven dat zij zich vanaf het
prille begin heeft opgesteld als beschermvrouwe van het ISRD-project. Als drijvende
kracht heeft zij, met haar aanstekelijke enthousiasme, ervoor weten te zorgen dat vele
wetenschappers overigens meestal zonder waarschuwing vooraf van hetgeen hun
boven het hoofd hing actief bij het onderzoek betrokken raakten en bovenal,
betrokken bleven. En hoewel het misschien wat obligaat klinkt, is het wat dit project
aangaat meer waar dan ooit: zonder Josine zou het niet hebben kunnen plaatsvinden.
De voornaamste doelstellingen van het ISRD-project zijn (Junger-Tas, Terlouw en
—

—

Klein, nog te verschijnen).
het voorzien in vergelijkbare daderpercentages en delictfrequenties voor verschil
lende landen;
het geven van een aanvulling op andere gegevensbronnen, zoals politiestatis
tieken, slachtofferstudies zoals die van Van Dijk e.a. (1990) en dergelijke;
een bijdrage leveren aan de verklaring van (verschillen in) delinquent gedrag;
bijdragen aan de oplossing van de vele methodologische problemen die zowel
aan internationaal vergelijkend onderzoek kleven als aan de techniek van zelfrap

—

—

—

—

portage.
Met het oog op de toenemende integratie in Europa (vanaf 1995 wordt de Europese
Unie uitgebreid met Zweden, Noorwegen, Finland en Oostenrijk) en de wereld,
vooralsnog overigens voornamelijk zichtbaar op het economisch vlak (handelsver
dragen zoals Gatt, Nafta), is het ook beleidsmatig van belang om inzicht te krijgen in
het verschijnsel jeugd- en jongvolwassenencriminaliteit op internationaal niveau.
Internationaal vergelijkbare gegevens omtrent jeugdcriminaliteit, dat wil zeggen
informatie die op gelijkwaardige wijze verzameld is, en met een identiek meetins
trument, levert in de eerste plaats een overzicht op van daderpercentages inzake
diverse typen van misdrijven in de deelnemende landen. Zon overzicht zal zeker een
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discussie op gang brengen over mogelijk te treffen maatregelen. Gehoopt mag worden
dat de inspanningen voor internationale afstemming van regelgeving en beleid op
economisch terrein een equivalent zullen krijgen op de gebieden criminaliteitspre
ventie en -bestrijding.
Vergeleken met de perspectieven die de vervaging der grenzen de grensoverschrij
dende georganiseerde misdaad biedt, zal de invloed van de Europese integratie op het
niveau van jeugddelinquentie naar men mag verwachten, gering zijn. Toch moet men
deze niet onderschatten; voor drugkoeriers en drug’runners’, veelal jongvolwassenen
en illegaal in het land van verblijf, is het overschrijden van landsgrenzen vergemakke
lijkt. Met de toenemende mobiliteit zouden dergelijke ernstigere vormen van jeugden jongvolwassenencriminaliteit heel wel een internationaal aspect kunnen ontwik
kelen. Vooralsnog evenwel gaat de grootste winst van het ISRD-project naar de weten
schap. Zij krijgt via dit project een unieke gegevensverzameling tot haar beschikking.
In dit artikel ligt het accent op dât deel van de voor het ISRD-onderzoek ontwikkelde
vragenlijst, die vragen bevat met een criminologisch-theoretische achtergrond (zie
onder meer Junger-Tas, Terlouw en Klein (nog te verschijnen) en Terlouw en Junger
Tas (1992) voor een behandeling van de items met betrekking tot bijvoorbeeld socio
demografische kenmerken en delinquent gedrag in de ISRD-vragenlijst). Ik wil in de
eerste plaats bekijken in hoeverre deze items inzetbaar zijn bij het toetsen van enkele
veelgebruikte criminologische theorieën. Vervolgens wordt de internationale verge
lijkbaarheid van deze verzameling vragen behandeld; de vraag is of daarbij
problemen opdoemen, die afwijken van datgene wat men tegenkomt bij onderzoek
op nationaal niveau. Met opzet worden in dit artikel geen resultaten van de in het
kader van het ISRD-project belicht: geïnteresseerden worden verwezen naar de nog te
verschijnen eerste publikatie (Junger-Tas, Terlouw en Klein).
Voor het goede begrip beginnen we met een beknopt historisch overzicht van het
ISRD-proj ect.
Achtergronden van het ISRD-project
Zoals in het voorgaande al is aangegeven, ontstond het idee voor wat later ‘het ISRD
project’ is gaan heten, op een Navo ‘advanced research workshop’ in 1988. In de
epiloog van het boek dat naar aanleiding van deze workshop verscheen, schrijft Klein,
in een paragraaf met de titel ‘Toward future comparative research’, dat op de
workshop onder andere de volgende beslissingen zijn genomen: ‘(...) a Consortium
for comparative self-report research would be formed, (...) the coordination needed
for the Consortium and the comparative study will (...) be taken care of by the WODC’,
en dat ‘(...) efforts will be made to start the study end 1989’ (Klein, 1989, pp. 435 e.v.).
Deze beslissingen en de studie waarvan sprake is, betreffen ‘small-scale pilot studies’.
Ondanks dit vertoon van daadkracht, is het niet onrealistisch te veronderstellen dat
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op dit moment vele deelnemers aan de workshop, ondanks het enthousiasme dat
tentoongespreid werd ten aanzien van het gezamenlijk uitvoeren van een interna
tionaal vergelijkend onderzoek, toch de vrees koesterden dat het idee een stille dood
zou sterven. Klein verwoordt het als volgt: dat (...) everybody would return to his
country, pick up all the work that has been piling up on one’s desk, and slowly forget
about the workshop’ (Klein, 1989, p. 435).
Dat gebeurde echter niet. Hoewel een en ander wat langzamer van de grond kwam
dan oorspronkelijk gepland, werden de beoogde ‘pilot studies’, na ontwikkeling van
een algemeen geaccepteerde internationale basisvragenlijst, in 1990 en 1991 uitge
voerd. De resultaten van enkele van deze testonderzoeken werden in 1992 gepubli
ceerd (farrington en Walklate, 1992). De ervaringen met de pilots leidden tot een
aantal aanpassingen in het meetinstrument (zie voor een bespreking van de vragen
lijst onder meer Junger-Tas, Terlouw en Klein, nog te verschijnen).
Het WODC zorgde, als coördinator van het project en als belangrijkste ontwikkelaar
van het meetinstrument, voor de Nederlandse en een Engelse basisversie van de
vragenlijst. Aan deze basisversie kunnen deelnemers naar believen vragenblokken
toevoegen; er mogen echter geen delen worden verwijderd. Deelnemers zorgen zelf
voor een verantwoorde vertaling van de lijst in hun eigen taal.
Na voltooiing van de pilot studies en het meetinstrument, en na vaststelling van de
criteria voor de steekproef(trekldng) en de surveymethode bleek dat voor veel deelne
mende landen de financiering de voornaamste bottleneck vormde. Ofschoon vrijwel
alle deelnemers dit probleem op de een of andere manier wisten op te lossen, veelal
door de vragenlijst te laten ‘meedraaien’ in al gepland (jongeren)onderzoek, leidde
dit tot aanzienlijke vertragingen voor het ISRD-project. Niettemin werd in 1992 en
1993 een aantal onderzoeken succesvol afgerond. Inmiddels verscheen over deze
onderzoeken een eerste publikatie, met voor elk van de dertien participerende landen
een gestandaardiseerde beschrijving van de belangrijkste resultaten (Junger-Tas,
Terlouw en Klein, nog te verschijnen). Een tweede boek met verdergaande analyses,
waarbij de gegevens van de diverse landen direct vergeleken worden, is gepland in
1995.
Het meetinstrument in criminologisch-theoretisch perspectief
Zonder twijfel heeft de sociale-controletheorie van Hirschi (1969) de belangrijkste rol
gespeeld bij de selectie van de vragen voor het meetinstrument die vanuit theorie
toetsend danweL -ontwikkelend oogpunt interessant zouden kunnen zijn. Alvorens de
betreffende vragen te bespreken, wil ik in het kort de kern van Hirschi’s theorie
weergeven. Daarmee wordt tegelijkertijd verduidelijkt hoe deze items zich verhouden
tot de concepten welke deze theorie formuleert.
In de sociale-controletheorie van Hirschi wordt verondersteld dat het hebben van een
goede binding met de samenleving verhindert dat de inherente neiging van mensen
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tot antisociaal gedrag zich doet gelden. ‘Inherent’ slaat hier op de gedachte dat er
geen bijzondere, criminele’, beweegreden nodig is om delicten te plegen: de
motieven voor activiteiten van zowel legale en als illegale aard zijn in principe
dezelfde (Junger, Terlouw en Van der Heijden, nog te verschijnen). Genoemde
binding aan de maatschappij bestaat uit vier elementen: attachment, commitment,
involvement en betiefs. Attachmentverwijst naar de affectieve gehechtheid van
iemand aan anderen, zoals ouders of partner. Het element commitment betreft de
mate waarin iemand geïnvesteerd heeft in de samenleving, bijvoorbeeld via het
volgen van onderwijs of het uitoefenen van een beroep. Involvement is de mate
waarin iemand zich bezighoudt met ‘conventionele’ activiteiten, zoals sportbeoe
fening, huiswerk maken enz. Het concept betiefs ten slotte, gaat over de mate waarin
men de morele geldigheid van de heersende maatschappelijke normen onderschrijft,
in het bijzonder de strafrechtelijke.
De voor het ISRD-project ontwikkelde basisvragenhijst bevat 15 items, die alle min of
meer afgeleid zijn van het sociale-controle-idee. Omdat de basisvragenlijst niet al te
lang mocht worden’, is het aantal vragen relatief beperkt gebleven.
In het voorgaande is al even gememoreerd dat participanten op eigen initiatief vragen
kunnen toevoegen; dit is in vele gevallen ook gebeurd. Zo werd bijvoorbeeld aan de
Nederlandse versie van de ISRD-lijst nog een aantal vragen toegevoegd, die voor een
deel in sociale-controleconcepten passen. Deze items zijn afkomstig uit de Zwitserse
versie. Zodoende zijn de mogelijkheden tot vergelijking tussen Nederland en
Zwitserland wat uitgebreider dan gewoonlijk. Anderzijds is aan de Duitse versie (Max
Planck- Institut) een serie vragen toegevoegd omtrent ‘reactions / sanctions to / of
deviant behavior’ (Karger en Sutterer, nog te verschijnen), en hebben andere
deelnemers weer andere vragen toegevoegd.
De ISRD-kernhijst bevat de volgende criminologisch-theoretische items:
1 Vind/vond je het over het algemeen leuk om naar school te gaan?
2 Is het volgens jou belangrijk om goed je best te doen op school om een diploma te
halen?
3 Vind/vond je je baan over het algemeen leuk?
4 Is het volgens jou belangrijk om hard te werken om in het leven iets te bereiken?
5 Kan je over het algemeen goed opschieten met je vader?
6 Kan je over het algemeen goed opschieten met je moeder?
7 Hoeveel keer per maand gaan jij en je gezin samen ergens heen, bijvoorbeeld naar
de bioscoop, naar een sportwedstrijd of op bezoek bij andere familieleden?
8 Als je uitgaat, weten je ouders dan over het algemeen waar je bent?
9 Als je uitgaat, weten je ouders dan over het algemeen met wie je uitgaat?
10 Neem je deel aan georganiseerde sport- / ontspanningsactiviteiten?
De afnameduur van de Nederlandse versie van de IsRD-vragenhijst varieerde van 10 tot 80 minuten, met een
gemiddelde van 29 minuten.
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11 Heb je een vaste vriend(in)?
12 Zou je graag willen dat die relatie lang stand houdt?
13 Hoeveel echte vriend(inn) en heb je?
14 Met wie besteed je het grootste deel van je vrije tijd?
15 Word je over het algemeen gesteund door je vriend(inn)en als je problemen hebt?
Het zal duidelijk zijn dat de meeste van deze vragen operationalisatïes zijn van de
attachment- en commitmentelementen. Deze elementen worden dan ook als de
belangrijkste van de vier concepten beschouwd. Overigens zou men hier nietgenoemde, andere vragen over opleiding en baan, zoals over het hoogst behaalde
opleidingsniveau, ook wel als indicatoren voor het niveau van commitment kunnen
gebruiken (Junger-Tas, 1994). De vragen over het deelnemen aan sport- en/of
ontspanningsactiviteiten in georganiseerd verband (vragen 6, 7, en 8) weerspiegelen
het element involvement, het bezig zijn met ‘conventionele’ activiteiten. Het betiefs
concept is, in verband met de limieten qua ruimte en afnametijd, niet geoperationali
seerd. Dit concept wordt wel als een van de minder belangrijke elementen
beschouwd; soms wordt het zelfs geheel buiten de toetsing van de sociale-controle
theorie gelaten, wegens de tautologische relatie tussen delictgedrag en de mate
waarin men zegt normen te respecteren (Rutenfrans, 1989; Rutenfrans en Terlouw,
1994).
Sommige van deze ‘correlates of delinquency’ kunnen echter zeer wel ingezet worden
voor het toetsen van andere soms concurrerende theorieën of noties.2 Zo
definieert bijvoorbeeld de recente ‘general theory of crime’ van Gottfredson en
Hirschi (1990) de ‘affectieve band tussen ouder en kind’ en ‘supervisie’ als aspecten
van het concept ‘socialisatie’. Dit concept is een van de twee bronnen van zelfcon
trole (de andere is ‘temperament’). Een aantal van de vijftien vragen uit de ISRD-lijst
vormen zeer bruikbare operationalisaties van deze twee aspecten (bv. de vragen
—

—

5 t/m 9).
De theoretische vragenset varieert qua geschiktheid voor het inzetten bij andere
veelgebruikte verklaringen van delinquent gedrag, zoals de labellingtheorie
(farrington, Osborn en West, 1978), de differentiële-associatietheorie (Sutherland,
1947; Sutherland en Cressey, 1955; Opp, 1974; Bruinsma, 1985 en 1986), of de strain
of anomietheorie (zie o,a. Merton, 1968; Agnew, 1989). Enkele andere vragen(series)
in de ISRD-lijst hebben daarbij ook enige raakvlakken met deze theorieën.
De labellingtheorie stelt dat een persoon die een bepaald ‘etiket’ opgeplakt heeft
gekregen, zich gestigmatiseerd zal voelen, en dat zijn/haar gedrag negatief wordt
beïnvloed door het idee dat anderen kennis hebben van dat label. Voor de etikette
Met nadruk wil ik hierbij aantekenen dat het hier alleen gaat om het vraagstuk bf de betreffende wagen in
principe bruikbaar zouden kunnen zijn ter toetsing van andere theorieën dan die welke de grondslag vormde voor
de selectie en formulering van deze items: de sociale-controletheorie. De keuze voor het ook daadwerkelijk
inzetten van de items bij toetsing van zulke andere theorieën is aan de onderzoeker: in feite een afweging tussen
onderzoekstheoretisch verantwoord en pragmatisch (of, zo men wil, opportunistisch) gebruik van beschikbare
gegevens.
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ringstheorie zijn de vijftien theoretische vragen niet erg bruikbaar. Daarentegen zou
men wellicht gebruik kunnen maken van andere ISRD-vragen, zoals die omtrent
politiecontacten in verband met delictgedrag, en van de items die gaan over het
ontdekt worden van delictgedrag door anderen, zoals ouders, buren, schoolpersoneel
enz. Ook de vragen over de consequenties van het ontdekt worden zijn relevant in het
kader van deze theorie.
Voor de differentiële-associatietheorie kunnen de items over het samen met anderen
plegen van delicten interessant zijn; er komt echter geen verdere informatie over die
anderen beschikbaar. Volgens deze theorie raken mensen betrokken bij criminaliteit
als gevolg van veelvuldige contacten met (criminele of maatschappelijke) omstandig
heden die negatieve attitudes en het veronachtzamen van wettelijke voorschriften
bevorderen.
Wanneer het gaat over de relatie tussen sociale controle en differentiële associatie
schrijft Edwards (1992) overigens dat verschillende onderzoekers het erover eens zijn
dat ‘when each of the components of social control diminishes and when the
individual resides in a social atmosphere identified with social disorganization, the
result is a dramatic increase in the chances that he or she will succumb to delinquent
associates and will incorporate the delinquent traits of the peer support group into
his or her own character’. Met andere woorden, de combinatie van de theoretische
ISRD-vragen, vooral die inzake supervisie, en de vragen over het in gezelschap plegen
van delicten lijkt wat betreft de differentiële-associatietheorie redelijk bruikbaar.
Als laatste de strain- of anomietheorie. Het niveau van anomie is een indicatie voor
de gestructureerdheid en geschiktheid van het sociale milieu voor de persoon in
kwestie: frustratie, het besef van beperkte toegang tot opleiding of beroep en/of het
gevoel van een aversieve omgeving veroorzaken een hoog niveau van anomie. Door
het anomieniveau te meten, kan men bepalen of een jongere zich gedepriveerd voelt,
of hij/zij een gesteld doel wil bereiken en of hij/zij ervaart dat aspiratie en mogelijk
heden met elkaar botsen.
De vragen over de relatie met de ouder(s) en over de mate van supervisie uit de
theoretische vragenset geven een indruk van het gezinsklimaat en de -cohesie.
Daarnaast bevat de ISRD-lijst ook meer structurele items voor gebruik ten aanzien van
de anomietheorie, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling van het
huishouden en een gedetailleerde vragenserie inzake kwaliteit van de woning en de
onderhoudstoestand van de buurt. De laatstgenoemde vragenserie wordt overigens
ingevuld door de interviewer.
Al met al blijkt dat de theoretische ISRD-vragen voor het partieel toetsen van meer
dan aLleen de sociale-controletheorie van nut kunnen zijn. Dit geldt zeker wanneer zij
in combinatie met bepaalde achtergrondinformatie worden gebruikt.
—

—
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De internationale vergelijkbaarheid van de criminologisch-theoretische
vragen
Een van de discussies die uiteraard vanaf het begin van het ISRD-project beheerst
heeft, is die over de vergelijkbaarheid van de internationale gegevens. Dit is niet zo
verwonderlijk: afgaande op publikaties over dit onderwerp is dit een moeilijk terrein,
vooral in het geval van bepaalde socio-economische en -demografische kenmerken
(zie o.a. Bruinsma, Van de Bunt en Fiselier, 1990; Ganzeboom e.a., 1989 en 1992).
—

—

Zo bieden de tegenwoordig beschikbare internationale standaard coderingen voor
opleiding en beroep (ISCO-88, ISCED, CBS standaard onderwijsindeling) weliswaar de
mogelijkheid tot classificatie, maar dat wil nog niet zeggen dat hiermee een voor önze
doeleinden hanteerbare vergelijkbaarheid is gecreëerd. Tussen bijvoorbeeld
beroepen die volgens deze indelingen één categorie vormen, kunnen internationaal
gezien aanzienlijke verschillen in prestige bestaan. En juist een internationale
indeling naar beroepsprestige, als indicator voor bijvoorbeeld sociaal-economische
status, zou voor het ISRD-onderzoek veel interessanter zijn dan de classificatie naar
‘jobtype’ en ‘skill’, de dimensies die ten grondslag liggen aan de ISCO-88 (zie bv.
Treiman, 1977; Ganzeboom en Treiman, 1992).
Ten aanzien van de theoretische vragenset waar het in dit verhaal om gaat, is de
problematiek van de internationale vergelijkbaarheid aanzienlijk minder groot dan
ten aanzien van gegevens van het soort als hierboven omschreven. Enigszins provo
cerend gesteld lijkt het er trouwens op dat het onderscheid nationale versus interna
tionale gegevens op dit punt een debat opwekt, dat veelal draait om een zaak die
eigenlijk geen probleem vormt. Dat dit zo is, laat zich illustreren aan de hand van een
polemiek in de beginfase van het ISRD-project inzake het meten van de kwaliteit van
de woon- en leefomgeving van de respondent. Deze discussie wees uiteindelijk ook de
weg naar een oplossing voor het (veronderstelde) probleem van de vergelijkbaarheid
van items uit de theoretische vragenset.
De kwestie draaide om de vraag of, teneinde internationaal vergelijkbare gegevens te
verkrijgen, men zou moeten vragen naar kwantificeerbare grootheden, door bijvoor
beeld de interviewer een schatting te laten maken van het aantal gevandaliseerde
objecten in de straat waar de respondent woont, of dat men beter zou kunnen vragen
naar een beoordeling door de interviewer van bijvoorbeeld de welstandsklasse van
het pand dat de respondent bewoont (subjectieve indruk). Beide opties kennen vooren nadelen. De eerste methode levert ‘harde’ feiten die echter bij nader inzien
geheel en al onbruikbaar kunnen blijken wegens het ontbreken van referentiege
gevens, zoals de ligging van de woning, het totale aantal openbare objecten, enz. De
tweede methode levert ‘zachte’ gegevens, die in absolute zin wellicht weinig exact
zijn, maar waarin wél allerlei informatie over de woning en de buurt vervat zit. Iedere
woning krijgt immers een beoordeling die kwaliteit van het pand in verhouding tot de
—
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andere huizen in de wijk en in de gemeente weergeeft. Een compromis vormde de
weinig opzienbarende uitkomst van het dispuut: drie subjectieve en twee objectieve
vragen werden opgesteld.
Analyse van de gegevens wees al direct uit dat er een sterke samenhang bestond
tussen de antwoorden op de vijf vragen.3 Individueel gezien beoordeelt een inter
viewer een gegeven woning blijkbaar steeds vrij consequent, of hem nu gevraagd
wordt om feitelijke gegevens of om een subjectieve beoordeling.
De vraag was nu hoe verder met deze informatie om te springen. In dit geval ligt het
voor de hand om, bijvoorbeeld via homogeniteitsanalyse, een robuuste schaal welke
de kwaliteit van de woonomgeving weerspiegelt, te construeren uit de vijf indica
toren. Toepassing van een dergelijke techniek resulteert in één score per respondent;
in die score zijn zowel de ‘harde’ als de ‘subjectieve’ gegevens gecombineerd. Het
kunstmatige middel- of nulpunt van de schaal is indicatief voor een ‘gemiddelde’ of
‘modale’ woonkwaliteit. Dit punt heeft echter geen absolute betekenis of inhoud.
In dit rekenproces nu, speelt op de achtergrond een beslissing mee die cruciaal is:
waar het de ‘subjectieve’ beoordelingen betreft, wordt voorbijgegaan aan het feit dat
bijvoorbeeld een woning die in Amsterdam geclassificeerd zou worden als ‘hogere
middenklasse’, in Zeewolde heel goed het predikaat ‘lagere middenklasse’ zou
kunnen krijgen. Dit betekent eigenlijk dat absolute verschillen worden genegeerd en
dat de verkregen scores relatief worden ‘uitgelijnd’. Met andere woorden, we accep
teren de gedachte dat twee woningen die in allerlei opzichten totaal verschillend zijn,
toch beide van ‘middenklasse’ kunnen zijn.
Deze filosofie, die wat betreft woningen heel plausibel overkomt, komt ook van pas
bij het internationaal vergelijken van de theoretische ISRD-vragen. Als we teruggaan
naar de lijst van vijftien vragen, zien we dat globaal twee typen van antwoorden
mogelijk zijn:4
1 la/nee danwel het opgeven van een frequentie.
2 Een score op een X-punts schaal.
Wat betreft het eerste type, zijn er voor gedichotomiseerde antwoorden geen
problemen bij internationale vergelijkingen. Hetzelfde geldt voor frequenties, althans
zolang we, via een referentie-eenheid, vergelijkbare verhoudingsgetallen kunnen
construeren (bv. percentages).
Interessant is dat, wat antwoorden van het tweede type aangaat, op nationaal niveau
impliciet de boven uiteengezette filosofie wordt gebruikt. Merkwaardig genoeg wordt
een dergelijke ‘manipulatie’ blijkbaar wel als probleem ervaren als we internationale
gegevensbestanden willen gaan vergelijken. Het heeft er de schijn van dat men de
‘noemer’ de ‘subjectieve’ referentiepunten (in het voorbeeld hierboven zijn dat bv.
de gemiddelde kwaliteit van de woningen in de wijk en in de gemeente) op interna
tionaal niveau een grotere variabiliteit toekent dan op nationaal niveau. Nog beter is
—

—

De eenzijdige significantie is steeds £0001; de laagste correlatie 0,28 en de hoogste 0,66.
Vraag 14 vormt, met een nominale schaal, een uitzondering.
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het misschien te veronderstellen dat men de variabiliteit niet alleen als groter, maar
ook als meerdimensionaal beoordeelt, hetgeen het vergelijkbaar maken sterk bemoei
lijkt. In concreto, men acht het nog wel verantwoord de gegevens van Amsterdam
onder één noemer te brengen met die van Zeewolde, maar niet met die van
Barcelona.
Deze gedachtengang is inconsequent. Als we er even van uitgaan dat binnen elk van
de in het ISRD-project participerende landen de representativiteit, betrouwbaarheid
en validiteit van het datamateriaal van overeenkomstige kwaliteit is, dan is het niet
onredelijk om te stellen dat bijvoorbeeld items zoals de vragen 1, 5, en 6 in boven
staande lijst, heel goed direct naast elkaar kunnen worden gezet. Evenzo is het accep
tabel om in verschillende landen uit statistische schaaltechnieken geconstrueerde
dimensies op hun middelpunten gelijk te schakelen en vervolgens te vergelijken;
uiteraard dienen die dimensies conceptueel wel voldoende overeen te komen. In
beide gevallen is de achterliggende redenatie immers dezelfde, en niet afwijkend van
gangbare werkwijzen inzake gegevensverzamelingen die slechts Nederland betreffen.
Het zal duidelijk zijn dat, in het ISRD-project, de internationale toetsing van de
sociale-controletheorie geen probleem hoeft op te leveren, althans waar de boven
staande vijftien items betreft. Jammer genoeg zijn er, zoals gezegd, andere items die
veel problematischer zijn.
Conclusie en vooruitblik
In dit artikel hebben we een klein onderdeel van het ISRD-project belicht: de in crimi
nologisch-theoretisch opzicht relevante vragen uit het meetinstrument. Hoewel deze
vragenserie destijds werd gekozen met het oog op een mogelijke internationale
toetsing van Hirschi’s sociale-controletheorie, lijken bepaalde items behoorlijk
bruikbaar voor het testen van andere theorieën, zoals de labellingtheorie of de diffe
rentiële-associatietheorie. Dit geeft maar weer eens aan dat de vigerende criminolo
gische theorieën nogal wat overlap vertonen, al lijkt dat op het eerste gezicht
misschien anders.
Verder bleken de vele beren, die men op de weg signaleerde aangaande de interna
tionale vergelijkbaarheid van deze vragen, tamelijk ongevaarlijk te zijn. Het ging hier
om een schijnprobleem; de handelswijze behoeft, ofschoon het om internationale
gegevens gaat, niet anders dan anders te zijn.
Eerder werd reeds aangestipt dat er voor 1995 een tweede publikatie is gepland. Dit
boek zal uitgebreidere analyses bevatten; bovendien zullen de resultaten van de
verschillende landen direct worden vergeleken. De ruwe en voorlopige inhouds
opgave laat zien dat dit boek onder meer hoofdstuklcen zal bevatten inzake de
samenhang tussen macrovariabelen, socio- demografische kenmerken, etnische
minderheden en druggebruik en delinquentie.
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In retrospectieften slotte, is het aardig om te lezen dat Klein (1989) zijn epiloog
afsluit met de zinsnede ‘t...) fantasy may become reality’. Hiermee doelt hij op het feit
dat het WODC binnen een week na de Navo-workshop datgene, wat bekendheid zou
krijgen als ‘het IsRD-project’, op gang bracht. Vijf jaar, enige correspondentie en
verscheidene documenten later, mogen we gerust concluderen dat, tot op zekere
hoogte, ‘fantasy has become reality’. Wat betreft het meetinstrument: het is bemoe
digend te ervaren dat een vragenlijst kon worden ontworpen, die internationaal zo’n
brede acceptatie ten deel viel. En verder is in ieder geval nu tenminste aangetoond
dat een dergelijk project haalbaar is.
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De stijging van de veel voorkomende
criminaliteit op de Nederlandse
Antillen in theoretisch perspectief
Hans Nelen
Sjaak Essers
Begin 1993 verscheen een rapport van het WODC waaruit naar voren kwam dat de zgn.
veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in elfjaar tijd aanzienlijk
was toegenomen (Nelen en Essers, 1993). Verklaringen voor deze opmerkelijke
stijging waren in genoemd rapport niet te vinden; voor de ontwikkeling van het
daartoe benodigde theoretische kader had het de auteurs aan tijd ontbroken. In het
onderhavige artikel wordt deze lacune deels aangevuld, in die zin dat de belang
rijkste bevindingen van de WODC-studie in een breder perspectief worden geplaatst.
Daarbij moet overigens wel een kanttekening worden geplaatst. Waar criminologen
sinds jaar en dag vanuit verschillende invalshoeken verklaringen proberen aan te
dragen voor (ontwikkelingen van) criminaliteit, mag niet worden verwacht dat op
basis van één empirisch onderzoek en een verblijf van vijf maanden pasklare
antwoorden kunnen worden gegeven op vragen met betrekking tot de criminaliteits
situatie op de Nederlandse Antillen. Meer dan een poging om vanuit bestaande
theoretische noties tot het beschrijven van mogelijke criminogene factoren te komen
behelst het onderstaande dan ook niet.2
Na het in kaart brengen van enkele belangrijke criminologische theorieën zal een
koppeling worden gemaakt naar de criminaliteitssituatie op de Nederlandse Antillen.
Daarnaast zullen enkele concrete suggesties worden gedaan om het justitiële beleid
beter af te stemmen op de huidige criminaliteitsontwikkelingen. Allereerst zullen
echter de belangrijkste resultaten van het onderzoek worden samengevat.
Belangrijkste resultaten
Van de drie vragen die aan het WODC-onderzoek betreffende de veel voorkomende
criminaliteit ten grondslag lagen, zijn in het kader van dit artikel slechts de eerste
twee relevant:
In welke mate bestaan er bij de bevolking angst- en onrustgevoelens met

—

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in het Tijdschrtft voorAntittiaans Recht-Justicia, nr. 3, 1993.
Dit uitgangspunt heeft geleid tot een eclectische benadering. Geen enkele theorie wordt uitputtend behandeld,
maar slechts de voor de opbouw van het betoog relevante kenmerken worden aangestipt.
De derde onderzoeksvraag had betrekldng op de aangiftebereidheid en de houding van de bevolking jegens de
politie. Voor meer informatie hieromtrent zij verwezen naar het rapport van de commissie-Bömer (1992) en een
artikel van ondergetekenden in het Het Tijdschrift voor de Politie (Nelen en Essers, 1993a).
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betrekking tot criminaliteit en hoe verhouden deze zich tot de angst- en onrustge
voelens die naar voren kwamen uit een vergelijkbaar onderzoek dat elf jaar
geleden op de Nederlandse Antillen werd uitgevoerd (Spickenheuer, 1982)?
Wat is de omvang van de veel voorkomende criminaliteit op Curaçao, Bonaire en
Sint Maarten en hoe verhouden de slachtofferpercentages zich tot die uit de
enquête van 1982?
Uit de bevolking van Curaçao, Bonaire en Sint Maarten is een zo representatief
mogelijke steekproef getrokken. In totaal zijn 2.248 mensen geïnterviewd. Deze inter
views werden afgenomen door lokale enquêteurs, die daarbij gebruik maakten van
een in vijf talen beschikbare gestandaardiseerde vragenlijst.
Bij ruim de helft van de Antilliaanse bevolking openbaren zich tamelijk sterke tot zeer
sterke angst- en onrustgevoelens in verband met criminaliteit. Van de drie onder
zochte eilanden scoort Curaçao het hoogst: criminaliteit baart drie op de vijf
Curaçaoënaars zorgen; op Bonaire en Sint Maarten schommelt het percentage
ongeruste burgers rond de 50%. De onderlinge verschillen in mate van angst en
onrust tussen de drie eilanden zijn kleiner geworden dan aan het begin van de jaren
tachtig. Maakten de inwoners van Bonaire en Sint Maarten zich indertijd nog weinig
zorgen om de criminaliteit, vandaag de dag is ook op deze eilanden een aanzienlijke
mate van onrust te bespeuren.
Figuur 1 laat zien dat bij vrijwel alle in de vragenlijst opgenomen delictsoorten een
stijging in slachtofferpercentages is waar te nemen. Vooral bij inbraak en diefstal uit
de auto is de toename opvallend te noemen. Het beeld van de veel voorkomende
criminaliteit op de Nederlandse Antillen wordt sterk gedomineerd door deze twee
delicttypen. De derde delictsoort die veel voorkomt, is diefstal uit de tuin, van het erf
of van de porch. De slachtofferpercentages van de in de vragenlijst opgenomen
delicten waarbij contact plaatsvindt tussen dader en slachtoffer, zijn relatief laag.
De kans op slachtofferschap is op Bonaire en Sint Maarten iets kleiner dan op
Curaçao. Daarbij dient wel bedacht te worden dat op het grootste eiland van de
Nederlandse Antillen het bezit van een tuin, ert porch en/of auto het meest
voorkomt: het aantal potentiële slachtoffers van veel voorkomende delicten als
diefstal uit de auto, de tuin, van het erf of van de porch is hierdoor automatisch
groter. De verhoudingsgewijs grootste toename van de criminaliteit is waar te nemen
op Bonaire: het aantal slachtoffers is hier in elf jaar tijd verdubbeld.
—

—

—

In de context van dit artikel omvat dit begrip tien delictcategorieen; inbraak, diefstal uit de tuin, van de porch of
van het erf, autodiefstal/joyriding, diefstal uit de auto, straatroof (inclusief zakkenrollerij), diefstal van andere
eigendommen, vernieling, geweld buitenshuis, doorrijden na ongeval, ander misdrijf.
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Figuur 7: Slachtofferschap gedurende het jaar voor de dataverzameling
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Verklaring(en) voor de gestegen criminaliteit

Drugs
De opvatting is wijd verbreid op de Nederlandse Antillen dat de stijging van de (veel
voorkomende) criminaliteit vooral het gevolg is van de toename van de handel in en
het gebruik van drugs. Hoewel cijfermatige gegevens helaas ontbreken om deze
stelling kracht bij te zetten, wordt er (met name op de benedenwindse eilanden)
nauwelijks aan getwijfeld dat zich gedurende het afgelopen decennium een ernstig
drugprobleem heeft ontwikkeld. Buiten de grote hoeveelheden cocaïne die via de
Nederlandse Antillen richting Europa en de Verenigde Staten getransporteerd zouden
worden, is naar verluidt een lokale afzetmarkt ontstaan voor het derivaat base.5
Aangenomen dat het gebruik van drugs inderdaad aanmerkelijk is toegenomen,
resteert de vraag of de stijging van de criminaliteit daaraan direct kan worden toege
schreven. Weliswaar wordt in de literatuur met betrekking tot drugs niet betwist dat
er een samenhang bestaat tussen druggebruik en criminaliteit, maar over de interpre
tatie van deze relatie lopen de meningen sterk uiteen. Vanuit wetenschappelijke kring
wordt vooral veel kritiek geleverd op de (onder publiek en beleidmakers) populaire
—

—

De op Curaçao verkrijgbare base is een voorprodukt van cocaïne: door aan het derivaat een zuur toe te voegen
ontstaat de kristalvorm die bekend staat als cocaïne. Het bewerkte produkt wordt vanwege de hoge prijs die
ervoor betaald moet worden vooral in de hogere Sociale klassen geconsumeerd; het basegebruik is geconcen
treerd in de volkswijken’.
—

—
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wordt vooral veel kritiek geleverd op de (onder publiek en beleidmakers) populaire
notie dat crimineel gedrag veroorzaakt wordt door druggebruik. Gotdman (1981)
spreekt in dit verband van de ‘inevitability hypothesis’. Deze ‘onvermijdelijkheid’
vloeit voort vanuit een verslavingstheorie waarbij verslaving wordt begrepen als een
ziekteverschijnsel. Het sociale gedrag van een druggebruiker wordt waargenomen als
verregaand gedetermineerd door de verslaving. Hij/zij wordt gereduceerd tot
responsmachine, onderworpen aan een autonome en allesoverheersende ziekte. In
deze visie is de druggebruiker welhaast gedwongen criminaliteit te plegen. Immers,
zijn/haar reguliere inkomsten zijn lang niet toereikend om in de behoefte aan drugs
te voorzien.
Tegen de achtergrond dat in de sociaal-wetenschappelijke literatuur aan alle andere
vormen van deviant gedrag een scala van bedoelingen/betekenissen wordt
toegekend, wordt bovenstaande visie op de relatie tussen druggebruik en criminaliteit
gekenmerkt door eenduidigheid en, daarmee tot op zekere hoogte, simplisme. Door
het druggebruik af te schilderen als een zelfstandig kwaad dat een ander kwaad, te
weten criminaliteit, genereert, wordt het probleem weliswaar overzichtelijker, maar
wordt voorbijgegaan aan andere sociale factoren die mogelijkerwijs van invloed zijn
op beide fenomenen. In dit verband is het zinvoller aansluiting te zoeken bij de
premisse van Grapendaal e.a. (1991), die inhoudt dat druggebruik en criminaliteit een
gemeenschappelijke achtergrond hebben. In deze visie zijn beide manifestaties van
een marginale sociale positie en een deviante levensstijl. Een belangrijk verschil met
de eerste opvatting is dat criminaliteit hier niet wordt opgevat als puur instrumenteel
gedrag, maar als dieper gemotiveerd, (sociaal) expressief gedrag dat samenhangt met
de identiteit van de druggebruiker en dat daarmee van centrale betekenis is voor de
zingeving en structurering van zijn dagelijkse leven. In de praktijk betekent dit dat
criminaliteit de gebruiker de spanning, de dagvulling, de sociale status en het carriè
reperspectief oplevert, die in het conventionele bestaan niet voor hem te vinden zijn.
Strain

In bovenstaande visie herkennen we het fenomeen dat door Merton (1957) is
aangeduid als ‘strain’. Hiermee wordt het spanningsveld bedoeld dat ontstaat
wanneer de doelen die mensen nastreven, niet kunnen worden gerealiseerd met de
middelen die hen daartoe ter beschikking staan. In samenlevingen als de onze,
waarin de nadruk ligt op (hoge) materiële welvaart en sociale status, is de verwezen
lijking van dergelijke aspiraties niet voor iedereen weggelegd. Jongeren die zich reali
seren dat zij behoren tot de gedepriveerden in de maatschappij en die de oorzaken
van hun achterstandspositie wijten aan de sociale orde, zullen hiervan geleidelijk
vervreemd raken. Zij zoeken steun bij gelijkgezinden, ontwikkelen eigen gedrags
codes en streven hun doelen desnoods na met illegale middelen.
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Labelling
Niet alleen de ontwikkeling van de jongeren zelf is hier van belang, ook de wijze
waarop de samenleving op hen reageert moet in de beschouwing worden meege
nomen. Zo wordt in de ‘labelling’ -theorie de deviante carrière als een resultante
gezien van afkeurende sociale reacties (Becker, 1963). Volgens deze theorie leidt het
bestempelen van bepaald gedrag als ‘immoreel’ of ‘deviant’ ertoe dat de voor dat
gedrag verantwoordelijken zichzelf uiteindelijk ook als zodanig gaan zien en in een
marginaliseringsproces geraken. Het gebruik van drugs is in dit verband in hoge mate
illustratief, aangezien het alle kenmerken in zich draagt van het schenden van een
maatschappelijk taboe. De druggebruikers in hun rol van morele overtreders worden
uitgestoten door de ‘respectabele’ samenleving. Tegelijkertijd worden ze aange
trokken door de levensstijl van lotgenoten en vinden een nieuwe plaats in hun
‘subcultuur’.
Sociale-controletheorie
Ook in de momenteel erg in zwang zijnde sociale-controletheorie van Hirschi
(1969) vinden we het aspect van vervreemding terug. Weliswaar als afgeleide, want
genoemde onderzoeker was vooral geïnteresseerd in de vraag waarom de meeste
mensen geen misdrijven plegen. De sociale-controletheorie kent nI. als uitgangspunt
dat de neiging tot delinquent gedrag in principe bij iedereen aanwezig is. De mate
waarin mensen zich gebonden voelen aan de conventionele samenleving, levert
volgens Hirschi echter een belangrijke rem op voor het betrokken raken bij delin
quent gedrag. De kans dat mensen zich zullen misdragen, hangt af van vier factoren:
de sterkte van de banden met belangrijke anderen, zoals ouders, leraren en
vrienden (attachment);
de mate waarin men zich committeert aan de conventionele subsystemen, zoals
school en werk (commitment);
de manier waarop men functioneert binnen de conventionele subsystemen
—

—

—

—

—

(in volvement);
de mate van geloof in en respect voor het conventionele normen- en waardenstelsel (beliefs).
De verschillende elementen van de band met de samenleving hangen volgens Hirschi
(1969) sterk met elkaar samen. Naarmate de binding met de conventionele samen
leving minder wordt, hebben mensen ook minder te verliezen en wordt de kans op
het tentoonspreiden van delinquent gedrag groter.
—

Gelegenheidstheorie
Tot dusverre hebben we het vizier slechts gericht op de daderkant van het fenomeen
veel voorkomende criminaliteit. Volgens menig criminoloog is dat een te eenzijdige
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benadering en moet ook aandacht worden besteed aan het perspectief van het slacht
offer. Onder invloed van de victimologiebeweging heeft de gedachte postgevat dat het
niveau van criminaliteit in een bepaald gebied ook wel eens afhankelijk zou kunnen
zijn van de hoeveelheid diefstalgevoelige goederen in een gebied en de mate van
formele of informele bewaking daarvan. Deze notie, voor het eerst uitvoerig
beschreven door Cohen en Felson (1979) staat te boek als de gelegenheidstheorie. Vrij
vertaald impliceert deze theorie dat als gevolg van de toegenomen welvaart het aantal
te stelen goederen is vergroot; het bezit van een auto, televisie, video-apparatuur en
wat dies meer zij is binnen het bereik van grote delen van de burgerij gekomen.
Tegelijkertijd is de samenleving in het afgelopen decennium in niet geringe mate
geïndividualiseerd en geanonimiseerd. De onderlinge sociale controle is afgenomen,
waardoor de bewegingsvrijheid van potentiële delictplegers navenant is gestegen.
Implicati es voor het beleid
Welke lering kan men nu trekken uit bovenstaand overzicht en hoe kan men de
verschillende criminologische inzichten vertalen naar de praktijk van alledag op de
Nederlandse Antillen? Allereerst kan worden vastgesteld dat weinig heil te verwachten
valt van een zuiver repressieve aanpak van de drugproblematiek. Zoals hierboven is
uiteengezet, is het niet zozeer het druggebruik dat de criminaliteit veroorzaakt, maar
beïnvloeden beide fenomenen elkaar en spelen ook andere sociale factoren bij de
ontwikkeling van een deviante c.q. drugcarrière een belangrijke rol. Toenemende
justitiële druk op chollers’ zoals gebruikers op de Antillen veelal genoemd worden
mag uit het oogpunt van de openbare orde begrijpelijk zijn, het is niet de panacee
waarmee het druggebruik, als ook de aan drugs gerelateerde criminaliteit terugge
drongen kunnen worden. Integendeel, strafrechtelijke en morele uitstotÏng van
chollers zal het proces van vervreemding en marginalisering alleen maar versterken.
‘Koraalspecht’ (de gevangenis op Curaçao) zal nog voller raken dan het al is en de
druggebruikers zullen hun activiteiten nog meer aan het zicht van de autoriteiten en
hulpverlening proberen te onttrekken. Vooral het laatste is met het oog op de volksge
zondheid bepaald ongewenst te noemen.
Analoog aan de labelling-theorie wordt aldus een groep outcasts gekweekt dan wel in
stand gehouden, die door andere segmenten uit de samenleving verantwoordelijk
worden gehouden voor een scala van sociale problemen, in het bijzonder de crimina
liteit.
Beduidend vruchtbaarder dan het strafrecht aan te wenden om het druggebruik in te
dammen is te pogen de opstap naar een deviant c.q. drugsbestaan minder voor de
hand liggend te maken. Immers, ‘the more a society succeeds in protecting its
members from poverty and hopelessness, being one of the breeding grounds for drug
use, the more it will succeed in reducing the demand for drugs’ (Engelsman, 1988).
De recentelijk verschenen beleidsnota van de Taskforce Antilliaanse jongeren (1993)
—

—

71

3 Criminaliteit

biedt in dezen de nodige handvatten. Dit rapport laat er geen twijfel over bestaan dat
er vooral op Curaçao een voedingsbodem bestaat voor deviant gedrag. Een
aanzienlijk deel der jongeren blijkt in meer dan een opzicht aan haar lot overgelaten
te worden, met alle gevolgen vandien. Kinderen uit eenoudergezinnen, die bij
afwezigheid van een werkende moeder stuurloos ronddolen, de gebrekkige kwaliteit
van het onderwijs, waaraan menigeen bovendien slechts kortstondig deelneemt en de
geringe kansen op de arbeidsmarkt, zijn factoren die bijdragen aan een verregaande
mate van vervreemding en deprivatie. Dat in deze context voor een niet gering aantal
jongeren de ontwikkeling van een criminele c.q. drugcarrière meer perspectief biedt
dan een conventionele loopbaan, is allesbehalve verwonderlijk.
De analyse en beleidsaanbevelingen van de Taskforce zijn overwegend gebaseerd op
het gedachtengoed van Hirschi’s sociale-controletheorie (1969). De voorgestelde
projecten hebben alle tot doel de binding van jongeren met de conventionele samen
leving te versterken. Daarbij zijn het gezin, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de vrije
tijd de speerpunten. Op het uitgangspunt om jongeren op de Antillen een betere
toekomst te garanderen valt uiteraard niets aan te merken; integendeel, een dergelijk
streven verdient alle lof en ondersteuning. Bij het nader uitwerken van de projecten
dient onzes inziens wel rekening te worden gehouden met het feit dat Hirschi’s
theorie sterk geënt is op middle-class westerse waarden (Bruinsma, 1990). Of de
theorie voor de lagere sociaal-economische strata in een cultuur die doorspekt is met
Caraïbische invloeden, een zelfde geldingskracht heeft als bijvoorbeeld in Nederland,
is nimmer getoetst. Het is dan ook ongewis of de pogingen om de Antilliaanse jeugd
zich meer te laten conformeren aan de basiselementen van een westerse conven
tionele samenleving, op een breed draagvlak mogen rekenen bij de doelgroep. Een
tweede kanttekening bij de sociale-controletheorie betreft het feit dat zij slechts een
verklaring lijkt te bieden voor veel voorkomende criminaliteit gepleegd door de jeugd.
Door het beleid eenzijdig aan deze theorie op te hangen loopt men het gevaar dat
andere, ernstigere vormen van (volwassenen) criminaliteit, zoals fraudes, milieude
licten enz., niet de aandacht krijgen die zij verdienen.
Mertons straintheorie voegt aan bovenstaande opmerkingen een dimensie toe. Zijn
uitgangspunten volgend zal de aandacht tevens uit dienen te gaan naar wijziging van
de sociaal-economische orde op de eilanden. De discrepantie tussen haves en have
nou is thans dusdanig groot, dat de frustraties in de brede ‘onderlaag’ van de
Antilliaanse samenleving zich opstapelen omtrent de weelde die een relatief klein
segment koestert. De verontwaardiging over de ongelijke verdeling van ‘s lands
rijkdom, gevoegd bij de wil zelf ook iets ‘uit de ruif mee te eten’, leidt gemakkelijk tot
vermindering van het normbesef en gemeenschapsgevoel. De drempel tot het plegen
van delicten wordt dan allicht lager.
In de geest van de gelegenheidstheorie zullen burgers, maar ook middenstand en
bedrijven, meer aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid inzake
de beveiliging van huis en haard. Men zal zich beter moeten realiseren dat de
—

—
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gelegenheid de dief maakt en voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Met name op het
gebied van woninginbraak is preventie geen overbodige luxe. Blijkens de literatuur op
dit gebied (o.a. Shover, 1991) beantwoordt de woningbouw op de Nederlandse
Antillen nl. optimaal aan de eisen die de doorsnee-inbreker aan zijn/haar doelwit
stelt: de huizen op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten staan over het algemeen los van
elkaar en zijn via tuin of porch vaak gemakkelijk toegankelijk. Gevoegd bij het feit dat
nogal wat bewoners nalaten hun woning goed af te sluiten zo bleek uit ons
onderzoek dat bij een op de vijf inbraken de dader zich door een open raam of deur
moeiteloos toegang tot de woning kon verschaffen is het niet verwonderlijk dat de
gedachten van menige potentiële dader gemakkelijk afdwalen in de richting van
woninginbraak.
—

—

Tot besluit
In het beleidsplan van de toenmalige minister van Justitie (Römer, 1992) zijn verschil
lende van bovengenoemde theoretische inzichten terug te vinden. Zo is Römer
(terecht) van mening dat het strafrecht tekort schiet als instrument om de veel
voorkomende criminaliteit te beteugelen. Een geïntegreerde aanpak, waarbij vanuit
verschillende beleidsterreinen een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van
de criminaliteit, biedt beduidend meer soelaas. Vooral op preventiegebied in de
ruime zin des woords is op de Nederlandse Antillen nog de nodige terreinwinst te
boeken.
—

—
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Beleidsnota 7993-1997

Onderzoek naar bedrijfsinbraken
Kwantitatieve en kwalitatieve methoden van
dataverzameling in de praktijk
Nicole Suerink
Eric Wïersma
De directie Criminaliteitspreventie (DC?) van het ministerie van justitie heeft het
WODC opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar bedrijfsinbraken.
Het onderzoek zal antwoord moeten geven op de volgende vragen.
1 Wat zijn de achtergronden van inbrekers in bedrijven?
2 Wat zijn de werkwijzen van inbrekers in bedrijven?
3 Welke motieven spelen een rol bij de werkwijze van inbrekers in bedrijven?
4 Hoe beoordelen inbrekers diverse beveiligings- en preventieve maatregelen en
hoe reageren zij daar feitelijk op?
5 Wat zijn de kenmerken van bedrijven die slachtoffer van inbraken zijn geworden?
6 In hoeverre verschillen de motieven, werkwijzen en achtergronden van inbrekers
in bedrijven van die van woninginbrekers?
Het doel van het onderzoek is gegevens te verzamelen ten behoeve van concrete
preventieprojecten. Om een antwoord te krijgen op de gestelde onderzoeksvragen
wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekmethoden.
Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is gericht op het verzamelen van
gegevens die antwoord geven op de onderzoeksvragen 2 (werkwijze) en 5 (kenmerken
bedrijven). Hiertoe worden 1.000 inbraken bestudeerd aan de hand van processenverbaal van de politie en enquêtes onder bedrijven. Het kwalitatieve gedeelte van het
onderzoek is gericht op het verzamelen van gegevens die antwoord geven op de
onderzoeksvragen 1 (achtergronden), 2 (werkwijze), 3 (motieven) en 4 (reacties op
maatregelen). Hiertoe worden interviews afgenomen met bedrijfsinbrekers. Verder
worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met die van een modus-operandi
onderzoek naar woninginbraken waarbij eveneens gebruik is gemaakt van kwantita
tieve en kwalitatieve methoden (Altes e.a., 1989).

Kwantitatïeve methoden bij het onderzoek bedrijfsinbraken
Processen- verbaal
In een proces-verbaal zijn de handelingen bij een politie-onderzoek en de verkregen
informatie vastgelegd. Het proces-verbaal bestaat uit diverse onderdelen. Voor dit
onderzoek zijn de gegevens die de werkwijze van daders en de kenmerken van
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bedrijven betreffen, te vinden in de aangifte, de lijst met ontvreemde goederen en
verklaringen van bekennende verdachten.
Een doel van het vastleggen van gegevens in een proces-verbaal is de opsporing van
de dader. Zo bezien, zouden de werkwijze en de kenmerken van bedrijven in het
proces-verbaal worden beschreven. Dit is echter niet altijd het geval. De verklaring
hiervoor ligt in een aantal factoren. Deze factoren hebben een nadelige invloed op de
kwaliteit van de gegevens.
Ten eerste blijkt uit gesprekken met politiefunctionarissen dat bedrijfsinbraken een
geringe prioriteit hebben in het opsporingsbeleid op dit moment. Er wordt bijvoor
beeld minder aandacht besteed aan een bedrijfsinbraak dan aan een woninginbraak.
Concreet betekent dit dat de recherche niet bij elke bedrijfsinbraak ter plekke gaat
kijken. Dit komt de kwaliteit van de gegevens niet ten goede. Ten tweede is in de
praktijk gebleken dat er bij de politie een hoge werkdruk bestaat. Hierdoor worden
tegenwoordig de meeste aangiften niet meer opgenomen door een rechercheur, maar
door een receptionist. De rechercheur is, met het oog op de latere opsporing, meer
gericht op het zo volledig mogelijk vastleggen van gegevens in een proces-verbaal.
Het gevolg is dat de aangiften tegenwoordig minder gegevens bevatten. Ten derde
speelt het probleem van de interpretatie van gebruikte terminologie in de processenverbaal. Sommige termen worden niet consequent gebruikt. Een voorbeeld hiervan is
‘de zichtbaarheid van een bedrijf vanaf de openbare weg’. Het is de bedoeling dat de
zichtbaarheid van de zijde waar is ingebroken, wordt aangeduid. Het gebeurt echter
ook dat slechts de zichtbare zijde van het bedrijf wordt aangegeven. Wat precies
wordt bedoeld, valt niet uit het proces-verbaal op te maken.
Het resultaat van dit alles is vaak een proces-verbaal met summiere en onduidelijke
gegevens. Het is gebleken dat de politie zich bewust is van de omschreven problemen
en oplossingen probeert te vinden. Een voorbeeld van een oplossing is het trainen
van de surveillancedienst en receptionisten in het volledig en consequent verwerken
van gegevens in processen-verbaal. Dit is in de praktijk gebracht bij het project ‘Veel
Voorkomende Criminaliteit’ bij bureau Eendrachtsplein te Rotterdam. Medewerkers
van de surveillancedienst lopen een maand stage bij de recherche en receptionisten
krijgen een training in het opnemen van aangiften bij het bureau. Men is positief over
de resultaten voor de kwaliteit van de processen-verbaal.
Het selecteren, verzamelen en verwerken van processen-verbaal
Theorie
De hij dit onderzoek te bestuderen populatie wordt omschreven als ‘bedrijfsvesti
gingen die zich bevinden in geografisch afgebakende gebieden’.
Ten eerste is het de bedoeling dat slechts bepaalde soorten van bedrijfsvestigingen
worden bestudeerd. De reden hiervoor ligt in het doel dat de opdrachtgever (DCP)
voor ogen heeft, namelijk het ontwikkelen van concrete preventieprojecten. Om te
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bepalen welke bedrijfsvestigingen worden bestudeerd is gebruik gemaakt van een
aantal criteria. In eerste instantie gaat het om bedrijven die op een bedrijfsterrein zijn
gevestigd. Bedrijven die niet op een bedrijfsterrein zijn gevestigd, worden geselec
teerd aan de hand van de vorm van de vestiging. Hierbij moet worden gedacht aan
bedrijven zonder winkelgedeelte of etalage (bijvoorbeeld een kantoor of een garage).
Ten tweede wordt in bepaalde geografisch afgebakende gebieden de selectie van
bedrijfsvestigingen gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de situering in het land. Zo
worden processen-verbaal verzameld in de randstad (politieregio
Rotterdam/Rijnmond) en buiten de randstad (politieregio Twente). Tevens worden
processen-verbaal verzameld in vier politiedistricten waar het WODC een onderzoek
verricht naar de haalbaarheid van publiek private samenwerkingsprojecten voor
beveiliging op bedrijfsterreinen (Van den Berg en Van Oppen, 1993). De reden dat
wordt aangesloten bij dit onderzoek, is dat de haalbaarheid wordt gemeten aan de
hand van een enquête die een overlap heeft met de enquête die voor het onderzoek
naar bedrijfsinbraken wordt gehouden.
Praktijk
Het verzamelen van processen-verbaal bij een politie-organisatie volop in de reorga
nisatiedrukte zou stroef kunnen verlopen. Het verzamelen betekent voor de politie
immers extra werkzaamheden. In de praktijk verloopt dit echter voorspoedig. Men is
altijd bereid te helpen bij het verstrekken van de gevraagde gegevens.
Vanuit de commissie die het onderzoek begeleidt, is een aantal namen genoemd van
politiefunctionarissen in de regio’s Rotterdam/Rijnmond en Twente. Deze functiona
rissen zijn persoonlijk benaderd op hun werkplek. Het blijkt dat het persoonlijk
bezoeken een aantal voordelen biedt boven het voeren van telefonische gesprekken.
Zo is het een voordeel om aanwezig te zijn bij het verzamelen van de gegevens door
de politie. Voor dit onderzoek moet een selectie worden gemaakt uit een grote
hoeveelheid geautomatiseerd opgeslagen gegevens. Om de benodigde gegevens te
verkrijgen is een goed samengestelde zoekvraag nodig. Bij het samenstellen van de
zoekvraag is gebleken dat de aanwezigheid van de onderzoeker van belang is om
aanwijzingen te kunnen geven. Tevens is het voor beide partijen duidelijker met wie
men te maken heeft en verloopt de communicatie beter dan bij een telefoongesprek.
Bij het gesprek op een politiebureau wordt het onderzoek toegelicht en worden de
benodigde gegevens omschreven. Tevens wordt een machtiging overlegd. Deze wordt

verstrekt door de directie Politie van het ministerie van Justitie. Hierin wordt
toestemming verleend voor het inzien van bij de politie aanwezige gegevens. Deze
machtiging wordt door de benaderde politiefunctionarissen van belang geacht. Men
kan zich hiermee naar de korpsleiding toe verantwoorden voor het verstrekken van de
gegevens.
Zoals hierboven al is gesteld, zijn de processen-verbaal opgeslagen in een geautoma
tiseerd gebruikerssysteem. Dit systeem is in eerste instantie bedoeld om gegevens per

3 Criminaliteit

78

proces-verbaal in te voeren. Het verzamelen van bepaalde gegevens vanuit diverse
processen-verbaal is niet zonder meer mogelijk. Om die reden wordt bij elk gesprek
de systeem- of applicatiebeheerder van het bureau betrokken. Zijn betrokkenheid is
belangrijk. Hij verschaft de mogelijkheid om, door middel van een zelf opgesteld
programma, de gegevens uit het geautomatiseerde gebruikerssysteem te halen.
In de regio Rotterdam/Rijnmond is elk district apart benaderd, omdat het niet
mogelijk is de gegevens bij een centraal punt te verkrijgen. In eerste instantie moet de
systeem- of applicatiebeheerder van elk district het wiel opnieuw uitvinden om een
uitdraai van de gegevens te maken. Na verloop van tijd is een programma ontwikkeld
dat ook door andere systeembeheerders in de regio is gebruikt. Dit betekent een grote
tijdsbesparing. In de regio Twente wordt na een gespreksronde in de verschillende
districten duidelijk, dat de gegevens vanuit de gehele regio op een centraal punt
kunnen worden uitgedraaid. Het is een grote tijdsbesparing dat niet elk district zelfde
uitdraai maakt. Voor de systeembeheerders is het echter een klus om voor deze
omvangrijke uitdraai een programma te ontwikkelen.
Om gegevens te selecteren vanuit het geautomatiseerde gebruikerssysteem is een
zoekvraag samengesteld. Deze zoekvraag bestaat uit meer onderdelen. Ten eerste het
delict: diefstal (artikel 310 WvSr.) en diefstal door middel van braak (artikel 311 WvSr.).
Ten tweede het object: bedrijven. Het geautomatiseerde gebruikerssysteem heeft niet
de mogelijkheid om het object bedrijven meer gedetailleerd te omschrijven. Er kan
dus niet worden geselecteerd op het soort bedrijf dat de opdrachtgever voor ogen
staat. Ten derde de onderdelen van het proces-verbaal waarin de relevante gegevens
staan (de aangifte, de lijst met ontvreemde goederen en de verklaringen van beken
nende verdachten). En tot slot de periode die wordt onderzocht, namelijk september
1992 tot en met december 1993.
De zoekvraag resulteert in een grote hoeveelheid processen-verbaal, waarvan
ongeveer een derde bruikbaar is voor het onderzoek. Dit is een gevolg van het feit dat
het geautomatiseerde gebruikerssysteem slechts de mogelijkheid heeft te selecteren
op het object bedrijf. De bedrijven die de opdrachtgever voor ogen heeft, kunnen
alleen handmatig worden geselecteerd.
De gegevens uit de relevante processen-verbaal worden door middel van een
codeboek verwerkt. Evenals bij het onderzoek naar woninginbrekers (Korthals Altes
e.a., 1989) wordt aangenomen dat de inbreker bij de keuze van bedrijf en werkwijze
drie criteria hanteert, namelijk toegankelijkheid, buit en pakkans. Deze criteria
worden in het codeboek objectief meetbaar gemaakt met een aantal kenmerken, zoals
seizoen! dag, tijdstip, omgeving, benaderde zijde, binnengedrongen opening,
werkwijze en gereedschap.
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Enquête onder bedrijven

De gegevens in de processen-verbaal die de kenmerken van bedrijven waar is
ingebroken omschrijven, zijn uiterst summier of geheel niet aanwezig. Om een
aanvulling te krijgen worden benadeelde bedrijven benaderd door middel van een
schriftelijke vragenlijst. Het is de bedoeling de bedrijven aan te schrijven die aangifte
van inbraak hebben gedaan en waarvan de gegevens uit een proces-verbaal in dit
onderzoek zijn verwerkt.
De enquête wordt gebruikt om te weten te komen in hoeverre de benadeelde
bedrijven zich hebben beveiligd tegen criminaliteit, wat de situering van deze
benadeelde bedrijven is en in welke mate zij met inbraak en/of diefstal zijn gecon
fronte erd.
Het schriftelijke verzoek tot deelname aan de enquête is via de politie naar de
bedrijven verstuurd.
Evaluatie

Terugkijkend op de dataverzameling voor het kwantitatieve gedeelte van dit
onderzoek kan worden gesteld dat deze voorspoedig is verlopen. Het benaderen van
de politie als informatieverstrekker heeft geresulteerd in het feit dat alle te onder
zoeken processen-verbaal in onze handen zijn. Het invoeren van de gegevens aan de
hand van het codeboek is ver gevorderd.
Kwalitatieve onderzoekmethoden bij bedrijfsinbraak
In dit onderzoek is onder andere gekozen voor het interviewen van bedrjfsinbrekers
om een antwoord te krijgen op hun motieven, achtergronden en werkwijzen. Het
interview als kwalitatieve onderzoekmethode valt te omschrijven als een vorm van
een gesprek waarin één persoon de interviewer zich bepaalt tot het stellen van
vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten aanzien van
bepaalde sociale verschijnselen (Maso, 1987, p. 63).
Kennisneming van de beslissingen van daders vôôr en tijdens de uitvoering van een
bedrijfsinbraak kan ons inzicht in de gronden voor crimineel gedrag vergroten.
Verder kan deze kennis leiden tot een doeltreffende preventie doordat de door de
inbrekers gemaakte keuzes in verschillende situaties beter bekend worden. ‘Many
factors of sociological significance, such as self conception, levels of aspiration,
attitudes and motives of offenders, can be measured only bij carefully interviewing’
(Newman, 1958, p. 127).
Bij het interviewen van daders van bedrjfsinbraken wordt uitgegaan van twee veron
derstellingen:
—

—
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criminele gebeurtenissen zijn het resultaat van rationele overwegingen die via
vraaggesprekken zijn te achterhalen;
daders beschikken over informatie die beleidsmatig interessant kan zijn, dat wil
zeggen dat die informatie kan leiden tot het ontwikkelen van preventieve maatre
gelen.

Het recruteren en traceren van bedrijfsinbrekers
Voorafgaand aan het interviewen van bedrijfsinbrekers over hun motieven,
werkwijzen en achtergronden, is er de fase van het traceren en recruteren van
bedrijfsinbrekers. Een probleem is dan: Hoe traceer je daders van bedrijfsinbraken,
met inachtneming van de regels van de Wet Persoonsregistratie (WPR) en de Wet
Politieregisters? Een tweede vraag die je vervolgens kunt stellen is: Als je eenmaal
bedrijfsinbrekers gevonden hebt, hoe zorg je ervoor dat ze hun medewerking
verlenen?
Het recruteren van daders via de politie
In de eerste maanden van het onderzoek is voornamelijk geprobeerd om in contact te
komen met bedrijfsinbrekers via de politie. Deze methode verloopt als volgt. Het
WODC legt de nodige contacten met verschillende politiekorpsen in het land om het

onderzoek onder de aandacht te brengen en vervolgens hun medewerking te vragen.
Als de politiekorpsen mee willen werken, wordt gevraagd of ze aan verdachten van
bedrijfsinbraak willen vragen of ze medewerking willen verlenen aan een interview.
Zodra er een verdachte van bedrijfsinbraken bereid is gevonden mee te werken aan
het onderzoek, wordt het WODC ingeseind en wordt er een afspraak gemaakt voor een
gesprek met de verdachte. Vervolgens wordt het interview op het politiebureau
afgenomen.
Deze methode levert wel respondenten op, maar is nogal arbeidsintensief. Er moet
veel gebeld en overlegd worden met diverse politiekorpsen, voordat deze contacten
resultaat opleveren. Verder ben je bij deze methode afhankelijk van het aantal
verdachten van een bedrijfsinbraak die uiteindelijk op het politiebureau terecht
komen.
Een mogelijk nadeel van het benaderen van bedrijfsinbrekers op politiebureaus zou
kunnen zijn dat het in de meeste gevallen verdachten’ betreft. In afwachting van het
verdere verloop van hun zaak zou de bereidheid van deze verdachten om onder
zoekers inzicht te geven in hun criminele verleden kunnen tegenvallen. In de praktijk
blijkt dit nadeeL overigens mee te vallen. Uit de gesprekken die we tot nu toe gevoerd
hebben met verdachten van bedrijfsinbraken op politiebureaus en in huizen van
bewaring, blijkt dat de informatie die ze verstrekken, zeer waardevol is. Het valt op
met hoeveel gemak ze over hun criminele verleden praten; een aantal keren bleek dat
ze ons als onderzoekmedewerkers meer toevertrouwden dan de politie.
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Bij deze methode kun je natuurlijk de vraag stellen of het ethisch gezien geoorloofd is
om verdachten van bedrijfsinbraken te benaderen voor een interview waarin dingen
ter sprake komen die betrekking hebben op het plegen van een strafbare feiten. Ons
standpunt hierin is dat een dergelijke methode geoorloofd is, mits de respondent
vrijwillig zijn medewerking verleent en de verzekering krijgt dat de gegevens vertrou
welijk worden behandeld.
Een andere methode om daders te werven via de politie is gebruik te maken van
politiële bestanden. Door de Haagse politie zijn ruim 471 personen aangeschreven
die in 1993 wegens inbraak in een bedrijf zijn aangehouden. Deze personen is
verzocht mee te werken aan een interview. Als men dat wilde, diende men een
antwoordstrook op te sturen in een portvrije envelop naar het WODC.
Van de 471 aangeschreven personen hebben er 13 telefonisch gereageerd en hebben
er 14 een antwoordstrook teruggestuurd. De telefonische reacties zijn bijna allemaal
negatief, de schriftelijke reacties zijn in principe positief. Van degenen die schriftelijk
reageerden, wil een aantal bij nader inzien toch niet meedoen. De mensen die
reageren en niet mee willen doen, ontkennen dat zij wel eens ingebroken hebben in
een bedrijf of zijn verontwaardigd dat zij zomaar een brief van de politie ontvangen.
Verder heeft de helft van de mensen die schriftelijk reageren geen telefoon, wat het
maken van een afspraak lastig en tijdrovend maakt. Als er dan een afspraak gemaakt
wordt, wordt deze vaak niet nagekomen. Tot dusver heeft deze methode slechts drie
respondenten opgeleverd.
Evenals bij de vorige methode kun je ook bij deze methode ethische vraagtekens
plaatsen, namelijk of het terecht is om mensen te benaderen die verdacht zijn van een
strafbaar feit, zonder dat ze daarvoor veroordeeld zijn. Ook hier huldigen wij het
standpunt dat een dergelijke methode geoorloofd is, mits de vertrouwelijkheid en
vrijwilligheid gegarandeerd worden. Aan de respondent wordt de garantie gegeven
dat de gegevens vertrouwelijk zijn, dat wil zeggen dat er geen op de persoon
herleidbare informatie gepubliceerd wordt.
Het moet vooraf duidelijk zijn voor de respondent dat zijn of haar belangen niet
geschaad worden door mee te werken aan het onderzoek. Als we de geïnvesteerde tijd
in deze recruteringsmethode afzetten tegenover het uiteindelijke resultaat, kunnen
we concluderen dat deze methode weinig effectief is. Een ander bezwaar is dat je
afhankelijk bent van de kwaliteit en actualiteit van het gegevensbestand van de
politie.
Het recruteren van daders via penitentiaire inrichtingen

Naast het recruteren via de politie is geprobeerd om in contact te komen met bedrijfs
inbrekers via penitentiaire inrichtingen (Pl’s). Hierbij doen zich verschillende compli
caties voor. Zo staat in de bevolkingsadministratie van die instellingen niet geregis
treerd of iemand gedetineerd is wegens bedrijfsinbraak, laat staan of iemand wel eens
een bedrijfsinbraak gepleegd heeft in de afgelopen twee jaar.
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Na onderzoek bleek dat via het herkenningssysteem (HKS) van de politie wel te achter
halen is welke personen verdacht of veroordeeld zijn voor bedrijfsinbraken. Een
probleem hierbij is dat onderzoekers als gevolg van de relevante wetgeving op dit
gebied (WPR, de Wet Politieregisters en de Wet op de Justitile Documentatie), niet
rechtstreeks personen mogen benaderen die uit een justitieel of politieel bestand zijn
gelicht. De betrokken instantie die het bestand beheert, dient eerst aan de betrok
kenen te vragen of zij ermee instemmen dat hun persoonsgegevens gebruikt worden
voor onderzoekdoeleinden, een nogal omslachtige procedure.
Als alternatief is ervoor gekozen om zonder raadpleging van politiële of justitiële
bestanden potentiële respondenten te werven in Pl’s. Daarbij is gebruik gemaakt van
informatiebrochures die door de onderzoeker zelf of via het personeel verspreid
worden onder de gedetineerden. Hoewel nog moet blijken in hoeverre deze methode
uiteindelijk succesvol zal zijn, zijn de eerste reacties zowel bij personeel als bij gedeti
neerden positief.
Het recruteren van daders via de reclassering
De laatste methode die we hanteren om daders te recruteren, is via de reclassering.
De Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen heeft alle 19 reclasserings
stichtingen een brief gestuurd waarin zij verzocht worden om medewerking te
verlenen aan ons onderzoek door te bemiddelen tussen potentile respondenten en
het WODC. Deze methode heeft tot dusver een aantal respondenten opgeleverd en kan
in vergelijking met de andere methoden redelijk succesvol genoemd worden.
Het intervietven van daders
Tijdens het interview dient de onderzoeker te zorgen voor de juiste sfeer tijdens het
gesprek, waardoor de respondent op zijn gemak gesteld wordt en de overtuiging krijgt
dat zijn belangen door deelname aan het interview op geen enkele manier geschaad
worden, met andere woorden, dat de verstrekte informatie vertrouwelijk wordt
behandeld en niet ter kennis komt van politie en/of officier van justitie. Dit
vertrouwen is noodzakelijk zowel voor het werven van respondenten als ook om de
kwaliteit van het interviewmateriaal te verhogen. Verder moet duidelijk zijn dat de
gegevens anoniem verwerkt zullen worden.
Om het vertrouwen van de respondent te winnen en te waarborgen wordt in dit
onderzoek gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligheidsverklaring. Deze
verklaring wordt door zowel de onderzoeker als de respondent in tweevoud onder
tekend. Hierin verklaart de respondent vrijwillig medewerking te verlenen aan een
interview en verklaart de onderzoeker de verstrekte informatie vertrouwelijk te zullen
behandelen (Staring en Kroese, 1991, p. 133).
In de praktijk is inmiddels gebleken dat een dergelijke verklaring veel scepsis en
wantrouwen wegneemt, waardoor men veel vrijer praat en derhalve meer loslaat dan
tegenover politie en/of justitie. Dit wordt ook gesignaleerd door de Kühne (1986, pp.
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11-12): ‘Der herkömmliche Kriminelle ist zumeist bereit, zumindest dem
Wissenschaftier gegenüber, von dem er keine polizeiliche Verwendung seiner
Aussagen zu seinen Lasten befürchten muss, genauere Auskünfte zu geben.’
Verder is een goede introductie van het onderzoek van groot belang. Deze introductie
kan betekenen dat naar de respondent geen volledige opening van zaken gegeven
wordt. Om een voorbeeld te geven: ervan uitgaande dat justitie voor de meeste
respondenten een negatieve klank heeft en associatïes wekt met de officier van
justitie, hebben we ervoor gekozen om in eerste instantie niet te vermelden dat het
WODC onderdeel uitmaakt van het ministerie van Justitie. Volstrekte openheid over de
achtergrond en de doelstellingen kan betekenen dat de informatie die de onderzoeker
krijgt van een mindere kwaliteit is. Pas als er door de respondenten expliciet naar
gevraagd wordt, wordt verteld dat het WODC deel uitmaakt van het ministerie van

Justitie.
Tijdens het interviewen wordt gebruik gemaakt van een bandrecorder om zo weinig
mogelijk informatie verloren te laten gaan; tot nu toe heeft slechts één respondent
bezwaar gemaakt tegen het gebruik hiervan. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
de onderzoeker aan het begin van een interview wijst op de mogelijkheid om de
bandrecorder tijdelijk uit te zetten als de respondent dat wenst. De interviews worden
vervolgens door de interviewer met het oog op de latere analyse zo nauwkeurig
mogelijk uitgewerkt volgens een vast patroon.
Evaluatie
Tijdens het onderzoek is gebleken dat het traceren en recruteren van daders een
uiterst moeizaam en tijdrovend proces is. Als we na enkele maanden de balans
opmaken, moeten we concLuderen dat het aantal respondenten tot nu toe ver achter
gebleven is bij de vooraf hoog gespannen verwachtingen. Het blijkt dat het recruteren
van daders van bedrijfsinbraken in de praktijk nogal wat tijd en moeite vergt; er dient

nogal wat tijd genvesteerd te worden in het leggen van de juiste contacten voordat het
respondenten oplevert. Als we de verschillende gebruikte methoden van daderrecru
tering tot nu toe evalueren, lijkt het werven van respondenten via penitentiare inrich
tingen en via de reclassering de meeste respondenten op te leveren.
Toch lijkt het verstandig om in toekomstige onderzoeken waarin gebruikt gemaakt
wordt van het zogenaamde daderperspectief, dat wil zeggen het interviewen van
daders van delicten, voldoende tijd te reserveren voor de fase van het recruteren van

respondenten.
Het interviewen van 25 daders van bedrijfinbraken heeft tot nu toe interessant en,
vanuit preventie-oogpunt, relevant en rijk onderzoeksmateriaal opgeleverd. Deze
ervaring sterkt de opvatting dat onderzoek onder daders van delicten in een
zogenaamde ‘onnatuurlijke omgeving’ namelijk een gevangenis of huis van bewaring,
interessant materiaal kan opleveren. ‘In fact, the key feature in etnographic research
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is not the research-setting, but the type of relationship that is established between
social scientist and informant’ (Agar, 1977, p. 145).
Het investeren in kwalitatief onderzoek werpt uiteindelijk zijn vruchten af doordat in
de praktijk blijkt dat het interviewen van daders belangrijke beleidsrelevante infor
matie oplevert. Of zoals Van Soomeren (1991, p. 14) het formuleert: ‘Door de
koppeling van onderzoek aan het beleidsproces wordt de dader in feite een belang
rijke beleidsvoorbereider.’
Relatie tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden
Om een antwoord te krijgen op de in de inleiding gestelde onderzoeksvragen zijn
verschillende databronnen gebruikt. Bij het verzamelen van de data is gebruik
gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekmethoden. Het kwantita
tieve onderzoek geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe bedrijfsinbrekers te
werk gaan door de analyse van een grote hoeveelheid kwantificeerbare gegevens in
processen-verbaal en enquêtes. Het kwalitatieve onderzoek geeft antwoord op
diezelfde vraag door de analyse van interviews met bedrijfsinbrekers, waarin zij
vertellen over hun werkwijze.
De kwantitatieve en de kwalitatieve methode vullen elkaar in dit onderzoek aan. Door
middel van de kwantitatieve methode wordt informatie in de breedte (kwantifi
ceerbare en generaliseerbare gegevens) verzameld, terwijl door middel van de kwali
tatieve methode informatie in de diepte (meer kwalitatieve gegevens) wordt
verzameld. Deze combinatie levert interessante resultaten op als de informatie uit
daderinterviews wordt geplaatst in een generaliseerbaar perspectief bestaande uit
brede kwantitatieve informatie over daders (Van Soomeren, 1991, p. 14). Hopelijk
zullen de resultaten voldoende aanknopingspunten bieden voor het treffen van
concrete effectieve preventiemaatregelen.
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Criminaliteitspreventie via buurtbeheer
Alexandra Guérin
In oude stads- en naoorlogse wijken in (middel)grote steden in Nederland bestaan
problemen op het gebied van leefbaarheid. Deze problematiek wordt onder andere
gekenmerkt door hoge criminaliteitscijfers (van veel voorkomende criminaliteit) en
(de dreiging van) verloedering van buurten. Met buurtbeheer wordt met een pakket
van verschillende maatregelen getracht om het leefbaarheidsniveau te verbeteren. Bij
dit proces spelen de bewoners van de buurten een rol, maar ook de verschillende
instanties die bij de buurt betrokken zijn.
Er zijn eerder experimenten uitgevoerd met een integrale aanpak van criminaliteit in
buurten (Wijn, 1991). De directie Criminaliteitspreventie (DCP) heeft in dit kader
besloten voor een periode van drie jaar (199 1-1993) 12 gemeenten in Nederland te
ondersteunen bij de experimentele uitvoering van buurtbeheer. Hierbij wordt tegelijk
onderzocht wat de effecten zijn van buurtbeheer. In totaal betreft het 18 projecten in
verschillende steden verspreid over het land.
In dit artikel zullen de volgende punten aan de orde komen. In de eerste plaats komen
de (achtergronden van) problemen in de verschillende buurten aan bod. Vervolgens
een korte beschrijving van het nu nog lopende onderzoek naar de effectiviteit van
buurtbeheer. Daarna wordt de problematiek in de verschillende buurten bekeken aan
de hand van diverse theorieën over criminaliteit, geïllustreerd door enkele
voorbeelden. Uiteindelijk zullen de effecten van buurtbeheer nog moeten blijken als
het onderzoek is afgerond.
Voorgeschiedenis
De problemen in oude stadswijken en naoorlogse wijken doen zich voor op gebieden,
die zouden kunnen worden ingedeeld als sociale en fysieke problemen. Sociale
problemen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de uiteenlopende woon- en
leefstijlen van de verschillende bewoners, terwijl fysieke problemen betrekking
kunnen hebben op de (kwaliteit van de) bouw van een wooncomplex en de omgeving.
Deze problemen zullen nader worden toegelicht.
Het merendeel van de woningen in Nederland is gebouwd na de oorlog. Er werd
vooral veel gebouwd om de woningnood op te lossen. In de sociale woningbouw ligt
het percentage flats vooral bijzonder hoog (CBS, 1991). Er zijn indertijd verschillende
soorten van flats gebouwd, zoals portiekwoningen, galerijfiats en gestapelde
laagbouw.
Verschillende problemen, waaronder bouwkundige, sociale en financiële problemen,
hebben geleid tot opeenstapeling van problemen in naoorlogse woonwijken. Deze
problemen krijgen vorm door bijvoorbeeld te hoge huren, een hoge mutatiegraad,
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een slecht imago en te grote toegankelijkheid van het complex (zie bijvoorbeeld
Elsinga en Wassenberg, 1991). Voorts is de bevolkingssamenstelling in de loop der tijd
aan verandering onderhevig geweest. Er is een instroom van nieuwe bewoners
gekomen, die voornamelijk minder kapitaalkrachtig zijn.
Een beeld van de oude stads- en naoorlogse wijken zou zich als volgt kunnen laten
schetsen. In deze buurten en wijken wonen relatief veel werklozen. Er is sprake van
een hoog percentage migranten (in sommige buurten wonen tientallen verschillende
nationaliteiten). Problemen zijn vaak geconcentreerd in bepaalde straten en/of
wooncomplexen. Verder laat de kwaliteit van de woning te wensen over, waaronder
ook onderhoud en gebrekkige isolatie gerekend kunnen worden. Als gekeken wordt
naar criminaliteitscijfers in oude stads- en naoorlogse woonwijken, dan zijn deze
cijfers doorgaans hoger dan elders in dezelfde stad.
Het treffen van maatregelen is noodzakelijk om problemen als vandalisme, crimina
liteit en gevoelens van onveiligheid het hoofd te kunnen bieden. Al eerder is ervaring
opgedaan met preventie van veel voorkomende criminaliteit. Gebleken is dat geïso
leerde maatregelen niet het effect sorteren om problemen afdoende op te lossen,
wanneer in wooncomplexen een niet meer te stuiten verloedering zijn intrede heeft
gedaan (zie hiervoor Adrianow e.a., 1990). Een integrale aanpak, door het treffen van
verschillende maatregelen tegelijkertijd, zou meer effect kunnen sorteren. Voor het
afstemmen en uitvoeren van een scala van maatregelen is samenwerking nodig van
de verschillende instanties. Alle betrokken instanties, zoals gemeente, politie,
bewoners, opbouwwerkers enz., zullen gezamenlijk in overleg moeten treden over de
verschillende maatregelen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld onderverdeeld
worden in categorieën als wonen, woonomgeving en algemeen. Een andere indeling
van maatregelen is bijvoorbeeld welzijn, wonen en werken.
Onder ‘Criminaliteitspreventie via buurtbeheer’ wordt verstaan: ‘Een aanpak van veel
voorkomende criminaliteit op een geografisch afgebakend gebied door middel van
een samenhangend pakket van maatregelen, waarbij wordt samengewerkt door
gemeentelijke afdelingen en diensten, politie, justitie, maatschappelijk organisatie en
bewoners/gebruikers’ (De Waard en De Savornin Lohman, 1991).
Als voorbeeld kan een buurt in Groningen onder de loep worden genomen (Wijn,
1991). In de eerste plaats werden alle woningen voorzien van stevig hang- en
sluitwerk. Verder werden alle openbare entrees en brandgangen afgesloten.
Daarnaast werd het toezicht versterkt. Er werden conciërges aangesteld op scholen en
huismeesters bij wooncomplexen. Voorts werden bewoners betrokken bij het
onderhoud. Het betreft hier dan het onderhoud van binnenterreinen. Deze integrale
aanpak leidt na enkele jaren tot een tastbaar resultaat: een daling van woningin
braken is te constateren.
Zoals hierboven wordt aangegeven, kan de inzet van een huismeester effectief zijn.
Uit eerder onderzoek is echter gebleken, dat een huismeester het meest effectief is
wanneer het complex in kwestie niet al te grootis (Hesselinge.a., 1991). Hiermee
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wordt gedoeld op het aantal gebouwen en woningen, dat een huismeester onder zijn
hoede heeft.
Het project in Groningen heeft effect gesorteerd, maar op dit moment is het nog niet
helder welke maatregelen onder welke omstandigheden effect sorteren. Iedere buurt
is samengesteld uit andere bewoners en weer andere wooncomplexen. De problemen
in een wijk of buurt vragen om een aanpak, die specifiek gericht is op die wijk of die
buurt. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken over een integrale aanpak.
Het experimenteren op wijk- of buurtniveau door middel van een integrale aanpak is
voor de DCP een ingeslagen weg, waarop verder wordt gegaan. In dit kader wordt
hieronder het onderzoek toegelicht, waar in de verschillende steden in 1991
Criminaliteitspreventie via buurtbeheer is gestart. De projecten worden financieel
ondersteund door de DCP van 1991 tot 1993. Vervolgens zijn er ook ondersteuningen
in de vorm van bezoeken aan de projecten door middel van bijvoorbeeld het
bijwonen van overlegvergaderingen met verschillende instanties.
Effectevaluatie
Het onderzoek Criminallteitspreventie via buurtbeheer zal op twee manieren worden
geëvalueerd, namelijk door middel van een procesevaluatie en een effectevaluatie. De
procesevaluatie wordt uitgevoerd door het bureau Van Dijk, Van Soomeren en
Partners (DSP) te Amsterdam. Bij de procesevaluatie zal de kwaliteit van het proces in
kaart gebracht worden, terwijl bij de effectevaluatie naar de resultaten van het proces
zal worden gekeken.
De effectevaluatie heeft als doel een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Wat is het effect
van de genomen maatregelen op de criminaliteit, de angst voor criminaliteit en de
leefbaarheid in de buurt?’ Met andere woorden, wordt reductie van criminaliteit,
angst voor criminaliteit en een toename van de leefbaarheid bereikt door buurtbeheer?
Geerlof e.a. (1993) geven een indeling van vier categorieën van buurtproblemen. Aan
de hand van een dergelijke indeling kan het leefklimaat in een buurt in kaart gebracht
kan worden. Alle vormen van diefstal, zoals inbraak, worden geplaatst onder de
noemer ‘vermogensdelicten’. Een tweede categorie is ‘verkeersdelicten’, met als
voorbeeld te hard rijden. Geluidsoverlast, dreiging en overlast veroorzaakt door onder
andere jongeren worden ondergebracht in de derde categorie van ‘overlast en
dreiging’. De laatste categorie betreft ‘verloedering van de buurt’, waaronder ook
bekladding van muren en vernieling van telefooncellen worden gerekend. Om een
indruk te krijgen van de buurten worden deze onderwerpen meegenomen in de
vragenlijst.
In totaal worden 18 gemeentelijke projecten van Criminaliteitspreventie via buurt
beheer financieel ondersteund, waarbij die subsidie-aanvragen door de DC? zijn
beloond als voldaan werd aan de gestelde voorwaarden (DCP, 1991).
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Drie van de achttien projecten worden diepgaander onderzocht, te weten:
Amsterdam (Smaragdbuurt), Eindhoven (De Bennekel) en Arnhem (Malburgen-Oost
en -West). Bij de overige projecten wordt gestreefd naar een meta-evaluatie. Hierbij
zal gebruik gemaakt worden van de door diverse instanties aan te leveren (schrifte
lijke) informatie.
Voor het diepergaande onderzoek in de drie steden is in 1991 een eerste meting
gehouden in de vorm van een bevolkingsenqufte door middel van face-to-face-inter
views met grotendeels voorgestructureerde vragenlijsten. In 1994 zal een tweede
meting plaatsvinden. Voorts ligt het in de bedoeling om in dezelfde stad buurten met
en zonder buurtbeheer (dit kan ook worden aangeduid als experimentele en controle
buurten) met elkaar te vergelijken. In de buurten met buurtbeheer worden verschil
lende maatregelen getroffen, die per saldo zouden moeten kunnen leiden tot vermin
dering van criminaliteit. Als de criminaliteit zou dalen in een buurt met buurtbeheer,
dan zou deze daling afwezig of zwakker moeten zijn in buurten zonder buurtbeheer.
Voor de diverse buurten zullen politiegegevens worden verzameld. Aangiftecijfers per
misdrijf (bijvoorbeeld woninginbraak) zullen per buurt worden verzameld. Deze
cijfers zullen de onderzoeksperiode bestrijken, waardoor het mogelijk wordt om een
indruk te krijgen van de ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit. Zo worden
verschillende bronnen aangeboord voor het verzamelen van informatie over de drie
gemeenten, die uitvoeriger worden onderzocht.
De verschillende projecten hebben van 1991 tot 1993 subsidie ontvangen van het
ministerie van Justitie (DCP) In de praktijk is gebleken, dat de uitvoering van de
verschillende maatregelen ongeveer loopt tot medio 1994. Hierna wordt het mogelijk
om de effecten van deze maatregelen te meten.
Theorieën over criminaliteit en buurtbeheer
De problemen in oude stads- en naoorlogse wijken zijn velerlei, waarbij in sommige
gevallen ook nog sprake is van een opeenstapeling. Met behulp van verschillende
theorieën zou de problematiek, in wijken waar buurtbeheer plaatsvindt, misschien
beter kunnen worden belicht. De volgende theorieën zullen aan bod komen: de
routine activity theory, de afschrikkingstheorie en de sociale-controletheorie.
Volgens Cohen en Felson (1979) en Cohen (1981) kan criminaliteit verklaard worden
aan de hand van de routine activity theory. Er is sprake van een samengaan van drie
componenten, namelijk potentiële overtreders, geschikte doelen en bewoners die
toezicht kunnen houden in en rondom de woning waardoor criminaliteit kan worden
voorkomen. In onze samenleving bestaan mensen die gemotiveerd zijn om
misdrijven te plegen (potentiële overtreders). De tweede component is de aanwe
zigheid van waardevolle spullen in een woning (geschikte doelen), die bovendien ook
nog makkelijk te vervoeren zijn. Ten slotte kunnen bewoners (de toezichthouders)
een rol spelen in preventie van criminaliteit door regelmatig aanwezig te zijn in de
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woning. Een voorbeeld is dat tegenwoordig veel meer vrouwen buitenshuis gaan
werken. Dit betekent enerzijds dat het aantal uren dat er niemand in de woning
aanwezig is, toeneemt. Anderzijds brengt dit met zich mee dat het famïliebudget
groter wordt. Hierdoor kunnen meer en duurdere spullen worden aangeschaft. Als de
aanwezigheid van meer en duurdere spullen wordt samengevoegd met het vaker
afwezig zijn van bewoners in de woning, dan kan de woning sneller een doelwit
worden voor potentiële inbrekers.
Uit de Landelijke rapportage Politiemonitor BevoÏkingsonderzoek (Geerlof e.a., 1993)
is gebleken, dat het soort huis en de afwezigheid van bewoners een rol kunnen spelen
bij het toenemen van het inbraakrisico. Het grootste risico wordt gevormd door de
combinatie van een vrijstaande woning in een verstedelijkt gebied en het meer dan 41
uur per week afwezig zijn van de bewoners. Het risico op (poging tot) inbraak is in dit
geval zesmaal groter dan in vrijstaande woningen op het platteland.
Voor de bewoners zijn er ook andere manieren om het risico van inbraak te
beïnvloeden, bijvoorbeeld door verlichting. Uit het eerder genoemde onderzoek is
tevens gebleken dat meer dan de helft van de mensen extra buitenverlichting heeft.
Onder deze buitenverlichting vallen ook lampen die uitgerust zijn met een infrarood
sensor. Deze lampen gaan automatisch branden als er iemand binnen een bepaalde
straal van de lamp komt, dus ook bij ongewenst bezoek. Niet alleen de bewoners,
maar ook de buren kunnen hierdoor worden geattendeerd op de aanwezigheid van
ongewenste bezoekers. Dit is zeker nuttig wanneer er afspraken zijn gemaakt over het
op elkaars huis letten bij afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie.
In het kader van buurtbeheer zijn in Arnhem verschillende achterpaden langs de
tuinen van eengezinswoningen voorzien van verlichting. De verlichting is voor de
bewoners kosteloos aangebracht. Slechts de stroomkosten, van ongeveer één gulden
per maand, kwamen wel voor rekening van de bewoners. Dit bleek bij sommige
bewoners toch op verzet te stuiten, omdat zij vinden dat zij niet hoeven te betalen
voor het verkieinen van de mogelijkheid om slachtoffer te worden van criminaliteit.
De gedachte hierbij is dat preventieve maatregelen wel nuttig kunnen zijn maar dat
financiële consequenties eigenlijk ergens anders moeten worden verhaald. De vraag
wie wat moet betalen is een complicerende factor hij maatregelen in het kader van
buurtbeheer.
Buurten en wijken met weinig betrokken bewoners bieden meer kans op criminaliteit.
Een bepaalde mate van betrokkenheid van buurtbewoners zou criminaliteit tegen
kunnen gaan. Hier volgt een voorbeeld over betrokkenheid van buren bij de buurt. In
Verhalen uit de Indische buurt van Dirk ten Boer (1993) wordt het verhaal verteld van
een bewoner uit het gebied van het politiebureau aan de Balistraat. Onder het kopje
‘Buren’ wordt verslag gedaan over een bewoner, die zich zeer betrokken voelde bij de
buurt. Hij was hierdoor onder andere behoorlijk actief bij de woningbouwvereniging.
Dit alles deed hij naast een hele baan. ‘s Avonds op weg naar een voetbalvergadering
kwam hij de buurman tegen, die hem aansprak met klachten over zijn huis. Met
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zichzelf overleggend besloot hij de woningbouwvereniging hierover nog eens te
bellen. Toen hij ‘s avonds na de vergadering thuiskwam, stond de deur open; het
bleek dat onder andere zijn videorecorder, lv en portemonnaie weg waren. De
volgende dag vertelde hij het verhaal van de inbraak aan zijn buurman, die vertelde
dat hij diezelfde avond wel wat gehoord had. Hierop vroeg de ander waarom hij de
politie dan niet had gebeld. De buurman antwoordde: ‘Maar er werd toch niet bij mij
ingebroken.’ Dit voorbeeld geeft aan, dat risico voor inbraak ook afhankelijk is van de
betrokkenheid van medebewoners in een buurt.
Volgens de afschrikkingstheorie (Gibbs 1975, Hagan 1982) kunnen justitiële reacties
mensen weerhouden van crimineel gedrag: straf schrikt af. Verder zou afschrikking
ook beter kunnen werken als de straf hoger is.
Maar straffen wordt pas mogelijk, als men gepakt is voor het begaan van een strafbaar
feit. Voor een potentiële overtreder betekent dit, dat een afweging gemaakt zal
worden hoe groot de pakkans dan wel is. Als die pakkans in werkelijkheid niet zo
groot is of door de potentiële overtreder niet groot wordt ingeschat, dan zou het
plegen van een delict waarschijnlijk wel eens de moeite waard kunnen zijn.
Vervolgens is het van belang dat de straf direct wordt gekoppeld aan het delict. Niet
alleen moet een delict direct gevolgd worden door straf, maar uitvoering van de straf
hoort ook zo snel mogelijk te volgen. Bestraffing kan ook inhoudelijk aangesloten
worden bij het delict, zodat voor de overtreder helder is waarom deze straf volgt op
het delict.
Een voorbeeld om een en ander te illustreren. De aanleiding van het instellen van een
Halt-bureau (het alternatief) was de schade van vandalisme en de hierbij behorende
onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners (O+S, 1993). Bij Halt wordt gewerkt met
een tweeledig doel, namelijk met een reactief en met een preventief karakter. In de
eerste plaats gaat het om een lik-op-stukbeleid. Een speciaal hiervoor ingesteld
bureau reageert direct en snel op vandalistisch gedrag van jongeren. Er wordt vanuit
het Halt-bureau voor gezorgd dat zij geen strafblad krijgen. De jongeren worden
verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag en de gevolgen daarvan. Voor het
bekladden van gebouwen kan de volgende straf bijvoorbeeld worden toegepast,
namelijk het direct verwijderen van deze bekladding door de overtreder in kwestie.
In een projectbuurt in Amsterdam wordt regelmatig voorlichting gegeven om vanda
lisme te voorkomen, dit is het preventieve karakter. Deze voorlichting is gericht op
jonge kinderen van 6-12 jaar, die nog geen vandalisme hebben gepleegd. Het
bezoeken van scholen door politie en/of opbouwwerkers kan een onderdeel vormen
van deze benadering. Het wordt dan mogelijk om sommige jongeren direct en
persoonlijk aan te spreken op hun gedrag.
Bij de routine activity theory en de afschrikkingstheorie stonden gelegenheid en de
negatieve gevolgen van criminaliteit centraal, terwijl de sociale-con troletheorie van
Hirschi (1969) zich richt op de vraag waarom de meeste mensen in onze samenleving
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toch wetsgetrouwe burgers zijn. De kerngedachte van deze theorie is dat het vooral
onze banden met de samenleving zijn die ons van crimineel gedrag weerhouden.
Deze binding aan de samenleving kan weer onderverdeeld worden in vier factoren:
hechting (attachment), toewijding (commitment), betrokkenheid (involvement) en
morele overtuiging (betief). Hechting verwijst naar de gevoeismatige banden met
mensen die belangrijk voor ons zijn. Dit betekent dat hun mening over verschillende
zaken, waaronder crimineel gedrag, ook van belang is. Toewijding verwijst naar de
tijd en energie die gestoken wordt in een bepaalde levenswijze. In het algemeen
worden kansen op maatschappelijke voldoening en succes vergroot door toewijding
aan conventionele waarden, bijvoorbeeld tijd gespendeerd aan studie en werk. De
afwezigheid hiervan (bijvoorbeeld jongeren die veel drinken, roken en plezier maken)
vermindert deze kansen, waardoor een criminele carrière een aanlokkelijker alter
natief wordt. Betrokkenheid is een gevolg van toewijding: wanneer veel tijd en energie
gestoken wordt in bijvoorbeeld werk of studie, dan is er ook minder gelegenheid voor
veel vormen van crimineel gedrag (die vereisen bijvoorbeeld dat men op het juiste
moment met de juiste mensen op de juiste plaats is). Morele overtuiging heeft
betrekking op de waarde, die een persoon hecht aan conventionele normen. Als
iemand ervan overtuigd is dat criminaliteit slecht is, dan zal diegene niet zo gauw
zondigen.
Bij het neigen naar delinquent gedrag spelen, volgens Hirschi, zwakke hechting aan
ouder en school een rol. Mensen met een zwakke hechting zouden zich vaker
schuldig maken aan delïnquent gedrag dan mensen met een goede hechting. Iemand
die zich sterk gebonden voelt aan de maatschappij zal minder gauw neigen tot
crimineel gedrag. Ook het omgaan met de ‘verkeerde vrienden’ kan een voedings
bodem worden voor delinquent of ander disfunctioneel gedrag.
Er zijn redenen om aan te nemen dat in buurten, waar buurtbeheer plaatsvindt, de
sociale cohesie is afgenomen. De naoorlogse woonwijken werden voorheen voorna
melijk bevolkt door arbeidersgezinnen met door de bank genomen dezelfde ideeën
over wonen en leven. Geleidelijk aan is dit veranderd en is er nu vaak sprake van een
uit bijzonder veel verschillende nationaliteiten samengestelde buurt: in sommige
buurten komen 80 nationaliteiten voor of zelfs nog meer. De verschillen in
(sub) culturele woon- en leefstiji kunnen tot onderlinge tegenstellingen en botsingen
leiden. Hierdoor wordt een (effectieve) sociale controle bemoeilijkt (Wuertz, 1991) en
kan men zich onveilig gaan voelen.
Tussen bewoners bestaan op grond van woon- en leefstijlen soms diepgaande onvel
ligheidsgevoelens. Er zijn mensen die klagen over het ‘criminele woongedrag’ van
hun medebewoners, terwijl anderen in dit kader spreken over ‘woonterreur’. De
mensen waarover geklaagd wordt, gebruiken op hun beurt ook weer trefwoorden over
de mensen die klagen, zoals overtrokken burgerfatsoen, discriminatie en intolerantie.
Bij het voorkomen of tegengaan van crimineel gedrag kunnen volgens de sociale
controletheorie de volgende factoren een rol spelen. De morele toewijding aan de
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samenleving gaat samen met internalisatie van legale normen: als mensen hebben
geïnvesteerd in een conventioneel bestaan, dan hebben zij iets te verliezen bij het
ovettreden van de wet. Hierbij kan ook Sociale afwijzing een rol spelen. Als mensen
beschikken over weinig maatschappelijke bindingen, door bijvoorbeeld (langdurige)
werkloosheid, dan kan er een moment komen waarop het aantrekkelijk wordt om het
risico te nemen de wet te overtreden. In ieder geval is armoede in het bestaan al een
zekerheid waarmee dan al bekendheid bestaat. Misschien kan profijt elders de
uitzichtloze Situatie nieuw leven inblazen. Het gaat hierbij ook om het afwegen van
de angst voor legale straf. De daadwerkelijke Uitvoering van de straf is weer een ander
verhaal, dat bij afschrikking al aan de orde is geweest.
Een gevolg van de sociale-controletheorie is dat betere kansen voor kansarme
groepen tot sterkere banden van die groepen met de rest van de samenleving kunnen
leiden. Hierdoor zou de criminaliteit ook kunnen verminderen. Het is echter de vraag
of het wegwerken van ongelijke kansen via buurtbeheer te bereiken is. In het kader
van buurtbeheer kunnen bepaalde maatregelen wel gericht zijn op versterking van de
banden tussen bewoners van een buurt of tot versterking van de (materiële) gebon
denheid aan de buurt. Een voorbeeld hiervan is het volgende.
Al enige jaren geleden heeft bij een project in Eindhoven het idee postgevat dat de
betrokkenheid van de bewoners bij de buurt zou kunnen worden verhoogd door het
kopen van een (huur)woning (Stichting BBB, 1993). In begin jaren tachtig is door de
gemeente aan bewoners de mogelijkheid geboden om sociale huurwoningen te
kopen. Er zijn toen al ongeveer 250 woningen verkocht. Iedereen zou in staat moeten
zijn om een huis te kopen, hoewel deze buurten voornamelijk bevolkt worden door
mensen uit de lagere inkomensgroepen. Als oplossing werd een veel langere looptijd
van de hypotheek (40-50 jaar) aangeboden, waardoor de woonlasten laag gehouden
konden worden.
De verwachting van deze maatregel was een grotere betrokkenheid van de bewoners,
niet alleen voor de woning maar ook voor de Straat en woonomgeving. Het idee van
gespreide verantwoordelijkheid wat betreft (uitvoering van) het onderhoud zou
gunstig kunnen werken.
Op dit moment is, voor zover mij bekend, de stand van zaken als volgt. Er is
onderzoek verricht naar de bouwkundige kwaliteit van de woningen, wat geresulteerd
heeft in een prijskaartje dat aangeeft wat het minimum bedrag is voor een redelijke
kwaliteit van de (huur- of koop)woning. Het is niet duidelijk wie deze kosten nu
moeten betalen, waardoor een voedingsbodem bestaat om in buurten diverse
woningen aan te treffen van zeer uiteenlopende kwaliteit. Dit laat zich onder andere
kenmerken door slecht onderhoud, maar ook door verpaupering.
Bovenstaande geeft aan dat een maatregel in uitvoering is en dat het vooralsnog een
open einde betreft.
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Tot slot

In het voorgaande zijn voorbeelden aan bod gekomen die betrekking hadden op
reductie van de criminaliteit. Buiten reductie van criminaliteit wordt met
Criminaliteitspreventie via buurtbeheer ook gestreefd naar reductie van angst voor
criminaliteit en naar een toename van de leefbaarheid. Met het oog op de
beschikbare ruimte voor dit artikel is dit terzijde gelegd en is hier verder geen
aandacht aan besteed.
De hamvraag is of al deze maatregelen in hun totaliteit het beoogde effect sorteren.
Ieder project ziet er weer anders uit, maar overal is een zelfde doel de motor.
Het uitvoeren van de maatregelen in het kader van buurtbeheer is op het moment van
het ter perse gaan van dit artikel nog bezig. Het is de bedoeling in 1995 verslag te
doen van de resultaten van het onderzoek naar effectiviteit van buurtbeheer. Dan zal
bekeken worden of het mogelijk is om uitspraken te doen over effecten van buurt
beheer op criminaliteit, angst voor criminaliteit en de leefbaarheid in de buurt.
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Verplaatsing
Moeilijk te meten en toch willen weten
René Hesseling
Udo Aron
In de ene wijk worden de woningen voorzien van hang- en sluitwerk, in een andere
wijk niet. Sommige bedrijven beveiligen zich wel, anderen niet. Functioneel toezicht
wordt ingezet in parkeergarages, maar niet op de openbare weg, en de politie surveil
leert op het ene tijdstip intensiever dan op het andere tijdstip. Het zijn enkele
voorbeelden van de situationele preventie van criminaliteit. De essentie van deze
aanpak is dat men de criminaliteit tracht te voorkomen door gelegenheidsbeperkende
maatregelen in het specifieke projectgebied (Clarke, 1992).
Deze wijze van criminaliteitspreventie wordt verschillend gewaardeerd. Enerzijds zijn
er auteurs die beweren dat een dergelijke aanpak leidt tot minder criminaliteit of
althans minder dan die zonder die maatregelen zou zijn. Anderzijds zijn er vele critici
die stellen dat zo’n aanpak de criminaliteit alleen of grotendeels verplaatst (Walop,
1991; Bruinsma, 1992). Met andere woorden dat daders niet, zoals beoogd, afzien van
delictpleging als gevolg van de maatregel(en), maar dat zij op de een of andere manier
toch doorgaan.
Op het eerste gezicht lijkt verplaatsing eenvoudig voor te stellen. Bos en Geveke
(1989, p. 114) merken bijvoorbeeld op: ‘Wie zich geen voorstelling kan maken van het
verplaatsen van delicten kan denken aan de mollen in de achtertuin van Donald Duck
die, door hem ter plekke met veel moeite uitgerookt, bij de buren opduiken.’ De
werkelijkheid is echter ingewikkelder dan het voorbeeld. Er bestaan meer omschrij
vingen van het verschijnsel en verplaatsing kent vele uitingsvormen (Hesseling,
1993a). Vooral het bestaan van verschillende vormen van verplaatsing heeft de vraag
opgeworpen of alle denkbare verplaatsingseffecten wel te meten zijn in empirisch
onderzoek (Barr and Pease, 1990; Clarke, 1992). Het is deze algemene vraag die het
uitgangspunt vormt van dit artikel.
Allereerst wordt ingegaan op de vraag wat er wordt verstaan onder de term
verplaatsing in relatie tot de situationele aanpak van criminaliteit.’ Ten tweede wordt
de vraag besproken of verplaatsing wel te meten valt. Ten derde wordt nagegaan hoe
verplaatsing vast te stellen is in empirisch onderzoek. Tot besluit worden de belang
rijkste conclusies vermeld en enkele suggesties gedaan op welke wijze verplaatsing in
kaart kan worden gebracht.

verplaatsing is mogelijk door vele soorten van maatregelen. In de praktijk is het verschijnsel bijna uitsluitend
onderzocht aan de hand van gelegenheidsheperkende maatregelen. Dit artikel beperkt zich daarom tot dit type
van maatregelen.
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Verplaatsing nader bezien

Verplaatsing is het gevolg van de implementatie van een of meer effectieve maatre
gelen in een projectgebied. De grootte van het projectgebied kan variëren. Te denken
valt aan bedrijven, parkeergarages, winkelcentra, woningcomplexen of een wijk. Ook
kan de maatregel betrekking hebben op een heel land, bijvoorbeeld door middel van
wetgeving (zoals een verplichting dat alle auto’s voorzien moeten zijn van een
stuurslot). Het beoogde doel van deze maatregel(en) is dat daders afzien van delict
plegïng in het desbetreffende projectgebied. Verplaatsing is het voortzetten van nietlegaal gedrag als reactie op maatregelen die de criminaliteit moeten voorkomen. Het
houdt in dat reeds gemotiveerde daders de gelegenheidsbeperkende maatregelen
opmerken en daarop reageren door een delict te plegen buiten de reikwijdte van deze
maatregel(en).
Het zal duidelijk zijn dat het verplaatsingsgedrag van veel individuele daders
gevolgen kan hebben voor de aard en verdeling van de criminaliteit op macroniveau.
Een logische uitkomst is dit echter niet (Raub, 1982; Elster, 1992). Om dit te illus
treren kan gedacht worden aan politieke verkiezingen. Hoewel een groot aantal
individuele kiezers van partij kan veranderen, behoeft dit geen gevolgen te hebben
voor de zetelverdeling in het parlement. Het zijn echter vooral de veranderingen op
macroniveau die de meeste aandacht hebben gekregen in de empirische
literatuur. In deze literatuur worden vijf verplaatsingseffecten onderscheiden
(Reppetto, 1976, pp. 168-169).
Ten eerste is er een verplaatsing naar tijdstip mogelijk. Hierbij plegen daders
hetzelfde misdrijf, op dezelfde locaties, met betrekking tot dezelfde doelwitten, met
dezelfde modus operandi, op een ander tijdstip. Zo heeft een nachtelijk uitgaans
verbod voor jongeren in Detroit tot gevolg gehad dat het aantal misdrijven in de
middag toenam (Lee Hunt and Weiner, 1977).
Ten tweede kan de werkwijze (modus operandi) van daders veranderen. Zij plegen
hetzelfde misdrijf, op dezelfde tijdstippen en locaties, met betrekking tot dezelfde
doelwitten, maar op een andere manier. Rengier (1985) vindt bijvoorbeeld een
toename van het aantal gemaskerde bankovervallen na de installatie van video
camera’s in banken. Ekblom (1988) meldt een toename van het vuurwapengebruik bij
overvallen, nadat de loketten van 1.300 postkantoren in London beter beschermd
waren.
Een derde vorm is verplaatsing naar andere doelwitten. Dezelfde misdrijven worden
gepleegd, op dezelfde tijdstippen en locaties, met dezelfde modus operandi, maar
met betrekking tot een ander doelwit. Zo vinden Chaiken e.a. (1974) een afname van
het aantal overvallen op New Yorkse bussen, nadat de passagiers met gepast geld
moeten betalen. Tegelijkertijd constateren zij een toename van overvallen in de
metro.
De criminaliteit kan ten vierde geografisch worden verplaatst. Hierbij plegen daders
—

—
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hetzelfde misdrijf, op dezelfde tijdstippen en wijze, met betrekking tot dezelfde
soorten van doelwitten, maar op andere geografische locaties. Burrows (1980) vindt
dat de installatie van videocamera’s in vier metrostations samen is gegaan met een
verpLaatsing van het aantal diefstallen en berovingen naar andere stations zonder
camera’s.
De vijfde en laatste vorm van verplaatsing betreft functionele verplaatsing.
Functionele verplaatsing treedt op wanneer een dader overstapt van het ene naar het
andere type delict: een inbreker wordt straatrover of andersom (Reppetto, 1976,
p. 169). Het aantal woninginbraken daalt en het aantal berovingen neemt toe.
De meetbaarheid van verplaatsing
De indeling in vijf effecten lijkt een heldere indeling in typen, maar er zijn ook combi
naties mogelijk. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat veel daders overstappen op een
ander delict en daardoor naar andere geografische werkgebieden moeten uitwijken.
Bijvoorbeeld, woninginbrekers verplaatsen hun werkterrein van woonwijken naar het
centrum om daar te gaan zakkenrollen. Het is duidelijk dat theoretisch het aantal
verplaatsingseffecten zo bijzonder groot kan worden. De vraag kan dan worden
gesteld of alle verplaatsingseffecten wel te meten zijn? Zo is het namelijk denkbaar
dat de vele verplaatsingseffecten als gevolg van een project niet meer zijn te onder
scheiden van allerlei andere factoren die de aard en omvang van de criminaliteit
bepalen. Hierbij kan worden gedacht aan veranderingen in de gelegenheidsstructuur,
de samenstelling van de populatie daders, registratie-effecten en dergelijke. Enkele
auteurs, die hebben gewezen op het grote scala van potentile gedragsalternatieven,
hanteren dan ook de stelling dat het empirisch nooit definitief is vast te stellen of
verplaatsing al dan niet is opgetreden (Barr and Pease, 1992; Clarke, 1992). In de
woorden van Clarke (p. 23): ‘Indeed, when the theoretical possibility is allowed, as it
must, that displacement can be some different form of crime, it may be impossible to
know whether or not it has occurred.’ Deze auteurs hebben gelijk en in de praktijk
zullen niet alle mogelijke verplaatsingseffecten te achterhalen zijn. De vraag is echter
of dit ook noodzakelijk is.
Wat betreft beleidgericht onderzoek hebben Barr en Pease (1992) een interessante
visie ontwikkeld. Zij stellen dat verplaatsing moet worden gezien in het geheel van
processen die de aard en verdeling van de criminaliteit op een gegeven ogenblik in
een samenleving bepalen. De criminaliteit wordt als het ware continu verplaatst en
niet verplaatst als gevolg van allerlei fysieke en sociale factoren, zoals demografische
en stedelijke veranderingen en niet te vergeten door beleidsmaatregelen. Zij wijzen
de eenzijdige kijk op verplaatsing als zijnde een argument tegen situationele crimina
liteitspreventie dan ook van de band. Vanuit hun perspectief zijn sommige vormen
van verplaatsing negatief en andere vormen juist positief te waarderen. Als criteria
hanteren Barr en Pease de kwetsbaarheid van en de toegebrachte schade aan slacht
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offers. Schadelijke vormen treden bijvoorbeeld op als er een verplaatsing plaatsvindt
van lichte naar ernstige misdrijven of naar locaties waarde zwaarste lasten van de
criminaliteit toch al worden gedragen. De visie van Barr en Pease impliceert dat het
niet altijd nodig is om alle verplaatsingseffecten in kaart te brengen. In empirisch
evaluatie-onderzoek zou vooral de aandacht moeten uitgaan naar die potentiële
vormen die als ongewenst kunnen worden beschouwd.
Ook vanuit een meer wetenschappelijk oogpunt is een suggestie gedaan om een
oplossing te vinden voor het probleem dat in de praktijk niet alle verplaatsingsef
fecten zijn te meten. Zo wordt in de rationele keuzebenadering verondersteld dat
verplaatsing alleen optreedt onder de voorwaarde dat het alternatieve delict dezelfde
behoefte vervult tegen dezelfde kosten (Clarke, 1992). Met andere woorden, naar een
delict met min of meer dezelfde eigenschappen als het delict dat niet (langer) uitge
voerd kan worden door een bepaalde maatregel. Om nu te bepalen welke delicten dit
zijn, wordt er verder van uitgegaan dat ieder type misdrijf bestaat uit een unieke
constellatie van eigenschappen, zoals het doel, de opbrengsten, de vereiste vaardig
heden en de benodigde hulpmiddelen om het te plegen (Cornish and Clarke, 1990).
Het zijn deze aspecten die de dader gebruikt bij de keuze of, hoe en welk misdrijf hij
zal gaan plegen. Deze verschillende kenmerken zijn daarom dan ook als de keuze
structurerende eigenschappen van misdrijven benoemd. Door nu de keuze structure
rende eigenschappen van vele misdrijven in kaart te brengen, zou beter bepaald
kunnen worden in welke richting het verplaatsingseffect optreedt.
Zo hebben Mayhew e.a. (1989) de potentiële verplaatsingseffecten van de introductie
van de heimplicht voor motorrijders in Duitsland beperkt tot diefstal van auto’s en
fietsendiefstal. Enerzijds vanuit het argument dat auto’s dezelfde joyriding-kick
kunnen opleveren als motoren, en anderzijds vanuit de gedachte dat beide de
behoefte aan een tijdelijk vervoermiddel kunnen vervullen.
Beide benaderingen vereisen natuurlijk een aanscherping van de probleemstelling in
onderzoek. Niet langer zou de vraag ‘treedt verplaatsing op’ centraal moeten staan,
maar ‘in hoeverre is een bepaalde vorm opgetreden’. De keuze welke vorm dan
gemeten moet worden in relatie tot de genomen maatregelen, kan hierbij plaats
vinden op basis van de eerdergenoemde beleidsmatige en wetenschappelijke criteria.
—

—

Empirisch onderzoek
In het voorgaande is geconcludeerd dat empirisch gezien niet alle mogelijke vormen
van verplaatsing zijn te meten in onderzoek. Niettemin wordt vaak de algemene vraag
gesteld of bepaalde maatregelen samengaan met verplaatsingseffecten. Onafhankelijk
van het probleem welk potentieel verplaatsingseffect dan onderzocht dient te
worden, roept het tevens de vraag op hoe een specifieke vorm van verplaatsing vast te
stellen is in empirisch onderzoek. Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan hoe
tot nu toe verplaatsing in de praktijk is vastgesteld en wat de belangrijkste tekortko
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mingen van deze methoden zijn. Hiertoe zijn 57 empirische publikaties doorgenomen
als onderdeel van een literatuurstudie. Op enkele uitzonderingen na vallen de meeste
verplaatsingsstudies in twee categorieën: als onderdeel van etnografisch daderon
derzoek en als een van de onderwerpen in evaluatie-onderzoek.
—

—

Daderonderzoek
Er zijn auteurs die verplaatsing hebben bestudeerd vanuit de algemene vraag hoe
daders te werk gaan en op welke wijze zij reageren op (preventieve) maatregelen. In
het literatuuronderzoek zijn zeven van dergelijke studies aangetroffen. In twee
gevallen is het onderzoek opgezet om een antwoord te krijgen op de vraag wat de
effecten zijn geweest van bepaalde maatregelen.
In het voorgaande is verplaatsing gedefinieerd als het voortzetten van niet-legaal
gedrag als reactie op maatregelen die de criminaliteit moeten voorkomen.
Methodologisch impliceert dit dat veranderingen in het delictgedrag in de tijd
worden onderzocht en dat ook wordt aangetoond dat deze veranderingen een reactie
zijn op deze maatregelen (Gabor, 1978; Cook and Campbell, 1979). Uit de opzet van
een aantal daderstudies blijkt dit niet het geval te zijn geweest en zij kunnen dan ook
worden getypeerd als te zwakke designs om eventuele verplaatsingseffecten te achter
halen.
Kenmerkend voor deze studies is dat zij te typeren zijn als one-shot case studies. Men
probeert, al dan niet expliciet, effecten van bepaalde stimuli te achterhalen zonder
het gebruik van vergelijkingsgroepen (Hagenaars en Segers, 1980, pp. 6 1-63). Om te
achterhalen hoe daders reageren op interventies is gebruik gemaakt van interviews,
soms in combinatie met observaties. In sommige studies zijn de gegevens op één
meetmoment verzameld, in de andere tijdens een langere veldwerkperiode.
Zo hebben Bennet en Wright (1984) uitgebreid Engelse woninginbrekers geïnterviewd
in de gevangenis. Door middel van retrospectieve vraagstelling is onder andere
nagegaan wat inbrekers doen als zij worden gehinderd. Van de 128 geïnterviewde
inbrekers geven er 60 aan dat zij zich nooit hebben laten weerhouden van het plegen
van misdrijven of dat zij zo weinig delicten hebben gepleegd dat ze het niet meer
weten. Van de overige 68 inbrekers geeft 43% aan dat zij dan meestal elders aan de
slag gaan (verplaatsing dus), 41% geeft aan dat zij dan niet doorgaan en 16% laat het
van de omstandigheden afhangen.
Een voorbeeld van een studie waarbij wel veranderingen in de tijd zijn onderzocht,
betreft het onderzoek van Van Gemert (1988). Hierin heeft de vraag centraal gestaan
wat de invloed van het ‘Zomerplan’ op de drughandel in twee straten in de
Amsterdamse binnenstad is geweest. De auteur combineerde hierbij interviews met
observaties ter plekke tijdens een langdurig etnografisch veldonderzoek. Op basis
van zijn studie blijkt dat handelaren en gebruikers zich continu aanpassen aan het
beleid van de politie. Afgezien van temporele en geografische verplaatsing valt vooral
de verandering in werkwijze (modus operandi) op. Zo worden bijvoorbeeld meer
—

—
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assistenten ingezet bij de verkoop van drugs. Onderling wordt actief informatie uitge
wisseld om ‘stillen’ te ontmaskeren of uitkijkposten te ontdekken. Het gebruik van de
radio wordt hierbij niet geschuwd. Ook diverse camoullagetechnieken, zoals
vermomming en taalgebruik, worden gebruikt om niet op te vallen.
Los van het design kan de vraag worden gesteld of het gebruik van interviews met
daders inzicht oplevert in het eventuele verplaatsingsgedrag van individuele daders.
Ten aanzien van het interviewen van daders wordt namelijk als eerste bezwaar
genoemd, de wijze waarop de steekproef meestal in de praktijk is samengesteld.
Daders worden vaak benaderd op het politiebureau of in een gevangenis. Hierdoor
kan een vertekening optreden naar oudere en meer ervaren daders. De kans dat
hiermee daders worden gerecruteerd die frequent verplaatsingsgedrag vertonen,
neemt dan toe (Eck, 1993). Daders die stoppen als gevolg van de maatregelen, zullen
namelijk niet of nauwelijks worden aangetroffen in dit soort van instellingen. Op
zichzelf is deze kritiek terecht en erkend moet worden dat deze wijze van recrutering
leidt tot selectieve steekproeven. Een tweede bezwaar is dat ondervraging, vooral in
de eerdergenoemde settings, tot niet-valide antwoorden leidt (Bovenkerk, 1992).
Respondenten hebben de neiging om anders te handelen dan men zegt, in interviews
wordt onder andere uitgegaan van hypothetische situaties en het feitelijke gedrag
wordt achteraf verbaal logisch gereconstrueerd. Zo blijkt uit het onderzoek van
Cromwell e.a. (1991) dat de meeste woninginbrekers zich presenteren als ‘planners’
tijdens de interviews, met andere woorden, als daders die van tevoren goed hebben
nagedacht hoe zij het delict zullen plegen. Uit observaties van hun feitelijke delictgedrag2 blijkt echter dat zij zich in de praktijk tamelijk ‘opportunistisch’ gedragen, dat
wil zeggen dat de wijze van delictpleging sterk wordt bepaald door allerlei toevallige
omstandigheden. Ook deze kritiek snijdt hout en vormt, los van het inhoudelijke
onderwerp, een nadeel van interviews.
Op zichzelf zijn bovengenoemde bezwaren onvoldoende redenen om dan maar niet
te werken met selectieve steekproeven, cross-sectionele designs en interviewtech
nieken. Wel dient bij het presenteren van de uitkomsten en conclusies de nodige
voorzichtigheid in acht te worden genomen: ‘Offender interviews, therefore, can only
be used to suggest the possibility of displacement occurring and some of the most
likely directions, but such studies cannot demonstrate the existence, magnitude of
form of displacement’ (Eck, 1993, p. 529).
Evaluatie-onderzoek
In 50 studies is verplaatsing een onderdeel geweest van onderzoek naar de effecten
van een of meer maatregelen. Verplaatsing is hierbij omschreven als een niet
beoogde verandering in de aard en verdeling van de criminaliteit in de (niet-)project
gebieden na het uitvoeren van maatregelen. Deze verandering wordt dan toege
Na de interviews ziin de onderzoekers met de woninginbrekers op pad gegaan om eerder gepleegde woningin
braken na te spelen; een methode die bekend staat als stagedactiuityanalysis.
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schreven aan een verplaatsingseffect als gevolg van de maatregel(en). We geven een
voorbeeld aan de hand van een geografische verplaatsingseffect: ‘(...) ifdecreases in
reported crime in the 2Oth precinct were accompied by increases in reported crime in
the neighboring precints (18, 22 and 24). The interpretation of such effects might be
that crime was merely displaced to another neighborhood’ (Press, 1971, p. 6).
Ook hij dit type onderzoek geldt uiteraard dat aangetoond moet worden dat de nietbeoogde verandering in de aard en omvang van criminaliteit het gevolg is geweest
van de maatregel. In de praktijk zijn diverse designs gehanteerd: one-shot case study
(9 maal), static-group design (7 maal), one-group pre-post design (15 maal), nonequi
vatent control group design (3 maal) en het interrupted time-series design (16 maal). In
64% van de studies is uitsluitend gebruik gemaakt van politile gegevens om verplaat
singseffecten in kaart te brengen. In de overige studies is enerzijds gebruik gemaakt
van slachtofferenquêtes, soms gecombineerd met politiële gegevens, en anderzijds
van overige statistische bronnen.
Uit het overzicht blijkt dat bepaalde designs als zwak zijn te kenschetsen. Zij zijn
meer een indicatie dan een harde toetsing van interventie- en verplaatsingseffecten.
Dit gaat vooral op voor het static-group design. In diverse Amerikaanse studies is
bijvoorbeeld uitgezocht of gebieden met een lage inzet/prestatie van de politie een
hoger criminaliteitsniveau hebben dan gebieden met een hoge inzet/prestatie van de
politie, los van andere factoren. De ongelijke criminaliteitsverdeling wordt hierbij
expliciet toegeschreven aan een geografische verplaatsing: daders zullen hun
werkgebied verplaatsen naar gebieden met weinig politie of waar slecht wordt gepres
teerd. Of een ongelijke verdeling van de politie-inzet samenhangt met de verdeling
van de criminaliteit, is vervolgens onderzocht met behulp van cross-sectionele
gegevens die betrekking hebben op een groot aantal steden (rond de 50). De
verwachte samenhang wordt inderdaad gevonden, vooral bij vermogensdelicten (zie
bijvoorbeeld Mehay, 1977). Het blijft natuurlijk de vraag of deze samenhang ook
daadwerkelijk het gevolg is van verplaatsing. Er zijn andere factoren denkbaar om de
gevonden samenhang te verklaren.
Soortgelijke kanttekeningen kunnen ook gemaakt worden ten aanzien van de one
shot case study, de one-group pre-post design en het interrupted time-series design
zonder controlegroepen. De afwezigheid van vergelijkingsgroepen blijft continu de
gewetensvraag oproepen in hoeverre de geconstateerde uitkomsten uitsluitend het
gevolg zijn geweest van verplaatsingseffecten door de maatregelen.
De sterkste designs die in de literatuur zijn aangetroffen, zijn het nonequivalent
control group design en het interrupted time-series design met controlegroepen.
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat ook het nonequivalent control group
design een belangrijke tekortkoming kan hebben. Het gebruik van enkel en alleen
experimentele en controlegroepen in combinatie met een voor- en nameting heeft
namelijk het volgende nadeel. Als de experimentele en controlegroepen dicht bij
elkaar liggen, wat in de praktijk vaak het geval is, dan kunnen de verplaatsings
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effecten tot uiting komen in deze controlegroepen (Ekbiom, 1968). Dit is bijvoorbeeld
het geval bij geografische verplaatsing. In een normale effectevaluatie zal het toege
nomen verschil in de criminaliteit tussen de groepen na de interventie worden
geïnterpreteerd als een duidelijk succes van de maatregelen. Als dit verschil het
resultaat is van een verplaatsingseffect, dan is er uiteraard sprake van optisch bedrog.
Omgekeerd geldt dat een onverwachte verandering in de aard en de omvang van de
criminaliteit in een controlegroep niet hoeft te wijzen op een verplaatsingseffect van
een interventie. Er zijn ook andere factoren denkbaar die hiervoor verantwoordelijk
zijn (Hakim and Rengert, 1981). In sommige studies heeft men getracht dit nadeel
enigszins te omzeilen door gebruik te maken van tij dreeksanalyses met meer
meetmomenten (Gabor, 1981). De assumptie is dat de criminaliteit in het controle
gebied na de interventie uitkomt op het niveau dat verwacht had mogen worden,
gegeven de ontwikkelingen in het verleden. Een grotere verandering dan voorspeld,
zou dan eerder op verplaatsingseffecten wijzen.
Met het voorgaande wordt tevens de kern aangegeven van een design waarmee men
beter in staat is om eventuele verplaatsingseffecten op macroniveau in kaart te
brengen. De essentie is dat niet alleen wordt gewerkt met experimentele en controle
groepen, maar ook met potentiële verplaatsingsgroepen. Zo is Spickenheuer (1983)
nagegaan of een preventieproject in de Amsterdamse wijk Osdorp een geografische
verplaatsing van inbraken tot gevolg heeft gehad. Teneinde een verplaatsingseffect
vast te stellen heeft Spickenheuer een onderscheid gemaakt tussen de experimentele
wijk zelf, de buurten die direct grenzen aan de experimentele wijk (ongeveer ter
grootte van twee- driemaal de betreffende wijk), en de rest van het politiedistrict.
Op basis van politiegegevens blijkt dat zowel in de experimentele wijk als ook in de
directe omgeving daarvan de stijging van het aantal inbraken zeer sterk is achterge
bleven bij de stijging in de rest van het district. De auteur concludeert dan ook dat er
geen sprake is van geografisch gezien beperkte verplaatsingseffecten, maar eerder
van een positief uitstralingseffect van het politie-optreden rondom het Osdorpplein.
De belangrijkste conclusie uit het voorgaande is dat eventuele verplaatsingseffecten
op macronjveau niet zonder meer achterhaald kunnen worden met de standaardde
signs in het gebruikelijke evaluatie-onderzoek. Vooral als er alleen gewerkt wordt met
normale controlegroepen, loopt men een grote kans om verkeerde conclusies te
trekken.
—

—

Tot besluit
Tien jaar geleden hebben Bennet en Wright (1984) de meeste verplaatsingsstudies als
volgt omschreven. ‘Displacement is more typically studied, however, by determining
changes in the rate of officially recorded crimes in experimental and control areas or
in one area over time. Displacement is, therefore, solely in terms of the numbers of
crimes committed.’ De belangrijkste conclusie van dit artikel is dan ook dat
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onderzoek naar verplaatsingseffecten meer behoort te zijn dan een dergelijke
benadering. Empirisch onderzoek naar verplaatsingseffecten is een doel op zichzelf.
Met andere woorden, verplaatsingsstudies moeten als zodanig worden ingericht.
Het is een illusie te veronderstellen dat alle verplaatsingseffecten in kaart kunnen
worden gebracht. Het aantal potentiële verplaatsingseffecten is daarvoor te groot. Dit
impliceert, met name in effectsstudies, dat vooraf expliciet wordt nagegaan in welke
verplaatsingseffecten men is geïnteresseerd. Ten eerste door zich te richten op de
eventuele verplaatsingseffecten die als ongewenst zijn te beschouwen. Ten tweede
door theoretisch na te gaan welke verplaatsingseffecten plausibel zijn. Ook zal een
keuze moeten worden gemaakt of het verplaatsingsgedrag van individuele daders in
kaart wordt gebracht, of dat men zich richt op het collectieve niveau. Uiteraard is de
probleemstelling van het onderzoek hiervoor primair richtinggevend. Beleidsmatig
gezien kan echter de stelling worden verdedigd dat vooral de collectieve effecten van
belang zijn. Verplaatsing creëert namelijk ten eerste nieuwe categorieën slachtoffers:
die groepen die buiten het bereik van de maatregelen vallen (Mulvihill and Tumin,
1969). Ten tweede kunnen bestaande categorieën slachtoffers worden geconfronteerd
met ernstigere vormen van criminaliteit als er sprake is van functionele verplaatsing
of een verandering in werkwijze (Hesseling, 1993b). Het is dit soort van ongewenste
effecten van maatregelen die vastgesteld dienen te worden (Barr en Pease, 1992).
Verplaatsing is een gevolg van succesvolle maatregelen. Dit betekent allereerst dat de
niet-beoogde veranderingen in het delictgedrag van daders en de criminaliteit in de
tijd in kaart worden gebracht. Ten tweede dat wordt aangetoond dat deze verande
ringen toe te schrijven zijn aan verplaatsingseffecten en niet aan allerlei andere
factoren. Het gebruik van standaard-, (quasi)experimentele designs is daarbij onvol
doende. Naast het gebruik van experimentele groepen zijn minimaal twee soorten
van vergelijkingsgroepen noodzakelijk: potentiële verplaatsingsgroepen of -gebieden
en een controlegroep in de normale zin van het woord. Het design met minimaal drie
groepen kan worden versterkt door tevens uit te gaan van meer meetmomenten in
plaats van slechts een simpele voor- en nameting. Het gebruik van tijdreeksen biedt
de mogelijk van sterkere controles op allerlei fluctuaties.
De verplaatsingsgroepen dienen vooraf bepaald te worden op basis van de vraag
welke verplaatsingseffecten zijn te verwachten. De algemene literatuur kan hierbij
behulpzaam zijn. Het blijkt bijvoorbeeld dat de meeste daders dicht bij huis opereren
(Hesseling, 1992; Eck, 1993). In het geval van een geografische verplaatsingseffect kan
dan worden verondersteld dat deze zich uit in gebieden in de nabijheid van het
projectgebied. Als potentiële verplaatsgroepen kunnen dan de omliggende gebieden
worden gekozen. De normale controlegebieden dienen zo gekozen te worden dat
interventie- en verplaatsingseffecten niet of nauwelijks zijn te verwachten.
Naast een literatuuronderzoek is het verder raadzaam onderzoek te doen naar en
onder de daders die werkzaam zijn in het projectgebied. Wat voor delicten plegen zij?
Hoe oordelen zij over de maatregelen? Zien zij af van delictpleging door de maatre
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gelen of reageren zij op een niet-legale wijze? Welke grenzen stellen zij dan aan hun
delictgedrag? Deze informatie levert essentiële informatie op of verplaatsing tot de
mogelijkheden behoort en in welke richting.
Tot slot, de suggestie om gebruik te maken van een daderonderzoek in het kader van
een verplaatsingsstudie op macroniveau is tevens een pleidooi voor het gebruik van
meer methoden (Denzin, 1970). Door de uitkomsten van de diverse methoden te
combineren wordt een beter inzicht verkregen in het al of niet optreden van verplaat
singseffecten.
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Een internationaal vergelijkend
drugsonderzoek
Martin Grapendaal
Marisca Brouwers
Een van de meest turbulente justitiële beleidsgebieden van de afgelopen decennia is
ongetwijfeld de bestrijding van druggebruik, drughandel en de daarmee onlosma
kelijk verbonden criminaliteit. Deze trend lijkt in de eerste vier jaar van dit
decennium niet veranderd te zijn. Ondanks de weliswaar langzame, maar niettemin
voortschrijdende integratie van de Europese Unie, bestaan er tussen de diverse
landen diepgaande meningsverschillen over de gewenste aanpak van de problemen
rond druggebruik en -handel. Men heeft zich grondig in de eigen stellingen
ingegraven en er is weinig beweging te constateren in de officiële standpunten
hieromtrent. Ervan uitgaande dat het eigen beleid de beste resultaten afwerpt,
worden andere landen ervan beschuldigd dat zij ofwel te soepel zijn, ofwel te streng,
ofwel vlees noch vis. Om het eigen gelijk te staven wordt niet alleen gebruik gemaakt
van (onderling onvergelijkbare) statistieken, maar ook van de morele, ideologische
en/of rationele superioriteit van het eigen standpunt. De kroon hierin spannen de
Verenigde Staten, die elk land dat niet onvoorwaardelijk volgt in hun War on Drugs,
betichten van medeplichtigheid aan de teloorgang van de westerse beschaving. In dit
opzicht zijn (binnen Europa) Frankrijk, Zweden, Noorwegen en (federaal) Duitsland
de meest dedicatedfollowers offashion. Engeland, Spanje en Italië nemen een
middenpositie in, terwijl Zwitserland, Nederland en Denemarken regelmatig op het
matje worden geroepen. Niet alleen door de VS overigens, maar ook door de
Verenigde Naties.
De vraag die een dergelijke loopgravenoorlog oproept, is natuurlijk in hoeverre de
respectievelijke landen gelijk hebben met de geclaimde successen van het beleid of
het verwijt aan andere landen dat het beleid faalt. Op basis van de beschikbare
gegevens is die vraag moeilijk te beantwoorden. Het is binnenslands al een hachelijke
onderneming om geconstateerde veranderingen/effecten toe te schrijven aan gevoerd
beleid, laat staan dat verschillen tussen landen ondubbelzinnig geduid kunnen
worden als resultante van beleidsmaatregelen. Wat ontbreekt is internationaal verge
lijkend en vergelijkbaar onderzoek, dat niet alleen verschillen en overeenkomsten
tussen landen onthult, maar ook aandacht besteedt aan het precaire vraagstuk in
hoeverre beleid invloed uitoefent op de omvang en/of ernst van geconstateerde
—

—

problemen.
Dit artikel gaat in op de haken en ogen van internationaal vergelijkend
(drugs)onderzoek en zal een voorstel voor een onderzoek presenteren waarin de
geconstateerde valkuilen zoveel mogelijk vermeden worden.

3 Criminalitiet

1 14

Een fundamentele vraag rond de dynamische relatie tussen het (drug)beleid en de
(veronderstelde) effecten van dat beleid, is die van oorzaak en gevolg. Is, met andere
woorden, een verandering of ontwikkeling die geconstateerd wordt, het gevolg van
beleid of reageert beleid slechts op al in gang gezette processen? Is beleid actief of
reactief? Dat in Amsterdam de grootste concentratie heroïneverslaafden aanvankelijk
rond de Zeedijk was te vinden, had betrekkelijk weinig te maken met drugbeleid.
Toen het echter massale vormen begon aan te nemen, voerde de politie een repres
siever beleid op de Wallen. De gebruikers en dealers zochten en vonden toen in
andere stadsdelen ontmoetingsplaatsen, wat direct tot gevolg had dat de drugoverlast
aldaar snel toenam. Dat deze stadsdelen ook andere ernstige sociale problemen
kennen (relatief grote aantallen kansarme jongeren, etnische minderheden en
verpaupering), is wellicht geen toeval, maar ook niet het gevolg van bewust en actief
beleid. Het gevolg is wel geweest dat er in sommige wijken een accumulatie van
problemen optrad. Het is evident dat beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
elkaar wederzijds beïnvloeden. Voor het blootleggen van deze dialectiek mag het
vertrekpunt niet in het heden liggen. Daarvoor is een grondig beschrijvend onderzoek
noodzakelijk, waarbij de geschiedenis van zowel het drugprobleem als de formele
geïnstitutionaliseerde reacties daarop aan de orde moeten komen.
Een wat meer triviaal probleem bij internationale vergelijkingen betreft de onvermij
delijke vaststelling dat de omstandigheden per land sterk verschillen. Nationale
geschiedenis, sociaal-culturele situatie, economische ontwikkeling enz. vormen
evenzovele mogelijke bronnen voor verschillen. In Engeland bijvoorbeeld heeft
Liverpool gekozen voor een benadering van het drugprobleem die in de loop der jaren
harm reduction is gaan heten. In het kort weergegeven betekent een dergelijke
aanpak dat niet zozeer vervolging van gebruikers centraal staat, maar uitgaande van
de overtuiging dat druggebruik van alle culturen en tijden en daarom niet uit te
bannen is een beperking van de schadelijkheid van de gevolgen van het drugge
bruik. Een typische beleidsmaatregel in dat kader is het ter beschikking stellen van
steriele naalden en spuiten: als mensen dan toch gebruiken, kunnen ze dat beter zo
veilig en schoon mogelijk doen. De lage prevalentie cijfers van HIV-besmetting en de
nog lagere aantallen lijders aan aids onder intraveneuze gebruikers van harddrugs in
Liverpool, worden door menig adept van de harm reduction benadering toege
schreven aan het elimineren van een belangrijke bron van besmetting: geïnfecteerde
naalden en spuiten. Het succes van deze aanpak is daarmee volgens hen bevestigd.
De ruime beschikbaarheid van steriele spuiten voor intraveneuze gebruikers werd
echter pas een feit nadat de epidemie in Europa was uitgebroken. Waar zijn de tot op
heden lage aantallen van besmetting dan aan toe te schrijven? Een veel waarschijn
lijkere en wat belangrijker is beleidsonaffiankelijke verklaring hiervoor vinden we
in de sociaal-culturele omstandigheid dat Liverpool door de eeuwen heen een stad is
geweest met een zeer lage graad van mobiliteit: Liverpudlians vertrekken niet uit hun
stad en anderen zien erg weinig reden om het grootsteedse avontuur in Liverpool te
—

—

—

—

—

—
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zoeken. Mutatis mutandis heeft Zwitserland een van de hoogste percentages
besmetting in heel Europa, terwijl ook daar spuitenomruil (althans in de
Duitssprekende kantons) tot de gebruikelijk beleidsinstrumenten behoort. De
Zwitsers vormen echter een zeer mobiel volkje en hebben het virus op deze manier
snel verspreid. Dit is een voorbeeld van ‘ruis’ in vergelijkingsmateriaal. Elke poging
tot vergelijking zou op dit soort ‘vervuiling’ moeten worden gecontroleerd.
Een ander voorbeeld van ‘ideologische verblinding’ is soms waar te nemen als, in de
haast om de eigen voorkeur met ‘feiten’ te staven, verschillende personen volstrekt
tegengestelde beweringen doen over een en hetzelfde fenomeen, zonder daarmee aan
te tonen ook op de hoogte te zijn van de feiten. Zo beweerden twee Amerikanen in het
discussieprogramma Firing Line (26 maart 1990) het volgende. Ira Glasser (algemeen
directeur van de American Civil Liberties Union): ‘(...) the fact is that the Netherlands
has a lower rate of marijuana use since they legalized (...) and there is almost no
crime (...)‘. William von Raab (voormalig US commissioner of Customs) repliceerde:
‘They have low crime statistics because the petty crime in Amsterdam is so bad (...)
they don’t keep them anymore. (...) look on the concrete. You will see a fine dust over
all the streets. That is the glass from all the car windows that have been shattered by
drug addicts (...).“ De waarheid ligt ergens in het midden. Talrijk onderzoek heeft
uitgewezen dat ook in Nederland op omvangrijke schaal criminaliteit gepleegd wordt
door drugverslaafden. Maar de statistieken worden wel degelijk nauwkeurig bijge
houden en eigen waarneming bevestigt de aanwezigheid van het fijne glasstof
afkomstig van autoruiten waarmee de straten bedekt zouden zijn, niet.
Ook het verschil in gehanteerde definities maakt internationale vergelijkingen niet zo
eenvoudig als wellicht op het eerste gezicht lijkt. Elk land gebruikt zijn eigen
rubrieken in de statistieken. Wat bijvoorbeeld is een drugdode? Is dat iemand die met
de naald in de arm wordt gevonden en van wie vast te stellen is door middel van een
bloedmonster? dat hij het slachtoffer is van een overdosis? Of rekenen we iemand
die via een besmette naald aids heeft gekregen en daaraan overlijdt, ook als een
drugdode? Hoe zit het met de afrekeningen in ‘het milieu’, wat te doen met ruzies met
dodelijke afloop tussen verslaafden? Van het Franse equivalent van het CBS is bekend
dat de rubriek drugdoden ingevuld wordt op basis van een zeer restrictieve definitie:
alleen als iemand binnen 24 uur na het toedienen van een aantoonbare overdosis
overlijdt, wordt hij geteld. Frankrijk heeft bijgevolg relatief zeer weinig drugdoden.
Een ander voorbeeld in dit verband betreft de term verslaving. Hoeveel verslaafden
zijn er? Hoeveel en welke drug(s) moet je gebruiken om als verslaafde te worden
geregistreerd? Wordt er überhaupt geregistreerd? In Nederland zal een cannabisge
bruiker slechts bij hoge uitzondering als verslaafde worden aangemerkt, in Duitsland,
België en Frankrijk is het eerder regel dan uitzondering. Ook de strafrechtelijke
—

—

McCoun, EL, A. Saiger, 1. Kahan, P. Reuter, Brug policies and prohiems: the promise and pitfalis of cross-national
comparison. In: N. Heather, A. wodak, EL Nadelmann (red.), Psychoactive drugs and harm reduction:fromfaith to
Science (tentative title). whurr Publishers, London (nog te verschijnen).
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systemen lopen zeer uiteen waar het categorisering en afdoening van delicten betreft.
De VS kent twee parallelle systemen voor felonies en misdemeanors, past probation
als sanctie zeer frequent toe en laat weinig discretie aan de rechter, omdat mandatory
sentencingmeer en meer in zwang komt. Groot-Brittannië maakt onderscheid tussen
cautioning, corn pounding en con victions waar het drugdelicten betreft. Nederland
heeft z’n sepotbeleid, lopende vonnissen en het zgn. richtlijnenbeleid, dat gebaseerd
is op het opportuniteitsprincipe. Duitsland daarentegen hanteert overwegend het
legaliteitsprincipe, wat inhoudt dat alles wat strafbaar is en ter kennis van de politie
komt, ook vervolgd wordt. Dit zijn officiële en vaak wettelijk vastgelegde
voorschriften. In de alledaagse praktijk echter wordt aan deze voorschriften een eigen
interpretatie gegeven, waardoor het formele, in documenten neergelegde beleid vaak
verschilt van deze alledaagse praktijk. Redenen te over waarom niet zonder meer van
bestaande, schriftelijke bronnen statistieken of beleidsdocumenten uitgegaan mag
worden hij een internationale vergelijking van het drugbeleid en haar effecten.
Ten slotte zijn vergelijkingen van landelijke gegevens niet goed mogelijk omdat er
binnen elk land vaak meer variatie in drugbeleïd bestaat dan tussen de landen. Van
Groot-Brittannië en Duitsland is bekend dat de nationale drugwetgeving op prohibi
tionistische leest geschoeid is. Niettemin slagen Liverpool, Hamburg en Frankfurt
erin om tokaal een harrn reduction beleid te voeren. In Zwitserland is Zürich de stad
die op uitgebreide schaal experimenteert en recentelijk een project is gestart waarin
heroïne verstrekt wordt aan een bepaalde categorie verslaafden, terwijl Lausanne en
Genève hiervan gruwen en onveranderd doorgaan op het eenmaal ingeslagen repres
sieve pad.
De boodschap van het bovenstaande is dat er zo weinig betrouwbaar materiaal
voorhanden is dat de succesclaims van de diverse landen ook die van Nederland
niet, of slechts zeer marginaal te toetsen zijn. Een van de gevolgen is dat er dus ook
nauwelijks zinvolle uitspraken te doen zijn over welk beleid te prefereren valt in
termen van effectiviteit: het relatief zachte harrn reduction model, met veel aandacht
voor de individuele gebruiker en risicoverminderend gedrag of het hardere law
enforcement model, dat de nadruk legt op repressie van gebruik en gebruikers en
maatregelen als methadonverstrekking, spuitenomruil, heroïneverstrekking en de
facto legalisering van de cannabisverkoop ziet als ‘gedogen van gebruik’.
Bij afwezigheid van een acceptabele graadmeter voor ‘succes van beleid’ lijkt het er
dan ook op dat de recentelijk hier te lande gevoerde discussie over ‘gedwongen
afkicken’, een restrictiever beleid ten aanzien van de ‘coffeeshops’ en algemeen een
hardere aanpak, meer ingegeven wordt door de wens tegemoet te komen aan interna
tionale kritiek, dan dat deze gebaseerd is op overwegingen van inhoudelijke, evalu
atieve aard.
Vrijwel alle pogingen die ondernomen worden door bv. de Pompidou-groep van de
Raad van Europa om enigszins vergelijkbare indicatoren te ontwikkelen voor de
ernst van het drugprobleem in een reeks van landen, lijden aan minstens enkele van
—

—

—

—

—

—
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de bovengenoemde manco’s. Dit vraagt natuurlijk om een onderzoek dat deze
valkuilen zoveel mogelijk vermijdt. Aan een dergelijk onderzoek wordt een veelheid
van eisen gesteld. Kortweg zijn dat:
aandacht voor de sociaal-culturele inbedding en historische ontwikkeling van het
drugprobleem en -beleid;
primaire, gestandaardiseerde gegevensverzameling onder zowel beleidmakers,
-uitvoerders, hulpverleners en wetenschappers als de drugverslaafden zelf;
een grondige vergelijking van officieel, landelijk beleid en de alledaagse imple

—

—

—

mentatie van dit beleid;
onderzoek op lokaal, stedelijk niveau.
Het WODC is een samenwerkingsverband aangegaan met de RAND Corporation uit de
VS en het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid om een dergelijk
onderzoek van de grond te krijgen. Het onderzoek bestaat, zoals het zich nu laat
aanzien, uit drie delen: een haalbaarheidsstudie in vijf Europese steden, namelijk
Zürich, Rome, Liverpool, Amsterdam en Rotterdam; een pilotstudie in drie van deze
steden en het volledige onderzoek in tien â twaalf steden, inclusief twee steden in de
VS.2 De haalbaarheidsstudie is inmiddels voltooid en de voornaamste conclusies van
dit deelonderzoek luiden dat er voor een dergelijk ambitieus onderzoek veel belang
stelling en bereidheid tot samenwerking bestaat in de in het vooronderzoek
betrokken steden, dat er (waarschijnlijk) voldoende fondsen geworven kunnen
worden om het onderzoek te financieren en dat belangrijke methodologische en
conceptuele problemen die een rol spelen rond een zo omvangrijk onderzoek,
opgelost kunnen worden. De piloffase dient om te controleren of de voorgestelde
werkwijze en de gehanteerde meetinstrumenten de verwachte vruchten afwerpen.
In 1995 zal begonnen worden met het eigenlijke onderzoek. De probleemstelling valt
met inachtneming en ontwijking van de hierboven beschreven valkuilen uiteen in
—

—

—

vijf verschillende doelstellingen:
1 het vergelijken van steden op dimensies van drugbeleid zoals die op nationaal,
regionaal en/of stedelijk niveau geformuleerd zijn en geïmplementeerd worden;
2 het vergelijken van steden op karakteristieken van nationale en lokale (histo
rische, culturele, sociale) context, voor zover die relevant zijn voor het
3
4

drugbeleid;
het vergelijken van steden op individuele en sociale schadelijkheid die geleden
en/of veroorzaakt is door heroïnegebruikers;
het beschrijven van de ontwikkeling van het drugbeleid in elke stad als reactie op
gepercipieerde schadeljkheid van heroïnegebruik en binnen de beperkingen van
de lokale context;

2

Naast de vijf hierboven genoemde steden zijn Oslo, Genève, Frankfurt, München, Parijs, Glasgow, Stockholm,
Barcelona, Los Angeles en washington kandidaat voor deelname. Het belangrijkste criterium voor selectie is dat
alle steden gezamenlijk het gehele spectrum van beleidsopties moeten bestrijken.
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Figuur 7: Het conceptuele raamwerk waarmee de diverse aandachtsgebieden aan
elkaar gerelateerd worden
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het identificeren van mogelijke causale verklaringen voor geconstateerde samen
hangen tussen beleid en mate van schadelijkheid.
Deze vijf conceptueel verschillende, maar onderling in elkaar overlopende doelstel
lingen, dienen tezamen een antwoord te geven op de vraag die over deze hele
exercitie heenhangt: welk drugbeleid werkt liet best en onder welke condities?
Het conceptuele raamwerk waarmee de diverse aandachtsgebieden aan elkaar gerela
teerd worden, bestaat uit een combinatie van contextuele, beleids- en gevolgvaria
belen, die in figuur 1 geschematiseerd zijn.
De Europese integratie schrijdt voort en hoewel de actuele discussies hieromtrent
zich voornamelijk concentreren op zaken van economisch en/of monetair belang, is
het onvermijdelijk dat na verloop van tijd ook de sociale en strafrechtelijke
paragrafen de nodige aandacht zullen krijgen. Het is waarschijnlijk dat daarbij
gestreefd zal worden naar verdergaande harmonisatie van wetgeving en haar imple
mentatie. Het is wellicht een wat pretentieuze gedachte, maar het zou mooi zijn als
de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan een terzake rationeel/inhoudelijk
debat.
5

Het verdrag van Schengen heeft daarin al een fikse stap gezet.

Georganiseerde misdaad en de
vraagmarkt
Petrus van Duyne
Ruud Kouwenberg
In het denken en schrijven over de ‘georganiseerde misdaad’ schuilt een telkens weer
opdoemende ‘taalkundige verloklcing’: de veronderstelling van een zelfstandigheid,
waarnaar woorden zouden verwijzen. De twee woordjes ‘georganiseerde misdaad’
verwijzen dan niet zozeer naar weloverwogen en daarom georganiseerd gepleegde
strafbare feiten, maar naar iets méér: naar misdaad gepleegd in een ‘organisatie’. Die
Organisatie is dan een sturende zelfstandigheid, die het geheel aan gepleegde feiten te
boven zou gaan. Van daaruit springen de gedachten dan al spoedig naar ‘de’ georga
niseerde misdaad ‘op mars’ naar een overname van de samenleving.’ Men kan daar
dan nog verschillende bijbetekenissen en inkleuringen aan geven, maar in de kern
duiden de twee woordjes ‘georganiseerde misdaad’ op zo’n zelfstandigheid.
Vervolgens gaat men daar dan een structuur, een min of meer vaste inrichting bij
denken: er moet een hoofd zijn, een middenkader, uitvoerders en een raadgever zijn.
Vaste taken en een laagsgewijs opgebouwd gezag. Aansluitend worden daar dan
‘organogrammen’ bij getekend, die eruitzien als waren zij vers van een organisatieadviesbureau overgenomen.
Bij dit alles vragen wij ons af of wij ons in deze benaderingswijze van ‘de’ georgani
seerde misdaad niet te veel laten leiden door de zeepbellogrammencultuur van het
platgetreden managementdenken. Wij twijfelen er sterk aan of misdaadondernemers
de ‘vrije jongens’ bij uitstek wier bedrijvigheid als ‘georganiseerde misdaad’
bestempeld kan worden, daadwerkelijk zo organisatiegericht zijn. De beschikbare
onderzoeken wijzen uit dat het werkelijkheidsgetrouwer is om ervan uit te gaan, dat
misdaadondernemers niet organisatiegericht zijn: vanzelfsprekend zijn zij in de
eerste plaats gericht op grof geld verdienen. Deze bedrijvigheid kan leiden tot een
‘onderneming’ als Organisatie. Maar dat is een afgeleide, iets dat al doende onder hun
handen ontstaat en ook alle kenmerken van het tijdelijke en voorlopige heeft. Daarbij

—

—

zijn twee kanten van groot belang.
De kernvaardigheden, die voor de goede voortgang van een misdaadhandel
vereist zijn. Goede ondernemers bouwen hun kernvaardigheden uit en richten
hun werkomgeving daarnaar in, uiteraard in wisselwerking met hun werkom
geving. De smokkelondernemer richt zijn werkomgeving bijvoorbeeld anders in
dan de beroepsfraudeur.

—

Vooral in de media wordt het beeld van de ‘oprukkende’, op mars’ zijnde georganiseerde misdaad veelvuldig
gebruikt: ‘de Oosteuropese malla mkt op’, alsof de Hunnen weer in aantocht zijn.
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De organisatievoorbeelden, die in de leefomgeving, de thuiscultuur, aanwezig
zijn. Dit vloeit voort uit de stelling, dat ondernemers niet in de eerste plaats
organisatiegericht zijn. Moet er dan toch georganiseerd worden, dan ligt het voor
de hand dat men het meest nabije en vertrouwde voorbeeld neemt. In culturen,
waarin de familie de uitgangseenheid van het dagelijks leven èn het zaken-doen
is, zullen misdaadondernemers teruggrijpen op de familie als ondernemingsvoor
beeld.2 In streken, zoals Noordwest-Europa, waarin de familie vrijwel samenvalt
met het kerngezin (ouders en kinderen) zullen andere organisatievoorbeelden
bestaan, bijvoorbeeld de vrienden- en kennissennetwerken: de netwerkcultuur.
Wanneer we op deze wijze naar ‘de’ georganiseerde misdaad kijken, krijgen we een
ander, meer beweeglijk beeld dan dat van een doortimmerde lijnorganisatie. In dat
beeld staan niet organisaties in het middelpunt, maar organiserende misdaadonder
nemers: de wendbare zich steeds weer (her) organiserende ‘mob’ of ‘mobile vulgus’
(Lindlau, 1987; Van Duyne e.a., 1990). Uitgaande van deze wendbaarheid en beweeg
lijkheid moeten we vervolgens gaan kijken naar de ondernemingsgebieden van deze
misdaadondernemers: hun markten. Binnen die markten als werkgebieden moeten
we dan de bedrijvigheden van de organiserende misdaadondernemers plaatsen. In dit
opstel zullen wij in grote lijnen de wisselwerking tussen de ‘roesmiddelenmarkt’ en
het misdaadondernemersgedrag bespreken.
—

De dynamiek van de onwettige vraagmarkt der roesmiddelen
De onwettige handelsmarkt van allerhande verdovende en opwekkende middelen
heeft in de strijd tegen de georganiseerde misdaad heden ten dage de meeste
aandacht. Het is de strijd tegen een kennelijk moeilijk te regelen vraagmarkt van
roesmiddelen. De behoefte aan en het misbruik van roes opwekkende genotmiddelen
zijn van alle tijden. Zo ook de behoefte van de samenleving dit gebruik te regelen en
in te dammen. Het meest verbreide roesmiddel is de alcohol, die sedert de zevende
eeuw in de door de Islam bestreken gebieden van de aarde streng verboden is.3 In de
overige delen van de wereld zijn alcoholhoudende dranken een vast onderdeel van
het voedings- en genotsmiddelenpakket gebleven. Ondanks de omstandigheid, dat
alcohol afhankelijk van zijn concentratie een krachtig en gevaarlijk roesmiddel is,
werd het gebruik van dit roesmiddel zonder strafrechtelijke verbodsbepalingen
gesocialiseerd. Dit ging gepaard met krachtige stichtelijke acties tegen drankmis
bruik. De uitwerking van deze misbruikbestrijding was twijfelachtig: het drankgebruik
in Engeland bijvoorbeeld daalde wel, maar pas geruime tijd nadat de actieve
bestrijding was uitgepieterd. Gerritsen (1993) wijst er terecht op, dat de aanleg van
—

—

Onder familie verstaan wij dan de uitgebreide familie, zoals deze o.a. in zuid-Europa, het Midden- en verre
Oosten voorkomt, zie voor een goede beschrijving van zo’n familiecultuur lanni (1972).
Hier is in deze streken weer een ander middel voor in de plaats gekomen: blaadjes van de qatstruik, waarvan het
kauwen jarenlang in o.a. Jemen een ontspanningsmiddel was, maar dat onder invloed van de oorlog in Somalië
alt roesmiddel op een sociaal ontregelende wijze om zich heen gegrepen heeft.
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waterleidingen, waardoor andere genotmiddelen zoals thee en koffie in de grote
steden meer onder handbereik kwamen, alsmede betere behuizing, wellicht meer
hebben bijgedragen aan de beïnvloeding van de vraag dan de acties van de drankbe
strijders. Licht alcoholische drank was immers de meest veilige (en roes wekkende)
dorstlesser, te nuttigen in een kroeg waar het tenminste warm en gezellig was.4
Strafrecht tegen alcohol
Bovenstaande korte terugblik geeft ons reeds een indruk van de betrekkelijk moeilijke
stuurbaarheid van de vraag naar een roesmiddel, in dit geval alcohol. De geschiedenis
van de pogingen van uiteenlopende ‘zedelijke kruisridders’ om het gebruik van
roesmiddelen in te dammen of te verbieden laat zien, dat zij zich door dit inzicht
nimmer hebben laten leiden. De bekendste verbodsgeschiedenis is de drooglegging
van de Verenigde Staten, die juist werd ingesteld in een tijd waarin het gebruik van
alcohol al vrij laag lag: 1,9 liter per hoofd van de bevolking. De ‘Anti-Saloon League’
(protestants, plattelands en republikeins) mikte evenwel op een volledige droog
legging, waarin zij in 1919 slaagde.5 De gevolgen van deze drooglegging zijn bekend.
Weliswaar daalde het gebruik van alcohol verder, maar daartegenover stond een
onstuimige ontwikkeling van de georganiseerde sluikhandel. Daarbij denkt men dan
al gauw aan de gepopulariseerde Italiaanse misdaadfiguren, die overigens de markt
moesten delen met de Ieren en de Joden (Abadinsky, 1991). Belangrijker lijken ons de

kenmerken van de toen ontstane onwettige markt.
Ondanks het dalend gebruik bleef het roesmiddel populair en gemakkelijk te
vervaardigen: met behulp van een eenvoudige stookketel kon ieder zijn eigen
gedistilleerd brouwen (‘bathtub gin’).
De betrekkelijke schaarste en prijsverhoging veroorzaakten een verschuiving van
zwak naar sterk alcoholische dranken, die duidelijk voordelen hebben: (a) voor de
smokkelaar een minder grote vracht tegen hogere prijs; (b) voor de gebruiker een
‘roesvoordeel’ (meer werking in minder tijd).
De reeds bestaande georganiseerde misdaadbendes ontwikkelden nieuwe
handelsvaardigheden. Georganiseerde sluikhandel vergt een degelijke opbouw
van aankoop, vervoer, verdeling en afzet. Alleen al het vervoer met zijn noodzake
lijke veiligheidsmaatregelen (tegen gewapende mededingers en federale agenten)
deed het aantal mededaders aanzienlijk toenemen. De drooglegging deed
daarmee ongewild dienst als een soort ontwikkelingsversneller: het leervermogen
van misdaadondernemers in het organiseren van het smokkelvervoer of het
beheren en uitbaten van de thuisstokerijen was zichtbaar groter dan dat van de

—

—

—

federale overheid.
Wij denken dat daaraan tevens moet worden toegevoegd de betere conservering van levensmiddelen. Voor de
invoering van conserven, koeltechnieken ed. was zout het belangrijkste middel tegen bederf. Boter, vis, vlees,
kool alles wat niet gedroogd werd bewaard, werd gezout, leidend tot een ‘oceanische dorst’ (Slicher van Bath, 1987),
Dit ging weer in tegen de bier en wijn nuttigende Duitse en Italiaanse (katholieke) tandverhuizers, die zich groten
deels in de steden aan de oostkust vestigden.
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De zedelijke en geldelijke kosten van deze strijd tegen de vraagmarkt waren
aanzienlijk. Niet alleen werden miljoenen burgers wetsovertreders, stierven
duizenden mensen aan alcoholvergiftiging en groeiden misdaadondernemingen soms
tot internationale afmetingen, het schiep ook een minachting tegenover de wet.
Tegenover het geringe succes van de wetshandhaving stonden de steil oplopende
kosten: van $ 2,4 miljoen in het begin van de drooglegging naar $ 32,3 miljoen aan het
eind van de twintiger jaren.
Met het afschaffen van de drooglegging in 1933 werd dit deel van het strafrechtelijke
staatstoezicht op alcoholische roesmiddelen opgeheven, maar het inmiddels
afgesplitste Federal Bureau of Narcotics, bleef belast met de toezicht op andere
roesmiddelen. Dit bureau en zijn opvolgers hebben de strijd tegen de handel in
andere roesmiddelen (opiaten en opwekkende middelen) met de thans bekende
uitkomsten Voortgezet.
Een eenvoudig handeismodet van stuikhandet
We zijn thans ruim 60 jaar verder en de huidige stand van zaken op het gebied van de
bestrijding van onwettige handel in verboden roesmiddelen lijkt weinig rooskleuriger
dan destijds. Met de groei van de wereldhandel is ook het vraagstuk gegroeid.
Wat de dynamiek van de handel betreft, gedraagt deze zich overeenkomstig het
economische model van de Vrije ondernemers. Overigens is het onjuist om het Vrije
kapitalistische model van volledige toepassing op de misdaadmarkt te verklaren.
Immers, in welke tak van handel bestaat de belangrijkste omgevingsvariabele uit ‘de
gevaren der wetshandhaving’? In welke handel kan men met een eenvoudige tip naar
de politie van een mededinger verlost worden? Met deze bijzondere bedrijfsvariabele
wordt in het onderstaande ook rekening gehouden. Voor het overige zien wij geen
reden om de kern van het ondernemerschap, de wisselwerking tussen een marktvraag
en de opgewekte winstverwachting, aan de misdaadondernemer te ontzeggen.
Ondernemers antwoorden op winstverwachtingen, en veel minder op de aan een
handel verbonden gevaren. Dit is in overeenstemming met een van de grondbegin
selen van de leerpsychologie: op positieve prikkels (beloningen) reageren mensen
beter dan op negatieve prikkels (straffen). In een open markt is de aanzuigende
werking van de winstverwachting groter dan de mogelijke risico’s, wat als uitkomst
heeft een toestroom van gelukzoekers en dus ook een toename van de aanbod.
Toename van de omzet doet de politiële aandacht toenemen. Hierdoor nemen ook de
strafrechtelijke gevaren voor de ondernemers toe. Dit heeft tot gevolg, dat de beter
organiserende ondernemers overblijven. Deze nemen een groter deel van de markt in,
wat een omvangvergroting van hun handel inhoudt, gegeven een gelijk blijvende
vraag.
Door de uitbreiding van de handelsomvang van de individuele ondernemer kan hij
genoopt worden te investeren in het vervoersonderdeel van zijn onderneming. De
Lelijke Eend en het zeilbootje voldoen niet meer. Hier moet een onderscheid gemaakt

3 Criminaliteit

123

worden tussen goederen met een hoge waarde per eenheid (kleine omvang) en
goederen met een lagere eenheidsprijs.
1 Hoge-waardegoederen kunnen met een goede winstmarge lange tijd zonder bijko
mende vervoersinvestering verhandeld worden. Koeriers kunnen voor de heroïneen cocaïnesmokkel volstaan, waarbij moet worden aangetekend, dat de
Colombiaanse cocaïne en de Turkse heroïne-aanvoer dit peil allang ontstegen
zijn.6
2 Lage-waardegoederen, die voor het maken van een overeenkomstige winstmarge
als bij de hoge waarde goederen een hoge omzet en dus het verwerken en
vervoeren van grotere wachten met zich meebrengen. Handelaren die hun winst
willen opvoeren, zitten dan al spoedig met een vervoersknelpunt, waarin zij
beroepsmatig moeten investeren.
Echter, met de uitbreiding van het vervoer, worden ook de strafrechtelijke kosten van
onderscheppingen en ‘bedrijfsuitschakeling’ groter. Grootschalig vervoer houdt in,
dat er veel geregeld moet worden: boten, vrachtauto’s, waarvoor vergunningen vereist
zijn, bemanningsleden/bestuurders moeten worden aangeworven, en dergelijke. Een
en ander kan niet zonder informatie voort te brengen, wat voor politie èn daders het
scheppen van strafrechtelijk bewijs inhoudt. Dit kan tot twee uitkomsten leiden.
1 De politie haalt regelmatig handelaren of een deel van hun bedrijfstak uit de
markt. Bij gelijke of groeiende vraag krijgen de overlevende handelaren een
steeds groter marktaandeel in handen.
De tijdelijke uitval van een groothandelaar wordt opgevangen door de kleinere
handelaren, die hun kans schoon zien. De besten van hen groeien uit, waarmee
de bovenbeschreven ontwikkelingsgang weer inzet.
Op dit grondthema kunnen verschillende variaties worden getoonzet. In de variant
met een inelastische vraag kan de politie de toevoer wel afknijpen, maar dit leidt
slechts tot schaarste en dus tot prijsverhoging. Prijsverhoging leidt bij gelijkblijvende
produktiekosten in de teeltlanden en een in de prijs verrekende hogere vervoers
kosten tot hogere winstverwachtingen,7 wat weer leidt tot een toestroom van nieuwe
gelukzoekers, waardoor de aanvoer weer toeneemt. We zijn dan in een soort van
duivelskringloop terechtgekomen.8
In een andere variant wordt de vraag teruggedrongen of er is sprake van een markt
verzadiging. Deze stand van zaken werkt dieper door op de handelskolom van de
sluikhandel. Wanneer geen zijwaartse uitwijking naar andere handel mogelijk is,
reageren de marktdeelnemers vaak met omzetvergroting teneinde nog dezelfde winst
2

O

Dit geldt niet voor de chinese en westafrikaanse heroïnesmokkel en de cocaïnesluikhandel vanuit Suriname en
West-Indië.
Wisotsky (1986, pp. 114-115) laat zien, hoe bij een geweldige inapanning tegen de roeamiddelenhandel de
handelsomvang wel iets kan teruglopen, maar dat daarbij de uiteindelijke ophrengsten juist stijgen.
Het merkwaardige beleid tegen marihuana heeft in de vs eerst geleid tot onderdrukken van de teelt in het eigen
land, met als gevolg een sluikhandel vanuit Mexico (na 1937), waarna de nieuwe strijd tegen de
Latijnsamerikaanse teeltianden weer leidde tot de terugkeer van de teelt in californië. zie Himmelstein (1983),
Labrousse (1990) en Perkins en Gilbert (1987). vervolgens kwam deze technologie in Nederland terecht.
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te maken. Wanneer de roesmiddelen uit de landbouw afkomstig zijn, is er op korte
termijn weinig wendbaarheid naar andere gewassen, tenzij deze reeds in de streek
aanwezig zijn en verbouwd worden.9
Invulling door misdaadondernemers
Dit handelsmodel lijkt een beetje mechanisch omdat de invulling naar menselijk
gedrag ontbreekt. Voor de aard van deze invulling moeten we weer kijken naar (a) de
kernvaardigheden van de marktdeelnemers en (b) de culturele grondslag waarop zij
voor hun handel verder bouwen. Wij zullen dit aan de hand van een paar voorbeelden
verduidelijken.
Een van de belangrijkste vaardigheden in de smokkelhandel is het kunnen omgaan
met de vervoerskanten van de handel. Niet alle handelaren in verboden goederen zijn
bereid of bekwaam om dit onderdeel van de handel met alle gevaren van dien voor
hun rekening te nemen. In de opbouw van de handel ontstaat er zodoende verdeling
van arbeid, vooral het vervoer betreffende. Hoewel het om individuele keuzen gaat,
kunnen we hier ook landelijke, culturele verschillen vaststellen. Sommige van die
verschillen hebben een zeer eenvoudige ‘aardrijkskundige’ grondslag: ligging en
toegang tot de handelswaar en de afzetmarkten.
Op het gebied van de hasjhandel blijken de Nederlanders de belangrijkste vervoerders
te zijn. De handelaren in de teeltlanden voeren niet zelf aan: de grondstof moet
gehaald worden. Wat de Noordwesteuropese handel betreft, zijn Nederlandse
misdaadondernemers al vanaf de zeventiger jaren de belangrijkste kopers,
vervoerders èn doorvoerders.
Deze stand van zaken kan deels verklaard worden uit de strafrechtelijke omgeving,
die vergeleken met de andere Europese landen (nog) mild is. Voor een ander deel
verklaren wij deze tendentie uit de vrij grote vervoerstraditie die Nederland over het
geheel kent: ‘Zelf halen en brengen’, is de Hollandse handelscultuur. Dit kan
overigens aanleiding geven tot verschillend smokkellvervoersgedrag bij Nederlandse
misdaadondernemers. Wij onderscheiden:
de lading laten ‘meeliften’ met de wettige vervoerder, die daarvoor een
vergoeding krijgt;
de lading als ‘verstekeling’ laten meereizen;
het opzetten van een vervoerstak binnen de eigen smokkelonderneming;
het vervoer (het ware smokkelgebeuren) uitbesteden aan op dit gebied
deskundige vervoerders.
In de eerste twee gevallen moet men de wettige handel goed kennen. Een ‘versteke
linglading’ moet erin gestopt en eruit gehaald worden, waarvoor men de knooppunten in de handelsstromen goed moet kennen. Voor het ‘meeliften’ moet men
—

—

—

—

Bijvoorbeeld de gemengde teelt van cocaïne en papavers in Colombia of marihuana en papavers in Mexico.
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enige kennis hebben van de bereidheid van wettige ondernemers om wat bij te
verdienen: men kan niet zo maar ergens aankloppen.’0
Van belang is vooral de ontwikkeling van de twee laatste antwoorden op het vervoers
vraagstuk. Op het gebied van de groothandel in hasj kan steeds meer worden vastge
steld, dat een aantal ‘zelfvervoerders’ zich ontwikkeld hebben naar handelaren of
commissionairs. Het vervoer blijkt dan bij zelfstandig werkende ‘beschikbare’
uitvoerders terecht te zijn gekomen. Dat kan uiteenlopen van op projectbasis
werkende vervoersgroepen tot (schijnbaar) wettige vervoersondernemingen, die ook
voor het gewone bedrijfsleven gewone vervoersdiensten onderhouden.
Hoe moeten we dit plaatsen in verhouding tot de eerder geschetste marktdynamiek?
In de uitbreidingsfase van het handelsmodel blijkt zich een nieuwe vraag- en aanbodmarkt ten aanzien van het vervoer te hebben ontwikkeld. Deze vervoerstak hoeft geen
onderdeel van ‘de’ organisatie te zijn. Evenals in het bovenstaande voorbeeld kan
men beter spreken van een zelfstandig dîenstenaanbod. De justitiële strijd tegen zo’n
in lagen opgebouwde vraagmarkt is dubbel zo moeilijk: (a) er is een gestage vraag
gevoed door een aanbod aan hasj, (b) vervoerd door een afzonderlijke vervoerstak, (c)
geregeld door misdaadondernemers die steeds verder van het feitelijke gebeuren
verwijderd kunnen blijven.
In vergelijking met andere roesmiddelenmarkten is de hasjmarkt in Nederland
wellicht de meest ‘uitgerijpte’. Kijken we naar de heroïnemarkt in Noordwest-Europa
dan zien we een ietwat ander patroon. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de omstandigheid, dat de heroïnehandel voor zo’n 70% in handen is van Turkse
en Koerdische dadergroepen. Wat betekent dit voor de aard van de handel? Voor de
beantwoording van deze vraag moeten we kijken naar de sociale achtergrond van
waaruit Turkse (en Koerdische) ondernemers ook op andere markten te werk gaan.
De organisatiegrondslag voor Turken is de uitgebreide familiekring en de bekenden
uit de geboortestreek. Organisatie en familie vallen gewoonlijk samen. Daarnaast
moeten we kijken naar de natuurlijke geografische spreiding van de familie-organi
satie. Beginnend met het laatste leidt dit tot het volgende.
Ten oosten van Turkije is er sinds de Afghaanse oorlog een groot aanbod aan
grondstof ontstaan. Raufer (1993) spreekt van ‘grijze gewesten’, waar het
openbaar bestuur is weggevallen of zelf bij de handel betrokken is.
Turkse (en Koerdische) (handels)families nabij deze produktiestreken hebben
tevens familieleden in de gebruikerslanden, de vraagmarkt. Vraag en aanbod
kunnen zodoende op zeer natuurlijke wijze verbonden worden.
Het gewone vervoer tussen de Turkse gemeenschappen in West-Europa en
Turkije is in handen van de Turken, zo ook het vervoer van de heroïne, dat
eveneens door de familie (of afhankelijke streekgenoten) wordt verzorgd.
Hierdoor er sprake is van een geïntegreerde handelslijn, di e aanbod en vraag op het

—

—

—

°

Wij merken hierbij opdat de vervoerstak moeilijke tijden doormaakt. ‘Bijverdienen’ kan voor sommige
vervoerders het verschil tussen faillissement of overleven betekenen.
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peil van de groothandel betrekkelijk rechtstreeks verbindt. De vraag is of deze geïnte
greerde handeislijnen door achtergrondfiguren daadwerkelijk zo perfect georkes
treerd wordt, zoals door de politie vaak wordt afgeschilderd. Voor zover wij kunnen
overzien, moet men hier uitgaan van ‘familie-aanzienlijken’, die evenwel lang niet
altijd op afstand door een lange delegatielijn ‘aan de touwtjes’ trekken. Belangrijke
zaken, ook in de afzetlanden, worden door de belangrijke ‘mannen van aanzien’ zelf
afgehandeld, waardoor men hen meermalen op (strafrechtelijk) gevaarlijke posten
vooraan in de lijn ziet optreden. Door dit opvallende gebrek aan delegatie begonnen
wij vraagtekens achter de hypothese van de verre-achtergrondfiguren te plaatsen.
De cultuur van minderheden in een vestigingsland staat vanzelfsprekend onder druk:
de nieuwe werkomgeving biedt andere leermodellen en nieuwe ervaringen. Dit werkt
door op de (misdaad)handel. Het bovenstaande geïntegreerde familiehandelsmodel
blijkt dan ook geen vaststaand gegeven te zijn. Onlangs aan het licht gebrachte zaken
in Duitsland en Nederland laten zien dat Turkse misdaadondernemers in elk geval als
groothandelaren ook buiten dit model kunnen handeidrijven. Dit vergt dan wel een
oplossing voor de uiteenlopende affiandelingsvraagstukken, vooral die van het
vervoer. De oplossing die gekozen bleek te zijn, vertoont gelijkenissen met de opbouw
van de Nederlandse hasjhandel: het ‘geïntegreerde familiepatroon’ was losgelaten en
het belangrijke vervoer werd uitgevoerd door afzonderlijke vervoersondernemingen,
waaronder Nederlandse. Wat de omvang van het vervoer betreft, spreken we
inmiddels over honderden kilo’s heroïne. Evenals de Nederlandse hasjgroothande
laren, waren deze Turkse ondernemers goed in de bovenwereld verankerd: er werd
een veelvuldig gebruik gemaakt van rechtspersonen en de uitgebate horecabedrijven
stonden naar aanzien duidelijk een klasse hoger dan de bekende marginale Turkse
koffiehuizen.
Op overeenkomstig wijze zou kunnen worden nagegaan hoe op andere misdaadmarkten misdaadondernemers invulling geven aan het vraag- en aanbodspel: de
Zuidamerikaanse (Colombiaanse) cocaïnehandel en de handel in opwekkende
middelen, zoals amfetamine en XTC en hun afgeleiden. Kernvragen daarbij blijven:
Wat is het grondplan van de handel en welke kernvaardigheden zijn daarvoor vereist?
En: Wat is het meest nabije ondernemingsvoorbeeld voor de handelaren en hoe
passen zij die aan een in beginsel gevaarlijke omgeving aan?
Met de internationale versterking van de strijd tegen georganiseerde misdaadhandel
zijn de gevaren van de handel zeker toegenomen. Het nieuwste gevaar voor de handel
betreft de geldelijke afhandeling van de zaken: de strijd tegen geld witwassen. We
zullen zien of dat een grote bedreiging van de handel kan inhouden en/of een nieuwe
vraagmarkt in het leven roept.
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De geldmarkt
Wij eindigen dit artikel met de stelling, waarmee wij begonnen zijn: de gerichtheid
van misdaadondernemers op het grove geldgewin. Juist op dit punt zijn de ontwikke
lingen van de afgelopen jaren voor de misdaadondernemer weinig geruststellend te
noemen. Vrijwel de gehele geïndustrialiseerde wereld heeft zich op aanbeveling van
de Raad van Europa en van de Financial Action Task Force opgemaakt om de
misdaadondernemer te belemmeren om onbekommerd van de vruchten van zijn
bedrijvigheid te kunnen genieten (Gilmore, 1992; Heijder en Horbeek, 1991; Van
Duyne, 1993). Niet alleen door hem de opbrengsten van zijn misdaadhandel te
ontnemen, maar ook door liet doen verdoezelen van de herkomst van zijn geld of
vermogen strafbaar te stellen: personen of instellingen die handelingen verrichten
met de opbrengsten uit misdaad met het oog de herkomst ervan te versluieren en/of
te ‘wettigen’, zijn strafbaar gesteld. Wat betekent dit voor de handel?
We kunnen hier opnieuw naar kijken vanuit het vraag- en aanbodspel. Enerzijds
hebben we de grondslag van de misdaadmarkt zelf: de handel in verboden goederen
of diensten, gestuwd door de vraag en de winstverwachting. Het is twijfelachtig of
misdaadondernemers zich door moeilijkheden bij de latere geldelijke afhandeling
zullen laten afschrikken. Hun winstverwachtingen (en winsten) zijn ongeveer gelijk
gebleven, maar aan het einde van de rit zitten de zeer succesvollen nu met geld-met
problemen. Dit geldt overigens maar voor een deel van de misdaadondernemers: de
groothandelaren. Het is de vraag of dit andere misdaadondernemers zal afschrikken,
ervan uitgaande dat hun gedrag wordt bepaald door positieve verwachtingen en niet
door negatieve prikkels. Wij denken dat het een veilige hypothese is om ervan uit te
gaan dat de handelsomvang en de daardoor geschapen geldstromen niet zullen
afnemen.
Het zoeken naar een passend antwoord op de nieuwe knelpunten ten aanzien van de
geldaffiandeling is economisch bezien het stellen van een vraag aan de reeds
bestaande geldelijke ‘gelieimhoudingsmarkt’ : een tak van dienstverlening,
bestaande uit geldinstellingen en ondernemingen of raadgevers voor bijvoorbeeld
beleggingsadviezen’. Maar de werkzaamheden van deze dienstverlening zullen nu
onder de strafwet vallen, wat niet zonder gevolgen zal zijn.
In de eerste plaats is te verwachten, dat het aanbod kleiner zal worden: door het
toegenomen strafrechtelijke gevaar zullen de minder handigen en de risicomijders uit
de markt vallen. Vooral de officiële geldinstellingen, zoals de banken, hebben er baat
bij de nieuwe regelgeving nauwgezet te volgen teneinde niet in de schijnwerpers van
de justitiële en openbare aandacht te vallen. De bekwamere ‘geldjongleurs’ en de
risico-aanvaarders zullen bij een gelijke vraag naar geldelijke diensten hun prijs
bijstellen. Niet alleen nemen hun kosten toe (bijvoorbeeld door de toegenomen
Walter (1989) spreekvan een financial secrecy industry’.
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tussenschakels), zij zullen voor hun verboden handelingen ook meer geld vragen. Dit
houdt in dat de winst verwachting voor de uiteenlopende deelnemers zullen
toenemen: van de baar-gelddragers, de wisselkantoren tot de raadgevers voor het
bedenken van constructies. Dit zal wederom tot een toetreding van nieuwe onder
nemers leiden.
In de tweede plaats kan de strijd tegen geldwitwassen doorwerken op de onderlig
gende misdaadmarkt, wat ook de bedoeling is. Maar zal de aard van de doorwerking
ook beoogd zijn? Als de strijd tegen witwassen (een begin van) succes heeft, dan
betekent dit in elk geval een kostenverhoging. Wordt daardoor de handel belemmerd?
Gegeven de inelasticiteit van de vraag is het waarschijnlijk, dat een kostenverhoging
in de prijs wordt doorberekend: de gebruikers kopen toch wel.’2 Een hogere marktprijs betekent voor de middengrote misdaadondernemers, die goed verdienen maar
(nog) niet zo veel overhouden om te hoeven witwassen, een verhoging van de winstmarge. Binnen het hier uiteengezette gedragsschema leidt dit de inmiddels
genoegzaam uiteengezette gevolgen: een toestroom van nieuwe gelukzoekers. De
einduitkomst zou aldus kunnen zijn:
een beroepsmatige uitbouw van de geldelijke geheimhoudingsmarkt, gepaard
gaande met
een uitbreiding van de onderliggende misdaadmarkt.
Uiteraard is dit slechts een mogelijke uitkomst. Een ongeregelde markt, waarin de
misdaadhandel zich nu eenmaal voltrekt, moge dan wel een zuiver toepassingsgebied
van de kapitalistische mededingingswetten zijn, er kunnen ook onverwachte krachten
en nieuwe marktdeelnemers optreden, die tot een andere uitkomst leiden. Wij
denken bijvoorbeeld aan een vergroting van het marktaandeel in de roesmiddelen
handel van buitenlandse misdaadondernemers, voor wie geld witwassen geen rol
speelt, omdat in hun economisch thuisland geld witwassen geen knelpunt is»
Hierdoor zou de geldelijke dienstverleningstak in voor deze misdaadondernemers
een minder grote rol gaan spelen. Evenzo is het mogelijk dat de groothandel daadwer
kelijk belemmerd wordt en dat diens plaats deels wordt ingenomen door de middel
grote handel, die met een kleinere geldhuishouding zonder witwassen in de onder
grondeconomie kan blijven. De onderliggende markt zelf blijft weinig aangetast:
alleen de samenstelling van de deelnemers wijzigt zich.
Waar het ons hier om gaat, is dat een beleid, dat een vraagmarkt bestrijdt, zich dient
te vergewissen van de mogelijke uitwerking van de strjdwijze. Wij willen niet zo ver
gaan door met de 18e-eeuwse econoom Adam Smith te stellen, dat de markt niet
verslagen kan worden. Wel zijn wij van mening, dat de bestrijding van een vraagmarkt
—

—

‘

De hoop dat door prijsverhoging ten gevolge van schaarste in aanbod de vraag zou teruglopen, lag ten grondslag
aan de hernieuwde oorlog tegen het marihuanagebruik door de vs in de tachtiger jaren. De gevolgen waren:
verschuiving van de hennepteelt in Latijns Amerika en de opbloei van de hennepteelt in de vs zelf, zie Perkins en
Gilbert (1987).
Ook hier speelt de wet van vraag- en aanbod: sommige landen krijgen te weinig valuta voor hun wettige
‘koloniale’ waren. Bekend is aldaar het officieuze ‘zwarte loket’: geld storten zonder vragen.
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met strafrechtelijke middelen een uiterst moeizame is en tot niet beoogde (maar vaak
wel voorzienbare) uitkomsten kan leiden.
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Vergelding in het jeugdstrafrecht
Menke Bol
Recht zonder hulp is onmensetijk, hulp zonder recht gevaarlijk’ (JosineJunger
Tas, 1980)
Voor dit artikel koos ik het thema ‘vergelding in het jeugdstrafrecht’, juist omdat ik
van mening ben dat op dit onderwerp ten onrechte een zwaar taboe rust. Hoewel
niemand kan ontkennen dat een element van vergelding ook in het strafrecht voor
jeugdigen aanwezig is, lijkt het wel of de term zelf angstvallig wordt vermeden. Ook
wanneer men de stukken leest die behoren bij het nieuwste wetsvoorstel voor
herziening van het jeugdstrafrecht (nr. 21 327), kan men zich aan die indruk niet
onttrekken. Weliswaar spreekt het wetsvoorstel over toegenomen mondïgheid en
eigen verantwoordelijkheden van jeugdigen en worden daaraan consequenties
verbonden met betrekking tot strafmaat en rechtsbescherming, maar anderzijds haast
men zich te zeggen dat dit alles vooral het pedagogisch belang van de jeugdige dient.
Termen als vergelding of leedtoevoeging zal men in de kamerstukken niet aantreffen.
Toch houdt het meer aansprakelijk stellen niets anders in dan dat de verwijtbaarheid
van de jeugdige dader toeneemt, en is de versterking van de rechtspositie vooral
nodig om de jeugdige te beschermen tegen de grotere mogelijkheden van repressief,
vergeldend overheidsoptreden. Met het zojuist genoemde wetsvoorstel als
uitgangspunt wil ik proberen te tonen, dat dit verdoezelen van de vergeldingsge
dachte de jeugdige verdachten en daders uiteindelijk tot nadeeL strekt.
Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling in de Eerste Kamer. Als hoofdstraffen
worden jeugddetentie en geldboete voorgesteld. Bijkomende straffen zijn de
verbeurdverklaring en ontzegging van de rijbevoegdheid. De maatregelen zijn
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, onttrekking aan het verkeer, ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding. In plaats van een
hoofdstraf kunnen een of meer van de volgende drie alternatieve sancties door de
rechter worden opgelegd: het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte,
het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade
en/of het volgen van een leerproject. Ook in een eerder stadium van het strafproces
kunnen zaken worden afgedaan. Zo kan de officier van justitie (ovj), als voorwaarde
voor niet verder vervolgen, stellen dat de verdachte zich zal richten naar de aanwij
zingen van een instelling voor hulpverlening. Verder kan de officier aan de verdachte
voorstellen dat deze onbetaalde arbeid verricht ten algemenen nutte of tot herstel van
de aangerichte schade, dan wel dat hij een leerproject volgt. Het maximum aantal
uren van deze werk- en leerprojecten is kleiner dan de maxima die de rechter kan
opleggen. 0p het niveau van de politie kan de opsporingsambtenaar na
—
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toestemming van de ovj aan de verdachte voorstellen dat deze deelneemt aan een
project, bijvoorbeeld voor vandalismebestrijding. Hiermee voorkomt de verdachte
toezending van het proces-verbaal aan de ovj.
—

Wat heet straf
Alvorens ons nader te verdiepen in de voorstellen betreffende herziening van het
jeugdstrafrecht, zullen we eerst kort stilstaan bij de verschillen tussen straf en
maatregel in het commune strafrecht, en bij het (straflkarakter van afdoenings
vormen die daar mogelijk zijn op het niveau van politie en ovj. De huidige strafwet
onderscheidt straffen en maatregelen; samen worden deze met de naam sancties
aangeduid. Bij de straf staat het opzettelijk toebrengen van leed voorop. De maatregel
dient ‘ter opvoeding en verpleging’. Anders dan bij de straf spelen vergelding en
generale preventie bij de maatregel geen rol (Hazewinkel-Suringa, 1973). De van
oorsprong alternatieve sanctie van dienstverlening (arbeid ten algemenen nutte)
heeft zich in het commune recht inmiddels een plaats als hoofdstraf verworven. In
verband met de alternatieve sancties voor volwassenen spreekt de staatssecretaris
van Justitie openlijk van vergelding en leedtoevoeging, en wel in een brief van 5 maart
1992 (Standpunt van de regering betreffende alternatieve sancties; Tweede Kamer
22 536, nr. 1, p. 6). Omdat deze sancties (tegenwoordig taakstraffen geheten) in het
commune recht dus primair als een straf worden beschouwd, heeft men ervan
afgezien om alternatieve afdoening op het niveau van politie en openbaar ministerie
mogelijk te maken. Dit betekent overigens niet dat er in het commune recht geen
vroege afdoening mogelijk is. Van oudsher kan de afdoening van strafzaken zich reeds
afspelen in de fase van de vervolging en zelfs van de opsporing. De politie heeft sinds
1959 (Wet van 9 januari 1958, Stb. 7) de bevoegdheid om te transigeren: dit betreft het
betalen van een geldbedrag wegens een geconstateerde overtreding. Sinds 1963 (Wet
van 20 nov. 1963, Stb. 485) kan zij dergelijke transactievoorstellen ook doen aan
minderjarigen vanaf 16 jaar. Daarnaast is (in afwijking van art. 152 WvSv.) de
gewoonte ontstaan dat de politie zelf beslist of zij van een opgespoord delict al dan
niet proces-verbaal opmaakt (het politiesepot). De afgelopen decennia heeft het
vroegtijdig afdoen van strafzaken op het niveau van het openbaar ministerie een
enorme vlucht genomen. Sinds de invoering van de Wet Vermogenssancties (Wet van
31 maart 1983, Stb. 153) komen alle overtredingen en misdrijven met een strafbe
dreiging tot zes jaar in aanmerking voor een transactie. Verder kan het openbaar
ministerie krachtens artikel 74 WvSr. voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat er een
geldsom wordt betaald of dat de aangerichte schade wordt vergoed. Voor al deze
vormen van vroege afdoening geldt dat zij formeel geen sanctie heten maar het in
materiële zin vaak wel zijn. André de la Porte (1984) vindt dat de wet te weinig beper
kingen aanbrengt in de bijzondere voorwaarden die de ovj kan stellen. Aangezien hij
deze bijzondere voorwaarden inderdaad beschouwt als strafsancties, zouden ze
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volgens hem expliciet en limitatief in de wet moeten zijn vermeld. De transactie
schakelt André de la Porte gelijk met de geldboete, omdat in zijn ogen de straffunctie
van beide grotendeels overeenkomt. In de praktijk zou het er zelfs op neerkomen dat
de ovj de geldboetezaken zelf afdoet, terwijl hij alleen met het oog op een te vorderen
vrijheidsstraf nog de strafrechter inschakelt. Foqué en ‘t Hart (1987) spreken van de
toenemende dominantie van het instrumentalisme, waarbij de onafhankelijke recht
spraak slechts als een hinderpaal zou worden ervaren. Blad (z.j.) merkt op dat tal van
voorwaarden (bv. tot schadevergoeding) tegenwoordig zowel door de officier als door
de rechter kunnen worden gehanteerd, waardoor volgens hem het dogmatisch onder
scheid tussen straf en maatregel aan praktisch belang heeft ingeboet.
Hoewel de grenzen tussen straf, maatregel en vroege afdoening in het commune recht
dus dreigen te vervagen, lijkt de relatie tussen schuld en straf toch niet geheel uit het
oog te worden verloren. Dat dit anders ligt in het jeugdstrafrecht, zal ik hierna laten
zien.
De sancties van het wetsvoorstel
In het jeugdstrafrecht geldt evenals in het commune strafrecht een onderscheid
tussen straffen en maatregelen. Tezamen worden deze aangeduid als sancties, zegt
ook de nota naar aanleiding van het eindverslag (nr. 12, p. 21).
Een straf staat in verband met de schuld van de dader en het verwijt dat hem wordt
gemaakt (MvA, nr. 6, p. 12). Het wetsvoorstel noemt jeugddetentie en geldboete als
hoofdstraffen.
De maximale bedrag van de geldboete is verhoogd van f 500 naar f 5000. De
oplegging van jeugddetentie bevat volgens het voorstel een verwijt aan de jeugdige en
de duur van de detentie staat in verhouding tot de mate van verwijt (nr. 6, p. 13). De
maximumduur van de jeugddetentie is vergeleken bij de huidige tuchtschoolstraf—
op verzoek van het openbaar ministerie verhoogd van zes maanden tot twee jaar.
De maatregel is een los van de schuld van de dader staande ingreep door de rechter
(nr. 6, p. 12); er ligt geen directe relatie met het verwijt dat de jeugdige kan worden
gemaakt of, met andere woorden, diens schuld (nr. 6, p. 13). In het commune straf
recht kan een maatregel alleen bij verminderde toerekenbaarheid worden opgelegd.
Bij jeugdigen echter vormt de vraag van de toerekenbaarheid voor de optegging geen
—

criterium. Kennelijk is de jeugdige leeftijd alléén voldoende legitimatie voor deze
vorm van overheidsingrijpen. De enige vrijheidsbenemende maatregel in het
wetsvoorstel is plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). Het gaat daarbij om
een bevel van de rechter in het belang van de jeugdige of van de samenleving. Over de
duur van de maatregel is veel te doen geweest. Oorspronkelijk zou hij in elk geval
eindigen bij het bereiken van het 21e levensjaar, maar in het nieuwste wetsvoorstel is
deze strikte leeftijdsgrens vervallen: volgens het nieuwe artikel 77t WvSr. is verlenging
terzake van seksuele en/of gewelddelicten mogelijk telkens met ten hoogste twee jaar,
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in totaal met hoogstens vier jaar. Maar bij een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis der geestvermogens mag de PIJ worden verlengd tot een maximale duur van
zes jaar. Hier komt de ontoerekenbaarheid dus alsnog om de hoek.
Een straf en een maatregel mogen in het jeugdstrafrecht niet samen worden
opgelegd. Als reden voor het handhaven van het verschil tussen straffen en maatre
gelen wordt opgegeven ‘dat er geen redenen zijn om van dit systeem af te wijken. De
redenen voor het bestaande systeem moeten worden gezocht in de historie. Gebleken
is dat er behoefte is om naast de straf ook maatregelen te kunnen opleggen’ (nr. 6,
p. 12). Wel wordt toegegeven dat beide sancties ‘niet in zichzelf onverenigbaar zijn.
Maar uit een oogpunt van bescherming van de minderjarige tegen een overdaad aan
overheidsingrijpen, lijkt mij een dergelijke regeling wenselijk’ (nr. 6, p. 33).
Op zich is er dus een duidelijk onderscheid tussen straf en maatregel: géén straf
zonder schuld, wel maatregel zonder (verwijtbare) schuld. Maar waarom wordt geen
verminderde toerekenbaarheid vereist voor een vrijheidsbenemende maatregel van
korte duur? Daarvoor worden in het wetsvoorstel geen overtuigende argumenten
aangevoerd, terwijL met een beroep op de toegenomen mondigheid van de jeugd
wordt betoogd dat de jeugdige meer is gediend met een bejegening als rechtssubject
dan als object van zorg (nr. 12, p. 7).
Een alternatieve sanctie mag door de rechter worden opgelegd in plaats van een
hoofdstraf, dus niet alleen in plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (zoals de
dienstverlening in het commune recht), maar ook in plaats van een geldboete. Ter
vervanging van een maatregel kan zij echter niet dienen. Ook kunnen een straf en
alternatieve sanctie niet samen worden opgelegd, volgens het voorstel omdat het nu
juist gaat om een alternatief voor een hoofdstraf. De maximumduur van door de
rechter op te leggen werk- en leerprojecten is 200 uur, bij een combinatie 240 uur.
Volgens het wetsvoorstel is de alternatieve sanctie noch een hoofdstraf, noch een
bijkomende straf. ‘Enerzijds is zij een straf. Anderzijds beoogt zij een opvoedkundige
waarde te hebben en heeft in die zin meer het karakter van een maatregel. Beide
elementen zijn onontmengbaar aanwezig. Zij is dan ook een sanctie met een eigen
aard’ (nr. 6, p. 34). Met andere woorden, enerzijds moet er sprake zijn van verwijt
baarheid, anderzijds ook weer niet. Toegegeven wordt dat, anders dan in het volwas
senenstrafrecht, het onderscheid tussen straf en maatregel niet zuiver is doorgevoerd.
Dit wordt als volgt verdedigd: ‘In het jeugdstrafrecht is er evenwel behoefte om
pedagogische redenen te beschikken over een breder arsenaal van instrumenten om
in de ontwikkeling van een jeugdige te kunnen ingrijpen. Een duidelijk onderscheid
tussen straf en maatregel is daarbij niet altijd goed mogelijk. De alternatieve sancties
die in de praktijk zijn gegroeid, zijn dogmatisch niet zonder een gekunstelde ingreep
in een van beide categorieën onder te brengen. Het wetsvoorstel vermijdt een derge
Overigens ben ik het eens met Van Vliet (1993) wanneer zij opmerkt dat het al of niet toegenomen zijn van de
mondigheid helemaal geen argument is voor het verbeteren van de rechtspositie. Juist de meest zwakke en
onmondige verdachten hebben het grootste belang bij een goede rechtsbescherming.
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lijke ingreep en laat het tweeledige karakter daarvan in stand. Dit betekent dat de
kinderrechter deze sancties als mixtum kan toepassen als straf, dus in verband
gebracht met de verwijtbaarheid, en tevens als maatregel: deze kan de verdachte
zwaarder treffen dan wellicht louter op grond van verwijtbaarheid is geïndiceerd,
maar kan desondanks op pedagogische gronden worden gerechtvaardigd, Op deze
grond kunnen alternatieve sancties ook, anders dan in het volwassenenstrafrecht,
worden opgelegd zonder dat er sprake hoeft te zijn van een feit waarvoor de rechter
de oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf overweegt’ (nr. 12, pp. 21-22).
Om pedagogische redenen wordt dus de schuldvraag terzijde geschoven. Maar is het
wel pedagogisch verantwoord om dat te doen? Door de geschetste tweeslachtigheid
rijzen al snel problemen. Wat is nog maatgevend voor de vergelding? In het
wetsvoorstel wordt erkend dat een maatregel soms onevenredig veel harder aankomt
dan op grond van het gepleegde delict, dat wil zeggen van de verwijtbaarheid, zou
passen. Dat is op zich voor de veroordeelde al moeilijk te begrijpen. Nu wordt er
bovendien nog een niet te kwantificeren stukje straf aan vast geplakt. Daarbij
wordt de vraag naar de legitimering van een eventuele leedtoevoeging bewust
omzeïld: ‘Uit de keuze om het tweeledige karakter van straf of maatregel in stand te
laten vloeit ook voort dat niet de hoogte van de straf kan worden bepaald waarvoor
deze in de plaats komt. Het strafaspect is immers slechts een deel van deze sanctie,
naast het aspect van de pedagogische maatregel’ (nr. 12, p. 22). Maar kennelijk wil het
wetsvoorstel de relatie tussen de ernst van het delict en de zwaarte van de sanctie
toch niet helemaal loslaten. Zo wordt opgemerkt: ‘Het is uiteraard de bedoeling dat
de vervangende alternatieve sanctie vergelijkbaar is in zwaarte met de oorspronkelijk
opgelegde sanctie’ (nr. 6, p. 38). En: ‘Er moet ook rekening worden gehouden met de
evenredigheid van het project ten opzichte van ernst van het delict’ (nr. 6, p. 17).
Schuld of niet, duidelijk is in elk geval dat het om een sanctie gaat die alleen in plaats
van een hoofdstraf kan worden opgelegd. Een aanbeveling van de werkgroep Slagter
uit 1977 om ook een werk- of leerproject mogelijk te maken in het kader van een
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling, is niet overgenomen.
‘Wij achten het onjuist dat een sanctie die ingevolge dit wetsvoorstel in de wet wordt
opgenomen, ook als een voorwaarde het gedrag van de veroordeelde betreffende zou
kunnen worden opgelegd’ (MvT, nr. 3, p. 17). Maar zoals we boven al zagen, lijkt nu
toch te worden voorgesteld om toepassing van alternatieve sancties ook op het niveau
van politie en openbaar ministerie mogelijk te maken. En daarbij gaat het nog niet
eens om voorwaarden betreffende het gedrag van een veroordeelde, maar betreffende
het gedrag van een verdachte. Hoe zit het dan met het strafkarakter van deze vroege
afdoeningsvormen? In het navolgende staat deze vraag centraal.
—

—
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Vroege afdoening in het wetsvoorstel
De mogelijkheid van alternatieve sancties in verschillende fasen van de vervolging is
volgens Staring (1990) in tegenspraak met de geest die de herziening ademt: het met
meer rechtswaarborgen omgeven van het jeugdstraf(proces)recht. Wat lezen we
echter in liet wetsvoorstel? Vroege afdoeningsvormen zijn helemaal geen sancties!
Volgehouden wordt dat noch de politie noch de ovj een alternatieve sanctie oplegt
(nr. 6, p. 21). De politie of de officier doet na aanbod van de verdachte geen voorstel
tot een alternatieve sanctie, maar tot een vorm van afkoop (nr. 6, p. 21).
Laten we dan nu eens zien wat in het wetsvoorstel precies de mogelijkheden zijn voor
openbaar ministerie en politie.
Afdoening op het niveau van de officier
Zoals eerder is gezegd, kan de ovj als voorwaarde stellen dat de verdachte zich zal
richten naar de aanwijzingen van een instelling voor hulpverlening. Dit mag
maximaal zes maanden duren. Verder kan de officier verlangen dat de verdachte
onbetaalde arbeid verricht ten algemenen nutte of tot herstel van de aangerichte
schade, dan wel dat hij een leerproject volgt. Het maximum aantal uren van deze
projecten bedraagt 40, hetgeen aanzienlijk lager is dan de 200 uren die de rechter
maximaal kan opleggen. In verband met het stellen van voorwaarden door de officier
wordt in de nota naar aanleiding van het eindverslag nog eens uiteengezet dat het
hier niet gaat om een straf maar meer om een transactie: ‘Het is een voorwaarde om
strafvervolging te voorkomen, zoals krachtens artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht, dat tevens op jeugdigen van toepassing is, ook de betaling van een
geldsom als een dergelijke voorwaarde kan worden gesteld’ (nr. 12, p. 22). Ingaan op
een transactie suggereert vrijwilligheid; bovendien kan de officier pas een werk- of
leerproject voorstellen nadat de verdachte zelf heeft aangeboden dat hij op zo’n
voorwaarde wel zou willen ingaan (art. 77f lid 2 WvSr.). Maar is hier werkelijk sprake
van vrijwilligheid? Kooymans en Teengs Gerritsen (1992) noemen dit een te mooie
voorstelling van zaken. Ook wijzen zij erop dat niet alleen de positie van de verdachte
tegenover het openbaar ministerie ronduit zwak is, maar dat de verdachte bij een
weigering bovendien de kans loopt dat hij ter terechtzitting geconfronteerd zal
worden met een hogere vordering.2Alleen wanneer het betreffende project meer dan
20 uur zal gaan duren, wordt aan de verdachte een raadsman toegevoegd (art. 489
WvSv. van het wetsvoorstel).
Met betrekking tot de voorgestelde afdoeningsmogelijkheden op het niveau van het
openbaar ministerie waarschuwen Kooymans en Teengs Gerritsen (1992) voor
uitholling van het strafrecht. Nu dreigt dit gevaar altijd bij het verruimen van afdoe
Zulks in overeenstemming met de richtlijn van het openbaar ministerie met betrekking tot het transactiebeleid
inzake misdrijven. Stcrt. 23juni1987, 117.
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ningsmogelijkheden voor het openbaar ministerie, ook in het commune strafrecht.
Naar mijn mening is ten aanzien van jeugdigen afdoening op het niveau van het
openbaar ministerie in principe toelaatbaar, mits natuurlijk de rechtspositie van de
verdachten maximaal beschermd wordt. Dat betekent onder meer dat steeds een
raadsman wordt toegevoegd, ook bij minder dan 20 uur. Tegelijkertijd ligt het in de
rede dat de ernst van de delicten en de daarmee verband houdende op te leggen
maxima op dit niveau aanzienlijk lager liggen dan op dat van de rechter. Hoewel het
hier gaat om een glijdende schaal (minder of meer uren van hetzelfde) en de grens
voor het al dan niet toelaten van een vroege afdoening dus altijd min of meer wille
keurig is, lijkt de voorgestelde verhouding tussen uren (40 versus 200) vooralsnog een
redelijke. Formeel-juridisch gaat het hier niet om een straf, maar gelet op de inhoud
van de afdoening natuurlijk wel. Waarom dan ontkennen dat dit zo is?

Afdoening op het niveau van de politie
De dreiging van uitholling van het strafrecht is inherent aan het feit dat officieren van
justitie de vrijheid hebben om op eigen gezag zaken af te doen; maar wat te denken
van politiemensen die verdachten doorverwijzen naar een project? Volgens het
wetsvoorstel zal de politie zij het met toestemming van de officier hiertoe
inderdaad de vrijheid krijgen. Deelname aan een project mag maximaal 20 uur duren.
Rechtsbijstand is er niet. In de praktijk bestaan dit soort van projecten al meer dan
tien jaar: de zogeheten Halt-projecten voor jeugdige vandalen (zie Kruissink en
Verwers, 1989). Volgens De Graaf (1990) wordt met deze figuur meer nog dan met de
afdoening op officiersniveau inbreuk gemaakt op het legaliteitsbeginsel, volgens
hetwelk er immers pas sprake is van een strafbaar feit als het gedrag onder een in de
wet opgenomen strafbepaling valt (art. 1 WvSv.) en als voldaan is aan het schuldver
eiste. Ook Kooymans en Teengs Gerritsen (1992) wijzen hierop, en zij vinden de
voorgestelde verruiming van de transactiebevoegdheid der politie bovendien onaan
vaardbaar omdat deze verder gaat dan de bevoegdheden van de politie en zelfs die
van het openbaar ministerie in het commune strafrecht. Terecht wordt door Van Vliet
(1993) benadrukt dat het hier een vrijheidsbeperkende sanctie betreft. In de memorie
van antwoord wordt ook ten aanzien van de afdoening op politieniveau benadrukt dat
het niet zou gaan om een sanctie maar om een vorm van afkoop. Het zal inmiddels
duidelijk zijn dat ik geen voorstander ben van de voorgestelde afdoeningsmogelijk
heden op politieniveau; de aantasting van het legaliteitsbeginsel heeft hier de grens
van het toelaatbare toch echt overschreden.3
—

—

—

—

Het is nawant dat in de nota naar aanleiding van het eindverslag ter verdediging van de Halt-afdoening wordt
venvezen naar Bol (1991). Ik zou gepleit hebben voor een milde, doch snelle sanctionering in een vroeg stadium
van beginnend crimineel gedrag (nr. 12, p. 12). Inderdaad, maar niet zonder de bijbehorende rechtsbescherming!
Ik heb er in genoemde publikatie zelfs voor gepleit, ook kinderen onder de 12 jaar die bescherming te bieden.
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Kwartaa ik urs us
Bij wijze van experiment werd in 1986 gestart met een bijzonder project voor
jeugdigen, de zogeheten Kwartaalkursus. Het betreft een drie maanden durend
leerproject dat bedoeld is als alternatief voor langdurige vrijheidsbeneming en dat, in
het kader van een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis, nog steeds
regelmatig wordt toegepast. In het wetsvoorstel krijgt de Kwartaalkursus een wette
lijke basis.
Hoewel het al snel gebruikelijk was geworden de Kwartaalkursus op te leggen als
voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, werd in het wetsvoorstel
aanvankelijk voorgesteld deze praktijk weer terug te draaien. De Kwartaalkursus zou
een door de rechter ter zitting op te leggen alternatieve sanctie moeten worden.
Alleen wanneer de rechter een onvoorwaardeLijke jeugddetentie van minstens twee
maanden overwoog, zou hij dit leerproject met een maximale duur van 400 uur
mogen opleggen (oorspronkelijk art. 77m lid 4 WvSr.; zie nr. 1-2, p. 5). In het
wetsvoorstel werd deze keus als volgt verdedigd: ‘Nadat de alternatieve sanctie bij wet
is geregeld, menen wij dat er geen ruimte meer is om een dergelijke sanctie als
voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis op te leggen. We verwijzen
naar hetgeen we over de dienstverLening als bijzondere voorwaarde bij een voorwaar
delijke veroordeling hebben opgemerkt in de memorie van toelichting bij
wetsvoorstel 200 74’ (nr. 3, p. 8). En: ‘Het lijkt ons daarnaast ook principieel onjuist
dat de rechter-commissaris zich feitelijk bezighoudt met sanctietoepassing’ (nr. 3,
p. 16). Bij nota van wijziging echter is men later van deze principile stellingname
teruggekomen (21 februari 1992, nr. 7). Er was namelijk tegen de voorgestelde
regeling protest gerezen omdat het voorgestelde ‘de bestaande, op zichzelf goed
functionerende praktijk van schorsing van de voorlopige hechtenis met als bijzondere
voorwaarde het bezoek aan een Kwartaalkursus onmogelijk zou maken’ (nr. 6, p. 23).
Het komt er dus op neer dat het zwaarst denkbare leerproject, voor de oplegging
waarvan men het indertijd nodig vond dat aan alle formele vereisten van artikel 350
WvSv. (zoals bewezenverklaring, strafbaarheid) zou zijn voldaan, nu alleen om
praktische redenen nog slechts aan verdachten wordt opgelegd. De relatie tussen
schuld en straf is hier wel heel ver te zoeken.
Het nodige met het nuttige

In het voorgaande heb ik laten zien dat in het wetsvoorstel het vergeldende element
van de alternatieve jeugdsancties min of meer wordt doodgezwegen. Hoogstens
verschuilt men zich achter het sofisme van de ‘toegenomen mondigheid’ van
jeugdigen. Met betrekking tot alternatieve afdoeningen door politie en openbaar
ministerie wordt zelfs regelrecht ontkend dat het materieel gezien om vormen van
bestraffing gaat. Juridisch klopt dat misschien, maar is het op deze manier nog
—

—
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mogelijk om op een eerlijke manier over het straffen van jeugdigen te spreken?4 Ik wil
hier nog eens beklemtonen dat dit weglopen voor de feiten de jeugdige verdachten
geen recht en dus geen goed doet.
Om de aanwezigheid van vergelding in het jeugdstrafrecht te begrijpen en te
aanvaarden, moeten we om te beginnen ‘terug naar af’ en ons de vraag stellen, wat
straffen eigenlijk is. Als klassieke strafdoelen worden veelal genoemd vergelding,
generale preventie (afschrikking), speciale preventie! resocialisatie en beveiliging van
de maatschappij. Naar mijn mening hoort een van deze ‘doelen’ niet in dit rijtje thuis,
en dat is de vergelding. Met Knigge (1988) ben ik het eens dat straffen per definitie
neerkomt op vergelden, althans op het toevoegen van leed als reactie op ongewenst
gedrag. Deze leedtoevoeging is een eigenschap van de straf, geen doel. De rechtvaar
diging van de straf ligt volgens Knigge in het irrationele, niet in de rede: de straf is
verdiend omdat is misdreven. Evenals Knigge ben ik van mening dat de drang tot
vergelding een algemeen menselijke eigenschap is. Wellicht vindt deze zijn oorsprong
in een primitief instinct. Wanneer mensen horen van een verschrikkelijk misdrijf, dan
zullen zij in een eerste, impulsieve reactie niet alleen een behoefte aan vergelding
voelen, maar in veel gevallen zelfs wraakgevoelens koesteren jegens de dader(s). Het
is al een stap in de rationele richting, dat wij van de wrekende vergelding zijn uitge
komen bij een streven naar evenredige vergelding. Dat de straf als zodanig te recht
vaardigen is, hoeft niet weg te nemen dat zij ook doelmatig kan zijn. Volgens Knigge
ontleent de straf haar doelmatigheid aan haar normbevestigende werking: de
vergelding als vorm van afkeuring is voorwaarde voor het bestaan van normen. Hier
zou ik aan toe willen voegen, dat er behalve een normbevestigende werking ook
steeds een gedragsbenvloedende werking van de vergelding uitgaat, zowel in
generaal- als speciaal-preventief opzicht.5 Door te vergelden laat men immers voelen
dat het vertoonde gedrag niet acceptabel is. In het verlengde van de vergelding ligt
dus altijd de wens tot gedragsbenvloeding. Ook De long (1991) is deze mening
toegedaan. Hij spreekt in dit verband van twee kanten van dezelfde medaille. De
volgende stap op de weg van de ratio is dat we ons realiseren dat vergelding vele
vormen kan aannemen, want de ene straf is de andere niet. Wat voor straffen
verdienen de voorkeur en voor welke delicten? Hier wordt de vraag naar de strafdoelen van belang. De aan de vergelding inherente wens tot gedragsbenvloeding
wordt nu bewust tot strafdoel verheven. Een ander strafdoel is beveiliging van de
maatschappij. Zowel voor de individuele gedragsbeïnvloeding als voor het beveiligen
van de maatschappij kan los van de vergelding het toevoegen van leed onvermij
delijk zijn. Voor de gedragsbenvloeding van delinquenten is leedtoevoeging zelfs een
onmisbaar instrument. Elders heb ik dit betoogd op basis van de resultaten van
—

—

Overigens is in de praktijk inmiddels de term taakstrafvoor alle varianten van altematieve afdoening in zwang
geraakt. Ook Halt-projecten worden als taakstraf aangemerkt (bv. van der Laan, 1993).
Dit zie ik niet als een samengaan van twee doelen (‘quia peccatum’ en ‘ne peccetur’) maar als een onlosmakelijke
verbondenheid tussen functie en doel.
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psychologisch onderzoek (Bol, 1991). Ook voor het beveiligen van de maatschappij
kan leedtoevoeging onvermijdelijk zijn, namelijk in de vorm van detentie. Nu zou ik
willen stellen dat strafrecht pas humaan is wanneer de verschillende vormen van
noodzakelijk geachte leedtoevoeging elkaar zoveel mogelijk overlappen, zodat met
een minimum aan leed een maximaal effect kan worden bereikt. Op die manier kan
het noodzakelijke (retributie) met het nuttige (utiliteit) worden verenigd. We moeten
uiteraard dan wel weten hoe het detentieleed zo klein mogelijk kan worden
gehouden. Ook moeten we ons verdiepen in de vraag hoe de mechanismen van
gedragsbeïnvloeding precies in elkaar zitten, en welke rol dâ.r de leedtoevoeging
speelt. Uit de psychologische literatuur komt naar voren dat bestraffen (opgevat als
het toedienen van onaangename prikkels) van ongewenst gedrag pas daadwerkelijk
effectief is wanneer het vergezeld gaat van het belonen van gewenst gedrag. Daarom
zijn straffen die een actieve deelname vereisen, waarbij men de kans krijgt zich ook
van zijn goede kant laten zien, relatief humane straffen. En het ‘pedagogische’ (lees:
gedragsbeïnvloedende) schuilt daarbij niet in het ontkennen of toedekken van de
vergelding, maar in het expliciet maken ervan. Daarom is het juist vanuit pedagogisch
oogpunt wenselijk dat de zwaarte van de straf wordt gekoppeld aan de schuld en de
ernst van het delict.
In het voorstel tot herziening van het jeugdstrafrecht zou bovenstaande visie moeten
leiden tot een aantal wijzigingen. Dat er werk- en leerstraffen worden geïntroduceerd,
is op zichzelf een goede zaak, want zij zijn te beschouwen als een vorm van ‘straffend
helpen’. Met betrekking tot de door de rechter op te leggen alternatieve sancties en de
Kwartaalkursus zou ik een voorstel willen doen analoog aan hetgeen ik tien jaar
geleden opperde ten aanzien van de dienstverlening voor volwassenen (Bol, 1984).
Dit zou inhouden dat niet de alternatieve sancties in plaats van een hoofdstraf
worden opgelegd, maar omgekeerd dat zij zelf tot hoofdstraf worden, terwijl een
andere hoofdstraf subsidiair wordt geëist respectievelijk opgelegd voor het geval de
verdachte de werk- of leerstraf niet zou kunnen of willen ondergaan.B Aard en omvang
van de vervangende hoofdstraf zouden exact moeten zijn bepaald. Eerder zette ik
uiteen waarom ik geen voorstander ben van alternatieve afdoeningen in de opspo
ringsfase. Ik heb daarmee niet willen beweren dat verwijzing naar een vandalisme
project onmogelijk gemaakt zou moeten worden. Ik zou echter wensen dat dit soort
verwijzingen geheel aan de (jeugd-) ovj wordt overgelaten, en dat het voorgestelde
artikel 77e WvSr. komt te vervallen.

Dit ‘willen’ in verband met het verdragsrechtelijke verbod van dwangarbeid.
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De uitvoering van de ondertoezicht
stelling in de jaren negentig
Nicole Mertens
Op liet terrein van de voogdij en de gezinsvoogdij, de uitvoering van de maatregelen
van kinderbescherming van minderjarigen, is de laatste jaren het een en ander in
beweging. Het project ‘Vernieuwing Jeugdbescherming en Reclassering’ heeft onder
meer een herbezinning op de inhoud en de organisatorische vormgeving van de
jeugdbescherming in gang gezet. In het bijzonder is de maatregel van ondertoezicht
stelling (ots) aan ontwikkelingen onderhevig.
In dit artikel staan de recente ontwikkelingen in de jeugdbescherming centraal. Eerst
zal echter de maatregel van ots kort toegelicht worden.
De ots is een maatregel van kinderbescherming die door de kinderrechter uitge
sproken wordt. Het ouderlijk gezag wordt door deze maatregel beperkt. Een
medewerker van een gezinsvoogdij-instelling (ook wel gezinsvoogd genoemd) wordt
door de kinderrechter met de uitvoering van de ots belast. De gezinsvoogd kan
namens de rechter beslissingen nemen over de opvoeding van het kind. Dat gebeurt
zo mogelijk in samenwerking met de ouders, maar de gezinsvoogd kan ook tegen de
wil van ouders in beslissingen nemen. Het kiezen van een school, het bepalen van
regels thuis en het maken van afspraken voor de bezoekregeling zijn daar enkele
voorbeelden van. Dat de positie van de gezinsvoogd een precaire is en dat beslis
singen tegen de zin van de ouders tot fricties kan leiden tussen ouders en gezinsvoogd, hoeft geen betoog. De ots is erop gericht de pedagogische relatie tussen
ouders en kind te verbeteren dan wel te herstellen. Het kind kan thuis blijven wonen,
maar het kan ook uit huis geplaatst worden. De kinderrechter bepaalt de duur van de
ots en van de eventuele uithuisplaatsing voor ten hoogste een jaar, waarbij verlenging
mogelijk is.
Het wetsvoorstel tot herziening van de ots brengt een duidelijker scheiding aan
tussen rechtspraak en uitvoering van de ots. De rechtsprekende en uitvoerende taken
van de kinderrechter in het geval van ots worden gescheiden en de verantwoorde
lijkheid voor de uitvoering van deze maatregel wordt overgedragen aan de instel
lingen voor gezinsvoogdij. Voorts verplicht de Wet op de Jeugdhulpverlening de
uitvoerende gezinsvoogdij -instelling tot het opstellen van een hulpverleningsplan
binnen zes weken na de uitspraak van de ots. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de
casustiek in de gezinsvoogdij complexer is geworden, terwijl de case bad onver
anderd hoog blijft. De instellingen voor (gezins)voogdij staan met andere woorden
voor een zware taak in de komende jaren.
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Vernieuwing jeugdbescherming
Naar aanleiding van de TussenbaLans die het kabinet in februari 1991 heeft gepresen
teerd, is het project Heroriëntatie Jeugdbescherming & Reclassering gestart. In de
Tussenbalans is besloten een structurele besparing op de begroting van de directie
Jeugdbescherming en Reclassering te realiseren. Het project moet onder andere tot
een doelmatige en efficiënte invulling en Organisatie van de justitiële jeugdbe
scherming leiden met het vastgestelde budget. Het project dient een antwoord te
geven op de vraag op welke wijze financiering gevonden kan worden voor de beleids
maatregelen die zijn aangekondigd in de nota Justitiële Jeugdbescherming: met recht
in beweging. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op verbetering van
voorlichting, informatievoorziening en rechtszekerheid voor de burger, verbetering
van de organisatie van de instellingen voor (gezins)voogdij en van de kwaliteit van het
uitvoerende werk.
In het kader van de Grote Efficiency Operatie is de overheid erop gericht meer op
afstand te sturen en de eigen activiteiten tot kerntaken te beperken. In overeen
stemming met deze gedachte zullen ook binnen de directie Jeugdbescherming en
Reclassering beleid en uitvoering zo veel mogelijk gescheiden worden. De verant
woordelijkheid voor de uitvoering van taken wordt dan aan de uitvoerende instel
lingen overgedragen. De instellingen moeten dan wel zodanig ge(re)organiseerd
worden dat ze die verantwoordelijkheid ook kunnen realiseren. Allengs werd duidelijk
dat een aantal (gezins)voogdij-instellingen en raden voor de kinderbescherming te
klein is om verbeteringen op inhoudelijk, organisatorisch, personeel en financieel
vlak te realiseren, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van het werk.
Fusies bij de (gezins)voogdij-instellingen zijn momenteel volop in gang. Met de
schaalvergrotingsoperatie gaan de bijna veertig (gezins) voogdij -instellingen hoogst
waarschijnlijk op in veertien beheersorganisaties. Een vraag die men zich hierbij kan
stellen, is of de efficiencyverbetering die van deze operatie verwacht wordt, de instel
lingen in staat stelt om de genoemde beleidsmaatregelen behoorlijk te realiseren. Aan
de ene kant worden de financiële middelen beknot en vinden reorganisaties plaats,
aan de andere kant wordt van de instellingen verwacht dat ze zich kwalitatief beter
van hun taken kwijten. De eisen die aan de toch al zwaar belaste instellingen gesteld
worden, komen wel erg hoog te liggen.
Ook ten aanzien van de inhoud van het werk is er sprake van bezinning en aanzet tot
vernieuwing. In de sector van de (gezins)voogdij-instellingen worden activiteiten
ondernomen om de kwaliteit van het uitvoerende werk te verbeteren. In het kader
van het GIS-project (Gezins Informatie Systeem) zijn in 1992 kwaliteitsrichtlijnen
geformuleerd voor de begeleiding van cliënten in de (gezins)voogdij, de zogenaamde
Kwaliteitsstandaard (Hilferink Croonen, 1992). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op
minimumeisen inzake de kwaliteit van de jeugdbescherming. Het gaat om een opera-
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tionele beschrijving van de activiteiten die in de dagelijkse praktijk ondernomen
moeten worden om een minimumniveau van jeugdbescherming te realiseren. Bij het
formuleren van deze richtlijnen voor de gezinsvoogdij is uitgegaan van de situatie
waarin de verantwoordelijkheid van de ots bij de instelling berust. Een voorbeeld. In
de eerste fase van de uitvoering van de ots wordt een hulpverleningsplan, ook wel
begeleidingsplan genoemd, opgesteld. In dit plan wordt schriftelijk vastgelegd welke
doelstellingen de gezinsvoogd beoogt en hoe de gezinsvoogd deze doelen zal trachten
te bereiken. De activiteiten die nodig zijn om tot een hulpverleningsplan te komen
dat aan de minimale kwaliteitseisen voldoet, worden beschreven. In de eerste zes
weken van de ots zou de gezinsvoogd minimaal een keer per week contact moeten
hebben met de ouders en het kind. De informatie die de gezinsvoogd voor het
opstellen van het plan verzamelt, moet schriftelijk vastgelegd worden. De interne
verslaglegging dient besproken te worden door de uitvoerder (de gezinsvoogd) en de
praktijkbegeleider. In het hulpverleningsplan dient de begeleiding van ouders en kind
in concrete termen beschreven te worden: wat kunnen de ouders zelf en wat niet, wat
doet de gezinsvoogd om de pedagogische relatie te verbeteren, hoe vaak gaat de
gezinsvoogd naar het gezin? In een proefproject hebben medewerkers van acht
gezinsvoogdij-instellingen met de richtlijnen gewerkt. Een van de bevindingen van
deze proef was dat de voorgeschreven frequenties voor de contacten met de cliënten
niet haalbaar zijn door tijdgebrek bij de medewerkers. De kwaliteitsrichtlijnen
worden nu herijkt en vertaald in protocollen.
Het is een goede zaak om normen vast te stellen voor wat minimaal gedaan moet
worden om van kwaliteit in de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen te
kunnen spreken. Maar dan lijkt het mij ook redelijk om de instellingen ten minste in
de gelegenheid te stellen om aan de richtlijnen voor het verzekeren van een
minimumniveau te kunnen voldoen. Verlaging van de case bad zou de gezins
voogden de mogelijkheid bieden de minimale kwaliteitseisen in elke ots-zaak te reali
seren. Daarnaast is het wellicht zinvol om richtlijnen te formuleren voor de tij dsbe
steding in de loop van de uitvoering van de ots. Het is goed denkbaar dat de
activiteiten van de gezinsvoogd bij aanvang van de ots intensiever zijn dan bijvoor
beeld na een halfjaar. Afhankelijk van de fase waarin de uitvoering zich bevindt, zou
de tijdsbesteding per zaak gedifferentieerd kunnen worden.
Onder de noemer kwaliteitsverbetering zijn ook de initiatieven ter verbetering van de
diagnostiek en deskundigheidsbevordering te vermelden. Bij een aantal instellingen
wordt gebruik gemaakt van (verschillende) diagnostische instrumenten. Voorbeelden
zijn de Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie (vSPS) en het Pedagogisch
Signalerings Instrumentarium (P51). De instrumenten hebben verschillende
doeleinden en doelgroepen en stellen verschillende eisen aan de gebruiker van het
instrument. Het ontbreekt in de sector (gezins)voogdij nog aan een eenduidige visie
op de rol van de diagnostiek en het gebruik van diagnostische deskundigheid en
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instrumenten. Vanuit de instellingen zelf wordt gewaarschuwd voor (te) hoge
verwachtingen van diagnostiekverbetering als instrument van kwaliteitsverbetering,
wanneer deze niet aansluit bij de werkwijze van de medewerkers, veelal maatschap
pelijk werkers (Overduin, 1993). Recentelijk is er voor gepleit dat alle instellingen in
de justitiële jeugdbescherming hetzelfde oriëntatie- en interpretatiekader zouden
gebruiken (Rink e.a., 1994). Ik kom hier later nog op terug.
Wet Jeugdhulpverlening
Sinds 1januari1991 is de Wet op de Jeugdhulpverlening van kracht. Voor de gezins
voogdij-instellingen betekent dit onder meer dat er binnen zes weken na de uitspraak
van de ots een huipverleningsplan klaar moet zijn. Instellingen zijn doende met het
standaardiseren van schriftelijke verslagen, zoals het hulpverleningsplan en rappor
tages aan de kinderrechter. Rapportagecursussen zijn bedoeld om de kwaliteit van
interne en externe rapportages te verbeteren. Over de wenselijkheid en de
haalbaarheid van gestandaardiseerde en systematische rapportages zijn de meningen
onder gezinsvoogden sterk verdeeld. Sommigen zijn de mening toegedaan dat het
opstellen van een plan (te) veel tijd vergt en dat ze die tijd beter aan (contacten met)
hun clinten kunnen besteden. Anderen vinden dat een hulpverleningsplan nuttig en
zinvol is. Het zou de gezinsvoogd dwingen tot het (expliciet) formuleren van doelen,
activiteiten en middelen. Ten aanzien van de halfjaarlijkse rapportage over de
voortgang van de begeleiding aan de kinderrechter lopen de meningen eveneens
uiteen. Onder tijdsdruk geven sommige gezinsvoogden prioriteit aan het uitvoerende
werk, terwijl anderen de rapportageplicht juist aangrijpen om een stand van zaken op
te maken en zonodig onderdelen van het huipverleningsplan bij te stellen. De wette
lijke plicht tot het opstellen van een hulpverleningsplan in de eerste fase van een ots
laat mijns inziens weinig keuze over aan de uitvoerder van de maatregel. Het schrif
telijk vastgelegd huipverleningsplan evenals de voortgangsrapportages bieden
bovendien voor alle betrokkenen (gezinsvoogd, instelling, cliënten, kinderrechter)
houvast tijdens de uitvoering van de ots. Het systematiseren en standaardiseren van
voortgangsrapportages kan bijdragen tot het inzichtelijker maken van wat de gezinsvoogd ondernomen heeft om het plan uit te voeren en wat er bereikt is. Wanneer de
instellingen zelfde verantwoordelijkheid over de uitvoering en de daarmee gepaard
gaande beslissingen zullen dragen, is systematische en gestandaardiseerde verslag
legging over de Lopende zaken een instrument om toezicht te kunnen uitoefenen. De
besluitvorming wordt herkenbaar, waardoor ook (onafhankelijke) inspectie mogelijk
gemaakt wordt.
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Wetsvoorstel herziening ots
Er bestaat veel kritiek op de rol van de kinderrechter in het jeugdbeschermingsrecht.
De dubbele functie van de kinderrechter in het kader van de ots, namelijk recht
sprekend en leidinggevend, geeft aanleiding tot twijfels over de onpartijdigheid van
laatstgenoemde (Von Brucken fock, 1988). Het wetsvoorstel tot herziening van de ots
dat in februari 1994 aan de Tweede Kamer is aangeboden, brengt een duidelijkere
scheiding van bevoegdheden tussen de kinderrechter en de uitvoerende instelling
aan. De instelling is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de ots. De kinder
rechter spreekt de maatregel uit en neemt vervolgens alleen beslissingen wanneer
daarom verzocht wordt. Voor de instellingen betekent de bekleding van de leidingge
vende functie een verzwaring van hun taken. Uitoefening van de leiding over de ots
vereist meer deskundigheid (o.a. juridisch en beheersmatig) bij de instellingen. Maar
het betekent ook dat hun positie verandert: ‘De instelling verliest het afleggen van
verantwoording aan de kinderrechter, maar dient nu zelf verantwoording af te leggen
aan de ouders’ (Thomassen, 1993). Het wetsvoorstel geeft niet aan of de leidingge
vende en uitvoerende taak in de organisatiestructuur van de instellingen van elkaar te
onderscheiden moeten zijn. De Werkgroep Consequenties Taakoverheveling
Kinderrechter is van oordeel dat er binnen de Organisatie schotten aangebracht
moeten worden tussen het besluitvormende en het uitvoerende gezag (Werkgroep
Taakoverheveling, 1992). In het kader van het eerdergenoemde project Vernieuwing
Jeugdbescherming & Reclassering worden protocollen opgesteld om een zorgvuldige
besluitvorming te garanderen. Ik ben het met Vlaardingerbroek eens dat de leiding
over en de controle op de uitvoering van de ots in de eerste plaats tot de verantwoor
delijkheden van het bestuur en de directie van de gezinsvoogdij-instellingen zouden
moeten behoren (Vlaardingerbroek, 1991). Dus niet bij de individuele medewerkers
van de gezinsvoogdij-instelling die de ots uitvoeren. Naast de rechtsprekende kinder
rechter en de leidinggevende instelling dient er nog een extern controlerend orgaan
te zijn om de uitvoering van maatregelen onafhankelijk te kunnen toetsen. De
inspectie Jeugdhulpverlening vervult deze taak.
Casuïstiek
De populatie jeugdigen met een ots neemt sinds 1982 in aantal toe. In 1982 ging het
om 10.502 onder toezicht gestelde minderjarigen, in 1991 om 12.595 jeugdigen met
een ots. De gezinsvoogdij-instellingen worden bovendien geconfronteerd met een
populatie gezinnen met een ernstige problematiek en een uitgebreid hulpverlenings
verleden. Naast problemen in de opvoedingsrelatie (gezagsproblemen, slechte
verzorging, verwaarlozing, loyaliteitsproblemen) hebben gezinnen ook problemen op
tal van andere gebieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële moeilijkheden,
huisvestingsproblemen, psychische en relatieproblemen bij de ouders. Dat blijkt uit
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een onderzoek naar de achtergronden van de toepassing van kinderbeschermings
maatregelen (Mertens, 1993). Gezinnen met opvoedingsproblemen die in 1979 met de
Raad voor de kinderbescherming te maken kregen, zijn vergeleken met gezinnen die
in 1988 bij de raad terechtkwamen met problemen in de opvoeding.
Een voorbeeld van een gezin uit 1979. Het huwelijk van mevrouw en meneer
Schippers is mislukt. Er loopt een echtscheidingsprocedure. Op advies van de Raad
voor de kinderbescherming zijn de twee kinderen, een meisje van vijf en een meisje
van zeven, tijdens de procedure aan de moeder toegewezen. Moeder is overspannen.
De zorg voor de kinderen en de spanningen van de echtscheiding putten haar uit. Ze
krijgt hulp van het algemeen maatschappelijk werk (amw), maar ze onttrekt zich aan
de hulpverlening wanneer het haar uitkomt. De maatschappelijk werkster van het
amw wordt door moeder gebeld als de meisjes het huis op stelten zetten en moeder
de situatie niet in de hand heeft. Als de rust in huis is weergekeerd, hoeft moeder geen
hulp meer van anderen en wil ze met rust gelaten worden. Adviezen en opdrachten
van de hulpverleenster om moeders gezag over de kinderen te verbeteren legt ze
naast zich neer. Het amw ziet geen mogelijkheden meer tot een duurzame verbe
tering en schakelt de raad in. Tijdens het onderzoek van de raad ziet moeder zelf in
dat ze vooral haar oudste dochter niet in de hand heeft. Ze erkent dat ze de opvoeding
niet alleen aankan en ze gaat akkoord met een ots van beide kinderen.
De raad heeft in 1988 te maken met de familie De Strooper (ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zijn deze namen gefingeerd). Vader en moeder De Strooper
zijn uit elkaar. Vader zorgt voor het enige kind, een jongetje van drie jaar. Moeder
heeft een nieuwe vriend. De raad wordt gevraagd om een advies uit te brengen over
de definitieve toewijzing van het kind aan een van beide ouders. Vader en moeder
hebben elkaar in een tehuis leren kennen. Beiden hebben een instellingsverleden.
Vader wordt sterk benvloed door zijn familie, die hem tegen moeder en haar vriend
opjut. Hij stelt zich agressief tegen hen op en dreigt met zelfmoord als het kind aan
moeder wordt toevertrouwd. Vader houdt zich niet aan de afspraken van de bezoekre
geling met moeder. Hij heeft moeite met de verzorging en opvoeding van het kind.
Het consultatiebureau en de wijkverpleegkundige proberen vader bij te staan, maar
hij houdt iedereen buiten de deur. Moeder wil voor het kind zorgen, samen met haar
vriend. Moeder gebruikt veel alcohol. Ontwenningsbehandelingen zijn telkens
mislukt. De raad oordeelt dat het jongetje onder toezicht gesteld dient te worden. Hij
komt in de knel te zitten door de heftige strijd tussen zijn ouders. Tijdens de ots zou
het medisch opvoedkundig bureau een onderzoek kunnen uitvoeren naar de
mogelijkheden van beide ouders om voor hun kind te zorgen. Aan de hand van de
uitkomsten van dat onderzoek wil de raad vervolgens de rechtbank adviseren over de
definitieve toewijzing aan een van beide ouders.
In een onderzoek waarin drie vormen van jeugdhulpverlening vergeleken worden, is
vastgesteld dat onder de jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel in 1989
vaker sprake is van eerdere hulpverlening dan bij de jongeren die in hetzelfde jaar bij
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het Adviesbureau en de Riagg terecht zijn gekomen (Scholte, 1992). De
(gezins)voogdij-jongeren komen in dat onderzoek als meest problematisch naar
voren op praktisch alle onderzochte psychosociale gebieden (gedrags- en emotionele
problemen, gezondheidsproblemen en problemen in de persoonlijkheidsontwik
keling).
De vraag is of de gezinsvoogdij-instellingen wel voldoende toegerust zijn om de
veelzijdige problematiek van deze jongeren aan te pakken. Aanvulling van de
maatschappelijk-werkdiscipline met andere (gedragswetenschappelijke) disciplines,
het kiezen van (zo mogelijk dezelfde) diagnostische instrumenten bij alle gezins
voogdij-instellingen zou aan te bevelen zijn. Initiatieven tot kwaliteitsverbetering in
het uitvoerende werk hebben mijns inziens weinig zin als ze niet aansluiten bij het
bestaande vakmanschap in de gezinsvoogdij. De kennis, vaardigheden en werkwijzen
die bij de (in hoofdzaak maatschappelijk) werkers van de instellingen ontwikkeld zijn,
moeten geëxpliciteerd, geïnventariseerd en vervolgens overdraagbaar gemaakt
worden. Methodiekontwikkeling op basis van de, zij het nog impliciet aanwezige
deskundigheid in de eigen sector heeft het meeste kans op slagen.
En tot slot: als de gezinsvoogdij -instellingen de hoog gespannen verwachtingen van
een kwalitatief betere jeugdbescherming waar moeten maken, dan zal de overheid
daar ook voldoende middelen (verbreding van de deskundigheid en vermindering van
de case bad bij de uitvoerders van de maatregelen) tegenover behoren te stellen.
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Van kinderrechter naar gezinsvoogd

Een speciale positie voor de vrouw in
het vreemdelingen recht?
Ruud van den Bedem
Nïcolette Dijkhoif
Louella Doornhein
In haar voorwoord bij het rapport Turkse en Marokkaanse vrouwen in Utrecht, stelde
de toenmalige coördinerende wethouder voor het minderhedenbeleid van die
gemeente juist bij dit onderzoek bijzonder betrokken te zijn geweest: ‘Buitenlandse
vrouwen worden door haar vrouw-zijn en door haar buitenlander zijn dubbel achter
gesteld’.1
Aan de specifieke positie van buitenlandse vrouwen in deze dubbele achterstandspo
sitie is in het verleden vaker onderzoek gewijd. Daarbij werd meestal gebruik gemaakt
van kwalitatieve onderzoekmethoden, waarbij een beperkt aantal vrouwen hun
persoonlijke en unieke verhaal vertelden. De laatste jaren lijkt er echter een
verschuiving in het onderwerp van onderzoek plaats te vinden: van vrouw èn vreem
deling naar de vrouw als vreemdeling. Hiermee bedoelen wij dat op die terreinen van
onderzoek waarop voorheen voornamelijk de nationaliteit als onderscheidend
criterium werd gebruikt (bijvoorbeeld: welke groepen vreemdelingen maken gebruik
van welke voorzieningen), recentelijk ook wordt gekeken naar mogelijke verschillen
tussen mannen en vrouwen binnen de totale groep vreemdelingen of binnen speci
fieke groepen vreemdelingen. Hierbij kan gedacht worden aan het verkrijgen van een
verbljfstitel door vreemdelingen: krijgen vrouwen gemakkelijker of juist moeilijker
een verblijfstitel dan mannen of krijgen zij vaker dan mannen een andere verblijfs
titel. Ook kan worden gekeken naar de rechtspositie van vrouwen die niet de
Nederlandse nationaliteit hebben. Zowel op grond van nationaliteit als op grond van
geslacht kunnen immers verschillen bestaan, die cumuleren in een in dubbel opzicht
slechtere rechtspositie voor vrouwen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.2
Met dit soort van onderzoeksvragen kan door middel van kwantitatieve analyses, of in
ieder geval op enigszins objectieve wijze de positie van deze vrouwen worden bestu
deerd.
Ook voor de bestudering van het thema ‘vrouw en recht’, kan het analyseren van
feitelijke verschillen tussen vrouwen en mannen binnen de vreemdelingenpopulatie
een bijdrage leveren. In de visie van Goldschmidt en Holtmaat (193) kan het bestu
deren van verschillen tussen mannen en vrouwen op diverse maatschappelijke
Gemeente Utrecht, afdeling ROVU, 1984.
In de literatuurswdfe Altochtone vrouwen in Nederland, uitgevoerd in opdracht van deAdviescommissie
Onderzoek Minderheden (ACOM) komt dit onderwerp bijvoorbeeld nauwelijks aan de orde, bij gebrek aan studies
op dit terrein.
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terreinen inzicht bieden in feitelijke (machts)verschillen. Door het gelijkheidsbe
ginsel te bestuderen vanuit de vraag naar Juridische relevantie van verschil, in plaats
vanuit de premisse dat mannen en vrouwen gelijk zijn, kan naar gelijkheid worden
gestreefd. Dit komt erop neer dat als feitelijke verschillen bestaan, gedacht kan
worden aan het creëren van een formeel-juridische ongelijkheid om deze feitelijke
ongelijkheid op te heffen. Positieve actie om de arbeidsparticipatie van vrouwen te
vergroten is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Deze overwegingen vormen een aanleiding tot het opnieuw bekijken van door het
wonc in het recente verleden uitgevoerde onderzoeken. Deze onderzoeken zijn
weliswaar geen van alle gericht geweest op verschillen tussen mannen en vrouwen in
de vreemdelingenpopulatie, maar tezamen bieden zij op dit punt een schat aan infor
matie. Daarom zullen deze onderzoeken hier met andere ogen bekeken worden. We
kijken naar mogelijk significante verschillen tussen mannen en vrouwen. In dit artikel
zullen de resulaten hiervan worden weergegeven. Daarnaast zal worden gekeken naar
de resultaten van een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd.
Eerst zal per onderzoek een korte beschrijving van de aanleiding voor en de gebruikte
onderzoekmethode volgen. Ook zullen de belangrijkste conclusies van de desbe
treffende onderzoeken worden aangegeven. Vervolgens zal gekeken worden naar in
het oog springende verschillen tussen mannen en vrouwen in de onderzoeken. Waar
mogelijk zal worden ingegaan op markante overeenkomsten of verschillen tussen de
onderzoeken. Ter afsluiting zal worden ingegaan op de vraag of er zulke duidelijke
verschillen bestaan dat eventueel gepleit kan worden voor het creëren van een
formeel-juridische ongelijkheid teneinde een feitelijk meer gewenste situatie binnen
het vreemdelingenrecht te bereiken. Omdat het in dit artikel slechts gaat om een
verkenning van reeds bestaand onderzoek, zal dit artikel niet meer kunnen zijn dan
een mogelijke aanzet tot meer systematische studies op dit terrein.
Twee van de hier te bespreken onderzoeken hebben betrekking op gezinshereniging
en gezinsvorming. Het gaat daarbij om het naar Nederland halen van gezinsleden of
partners uit het buitenland. In het onderzoek Gezinsvorming door jonge migranten is
uitsluitend gekeken naar het naar Nederland laten komen van buitenlandse partners
door in Nederland wonende personen met een niet-Nederlandse nationaliteit
(Aalberts, 1985). In het onderzoek Gezinshereniging van Naborn (1992) is vooral
gekeken naar de verschillende varianten van gezinshereniging en -vorming. In dat
onderzoek zijn dan ook verzoeken om gezinshereniging door personen met de
Nederlandse nationaliteit betrokken. Het onderzoek Operationeel vreemdelingentoe
zicht in Nederland (Aalberts, 1989) vormt een onderdeel van een brede studie naar de
wijze waarop de politie het operationeel toezicht op vreemdelingen uitoefent
(Aalberts, 1990). Het rapport Motieven voor naturatisatie (Van den Bedem, 1993)
beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de motieven van niet-Nederlanders
om wel of niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. De laatste studie die in dit
artikel aan de orde komt, is ook een ‘motievenonderzoek’. In dit onderzoek wordt
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gekeken naar de motieven die asielzoekers hebben om juist naar Nederland te
komen. Over dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Doornhein en Dijkhoff, zal
eind 1994 een rapport verschijnen. De onderzoeken zullen hier worden aangehaald
als respectievelijk ‘gezinsvormingsonderzoek’, ‘gezinsherenigingsonderzoek’,
‘toezichtonderzoek’, ‘naturalisatie-onderzoek’ en ‘asielonderzoek’.
Gezinsvorming door jonge migranten
Aanleiding voor dit onderzoek was een maatregel die in oktober 1983 van kracht
werd. Deze maatregel hield in dat ook secundaire migranten met een vestigingsver
gunning voortaan een inkomen van minimaal f 1.447— de toenmalige bijstandsnorm
voor (echt)paren moesten hebben om een huwelijkspartner naar Nederland te laten
overkomen. Tot deze datum gold een versoepeld beleid voor houders van een vesti
gingsvergunning. Deze maatregel zou het doen overkomen van een partner door
jongeren onder de 23 jaar, die zelf in het kader van gezinshereniging naar Nederland
zijn gekomen, bemoeilijken of zelfs onmogelijk (moeten) maken. Het treffen van de
maatregel werd in belangrijke mate gestimuleerd door de verwachting van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP), dat de immigratie in het kader van gezinsvorming hoofd
zakelijk mannen zou betreffen. Deze mannen werd bij het betreden van de arbeids
markt een geringe kans toegeschreven om een baan te vinden (Tweede Kamer, 1983,
p. 10). Met het onderzoek werd beoogd de veranderingen in aard en omvang van
gezinsvorming van jongere migranten, als gevolg van deze maatregel, na te gaan. Uit
de aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (Mw) en de aanvragen voor
—

een verblijfsvergunning ingediend in de periode van oktober 1983 tot oktober 1984
zijn alle relevante verzoeken aangaande gezinsvorming van personen tussen de 15 en
30 jaar geanalyseerd. Dit waren verzoeken waarbij zowel de verzoeker als de partner
een niet-Nederlandse nationaliteit hadden. In totaal zijn 1.933 aanvragen tot gezinsvorming in het onderzoek betrokken.
Uit dit onderzoek blijkt dat verzoeken van secundaire migranten met een vestigings
vergunning vaker zijn afgewezen dan in het jaar véôr invoering van de maatregel.
Overigens had de invoering van een inkomenseis geen aantoonbaar effect op de aard
en de omvang van gezinsvereniging en -vorming. De verklaring daarvoor is dat het
aandeel van de gezinsvorming door secundaire migranten met een vestigingsver
gunning van de totale gezinsvereniging en -vorming gering is. Uit het onderzoek blijkt
voorts dat juist de voorspellingen ten aanzien van de binnenkomst van mannen veel
te hoog zijn (Aalb erts, 1985, p. 37). Van het verwachte aantal Turkse mannen bleek
slechts 24% daadwerkelijk in het kader van gezinsvorming naar Nederland te zijn
gekomen; voor Marokkaanse mannen bedroeg dat percentage 27%. Aan de andere
kant zijn juist Turkse en Marokkaanse vrouwen vaker naar Nederland gekomen dan
verwacht. Van het totaal aantal binnengekomen vreemdelingen bleek 80% vrouw te
zijn.
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Gezinshereniging, de overkomst van gezinsleden van migranten en
Nederlanders
Omdat gezinshereniging de meest voorkomende toelatingsgrond van migratie vormt,
maar er tot voor kort weinig bekend was over de omvang van gezinshereniging en de
verschillende varianten die hierbij kunnen worden onderscheiden, is het WODC
verzocht onderzoek te doen op dit terrein. Doel van dit onderzoek was het in kaart
brengen van de praktijk inzake gezinshereniging. De nadruk lag hierbij op de vraag
welke varianten van gezinshereniging voorkwamen en in welke verhoudingen. Bij zes
vreemdelingendiensten zijn gegevens verzameld over vreemdelingen die al in
Nederland woonden en in het kader van gezinshereniging een partner of een of meer
gezinsleden naar Nederland lieten komen. De steekproef is getrokken uit de groep
personen die zich tussen 1 september 1988 en 1 september 1989 bij deze vreemdelin
gendiensten hebben aangemeld. In totaal zijn gegevens uit 1.522 dossiers gebruikt.
Bij de analyses is uitgegaan van de gezinsleden bij wie in Nederland gezinshereniging
werd gevraagd. Zij kunnen anders dan in het gezinsvormingsonderzoek ook
personen met de Nederlandse nationaliteit zijn.
Uit dit onderzoek blijkt dat in 61% van de gevallen sprake is van gezinsvorming: men
voegt zich in Nederland bij een Nederlander of bij een secundaire migrant. Opvallend
is bovendien dat 34% van de in Nederland wonende verzoekers de Nederlandse natio
naliteit had, terwijl 84% van deze groep ook Nederlander van geboorte was. In het
kader van dit artikel is bovendien van belang dat het ook nu weer voornamelijk
vrouwen zijn die in het kader van gezinsvorming naar Nederland komen, terwijl
jongens in de meerderheid zijn waar het gaat om gezinshereniging met de ouders.
—

—

Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
Aanleiding voor dit onderzoek was een motie in de Tweede Kamer, waarin werd
gevraagd een onderzoek te verrichten naar de rol die huidskleur en etnische
kenmerken spelen bij het operationeel toezicht op vreemdelingen. Dit onderzoek is
uitgevoerd in het kader van een meer algemeen onderzoek naar de wijze waarop de
politie het operationeel toezicht op vreemdelingen uitoefent. Bij het onderzoek zijn
diverse onderzoekmethoden gebruikt. Zo zijn er interviews met vreemdelingen en
politiemensen gehouden en is een dossieronderzoek uitgevoerd. Daarnaast hebben
observaties plaatsgevonden. Voor dit artikel zal echter uitsluitend naar de gegevens
uit de dossiers worden gekeken. In dit kader zijn 1.285 dossiers bestudeerd van
vreemdelingen die met vreemdelingentoezicht in aanraking gekomen zijn in de jaren
1983, 1984 of 1985. Het dossieronderzoek is uitgevoerd in twee grote, drie middel
grote en acht kleinere gemeenten.
Uit de dossier-analyse blijkt dat de politie over het algemeen slechts in twee gevallen
tot operationeel vreemdelingentoezicht overgaat: surveillanten vragen slechts naar
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verblijfspapieren als zij op grond van het Wetboek van Strafvordering (WvSv.) de
bevoegdheid hebben iemand naar zijn of haar naam te vragen. Medewerkers van de
Vreemdelingendienst blijken pas actie te ondernemen als zij beschikken over gerichte
informatie omtrent illegaal verblijf van een of meer vreemdelingen. Bij het vreemde
lingentoezicht blijken de leeftijd, noch de sekse, noch het uiterlijk van de vreemde
lingen een rol van betekenis te spelen. Wel vermeldenswaard is dat van alle dossiers
14% betrekking heeft op een vrouw. Gaat het om politiecontacten, dan zijn vrouwen
dus ondervertegenwoordigd.
Motieven voor naturalisatie
In 1986 verzocht de ACOM om een onderzoek naar de motieven van vreemdelingen
om al dan niet te kiezen voor naturalisatie. Dit verzoek is uiteindelijk hij het WODC
terechtgekomen. De aanleiding voor de onderzoeksvraag was het achterblijven van
aantallen verzoeken om naturalisatie door sommige groepen vreemdelingen,
waaronder Turken en Marokkanen.
Dit onderzoek is het enige van de in dit artikel besproken onderzoeken waarbij sprake
is van een aselecte steekproef uit een bevolkingspopulatie. Om de onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden is er tussen oktober 1991 en februari 1992 een mondelinge
enquête gehouden onder respondenten afkomstig uit Turkije, Marokko, Kaapverdië
en Tunesië. In totaal zijn 604 enquêteformulieren in de analyses gebruikt. Twee
groepen zijn daarbij onderscheiden: een van personen die de Nederlandse nationa
liteit hebben, maar in een van de onderscheiden landen van herkomst zijn geboren
en één van personen die op grond van objectieve criteria in aanmerking zouden
komen voor naturalisatie minimaal vijf jaar in Nederland wonen en achttien jaar of
ouder zijn maar die toch uitsluitend de nationaliteit van het land van herkomst
hebben. De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van vijf gemeenten.
Uit dit onderzoek blijkt vooral (het ontbreken van) kennis omtrent de rechtspositie
van vreemdelingen en personen met de Nederlandse nationaliteit een rol te spelen in
de beslissing om wel of niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Daarbij blijkt
de keuze voor de Nederlandse nationaliteit vaak (mede) gebaseerd te zijn op pragma
tische overwegingen: het verkrijgen van een paspoort om zo gemakkelijker te kunnen
reizen. In vrijwel alle gevallen blijft men zich echter Turk, Marokkaan, Tunesiër of
Kaapverdiaan voelen, ook als men de Nederlandse nationaliteit heeft.
De verhouding tussen mannen en vrouwen die een naturalisatieverzoek indienen,
kan een aanvulling vormen op de tot nu toe bekende gegevens over naturalisatie.
Indien een (echt)paar gezamenlijk naturalisatieverzoeken indient, wordt dit als twee
zelfstandige naturalisatieverzoeken beschouwd. Uit het onderzoek blijkt echter dat de
beslissing tot naturalisatie veel vaker door mannen dan door vrouwen genomen
wordt. Van de mannen die de Nederlandse nationaliteit hebben, zegt 80% deze door
naturalisatie te hebben verkregen; van de vrouwen is dat slechts 50%. Vrouwen
—

—
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zeggen vaker met de ouders of een echtgenoot meegenaturaliseerd te zijn dan
mannen. Dit betekent echter geenszins, dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn in
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Van de vrouwen die ten tijde van het
interview niet de Nederlandse nationaliteit hadden, was 28% bezig met de naturalisa
tieprocedure of had weleens een verzoek ingediend, tegen 16% van de mannen.
Motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen
Aanleiding voor dit onderzoek was een vraag van de toenmalige directie
Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie. Vooronderstellingen die ten
grondslag liggen aan de maatregelen om migratie te beperken, zouden getoetst
moeten worden. Hiertoe worden de motieven van migranten om naar Nederland te
komen in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt verricht in samenwerking met het
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het NIDI voert dat deel
van het onderzoek uit waarin de motieven van sociale en economische migranten
worden nagetrokken. Het WODC werd verzocht het onderzoek naar de motieven van
asielzoekers om naar Nederland te komen, te verrichten. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden is een aselecte steekproef getrokken uit de asielverzoeken die in de
jaren 1983 tot en met 1992 zijn gedaan. Van deze verzoeken zijn de dossiers
opgevraagd en zijn gegevens uit deze dossiers verzameld. De dataverzameling is
vrijwel afgerond; tot nu toe zijn 1.146 dossiers geregistreerd. Omdat de dataverza
meling nog niet is afgerond en analyses over het totale gegevensbestand nog moeten
worden uitgevoerd, dragen de in dit artikel vermelde uitkomsten een voorlopig
karakter.
Omdat dit onderzoek momenteel wordt uitgevoerd, zijn de resultaten nog niet
bekend.
Nu wij zicht hebben op de aard van de verschillende onderzoeken, kunnen wij gaan
kijken naar een aantal facetten binnen deze onderzoeken, waarop vrouwen mogelijk
systematisch verschillen van mannen.
Vrouw en nationaliteit
Om te bezien of vrouwen een aparte plaats binnen vreemdelingenonderzoek zouden
moeten krijgen, kan in de eerste plaats worden gekeken naar de vraag of vrouwen
even vaak in de onderzoekspopulaties voorkomen als mannen. Indien vrouwen
immers stelselmatig onder- of oververtegenwoordigd zijn, zou daar een inhoudelijk
argument aan ten grondslag kunnen liggen. Verschillen tussen de beschreven onder
zoeken kunnen daarbij worden verwacht. Bij de dossieronderzoeken alle onder
zoeken behalve het naturalisatie-onderzoek is sprake van een steekproef uit een
groep personen die geconfronteerd zijn met een specifiek onderdeel van het vreem
—

—
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delingenrecht. In zekere mate geldt dit ook voor de groep genaturaliseerden in het
naturalisatie- onderzoek. Alleen bij de niet-genaturaliseerde respondenten uit dit
onderzoek is sprake van een aselect getrokken steekproef uit bevolkingsregisters. Dit
betekent dat als mannen en vrouwen evenredig zijn vertegenwoordigd in de vreemde
lingenpopulatie, dit terug te zien zou moeten zijn in de steekproef.
In het naturalisatie-onderzoek bedroeg het percentage vrouwen van wie enqliëtes in
de analyses werden gebruikt, 35. Onder personen van Turkse of Kaapverdiaanse
herkomst zijn vrouwen iets meer vertegenwoordigd, met 42% en 45%. Vooral bij
personen van Tunesische herkomst zijn de vrouwen ondervertegenwoordigd (16%).
Vooral in de onderzoeken waarvoor dossiers werden bestudeerd, blijken vrouwen
ondervertegenwoordigd. In het gezinsvormingsonderzoek was 18% van de verzoeken
afkomstig van vrouwen die in Nederland woonden en een partner lieten overkomen.
Daarbij blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen verzoeken die zijn gedaan
in een van de 18 grote gemeenten en verzoeken die in andere gemeenten zijn gedaan.
In de grote gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen 79% respectievelijk
21%, terwijl deze elders 88% respectievelijk 12% bedraagt. Voor Turken, Marokkanen
en overige nationaliteiten liggen de verhoudingen ongeveer gelijk aan deze totale
verhoudingen. Een uitzondering moet worden gemaakt voor EG-onderdanen: het
percentage vrouwen uit deze groep dat een partner naar Nederland over laat komen,
bedraagt slechts 7.
In het gezinsherenigingsonderzoek is 30% van de verzoeken gedaan door vrouwen.
Hierbij dient de aantekening te worden gemaakt dat, indien een kind herenigd wordt
bij twee in Nederland wonende ouders, dit meestal beschouwd wordt als een verzoek
van de man. Van personen met de niet-Nederlandse nationaliteit is 20% van de
verzoekers van het vrouwelijke geslacht, van personen met de Nederlandse nationa
liteit bedraagt dat percentage 49. Vooral het feit dat in dit onderzoek Nederlanders
betrokken zijn verklaart het grote aantal vrouwen.
Bij het totale aantal aanvragen voor gezinshereniging (bij relatie of als kind) zien we
dat Marokkaanse vrouwen relatief ondervertegenwoordigd zijn (15%) ten opzichte
van Turkse vrouwen en vrouwen met een andere nationaliteit (24%).
Indien wordt gekeken naar gezinsvorming door niet-Nederlandse vrouwen, dan is er
sprake van een toename van het aandeel dat vrouwen vormen binnen de groep die
een partner naar Nederland laat komen. In het gezinsvormingsonderzoek bedroeg dit
percentage 18, in het gezinsherenigingsonderzoek 29. De vraag blijft waardoor deze
stijging kan worden verklaard.
Van de 1.285 dossiers die in het kader van het toezichtonderzoek zijn bekeken, heeft
14% betrekking op vrouwen. In tegenstelling tot het gezinsvormingsonderzoek zien
we in dit onderzoek dat de vrouwen uit EG-landen oververtegenwoordigd zijn (18%)
ten opzichte van het gemiddelde percentage vrouwen in de steekproef, en Turkse
vrouwen juist ondervertegenwoordigd (8%). Van alle vrouwen zijn het dus vooral
vrouwen uit de EG die in aanraking komen met de politie.
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In het asielonderzoek ten slotte, blijkt dat 16% van de asielverzoeken afkomstig is van
alleenkomende vrouwen, 63% van alleenkomende mannen en 21% van gezinnen, al
dan niet met kinderen. Tussen de diverse nationaliteiten bestaan grote verschillen
tussen mannen en vrouwen. Zo komen uit Sri Lanka en Afrika zonder Ethiopië en
Somalië vooral mannen, respectievelijk 83% en 88%. Bij asielzoekers uit
Ethiopië / Somalië, Suriname en Irak/Iran zijn vrouwen juist oververtegenwoordigd,
respectievelijk 28%, 27% en 25%. Uit voormalig Joegoslavië komen vooral weinig
individuele mannen (36%). Uit de overige voormalige oostbloklanden en de overige
landen in het Midden-Oosten zonder Irak en Iran komen vooral veel gezinnen,
respectievelijk 41% en 34%. Uit Turkije zijn wat meer mannen en iets minder vrouwen
afkomstig (69% respectievelijk 11%). Uit de overige landen komen relatief weinig
vrouwen (7%).
—

—

—

—

Vrouw en leeftijd
In het gezinsvormingsonderzoek werd destijds een onderscheid gemaakt tussen
personen onder de 23 jaar en personen tussen de 23 en 29 jaar. De leeftijd van 23 jaar
was in dat onderzoek van belang, omdat men tot die leeftijd een minimumjeugdloon
ontvangt, hetgeen het voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste kan bemoeilijken.
Het maken van een onderscheid tussen personen onder en boven de 23 jaar blijkt
voor dit onderzoek, maar ook voor de andere onderzoeken, opmerkelijke verschillen
op te leveren.
In het naturalisatie-onderzoek zijn jonge vrouwen meer vertegenwoordigd dan
oudere. De groep respondenten onder de 23 jaar is echter tamelijk klein (8% van het
totaal aantal respondenten).
Ook in het gezinsvormingsonderzoek zijn vrouwen onder de 23 jaar méér vertegen
woordigd dan oudere vrouwen. Ten tijde van de beslissing op het verzoek bedraagt
het percentage vrouwelijke verzoekers onder de 23 jaar 24. Voor de aanvragers vanaf
23 jaar is dit slechts 12%. Dit kan mogelijk verklaard worden door de gemiddeld
jongere leeftijd waarop vrouwen trouwen.
In het gezinsherenigingsonderzoek is 64% van de verzoekers om gezinshereniging of
-vorming onder de 23 jaar vrouw. Het verschil met de oudere vrouwen is daarmee wel
heel opvallend: bij de verzoekers vanaf 23 jaar is slechts 25% vrouw. Ook hier zal een
rol spelen dat vrouwen jonger trouwen, waardoor hun aandeel in deze leeftijdsgroep
groter is. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de groep verzoekers om gezinsher
eniging of -vorming onder de 23 jaar relatief klein is.
Wat in het toezichtonderzoek met de eerdervermelde onderzoeken overeenstemt, is
het hogere percentage vrouwen in de leeftijdsgroep tot 23 jaar (22%) dat met vreem
delingentoezicht te maken krijgt in vergelijking met de oudere vrouwen (12%). Dit
resultaat komt wel weer overeen met die van criminologische onderzoeken waaruit
blijkt dat jongeren meer politiecontacten hebben dan ouderen.
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In al deze onderzoeken blijkt dat vrouwen onder de 23 jaar relatief meer vertegen
woordigd zijn dan oudere vrouwen. Het tegenovergestelde blijkt echter uit het asielonderzoek. Indien gekeken wordt naar alleenkomende asielzoekers, dan is 16% van
de asielzoekers onder de 23 jaar en 22% van de oudere asielzoekers vrouw. Nadere
analyse leert dat voor de asielzoekers een leeftijdsverdeling onder en boven de 30 jaar
meer onderscheidend werkt: van de alleenkomende asielzoekers onder de 30 jaar is
15% vrouw, van de asielzoekers boven de 30 jaar 31%.
Vrouw en verblijfstitel
Uit het naturalisatie-onderzoek blijkt dat vrouwen niet vaker over een andere
verblijfstitel beschikken dan mannen. Van de respondenten die niet de Nederlandse
nationaliteit hebben, heeft ruim 80% een vestigingsvergunning. Dit hoge percentage
voor alle vreemdelingen wordt het percentage dat een vestigingsvergunning heeft,
geschat op een kwart tot een derde kan worden verklaard uit het feit dat de vreem
delingen zijn geselecteerd op het criterium dat zij langer dan vijf jaar in Nederland
—

—

wonen.
Ook in het gezinsvormingsonderzoek blijkt geen verschil in verblijfstitels tussen
mannen en vrouwen. Opmerkelijk is dat in het gezinsherenigingsonderzoek wel een
verschil wordt gevonden: vrouwen blijken in dat onderzoek vaker een vergunning tot
verblijf te hebben, terwijl mannen vaker over een vestigingsvergunning beschikken.
In het toezichtonderzoek doet zich een interessante verblijfspositie voor, namelijk die
van ‘na-legaal’ verblijf. De term ‘na-legaal’ betekent dat men in Nederland verblijft na
het verstrijken van de vrije termijn of de duur van het visum, na het verstrijken van
een verblijfsvergunning of nadat deze vergunning is ingetrokken of nadat een asielverzoek is afgewezen. Terwijl de vrouwen 14% van de totale onderzoekspopulatie
uitmaken, vormen zij 19% van degenen die ‘na-legaal’ in ons land zijn. In deze
categorie zijn zij dus oververtegenwoordigd.
Bij het asielonderzoek is niet zozeer de vraag relevant welke verblijfstitel men heeft,
als wel de vraag of men een verblijfstitel krijgt, en zo ja, welke. Wanneer we onder de
loep nemen welke beslissing in eerste instantie door het ministerie van Justitie op het
asielverzoek is gegeven, dan zien we dat mannen vaker bij de beslissing in eerste
instantie geweigerd zijn dan vrouwen, respectievelijk 88% en 70%; mannen met een
gezin nemen hier een tussenpositie in (79%).
Op grond van de asielverzoeken waarop een beslissing is genomen, blijkt dat vrouwen
vaker de A-status krijgen dan mannen: van de mannelijke asielzoekers krijgt 5% een
A-status, van de vrouwen 16% en van de gezinnen 14%. Van de asielzoekers die in dit
onderzoek zijn betrokken, heeft 9% in eerste instantie de A-status gekregen. De asiel
zoekers die niet in eerste instantie zijn geweigerd en ook geen A-status hebben
gekregen, hebben in het overgrote deel van de gevallen een verblijfstitel op humani
taire gronden gekregen.
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Discussie
Uit de hierboven vermelde resultaten van door het WODC uitgevoerd onderzoek, blijkt
dat het in ieder geval zinvol is om bij het doen van onderzoek naar vreemdelingen
ook te kijken naar mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. In deze discussie
willen wij echter de vraag opwerpen, of eventuele verschiLlen tussen mannen en
vrouwen wetenswaardigheden zijn die verder geen theoretische verklaring behoeven,
of dat het hier handelt om fundamentele verschillen die een aparte positie voor
vrouwen in het vreemdelingenrecht bepleiten.
Als voorbeeld kan hier een reflectie dienen over de hypothese dat mannen gemakke
lijker dan vrouwen hun geluk elders zoeken, terwijl voor vrouwen de beslissing om
alle schepen achter zich te verbranden en te kiezen voor een onzekere toekomst in
een ander land moeilijker genomen wordt. In de hierboven beschreven onderzoeken
is daarvoor een aantal aanwijzingen te vinden. Van de dossiers die zijn bestudeerd in
het kader van het toezichtonderzoek, heeft slechts 14% betrekking op vrouwen. Van
deze vrouwen blijkt bovendien een meer dan proportioneel deel ‘na-legaal’ te zijn,
wat betekent dat zij wel een verblijfstitel in Nederland hebben gehad. Deze
waarneming ondersteunt dus de geformuleerde hypothese. Ook in het asielonderzoek
blijkt dat slechts 16% van de asielverzoeken afkomstig is van alleenkomende
vrouwen. Hier wordt de hypothese dat vrouwen niet snel een onzekere toekomst
kiezen, verder ondersteund door het feit dat alleenkomende vrouwen vaak boven de
30 zijn en het feit dat deze vrouwen vaker dan anderen een A-status krijgen.
Wat betekent dit voor de stelling dat vrouwen mogelijk een speciale positie binnen
het vreemdelingenrecht moeten krijgen? Momenteel is de asielprocedure voor
mannen en vrouwen gelijk. Door een toenemend aantal asîelzoekers, waaronder al
dan niet vermeend een groot aantal ‘economische vluchtelingen’ wordt veronder
steld, en een harmonisering van asielprocedures in een aantal Europese landen, die
eerder tot een strengere dan een soepeler procedure lijken te leiden, kan de vraag
worden opgeworpen of voor vrouwen niet een aparte procedure moet worden
gecreëerd. In deze procedure zouden vrouwen eerder het voordeel van de twijfel
moeten krijgen of eerder een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden. De
redenering is niet zo vreemd, als we ons bedenken dat ook minderjarigen onder zo’n
regiem vallen. Van deze ‘alleenkomende minderjarige asielzoekers’ wordt aange
nomen dat hun vlucht uit het land van herkomst veel ingrijpender is geweest dan
voor volwassen asielzoekers. Daarnaast zal het voor minderjarigen moeilijker zijn om
aan te tonen dat zij op basis van feiten en gebeurtenissen in het land van herkomst
recht hebben op een vluchtelingenstatus. Dezelfde redenering zou ook voor vrouwen
kunnen worden gevolgd. Er zijn aanwijzingen dat het vluchtverhaal vaak anders is
dan dat van mannen. Zo zouden vrouwen vaker een ondersteunende rol in het verzet
Over de asielprocedure voor minderjarige asielzoekers in Nederland en een aantal andere landen in Europa zal
binnenkort een WODC-rapport verschijnen.
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spelen. In het asielonderzoek melden vrouwen te hebben moeten vluchten, nadat zij
in een eerdere fase familieleden hebben helpen vluchten. Op basis van de hierboven
geformuleerde hypothese mag worden verondersteld dat deze vrouwen gegronde
redenen hadden om te vluchten. Door deze vrouwen in zo’n geval het voordeel van de
twijfel te geven, kan worden voorkomen dat zij aan een zelfde en onnodig zware
procedure worden onderworpen als mannelijke asielzoekers. Door in de asielpro
cedure onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen zou de individuele beoor
deling van asielzoekers, een cruciaal element in het beleid, beter tot zijn recht
kunnen komen.
Deze redenering verdient onzes inziens serieuze bestudering. Het WODC pleit er dan
ook voor om op korte termijn onderzoek te doen naar criteria die, naast het vluchtverhaal, in de beoordeling van een asielverzoek meespelen. Op deze wijze kan worden
nagegaan of asielverzoeken van vrouwen in de praktijk anders behandeld worden dan
die van mannen.
Ook op andere, in dit artikel aangestipte terreinen zouden onzes inziens meer inhou
delijke onderzoeken mogelijk zijn. Daarbij kan worden gedacht aan partnerkeuze
(bestaat er tussen mannen en vrouwen structureel verschil in de keuze voor een
partner uit het land van herkomst, of zijn de gevonden verschillen voornamelijk te
wijten aan een leeftijdseffect) en mogelijke verschillen in verblijfsstatus tussen
mannen en vrouwen: in het gezinsvormingsonderzoek werd geen verschil geconsta
teerd, terwijl in het gezinsherenigingsonderzoek mannen vaker over de sterkere vesti
gingsvergunning beschikten dan vrouwen, die vaker een verblijfsvergunning hadden.
Voor dit artikel, dat toch voornamelijk een oriënterend karakter heeft, zou het echter
te ver voeren om al deze verschillen aan een nadere analyse te onderwerpen.

4 Wetgeving

164

Literatuur
Aalberts, M.MJ.
Gezinsvorming doorjonge migranten

Goldschmidt, J.E, Hoitmaat, R.
Vrouw en recht Trendrapport DCEJSIEO

Den Haag, Staatsuitgeverij, 1985

Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en

Onderzoek en beleid nr. 60

Werkgelegenheid, 1993

Aalberis, M.M.J.
Operationeel vreemdelingentoezicht in

Naborn, EM.

Nederland

Gezinshereniging; de overkomst van gezins
leden van migranten en Nederlanders

Arnhem, Gouda Quint, 1989

Den Haag, Ministerie van Justitie, 1991

Onderzoek en beleid nr. 94

WODC nr. K20

Aalberts, M.MJ.

Tweede Kamer

Politie tussen discretie en discriminatie

Vergaderjaar 1982-1983, 1983, 16 102,

Arnhem, Gouda Quint, 1990

nrs. 20-21 (Minderhedennota)

Bedem, R.F.A. van den
Motieven voor naturalisatie
Arnhem, Gouda Quint, 1993
Onderzoek en beleid nr. 125

Daadwerkelijk gek en gevaarlijk?
De Kw en de BOPZ nader bekeken
Sjoerd Hoekstra
Half januari 1994 is, 23 jaar na de indiening van het wetsontwerp, de nieuwe wet
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van kracht geworden.
De BOPZ vervangt de uit 1884 stammende Krankzinnigenwet (Kw). In de BOPZ en de
Kw’ is geregeld hoe de maatschappij met psychisch gestoorde personen om moet
gaan. In een aantal gevallen is een gedwongen opneming in een psychiatrisch
ziekenhuis mogelijk. Voordat iemand gedwongen opgenomen kan worden, moet aan
een aantal criteria voldaan zijn. Zo moet de persoon gestoord zijn en een gevaar voor
zichzelf, anderen of de algemene veiligheid opleveren. Het is derhalve van belang om,
wanneer een gedwongen opneming gevraagd wordt, te bepalen welke gebeurtenissen
aan die vraag vooraf zijn gegaan. Dit artikel gaat, na een korte beschrijving van de
materie, in op het onderzoek naar de feitelijke gebeurtenissen die aanleiding zijn een
gedwongen opneming te overwegen. Het onderzoek wordt onderscheiden van het
‘toetsen’ van de gebeurtenissen aan de criteria van de wet. Na een kort overzicht van
hetgeen in de literatuur gevonden kan worden over de wijze waarop de verschiLlende
participanten het onderzoek verrichten, som ik acht problemen voor het onderzoek
door de rechter op. Tot slot presenteer ik een casus om het belang van de onder
zoeksfase voor de besluitvorming te onderstrepen.
De bepaling dat de nieuwe wet tussentijds geëvalueerd dient te worden (art. 71 BOPZ)
was voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) aanleiding
om het WODC in te schakelen voor het verrichten van onderzoek naar de externe
rechtspositie2 van de psychiatrische patiënt. Een onderzoek naar de gang van zaken
onder de Kw moet op termijn een evaluatie van de BOPZ mogelijk maken. Het
onderzoek naar de Kw geschiedt onder meer door middel van participerende obser
vatie. In 1993, het laatste jaar van de Kw, heb ik in twee regio’s meegelopen met
psychiaters van de acute diensten van de Regionale Instellingen voor Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg (Riagg). Zo heb ik 25 gedwongen opnemingen geobser
veerd, aanvullende interviews afgenomen en dossiers ingezien. Deze gegevens
vormen de grondslag voor dit artikel. Ondanks dat het artikel terugziet op de gang van
zaken onder de Kw, is het tevens van belang voor de huidige praktijk onder de BOPZ.

In feite vormen naast de Kw, ook het zogenaamde Wintenverparrest en de daaropvolgende jurisprudentie de
grondslag voor beslissingen over een gedwongen opneming onder het regiem van de Kw.
Onder externe rechtspositie versta ik de rechtspositie van een psychiatrisch patiënt die aanspraak maakt op de
status van gewoon burger.
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De oude en de nieuwe wet
De procedures
Zowel de BOPZ als de Kw kennen een gewone procedure, de rechterlijke machtiging
(RM), waarvoor de rechter verantwoordelijk is, en een spoedprocedure op last van de
burgemeester, de inbewaringstelling (ïbs). Deze ibs kan door de rechter worden
voortgezet voor een periode van maximaal drie weken (voortzetting van de ibs).
Jaarlijks vinden zo’n 3.500 gedwongen opnemingen plaats, waarvan 2.600 ibs’en en
900 RM’en.
De participanten

Ook wat betreft de participanten zijn de verschillen tussen de Kw en de BOPZ gering.
Er zijn drie sleutelfiguren bij een gedwongen opneming: de psychiater, de burge
meester en de rechter. Bij de ibs schrijft een psychiater een geneeskundige verklaring
uit en beslist de burgemeester over de ibs. De rechter beslist op vordering van de
officier van justitie (ovj) op basis van de genoemde verklaring en nieuwe informatie of
een voortzetting van de ibs noodzakelijk is. In geval van een RM dient een psychiater
een geneeskundige verklaring op te stellen en oordeelt de rechter of een machtiging
noodzakelijk is. Deze gang van zaken geldt zowel voor de Kw als voor de BOPZ.
De Kw en de BOPZ verschillen in de wijze waarop de rechter ingeschakeld wordt en de
vraag welke rechter bevoegd is de zaak in behandeling te nemen. De Kw kent de
beslissing op een vordering van de ovj, in welk geval de rechtbank bevoegd is, en de
beslissing op verzoek van familie, echtgenoot, voogd of curator, of de betrokkene zelf,
en dan is de kantonrechter bevoegd. Onder de BOPZ lopen alle procedures via het
openbaar ministerie. Verzoeken dienen te worden gedaan aan de ovj. De rechtbank
beslist op de vordering.
Niet alleen lopen onder de BOPZ alle zaken via de ovj, ook verwacht de BOPZ dat de ovj
inhoudelijke afwegingen maakt of een vordering al dan niet dient te worden
ingesteld. Onder de Kw blijkt de rol van de ovj beperkt (Smit en Boogaart, 1989, p. 38).
De criteria
Voordat het tot een gedwongen opneming komt, moet voldaan zijn aan een aantal in
de wet genoemde criteria. Kw en BOPZ verschillen in die zin dat de BOPZ meer criteria
geeft waaraan een gedwongen opneming moet voldoen.

De Kw kent de criteria geestelijke stoornis, gevaar en het causate verband tussen deze
beide. Het gevaarscriterium is daarbij relatief nieuw. In de jaren v6ér 1970 was een
opneming mogelijk wanneer dat in het belang van betrokkene zelf noodzakelijk en
wenselijk (art. 17 Kw) geacht werd. Sinds de wetswijziging van 1970, voor de ibs, en
een uitspraak van de Hoge Raad in 1982 (HR 16-4-1982, NJ 1983, nr. 33), voor de RM, is
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de Hoge Raad overgestapt van het bestwilcriterium op het gevaarscriterium.3
De Kw gaat ervan uit dat iemand pas gedwongen opgenomen kan worden wanneer
deze niet vrijwillig opgenomen wenst te worden. In de praktijk komt dat neer op wat
het ‘bezwaarscriterium’ heet.
Ontstaan in het tijdperk van individualisering en anti-psychiatrie, beoogt de BOPZ de
rechtspositie van de psychiatrische patiënt te versterken (Iunger-Tas, 1991). Zo voegt
de nieuwe Wet aan de criteria geestelijke stoornis en gevaar nog twee criteria toe:
betrokkene moet geen blijk geven van de nodige bereidheid vrijwillig te worden
opgenomen (bereidheidscriterium) en het gevaar moet niet door tussenkomst van
personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kunnen worden
afgewend (ultimimum -remediumcriterium). Beide criteria betekenen een vernauwing
van de mogelijkheden. Iemand tegen zijn wil opnemen zal dus moeilijker worden.
De criteria voor een ibs zijn zowel in de Kw als in de BOPZ enigszins aangepast aan het
spoedmatige karakter van de procedure: er dient sprake te zijn van een ernstig
vermoeden van krankzinnigheid en een onmiddellijk dreigend gevaar. De psychiater
krijgt zodoende enig respijt: de spoed waarmee een ibs moet plaatshebben, brengt
immers met zich mee dat er geen gelegenheid is om een uitgebreid onderzoek in te
stellen naar de stoornis. Het gevaar dient echter wel zo acuut te zijn dat een RM niet
kan worden afgewacht (art. 35b Kw / art. 20 BOPZ).
De wetgever heeft de invulling van de criteria grotendeels aan de praktijk overgelaten.
Het gevolg is dat er een levendige discussie ontstaan is over welke situatie wèl en
welke niet aan de criteria van de wet voldoet. Zo klaagt psychiater Kaasenbrood na
het doen van onderzoek over de onduidelijke situatie met betrekking tot de geestelijke
stoornis: ‘In de huidige wet wordt niet verder gedefinieerd wat onder krankzinnigheid
moet worden verstaan. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling wordt overge
laten aan de psychiater, die in de arresten van de Hoge Raad en andere uitspraken
van de Rechtbanken echter weinig houvast vindt voor de inhoud van het begrip in de
praktijk.’ Binnen de psychiatrie staat men niet op één lijn wat betreft de vraag welke
diagnoses tot krankzinnigheid kunnen worden gerekend. Alle door Kaasenbrood
gevraagde psychiaters waren het erover eens dat de ‘psychose’ onder het begrip
krankzinnigheid valt. Over andere diagnoses verschilde men van mening
(Kaasenbrood, 1989, p. 470). Staatssecretaris Simons verwijst bij de behandeling van
de wet BOPZ naar de jurisprudentie van de Hoge Raad wanneer gevraagd wordt naar
wat er precies onder gevaar kan worden verstaan: ‘Onder gevaar valt in de visie van de
Hoge Raad ook een gevaarlijke staat van zelfverwaarlozing, gevaar voor de lichame
lijke dan wel geestelijke gezondheid van de buren van de patiënt en het creëren van
chronisch explosieve situaties in de sociale omgeving waardoor verdergaand geweld
onafwendbaar lijkt’ (Handelingen Tweede Kamer, 22 oktober 1991; Eerste Kamer 11
Voor een goed begrip van deze criteria: het bestwilcriterium is ruimer dan het gevaarscriterium. Het omvat niet
alleen situaties waarin een persoon een gevaar voor zichzelf is, maar ook 5ituaties waarin dat gevaar niet of
nauwelijks aanwezig is.
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Figuur 1: Onderzoeken en toetsen
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270, nr. 156c). In opdracht van het ministerie van WVC heeft Van Ginneken van het
Nederlands Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid onderzoek gedaan naar de
grenzen van het gevaarscriterium. Een opneming om bestwil sluit hij uit, wanneer er
niet tevens sprake van gevaar is (Van Ginneken, 1993, p. 41). De Nationale Raad voor
de Volksgezondheid (1992, p. 50) meent dat het criterium ‘gevaar voor zichzelf nog
ruimte biedt voor een opneming op grond van een bestwilredenering, evenwel slechts
wanneer er sprake is van ‘een zeer ernstige situatie (van bijvoorbeeld zware zelfrer
waarlozing)’.
Over het criterium van de causaliteit wordt weinig gesproken. Het gaat om de eis dat
de geestesstoornis het gevaar doet veroorzaken. Van Ginneken meent zelfs dat het
een overbodig criterium is, omdat naar zijn indruk zelden of nooit getoetst wordt of
aan de eis van oorzakelijk verband is voldaan (Van Ginneken, 1993, p. 15).
Onderzoeken en toetsen
Wanneer een burgemeester, psychiater of rechter overweegt of een bepaalde persoon
gedwongen moet worden opgenomen, verzamelt hij eerst informatie over de zaak. Hij
‘onderzoekt’ de feitelijke toedracht die tot de crisis leidde. Nadat hij de gebeurte
nissen heeft gereconstrueerd, toetst hij de zo verworven ‘feitelijkheden’ aan de
criteria van de wet. Deze gedachtengang is schematisch weergegeven in figuur 1,
waarbij met 1 het onderzoek naar de feiten en met 2 de toetsing aan de wet wordt
aangeduid.
Over de onderzoeksfase wordt aanmerkelijk minder gesproken dan over de
toetsingsfase, maar het onderzoek is evenals de toetsing een component van de
besluitvorming over een gedwongen opneming, en daarom enige aandacht waard.
Het is in de eerste plaats van belang omdat een gebrekkig onderzoek naar de feiten
kan leiden tot een onterechte opneming. Het bestaan van een zogenaamde
‘verborgen agenda’ in de vorm van de ‘bestwilgedachte’ bij betrokken psychiaters,
rechters en advocaten kan bijvoorbeeld een rol spelen ondanks het feit dat dit
formeel geen criterium meer is.4 Van Ginneken (1993, p. 49) constateert dat ‘bestwil’
onuitroeibaar aanwezig blijft. Ook Smit en Boogaart (1989, p. 68) zien bestwil een
vooraanstaande rol spelen in de besluitvorming. Nu de rechtspraak de opneming ‘om
Janssen en Dnnker (1989, pp. 623-624) geven nog andere invullingen aan de ‘verborgen agenda’: sociale en
psychosnciale belangen van de cliënt, het belang van de familie van de cliënt, het belang van de openbare orde,
collegialiteit tussen hulpverleners, eigenbelangen van hulpverleners en het vermijden van negatieve publiciteit.
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bestwil’ in de toetsingsfase niet langer toestaat (HR 16-4-1982, NJ 1983, nr. 33), is het
zeer wel mogelijk dat men zijn beslissingsvrijheid zoekt in de onderzoeksfase. In een
sombere bui kun je je afvragen of het nauwkeurig definiren van de criteria wel aan de
praktijk is besteed. Janssen en Donker (1989, p. 630) concluderen, waar het om de
psychiatrische bijdrage gaat, dat ‘juridische criteria geen, of hooguit een onderge
schikte rol spelen’.
De hardnekkigheid waarmee het bestwilprincipe zich lijkt te handhaven, roept de
vraag op of de huidige criteria niet te beperkt zijn. Tijdens een onlangs gehouden
symposium (‘Gestoord of storend’, Ede, 20-1-1994) werd van diverse zijden,
waaronder (ex-)psychiatrische patiënten en familieleden, gewezen op ‘het recht van
gestoorde mensen op behandeling’, welke door de scherpgestelde criteria gesabo
teerd zou worden. Dit hoeft echter niet de enige reden te zijn waarom het in ernstige
situaties niet tot een opneming komt. Het kan ook zijn dat een opneming niet tot
stand komt vanwege een gebrek aan bruikbare informatie. Daarbij zijn we aangeland
bij de tweede reden waarom het belang is om aandacht aan de onderzoeksfase te
schenken: een opneming blijft uit door een gebrekkig onderzoek. Tijdens het boven
genoemde symposium pleitte politiewoordvoerder Klaas Wilting bijvoorbeeld voor
het stelselmatig rapporteren door de politie, opdat de beoordelende psychiater van
zoveel mogelijk informatie kan worden voorzien. De frustratie bij de politie is voorna
melijk gelegen in het feit dat zij dagelijks in de wijk geconfronteerd wordt met
storende/gestoorde mensen. De psychiater komt, wanneer de emmer overloopt,
‘even’ een beoordeling doen, en is, wanneer hij onvoldoende aanwijzingen heeft voor
een (gedwongen) opneming, weer snel vertrokken, politie, familie en buurtbewoners
met de situatie achterlatend. Het goed documenteren van de geschiedenis zou
volgens Wilting een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming.
Uit bovenstaande moge blijken dat een gebrekkig onderzoek zowel zou kunnen leiden
tot een opneming die niet aan de wettelijke vereisten voldoet, als tot het uitblijven
van een opneming in een situatie waar een opneming juist geïndiceerd is en aan de
wettelijke criteria voldoet.
De onderzoeksfase in de literatuur

Wat is er bekend over de wijze waarop de sleutelfiguren (psychiater, burgemeester en
rechter) onderzoek doen naar de achterliggende feiten? HoeveeL informatie is er
beschikbaar? Op welke wijze destilleren en construeren zij uit de dossiers, medede
lingen en waarnemingen hun beeld van de gebeurtenissen? Een speurtocht door de
literatuur leverde het volgende beeld.
Psychiatrie

Kaasenbrood, Janssen en Donker hebben door middel van participerende observatie
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31 ibsen onderzocht. Kaasenbrood (1989, p. 469) uit kritiek op de psychiatrische
diagnostiek: hij noemt haar betrouwbaarheid slecht’. Janssen en Donker hebben de
psychiatrische besluitvorming onder de loep genomen en zeggen niet objectief te
hebben kunnen vaststellen in hoeverre in de 31 onderzochte situaties gevaar
aanwezig was. De waardering van het gevaar is zeer persoons- en situatiegebonden.
Ze treffen in hun onderzoek de volgende ‘vormen van bias’ aan:
jumping to conciusions’;
selectief informatie zoeken;
negeren van informatie die de hypothese tegenspreekt;
associatie met een vroeger probleem door stereotypering;
het verabsoluteren van het belang van een eerdere opneming.
Janssen en Donker stellen dat ‘het zoeken van gevaarsargumenten dient ter legiti
matie van een dwangopneming die men op andere gronden nodig vindt. Bovendien
bleken psychiaters zelden het gevaar goed te onderzoeken: de precieze aard, de ernst
en de kans van het optreden van het onheil bleven veelal vaag’ (Janssen en Donker,
1989, pp. 622-623 en 629).
Psychiater Pols geeft aan dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is om een accurate
voorspelling te doen of er zich een gevaarlijke situatie zal voordoen. In zijn dissertatie
Mythe en Macht geeft hij aan dat gekken’ niet gevaarlijker zijn dan ‘normale mensen’
en dat, om 95 juiste voorspellingen te kunnen doen, een psychiater 5.000 onjuiste
voorspellingen doet. Deze 5.000 onjuiste voorspellingen leiden ook tot een dwangop
neming (Pols, 1984, p. 269).
Janssen en Donker (1989, p. 628) stellen dat de onvolledigheid en de onbetrouw
baarheid van de informatie (...) aanleiding geeft de beslissing te karakteriseren als een
beslissing onder onzekerheid’.
—

—

—

—

—

De burgemeester
Over het onderzoek door de burgemeester is weinig bekend. In het verleden hebben
de burgemeesters Nijpels (Breda) en Peper (Rotterdam) zich publiekelijk tegen deze
aan hun ambt verbonden bevoegdheid gekeerd, onder andere omdat ‘de burge
meester de aan hem toegedachte waarborgfunctie nauwelijks kan waarmaken’
(Hennekens, 1991, pp. 221 en 225).
De rechter
Van Ginneken (1993, p. 46) wijst erop dat voor de Kw-procedure de gewone bewijs
regels niet gelden. Advocaat-generaal Ten Kate geeft dit in zijn conclusies bij enkele
uitspraken van de Hoge Raad aan: ‘Voor de beslissing van de President van de
rechtbank is voldoende dat de feiten en omstandigheden die de grondslag van zijn
beslissing vormen, aanvankelijk genoegzaam zijn aangetoond. Het uitdrukkelijk
bewezen verklaren komt in deze procedure niet aan de orde’ (HR 2 1-12-1984, Nl 1985,
nr. 291, en HR 10-5-1985, NJ 1985, nr. 665).
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Over de wijze waarop het onderzoek door de rechter verloopt, is weinig bekend. Smit
en Boogaart (1989, pp. 68 en 80) concluderen na het observeren van twintig hoorzit
tingen in een arrondissement en het afnemen van interviews dat het voor rechters
moeilijk was het gevaarscriterium te toetsen, mede door het ontbreken van relevante
informatie.
Acht problemen voor het onderzoek door de rechter
Tijdens de observatieperiode van het WODC-onderzoek leek het onderzoek door de
rechter bemoeilijkt te worden door een aantal structurele problemen. Hieronder wil
ik deze problemen kort bespreken. De problemen doen zich vooral voor bij de meest
frequent voorkomende procedure, de voortzetting van de ibs.
Allereerst moet worden opgemerkt dat de rechter niet geschoold is op het terrein van
de psychiatrie. Dit blijft in zijn effect niet beperkt tot het beoordelen van de geestes
stoornis. Ook aan de beoordeling van het gevaar, de causaliteit, de bereidheid en een
alternatieve afwending zitten psychiatrische aspecten. Voornamelijk vanwege de
(on)berekenbaarheid van het gedrag van betrokkene.
Ten tweede valt de ietwat vreemde positie van de voortzetting van de ibs op. Waar
psychiaters zich afvragen of hun beslissing ‘bekrachtigd’ of ‘afgewezen’ wordt, toetst
de president van de rechtbank op basis van de actuele situatie: is er nog steeds sprake
van een situatie waarin een spoedopneming noodzakelijk is? Het medische en het
juridische perspectief laat zich hier duidelijk onderscheiden: wanneer de betrokkene
na enkele dagen opvang en behandeling weer enigszins opgekalefaterd is, ziet de
rechter geen reden de voortzetting van de ibs te gelasten en kan betrokkene de straat
op, ondanks dat er geen structurele veranderingen hebben plaatsgehad. Het hele
verhaal begint dan dikwijls van voor af aan. De noodsituatie is afgewend, aan
betrokkene is geen structurele hulp geboden, althans niet door de dwangopneming.
Dat is een bekend verhaal.5
Ten derde beschikt de rechter over weinig informatie. Slechts in één arrondissement
is het regel dat extra informatie aan de vordering wordt toegevoegd. Wel worden in elf
arrondissementen de oude dossiers toegevoegd, voor zover het bekende patiënten
betreft (Smit en Boogaart, 1989, p. 59). De vordering en de last van de burgemeester
bevatten geen inhoudelijke informatie. De geneeskundige verklaring vormt vaak het
uitgangspunt voor de rechterlijke beoordeling. De geneeskundige verklaring ziet
echter op een situatie uit het (nabije) verleden, en niet zelden is de situatie in de
tussentijd aanmerkelijk veranderd.” De geneeskundige verklaring kan daarom maar
beperkte waarde hebben voor de beoordeling van de actuele situatie.
°

Zie daarvoor bijvoorbeeld Oude bekenden van de psychiatrie van Judith wolf.
Dat hangt af van de tijdsperiode die ligt tussen de ibs en de hoorzitting. De Kw bepaalt dat de rechter zich
uitspreekt over de voortzetting binnen drie (werk)dagen na het ontvangen van de vordering van de ovj. De ovj
vordert uiterlijk de volgende dag, na ontvangst van de beschikking van de burgemeester (art. 35i Kw). De bepaling
dat de burgemeester ervoor zorg dient te dragen dat de ovj ‘onvenvijld in kennis gesteld wordt, gooit echter roet
in het eten. Het komt dikwijls voor dat de rechter langer dan een week op zich laat wachten.
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Ten vierde is uit onderzoek gebleken dat rechters kritiek hebben op de wijze waarop
de geneeskundige verklaring wordt ingevuld. Er zouden onvoldoende feiten en zelfs
onjuistheden in worden vermeld, terwijl de psychiater zich te veel achter vakjargon
zou verschuilen (Smit en Boogaart, 1989, p. 59).
Ten vijfde ontstaat het probleem om in te schatten hoe gestoord iemand is die onder
invloed van medicijnen al weer aardig opgeknapt kan zijn.
Ten zesde is het niet eenvoudig in te schatten hoe gevaarlijk een persoon is, als hij
netjes binnen de muren van een psychiatrisch ziekenhuis verblijft.
Ten zevende: wat te doen als de behandelende arts niet aanwezig is ter zitting? Dat is
geen zeldzaamheid, Op basis van welke gegevens dient de rechter dan te beslissen of
betrokkene op dat ogenblik gestoord en gevaarlijk is? Afwezigheid van de behande
lende arts betekent dat de rechter met een, zoals een rechter het uitdrukte, ‘blinde
vlek’ te maken krijgt.
Tot slot speelt de afwezigheid van de ovj een rol. Deze is wegens tijdgebrek vaak niet
aanwezig wanneer de voortzetting aan de orde is en vervult slechts een ‘brievenbus
functie’ (Smit en Boogaart, pp. 36-37). Dit heeft dikwijls tot gevolg dat de eventueel
aanwezige arts in de rol van ovj gedrongen wordt. Dat kan gevolgen hebben voor de
behandelrelatie tussen patiënt en arts. Het heeft daarnaast ook betekenis voor het
onderzoek door de rechter, een arts is immers geen ovj.
Het gevolg van de bemoeilijkende omstandigheden waaronder een rechter tot een
beslissing moet komen, kan zijn dat hij gedwongen wordt op ervaring of, zo men wil,
intuïtie, een beslissing te nemen. De rechter laat daarbij de ernst van de stoornis, de
ernst van het gevaar en de mate waarin betrokkene het aannemelijk weet te maken
dat hij vrijwillig wil blijven, door elkaar meespelen. De wijze waarop de rechter een
inschatting maakt van de feiten, is daarbij voor een buitenstaander nauwelijks helder
te noemen.
Een casus
In het navolgende bespreek ik een niet-exceptionele zaak waarin eerst een ibs
afgegeven wordt en later de fungerende president van de rechtbank zich uitspreekt
over de vordering tot voortzetting van de ibs. Zowel de ibs als de hoorzitting heb ik
kunnen observeren en nadien heb ik de psychiater en de rechter geïnterviewd over
het gebeurde. De betrokken persoon noem ik in deze beschrijving A.

Observatie van een ibs
In deze zaak gaat het om een man die zich op aandringen van de huisarts vrijwillig
heeft laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. De diagnose luidt: manisch.
Ook bij de Riagg is hij zo bekend. Een week nadat hij vrijwillig in het ziekenhuis
opgenomen is, vindt hij het genoeg en wil vertrekken. De behandelende arts trekt
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echter bij de acute dienst aan de bel en vraagt, even na kantoortijd, om een ibs
beoordeling. Een psychiater van de crisisdienst gaat erheen. Hij kent A en typeert hem
als een ruziezoeker en een drinker. ‘Hij mag niet zomaar weg.’ Op de afdeling aange
komen spreekt hij eerst met de arts-in-opleiding en een verpleegster die aangeven
bang te zijn dat er ‘iets zal gebeuren’ wanneer A het ziekenhuis zal verlaten. Ze
vertellen datA erg verward is, maar dat het gevaar moeilijker te beoordelen is. ‘Hij
zou kleine kinderen mee naar huis lokken’, voegen ze toe. ‘Maar is dat ook werkelijk
zo?’, vraagt de psychiater, ‘Dat weten we niet. Tja, echt gevaar wordt moeilijk.’
De psychiater besluit A te zien. In een kleine ruimte met enkele lage tafels en stoelen
wachten we de komst van A af. Deze stelt zich even later voor aan de onderzoeker met
een ‘als je (.1, dan sla ikje dood’.
Het onderzoek bestaat uit een gesprek waarin A de boventoon voert en de psychiater
nauwelijks aan het woord laat komen. Wanneer deze dit probeert, wordt hij door A
afgeblaft en beledigd. Betrokkene ontkent dat hij kleine kinderen mee naar huis
neemt. Na twintig minuten houdt de psychiater het voor gezien.
We gaan in het aanpalende kantoortje zitten. Daar zegt de verpleegster dat de
psychiater weer voor een moeilijke beslissing staat. Gevaar of niet? Kunnen we hem
naar huis laten gaan? ‘Het is een grensgeval’, aldus de psychiater, en hij vult alvast het
formulier in. ‘Zelfverwaarlozing geldt niet echt voor een ibs. Is er sprake van acuut
gevaar? Die wet knelt hier. Hij zal wel allerlei rare dingen tegen het lijf lopen.’ ‘De
huisarts vertelde dat hij laatst in elkaar is geslagen’, zegt de verpleegster. De
psychiater vertelt dat hij enige weken geleden met die huisarts bij A op bezoek is
geweest: ‘hij neemt zijn medicijnen al een maand niet meer De rechter moet het
...

maar beoordelen.’
Vervolgens neemt de psychiater contact op met de burgemeester. Die kan niet bereikt
worden. De loco-burgemeester is de plaatsvervanger. Hij zegt niets van de procedure
te weten en bovendien dat hij de papieren niet kan vinden. De psychiater zegt dat ‘de
ibs al geldt vanaf het moment waarop de aanvraag ingediend wordt bij de acute
dienst’. De loco-burgemeester en de psychiater komen overeen dat de psychiater de
geneeskundige verklaring bij de receptie van het ziekenhuis zal afgeven. Met geen
woord is er over de toestand van betrokkene gesproken, noch is zijn naam genoemd.
Het is inmiddels half zeven en iedereen wil graag naar huis.
Interview met de psychiater
Wanneer ik later de psychiater spreek zegt hij: ‘Ik heb zelf geconstateerd datA flink is
afgevallen en een verwaarloosde indruk maakt. Dat vind ik het belangrijkste.
Daarnaast heb ik van de Riagg en van de psychiater op het ziekenhuis gehoord dat hij
zich herhaaldelijk in conflictueuze situaties zou begeven. Ik weet niet meer of ik dat
in de verklaring heb gezet. Laten we het hopen.7 Ik heb wel genoteerd dat hij kleine

kinderen mee naar huis zou nemen

...

Dit blijkt niet in de verklaring te zijn opgenomen.

We weten het niet.’
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Commentaar
Over de informatie op basis waarvan de burgemeester beslist dat een opneming in dit
geval op zijn plaats is, kan ik kort zijn. De loco-burgemeester vraagt tijdens het
telefoongesprek met de psychiater niets over de toestand van betrokkene en de reden
waarom een ibs noodzakelijk is. Hij gaat akkoord met een administratieve affian
deling. De psychiater wordt daarmee de centrale persoon in deze zaak. Hij heeft als
bronnen van informatie, een Riagg-medewerker en de behandelende arts. Bovendien
kent hij de betrokkene van een eerder bezoek dat hij samen met de huisarts aflegde.
Over de stoornis heeft hij zich nauwelijks verder geïnformeerd. Hij kende de
betrokkene en de behandelende arts en het onderzoek bevestigde zijn beeld.
Voor de psychiater is de zelfverwaarlozing de hoofdreden om de ibs te organiseren.
Hij baseert zich daarbij voornamelijk op gegevens uit eigen waarneming. De man zou
sterk vermagerd zijn. Zelfverwaarlozing wordt in deze casus gebruikt aLs ‘een zo
onmiddelLijk dreigend gevaar dat een RM niet kan worden afgewacht’ (art. 35b Kw).
Het is de vraag of dat juist is.
Informatie dat betrokkene in conflicten verzeild kan raken, heeft hij van de
verpleegster, een Riagg-medewerker en van de behandelende arts. Het kan hem
bovendien niet ontgaan zijn hoe weinig inschikkelijk A zich tijdens het onderzoek
opstelde. Ondanks dat dit de voornaamste reden voor de aanvraag van de beoordeling
is geweest, heeft de psychiater dit niet op het formulier ingevuld.
Het gevaar voor kleine kinderen lijkt gezocht. In ieder geval heeft de psychiater geen
concrete informatie daarover en geeft hij aan niet te weten of dit daadwerkelijk het
geval is. Hij heeft het ‘rommelen met kinderen’ echter wel in zijn geneeskundige
verklaring opgenomen. Bij het nemen van de beslissing verschuift de psychiater de
verantwoordelijkheid voor een deel naar de rechter, die ‘het maar verder moet beoor
delen’.
Observatie van de voortzetting van de ibs
Een week later komt de fungerende president van de rechtbank om te beslissen op de
vordering tot voortzetting van de ibs. De voortzetting kan maximaal drie weken
duren.
In de ruime eetkamer van het psychiatrische ziekenhuis zijn de rechter, de griffier, de
betrokkene, zijn advocaat en de behandelende arts verzameld om, gezeten aan een
tafel, de hoorzitting te houden. A is behoorlijk opgeknapt en stelt zich (soms
overdreven) correct op, soms verward en een beetje sloom.
In het half uur dat de zitting zal duren vraagt de rechter betrokkene naar de zeifver
waarlozing en het rommelen met kinderen. A ontkent alles, zoals de rechter na
verloop van tijd opmerkt. Ook vraagt de rechter of A al eens eerder opgenomen is. A
zegt dat hij eerder vrijwillig opgenomen is geweest. Hij noemt het weggegooid geld.
Vervolgens krijgt de psychiater het woord. Deze vertelt dat er sprake was van een
ernstig manisch toestandsbeeld en een grote kans op ongelukken. Daarnaast noemt
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de arts het mogelijk rommelen met kinderen, vechtpartijen en tot slot zeifverwaar
lozing. Ze zegt datA ‘een andere man is geworden’, nu hij geregeld medicatie krijgt.
Eenmaal heeft hij onder dwang medicatie gekregen. De rechter vraagt dan of A nog
steeds manisch is. ‘Hij is hypomaan en nog steeds eufoor’, is het antwoord.
De rechter vraagt vervolgens of A niet vrijwillig wil blijven. Daar volgt niet meteen een
reactie op. De advocaat krijgt het woord. Hij vertelt dat hij gesprekken heeft gehad
met zijn cliënt, de behandelende arts, de huisarts en de zoon vanA. De advocaat wil
eerst op de geneeskundige verklaring afdingen: ‘Ik ben bij meneer op de kamer
geweest en dat ziet er allemaal erg verzorgd uit. Hij verzorgt zichzelf goed. De zoon
vertelde mij dat meneer van zichzelf laat profiteren door kinderen die om ijsjes
vragen. En die geeft hij dan. Hij zal nooit iets verkeerds doen. De zoon vroeg uitdruk
kelijk “Laten ze alstublieft een behandeling regelen op vaste medicatie”. Ik
concludeer dat er geen gevaar is voor derden en dat het gevaar voor zichzelf niet
bedreigend genoemd kan worden. Bovendien wil mijn cliënt vrijwillig blijven. De ibs
moet niet worden voortgezet. Zeker als meneer zijn erewoord geeft.’ Tijdens het
pleidooi van de advocaat begint A geluidloos te huilen, onderwijl zijn gezicht achter
zijn handen verbergend. Na afloop van het pleidooi schudden de advocaat en A elkaar
de hand.
Een vrijwillig verblijf wordt de inzet van de zitting. De rechter vraagt aan de arts of
een dergelijke afspraak met betrokkene te maken is. ‘Dat kan wel zoals hij nu is, maar
het is de vraag of dat zo blijft. Het gaat om de stabiliteit’, is haar terughoudende
antwoord. De rechter wendt zich tot A en vraagt hem rechtstreeks of er afspraken met
hem te maken zijn. Deze antwoordt bevestigend. De rechter wijst daarop de vordering
af.
Beschikking van de rechtbank
De schriftelijke beschikking van de President van de rechtbank is als volgt gemoti
veerd: ‘(...) onvoldoende is gebleken van een onmiddellijk dreigend gevaar’.
Interview met de rechter
De rechter geeft later aan dat alleen de geneeskundige verklaring enige inhoudelijke
informatie gaf, voorafgaande aan de zitting.
Wat de stoornis betreft, zegt de rechter niets anders te kunnen doen dan het volgen
van de geneeskundige verklaring. ‘Ik vraag daarbij de arts altijd naar het ziektebeeld.
Bovendien zag ik dat betrokkene in de war was, kwijlde en huilde (...), maar de arts zei
ook dat er sprake was van een andere man, een ander beeld.’
Over het rommelen met kinderen zegt de rechter: ‘Ik vond dit het meest in het oog
springende gevaar. (...) Ik weet niet hoe de feiten liggen. Als hij niet vrijwillig had
willen blijven, dan had ik zeker bij politie en buurtbewoners geïnformeerd naar de
ware toedracht van dit verhaal.’ De rechter vind daarnaast de zelfverwaarlozing niet
overduidelijk. Ook hiernaar zou hij hebben geïnformeerd, ware het niet dat
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betrokkene vrijwillig wilde blijven. Het gevaar voor conflicten was hem niet bekend.
Uitdrukkelijk geeft de rechter aan dat het feit dat betrokkene vrijwillig wilde blijven
doorslaggevend was voor de beslissing: ‘Ik vraag altijd aan de arts wat deze van het
voorstel van vrijwillig verblijf vindt. (...) Nu zag iedereen wel wat in een vrijwillig
verblijf. Bovendien was hij al een keer vrijwillig behandeld. En wanneer het weer fout
gaat, dan komt er een nieuwe ibs en dan zie ik hem wel weer en weet ik waaraan ik toe
ben.’ Ook de rechter relativeert zijn beslissing door te stellen dat een ander zich later
opnieuw over de situatie kan buigen (en een ibs af kan geven).
Commentaar
Wanneer we nu de aan de rechter aangeboden informatie aan een nader onderzoek
onderwerpen, dan zien we dat de rechter beschikt over een aantal, deels indirecte
bronnen:
de geneeskundige verklaring, de last van de burgemeester en de vordering van de
ovj;
de betrokkene zelf;
de behandelende arts en via deze de huisarts;
de advocaat en via deze de zoon van betrokkene.
Het bestaan van een stoornis wordt door alle bronnen bevestigd. Het gevaarvalt
uiteen in drie categorieën: rommelen met kleine kinderen, zelfverwaarlozing en
conflicten. Ter zitting komen alle categorieën aan de orde. De derde categorie wordt
door de behandelende arts genoemd, maar door de rechter genegeerd. De zeifver
waarlozing verwerpt de rechter, omdat hij deze niet overduidelijk vond. Blijft over het
rommelen met kinderen. Daar zegt de rechter niet van te weten hoe de feiten liggen.
Desondanks wordt de vordering afgewezen, omdat ‘onvoldoende gebleken is van een
onmiddellijk dreigend gevaar’. Frappant is dat rechter, psychiater en behandelaar
steeds een ander soort gevaar belangrijk vonden. De rechter vond de eerste het meest
opvallend en van de laatste was hij niet op de hoogte, omdat de geneeskundige
verklaring daarover niets vermeldde. De psychiater die de geneeskundige verklaring
heeft uitgeschreven, vond de zelfverwaarlozing het meest belangrijk. De behande
lende arts heeft de ibs aangevraagd uit angst dat betrokkene in conflictueuze situaties
zou belanden. Over de causaUteit wordt met geen woord gesproken.
Wellicht dat de formulering van de beschikking voortvloeit uit het feit dat de Kw, in
tegenstelling tot de BOPZ, niet het criterium ‘geen blijk van de nodige bereidheid
vrijwillig te worden opgenomen’ kent, terwijl de rechter anticipeerde op dit criterium
uit de nieuwe wet.
Maar hoe gaat de rechter om met de informatie over die bereidheid? Allereerst vraagt
hij of betrokkene reeds eerder opgenomen is geweest. Deze antwoordt dat hij eerder
vrijwillig is opgenomen, maar dat hij dat ‘weggegooid geld’ vond. De rechter negeert
deze afwijzende houding. Op de vraag of hij niet vrijwillig wil blijven, wordt aanvan
kelijk niet gereageerd. Wanneer de advocaat vervolgens mededeelt dat betrokkene
—

—

—

—
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vrijwillig wil blijven is de zaak snel rond. Het antwoord van de arts op de vraag van de
rechter of zij dit een werkbare situatie vindt, is twijfelend: ‘nu wel, straks misschien
niet’. De rechter stapt gemakkelijk over dit voorbehoud heen. De rechter maakt ook
geen gebruik van de informatie over hoe de ibs tot stand is gekomen. Immers, A was
een week eerder vrijwillig aanwezig, maar wilde weg. Uit de smeekbede van de zoon
(‘laten ze alstublieft een behandeling regelen op vaste medicatie’) en het feit datA
kort voor de zitting weigerde medicatie in te nemen (dwangmedicatie werd toege
diend), zou de rechter hebben kunnen afleiden dat een voortzetting van de
gedwongen opneming op zijn plaats was. De rechter heeft echter overwegend belang
gehecht aan de mededeling van betrokkene en zijn advocaat dat vrijwillig verblijf een
optie was en heeft A het voordeel van de twijfel gegund.
Observatie
Enkele dagen nadat de vordering tot voortzetting van de ibs is afgewezen, hangt de
buurman van A hij de Riagg aan de lijn. De buurman is ten einde raad: ‘Hij is niet meer
te houden’, Op de achtergrond is een schreeuwende man te horen. De Riagg
medewerker zegt A daarin te herkennen.
Samenvatting en conclusie
De BOPZ poogt de rechtspositie van de psychiatrische patiënt onder meer te
versterken door het toevoegen van twee criteria waaraan een gedwongen opneming
moet voldoen. Het is echter de vraag of de toevoeging van criteria en het geven van
een scherpere definitie van de bestaande criteria het gewenste effect sorteren.
Besluitvorming over een gedwongen opneming betekent, naast het toetsen aan de
criteria van de wet, het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een gebrekkig
onderzoek kan tot gevolg hebben dat een opneming gelast wordt waar deze niet op
zijn plaats is, maar ook dat een opneming uitblijft, terwijl aan alle wettelijke criteria is
voldaan. Het bestaan van een ‘verborgen agenda’ bijvoorbeeld, kan een reden zijn om
het onderzoek naar de feiten beperkt te houden. Het is mogelijk dat in de onder
zoeksfase hernieuwd een beslissingsvrijheid wordt gezocht en gevonden, nu de recht
spraak in de toetsingsfase steeds grotere beperkingen oplegt voor het gedwongen
opnemen van een persoon. Ook kan het zijn dat een opneming achterwege blijft door

een gebrek aan informatie, ondanks dat er voor velen sprake is van een situatie
waarin een opneming plaats dient te hebben.
In de literatuur is slechts beperkt aandacht gegeven aan de onderzoeksfase van de
besluitvorming. Bij het door de psychiatrie uitgevoerde onderzoek worden kantteke
ningen geplaatst. De door mij behandelde casus onderschrijft dit. Het heeft er alle
schijn van dat de psychiater uit de casus een onderzoek achterwege laat om een ibs te
kunnen rechtvaardigen die hij op andere dan de wettelijke gronden nodig vindt. Zijn
marginale onderzoek verschaft hem de nodige beslissingsvrijheid. Daarnaast schuift
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de psychiater de verantwoording af naar de rechter. In de literatuur is over de rol van
de burgemeester slechts bekend dat men zich afvraagt of de burgemeester zijn taak
naar behoren kan uitvoeren. De door mij ten tonele gevoerde loco-burgemeester
vraagt in het telefoongesprek met de psychiater niet naar de reden van de ibs noch
naar de toestand van de betrokkene. Hij gaat akkoord met een administratieve affian
deling. Over het onderzoek door de rechter is evenmin veel bekend. Uit mijn eigen
observaties leidt ik af dat de rechter bij de voortzetting van de ibs, de meest voorko
mende procedure, te kampen heeft met een aantal structurele problemen die een
goed onderzoek bemoeilijken. Voor de rechter uit de casus speelden de volgende
problemen een rol.
De rechter is niet geschoold op het terrein van de psychiatrie, hetgeen de beoor
deling bemoeilijkt.
De rechter beslist op basis van de actuele situatie, nadat betrokkene een week
lang opgenomen is geweest, dat betrokkene niet langer behoeft te worden vastge
houden. Het is evenwel de vraag of de situatie die aanleiding gaf tot de ibs,
veranderd is en dus of betrokkene niet weer in een zelfde crisissituatie terecht zal
komen.
De rechter beschikt over weinig informatie. Er werden geen oude dossiers of
andere informatie toegevoegd. De geneeskundige verklaring beschrijft een
situatie van een week terug. Vooral over de meest zware vorm van gevaar, het
gevaar voor anderen, is weinig bekend.
De geneeskundige verklaring is summier en onvolledig.
Het is moeilijk om het gevaar in te schatten bij een persoon die binnen de muren
van een ziekenhuis verblijft.
De ovj was niet ter zitting aanwezig.
Als gevolg van deze problemen bij het doen van onderzoek naar de achterliggende
feiten heeft de rechter een beslissing genomen met een tamelijk grote onzekerheids
marge. Hij geeft betrokkene het voordeel van de twijfel en relativeert het belang van
zijn beslissing door te stellen dat een ibs later altijd nog mogelijk is. Structureel is er
niets veranderd, betrokkene heeft enkele dagen (dwang)medicatie gehad en krijgt de
vrijheid te vertrekken. Die vrijheid grijpt hij met twee handen aan en het hele verhaal
kan weer van voor af aan beginnen.
—

—

—

—
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Het slachtoffer binnen het strafrecht
De rol van het WODC
Jo-Anne Wemmers
Pascal Servais
Twintig jaar geleden had het slachtoffer geen plaats binnen de strafrechtspleging.
Anno 1993 is slachtofferzorg door de minister van Justitie uitgeroepen tot een
‘kerntaak van justitie’ (Tweede Kamer, 1993). Hoe is het zo ver gekomen en welke rol
heeft beleidsonderzoek hierin gespeeld? In het volgende wordt de bijdrage van het
WODC aan de ontwikkeling van het slachtofferbeleid besproken. Alvorens het
onderzoek van het WODC te bespreken zal eerst de ontwikkeling van het slachtofferbeleid worden behandeld.
Het slachtofferbeleid
In 1974 spraken enkele leden van de Tweede Kamer hun bezorgdheid uit over het
stijgende aantal delicten en het dalende ophelderingspercentage. Zij maakten zich
zorgen over toenemende gevoelens van onrust onder de Nederlandse bevolking. Als
gevolg van deze discussie in de Tweede Kamer heeft het WODC onderzoek verricht
naar onrustgevoelens onder de Nederlandse bevolking (Cozijn en Van Dijk, 1976). In
dezelfde periode werd de eerste slachtofferenquête in Nederland door het WODC
uitgevoerd (Buikhuisen, 1975). Met de introductie van deze bevolkingsenquêtes werd
duidelijk dat de criminaliteitsproblematiek nog veel omvangrijker was dan tot nu toe
was aangenomen. Deze eerste onderzoeken voedden de toenemende bezorgdheid
van politici en de overheid over de groeiende criminaliteitsproblematiek. Hoewel
‘het beleid’ te informeren over de omvang van het
deze studies bedoeld
criminaliteitsvraagstuk, hebben zij een betekenisvolle rol gespeeld in de ontwikkeling
van het slachtofferbeleid.
In die tijd werden de politiestatistieken beschouwd als graadmeter voor de omvang
van criminaliteit (Fiselier, 1978). Nu is, naast de geregistreerde criminaliteit, de
landelijke slachtofferenquête een standaardmeetinstrument voor de omvang van de
waren om

criminaliteit in Nederland. De slachtofferenquête geeft ook inzicht in de delicten
waarvan de slachtoffers geen aangifte hebben gedaan. Deze delicten komen niet ter
kennis van de politie en zijn niet opgenomen in de politiestatistieken. Deze
onbekende delicten worden aangeduid als het ‘dark number’.
In de VS, waar de slachtofferenquête voor het eerst werd uitgevoerd, bleek dat zelfs bij
voorzichtige schattingen de werkelijke omvang van de criminaliteit tienmaal hoger
lag dan dat wat bij de politie bekend was (Geis, 1990). In die tijd was dit een verras
sende bevinding; niemand had gedacht dat zo veel criminaliteit niet bekend werd bij
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de politie. Indien een delict buiten de kennis van de politie blijft, kan er ook geen
strafrechtelijke reactie op volgen, waardoor de repressieve invloed van politie en
justitie op de criminaliteit verzwakt.
De gebrekkige coöperatie aangetoond door de slachtofferenquêtes, heeft er in de VS
toe geleid dat in het begin van de jaren zeventig een aantal slachtofferhulpprojecten
financiële ondersteuning van de ‘Law Enforcement Assistance Administration’ (LEAA)
kreeg. De LEAA, gehuisvest binnen het ministerie van Justitie, was opgericht als
onderdeel van President Johnsons ‘war on crime’. Dit programma beoogde een
complete sociale mobilisatie tegen de misdaad in de VS (Viano, 1987). De oorzaak van
de slechte samenwerking van slachtoffers werd gezocht in de slechte bejegening van
slachtoffers binnen het strafproces (Ziegenhagen, 1982).
Ook in Nederland hebben de bevindingen uit de slachtofferenquêtes er mede toe
geleid dat het slachtoffer de aandacht van beleidmakers trok. Weliswaar heeft dit niet
geleid tot het ontstaan van slachtofferhulp binnen de rechtspleging. Deze projecten
hebben in Nederland een andere ontwikkeling doorgemaakt. Echter, het
uitgangspunt dat de slechte bejegening van slachtoffers wel eens de oorzaak zou
kunnen zijn van een lage aangiftebereidheid, vormde een impuls voor bezinning over
de positie van het slachtoffer binnen het strafproces. Op grond hiervan zijn verschil
lende stappen ondernomen om de bejegening van slachtoffers door politie en justitie
te verbeteren. Zo stelt de Werkgroep Aangifte sexuele geweldsmisdrijven in haar
eindrapport (1981, p. 6): ‘(...) dat er reden is de aangiftebereidheid te bevorderen kan
worden geconcludeerd uit het hoge dark number (...)‘. Deze werkgroep was ingesteld
in 1979 door de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken met als taak
‘voorstellen te doen omtrent de inhoud van eenvormige richtlijnen met betrekking tot
het opnemen en behandelen van aangiften ter zake van jegens vrouwen gepleegde
zedenmisdrijven’. Op grond van een vergelijking van de CBS-gegevens over de geregi
streerde criminaliteit en de slachtofferenquêtes van het WODC, die als bijlage in het
rapport zijn opgenomen, concludeert de werkgroep dat de aangiftebereidheid voor
deze categorie delicten buitengewoon laag is. Door de bejegening van slachtoffers
van seksuele geweldmisdrjven te verbeteren verwacht de werkgroep dat de aangiftebereidheid van slachtoffers zal toenemen en conform haar taakstelling doet zij een
aantal aanbevelingen hieromtrent. In 1986 zijn de aanbevelingen van de werkgroep
verwerkt in een richtlijn voor politie voor het omgaan met slachtoffers van zeer
ernstige misdrijven (Richtlijn voor openbaar ministerie en politie, 1986).
De Werkgroep Aangifte sexuele geweldsmidrjven, was de eerste in een serie van drie
commissies die een belangrijke bijdrage leverde aan het verbeteren van de positie van
het slachtoffer in het strafproces en daarmee de ontwikkeling van een slachtoffer
beleid betreffende politiële en justitiële slachtofferzorg.
De tweede werkgroep, de Werkgroep justitieel beleid en slachtoffers, is in 1983 door
de minister van Justitie in het leven geroepen en stond onder voorzitterschap van
mr. F.A. Vaillant. Deze werkgroep de zogenaamde Werkgroep-Vaillant heeft in
—
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1985 haar eindrapport uitgebracht, waarin zij tot de conclusie komt dat er binnen het
huidige strafrecht veel meer voor slachtoffers zou kunnen worden gedaan. De
voorstellen van de Werkgroep-Vaillant zijn verwerkt in een richtlijn voor politie en
openbaar ministerie over het omgaan met slachtoffers van misdrijven. Daarmee werd
de zorg voor slachtoffers binnen de rechtspleging uitgebreid van slachtoffers van zeer
ernstige misdrijven tot alle slachtoffers van misdrijven (Richtlijn voor politie en
openbaar ministerie ten aanzien van uitbreiding slachtofferbeleid, 1987).
In 1985 werd een derde commissie door de minister van Justitie samengesteld, de
Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, onder voorzitter
schap van mr. C.A. Terwee-van Hilten. Deze commissie moest de positie van het
slachtoffer binnen het strafproces inventariseren. In het bijzonder werd de commissie
gevraagd om een studie te verrichten naar de mogelijkheden van een versoepeling
van de regeling van de voeging als beledigde partij en naar de eventuele invoering van
de schadevergoedingsstraf. In 1988 is het eindrapport van deze commissie
verschenen. De voorstellen van de Commissie-Terwee hebben tot nieuwe wetgeving
geleid, de zogenaamde Wet-Terwee. Samen met de invoering van deze nieuwe wet is
een nieuwe richtlijn ontworpen. Met deze richtlijn is de doelgroep uitgebreid tot
slachtoffers van zowel misdrijven als overtredingen. Zo is het slachtofferbeleid
langzamerhand uitgegroeid van zeer ernstige tot alle delicten.
Berustend op de bovengenoemde ontwikkelingen is in 1993 door het ministerie van
Justitie voor het eerst een zelfstandige nota over het slachtofferbeleid uitgebracht. Op
dat moment was het slachtofferbeleid de fase van beleidsaanzetten en lokale experi
menten ontgroeid. In dit beleidsplan, Het slachtoffer beter bedeeld, wordende drie
pijlers van het slachtofferbeleid beschreven: politiële en justitiële slachtofferzorg,
slachtofferhulp en het Schadefonds.
De wODC-onderzoeken
Op alle drie vernoemde beleidsterreinen heeft onderzoek van het WODC bij gedragen
aan het aanzetten tot beleid. In het volgende zullen deze onderzoeken worden
besproken.
Politiële en justitiële slachtofferzorg

Bij de beleidsontwikkeling rond de slachtofferzorg heeft het WODC voortdurend een
ondersteunende rol gespeeld. Zijn deskundigheid is tevens gebruikt ter advisering
van de bovengenoemde commissies en bij de invoering van de daaruit voortvloeiende
richtlijnen voor politie en openbaar ministerie. Het WODC heeft verschillende onder
zoeken verricht ter ondersteuning van het beleid. Zo is er evaluatie-onderzoek
verricht naar de uitvoering van de Richtljn-Vaillant, waaruit bleek dat deze niet
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optimaal verloopt (Van Andel, 1987; Van Hecke e.a., 1990). Daarnaast heeft het WODC
onderzoek verricht ten behoeve van de beleidsvoorbereiding: op verzoek van de
Commissie-Terwee is een dossieronderzoek uitgevoerd naar schadevergoeding
binnen het strafrecht (lunger en Van Hecke, 1988). Deze onderzoeken hebben
duidelijk gemaakt dat de richtlijn een nieuwe visie op de taak van politie en justitie
ten aanzien van slachtoffers eist en dat dit veranderingsproces langzaam verloopt. Zo
is gebleken dat weinig gebruik wordt gemaakt van de bestaande mogelijkheden tot
schadevergoeding binnen het strafproces. De beperkte aandacht voor het slachtoffer
binnen de rechtspleging maakte het onmogelijk om verantwoorde uitspraken te doen
over mogelijke gevolgen van de voorstellen van de Commissie-Terwee (Junger en Van
Hecke, 1986). De introductie van het slachtoffer binnen de rechtspleging betekent een
cultuuromslag van een dadergericht systeem naar een systeem waarin ook ruimte
voor de belangen van het slachtoffer is. Mede op grond van deze bevindingen is
besloten om bijzondere aandacht te besteden aan de invoering van de voorstellen van
deze commissie. De Wet- en de Richtlijn-Terwee zijn daarom gefaseerd ingevoerd.
Aansluitend op het beleid om schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven te
bevorderen zijn verschillende experimenten met schadevergoeding door het WODC
geëvalueerd (Zeilstra en Van Andel, 1989 en 1990; Van Hecke en Wemmers, 1992;
Wemmers en Van Hecke, 1992). Deze onderzoeken hebben aangetoond dat daders
vaak bereid zijn de schade van het slachtoffer te vergoeden en dat een schaderegeling
een positieve uitwerking kan hebben op het slachtoffer en zijn/haar vertrouwen in
politie en justitie. Op basis van de ‘goede resultaten’ die in deze experimenten zijn
geboekt, wordt in het beleidsplan Recht in Beweging dit beleid voortgezet (Ministerie
van Justitie, 1990). Ook in de beleidsnota Het slachtoffer beter bedeeld wordt naar
deze onderzoeken verwezen (Ministerie van Justitie, 1993).
Het schadefonds
Behalve politiële en justitiële slachtofferzorg is ook onderzoek gedaan naar het
Schadefonds Geweldsmisdrijven (Cozijn, 1984 en 1988) en naar slachtofferhulp
(Steinmetz, 1990). Toen het Schadefonds Geweldsmisdrijven in 1976 werd ingevoerd,
was reeds bij de parlementaire behandeling van de wet besloten dat dit fonds na
enige tijd op zijn werking zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is door het WODC
verricht. Hieruit bleek o.a. dat de lange duur van de procedure tot veel onvrede leidde
onder slachtoffers die een beroep op het fonds deden (Cozijn, 1984). Uit bevolkings
onderzoek eveneens verricht door het WODC bleek bovendien dat men de
voorwaarde van het fonds te beperkt vondt en dat men bereid was meer geld uit te
geven voor de uitbreiding van het fonds. Echter, men gaf ook aan schadevergoeding
van de dader te prefereren boven een vergoeding door de staat (Van Dijk, 1985).
Hierna zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over het functioneren van de Wet
voorlopige regeling schadefondsgeweldsmisdrijven en is aan de Commissie-Terwee
—
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gevraagd een advies uit de brengen over de vraag of deze wet moest worden
gewijzigd. Helaas mochten de voorstellen van de commissie niet meer geld kosten,
waardoor er weinig ruimte overbleef voor substantiële verbeteringen (Cozijn, 1988).
Echter, in overeenstemming met de voorkeur van benadeelden zijn met de
voorstellen van de Commissie-Terwee de mogelijkheden om binnen het strafproces
de schade op de dader te verhalen uitgebreid. De verbetering van het functioneren
van het fonds vormt nog steeds een aandachtspunt binnen het slachtofferbeleid
(Ministerie van Justitie, 1993).
Slachtofferhulp
Ook bij de ontwikkeling van slachtofferhulp in Nederland heeft het WODC een
bijdrage geleverd. Toen het ministerie van Justitie in 1980 besloot bij wijze van proef
voor een periode van twee jaar subsidie te verlenen aan drie slachtofferhulp
projecten, werd als bindende voorwaarde de eis gesteld dat deze geëvalueerd zouden
worden. De evaluatie moest antwoord geven op de vragen welk bereik de projecten
hebben en wat de bijdrage van slachtofferhulp is binnen het herstelproces van het
slachtoffer (Steinmetz en Van Andel, 1984; Steinmetz, 1990). Slachtofferhulp wordt
nog steeds door het ministerie van Justitie gesubsidieerd en voor de komende jaren is
extra geld uitgetrokken om het landelijke netwerk van bureaus te voltooien en de
infrastructuur van de Organisatie te versterken (Ministerie van Justitie, 1993).
Verschillende WODc-onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat aandacht voor het
slachtoffer een positief effect kan hebben op zowel de tevredenheid van het slacht
offer met politie en Justitie als zijn/haar vertrouwen in deze instanties (Steinmetz,
e.a., 1987; Cozijn, 1988; Zeilstra en Van Andel, 1989). Deze onderzoeken bieden
ondersteuning aan het uitgangspunt van het slachtofferbeleid dat dit het maatschap
pelijke draagvlak van de strafrechtelijke rechtshandhaving kan vergroten (Ministerie
van Justitie, 1993).
Lopend onderzoek
Voortbordurend op deze traditie’ speelt het WODC ook vandaag de dag een belang
rijke rol in het kader van het slachtofferbeleid. Zij voert namelijk een onderzoek uit
naar de effecten van de Wet- en de Richtlijn-Terwee onder slachtoffers van
misdrijven. Alvorens dit onderzoek te bespreken, zal eerst deze nieuwe regelgeving
nader worden toegelicht.
De Wet-Terwee heeft als doel de positie van slachtoffers te versterken binnen het
strafproces (Wetsvoorstel 21 345, 1989). Hoofdpunten van de wet zijn:
uitbreiding van de mogelijkheden tot civiele voeging;
invoering van de schadevergoedingsmaatregel;
—
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invoering van de nieuwe bijzondere voorwaarde ‘storting van een som geld in een
instelling die de belangen van slachtoffers behartigt’.
Tezamen met deze wet is een nieuwe slachtofferrichtlijn ontworpen, waarin de
mogelijkheden tot schadevergoeding véér de zittingsfase worden benadrukt. Deze
richtlijn komt grotendeels overeen met de bestaande richtlijn (Vaillant), zij het dat
deze nieuwe richtlijn de taken van politie en openbaar ministerie nog eens
aanscherpt. Behalve op schadevergoeding is de richtlijn gericht op informatiever
schaffing aan slachtoffers door de politie en het openbaar ministerie.
Zoals reeds is gesteld, een achteloze invoering van Terwee zou een sprong in het
duister zijn. Besloten is de nieuwe regelgeving gefaseerd in te voeren. Op april 1993 is
deze regelgeving in twee arrondissementen bij wijze van proef ingevoerd. Twee jaar
later, april 1995, zal de nieuwe regelgeving landelijk worden ingevoerd. Aan de
gefaseerde invoering van Terwee is een evaluatie-onderzoek gekoppeld.
Het evaluatie-onderzoek moet een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve
landelijke invoering van de Wet- en de Richtlijn-Terwee. Dankzij de gefaseerde
invoering van de wet kan gebruik worden gemaakt van een quasi-experimenteel
design, waarbij gegevens over de situatie vôôr en na de invoering van Terwee met
elkaar vergeleken kunnen worden.
De evaluatie is opgesplitst in vier deelonderzoeken. Twee hiervan hebben betrekking
op organisatorische gevolgen van de nieuwe regelgeving, namelijk op de werklast en
de invoeringsactiviteiten. Deze onderzoeken dienen inzicht te geven in de vraag
welke middelen de uitvoering vereist en op welke wijze deze moet worden toegepast
om de uitvoering van Terwee te optimaliseren. De andere twee onderzoeken richten
zich op de externe effecten, namelijk de effecten op slachtoffers en verdachten.
Van bijzonder belang voor het beleidsproces is het onderzoek onder slachtoffers. Zij
vormen immers de doelgroep van de Wet- en de Richtlijn-Terwee. Het slachtofferon
derzoek dient inzicht te geven in de gevolgen van deze nieuwe regelgeving. Verwacht
wordt dat door de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken, de
verhouding en de samenwerking tussen burgers en overheid zal verbeteren
(Wetsvoorstel 21 345, 1989). In het slachtofferonderzoek wordende beleidseffecten
beoordeeld aan de hand van deze beleidsdoeleinden. Hiermee wordt getracht de
effectiviteit van de Wet- en de Richtlijn-Terwee voor het voetlicht te brengen.
Daarnaast wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan de beleidsuitvoering
oftewel de implementatie door politie en justitie. De implementatie bepaalt immers
de reikwijdte van de eventuele gevolgen van deze maatregelen.
Hoewel evaluatie-onderzoek de laatste fase van het beleidsproces vormt, is het een
onontbeerlijk onderdeel hiervan. Op basis van de uitkomsten van deze studies zullen,
in overleg met de procureurs-generaal bij de gerechtshoven en met het ministerie van
Binnenlandse Zaken, voor zover het de politie betreft, nader besluiten worden
genomen over de voorzieningen die nodig zijn voor de invoering elders in het land.
Bovendien kan, aan de hand van de resultaten, het beleid worden bijgesteld en een
—
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nieuw beleid ten behoeve van slachtoffers worden ontwikkeld. Hiermee kan op een
deskundige wijze de benodigde cultuuromsiag verder worden bewerkstelligd binnen
de betrokken organisaties.
Nog belangrijker dan de hierboven geschetste organisatorische vraagstukken is het
inzicht dat het onderzoek geeft in de effecten van het beleid op de doelgroep. Een
belangrijke vooronderstelling van het slachtofferbeleid in het algemeen en de Wet
Terwee in het bijzonder is, zoals gezegd, dat aandacht voor de belangen van het
slachtoffer de verhouding tussen burgers en overheid zal verbeteren (Wetsvoorstel
21 345, 1989). Door deze verbetering in de verhouding tussen burgers en overheid zou
ook het gedrag van burgers kunnen worden beïnvloed, bijvoorbeeld door de aangiftebereidheid onder slachtoffers te vergroten (Wetsvoorstel 21 345, 1989). Vanuit deze
benadering zou een falend slachtofferbeleid de verhouding tussen burgers en
overheid verslechteren en vervreemding onder de bevolking bevorderen.
In het slachtofferonderzoek worden deze vooronderstellingen getoetst. Concreet
wordt het effect van de bejegening door politie en justitie op de waardering van
slachtoffers voor deze autoriteiten onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of de
bejegening van slachtoffers invloed heeft op hun normovertredend gedrag. Hoewel de
effecten van de Wet- en de Richtlijn-Terwee pas in de loop van dit jaar duidelijk
zullen worden, geven de eerste resultaten van het onderzoek aanwijzingen dat deze
vooronderstellingen juist zijn. Slachtoffers die bij het strafproces betrokken worden,
zijn vaker van mening dat de bejegening door het openbaar ministerie rechtvaardig is
geweest en deze oordelen hebben een gunstig effect op de waardering van autori
teiten en op het normconformerende gedrag van de betrokkenen. Onder slachtoffers
die vinden dat zij niet rechtvaardig zijn bejegend, is er een toename in hun (zeifge
rapporteerde) normovertredende gedrag (Wemmers, 1994).
Vanuit deze achtergrond is het belang van het slachtofferbeleid voor de samenleving
in het algemeen, en voor justitie in het bijzonder, overduidelijk. Dit onderzoek en de
voorgaande onderzoeken, hebben elk een steentje bijgedragen aan de ontwikkeling
van het slachtofferbeleid. Niet alleen de mogelijkheden en de onmogelijkheden, maar
ook de noodzaak van het slachtofferbeleid is door deze onderzoeken aan het licht
gebracht en daarmee de conclusie dat slachtofferzorg een kerntaak van justitie moet
zijn.
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Kantongerechtsappellen in civiele
zaken
Nelleke van der Werff
Bartheke Docter-Schamhardt
In het kader van de herziening van de rechterlijke organisatie in ons land wil de
regering de huidige kantongerechten en de rechtbanken integreren tot één gerecht
van eerste aanleg, de zogenaamde ‘rechtbank-nieuwe-stijl’. Daarmee staat de
wetgever onder meer voor de vraag hoe het hoger beroep bij deze wijziging van de
rechterlijke organisatie in de wet geregeld moet worden.
Om tot een goed gefundeerd wetsvoorstel te kunnen komen, bestaat bij het ministerie
van Justitie behoefte aan inzicht in het functioneren van het hoger beroep onder de
huidige wet, zowel in strafzaken als in civiele zaken. Om te beginnen zou men feite
lijke gegevens willen hebben over het aantal appelzaken bij de verschillende
gerechten en de aard van deze zaken, de gevolgen van het hoger beroep voor de
uitspraak, door wie hoger beroep is ingesteld en de mate waarin gebruik is gemaakt
van de mogelijkheid zaken in appel door een enkelvoudige kamer (runus) af te doen.
Daarnaast is men geïnteresseerd in opvattingen en ervaringen van leden van de
rechterlijke macht, de advocatuur en justitiabelen over de behandeling van appelzaken door een enkelvoudige kamer.
Op verzoek van het directoraat-generaal Wetgeving en het directoraat-generaal
Rechtspleging van het ministerie van Justitie is een onderzoek geëntameerd om de
benodigde gegevens boven tafel te krijgen.’ Het onderzoek is inmiddels in een verge
vorderd stadium. Vooruitlopend op de eindrapportage die dit jaar zal plaatsvinden,
worden in dit artikel2 enkele resultaten gepresenteerd over de kantongerechtsap
pellen in civiele zaken, dat wil zeggen de civiele zaken die in hoger beroep door de
rechtbanken zijn behandeld.
Opzet van het onderzoek
Voor het onderzoek is in de eerste plaats gebruik gemaakt van de gegevens die zijn
verzameld door het CBS en door de directie Ontwikkeling Rechtspleging (DOR) van het
ministerie van Justitie. Vervolgens zijn vier dossieronderzoeken verricht. Daarnaast
werd getracht via vraaggesprekken te achterhalen welke opvattingen onder de
‘procesdeelnemers’ leven over de afdoening van appelzaken door een enkelvoudige
kamer en welke ervaringen men daarmee heeft opgedaan.
ven behoeve van dit onderzoek heeft de minister van Justitie op 14augustus 1992 een begeleidingscommissie
ingesteld. voorzitter is mr. A. Wendels, president van het gerechtshof te Leeuwarden.
Een groot gedeelte van dit artikel is eerder verschenen als onderdeel van een artikel inTrema, april/mei 1994.
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In dit artikel worden alleen resultaten gepresenteerd van het statistische onderzoek
en de dossierstudie naar de civiele kantongerechtsappellen. Het dossieronderzoek
naar civiele kantongerechtsappellen is gebaseerd op de kantongerechtsappellen die
in het eerste halfjaar 1991 bij eindvonnis zijn afgedaan bij vijf rechtbanken.’ Het is
beperkt tot rolzaken. Van de 236 opgevraagde dossiers kwamen er 215 beschikbaar.
Deze steekproef mag volgens ons als representatief worden beschouwd voor alle
civiele rolzaken die in 1991 in ons land zijn afgedaan. Voor een verantwoording van
de steekproef wordt verwezen naar het (nog te verschijnen) eindrapport.
Resultaten
Aantal civiele zaken in hoger beroep bij de rechtbanken
Het aantal civiele zaken dat in hoger beroep door de rechtbanken wordt behandeld
(de ‘kantongerechtsappellen’), wordt door het CBS jaarlijks geteld. Het resultaat van
de jaren 1983 tot en met 1992 is weergegeven in tabel 1. Het blijkt dat het aantal in
hoger beroep uitgesproken eindvonnissen sinds 1984 schommelt rond de 1.200 zaken
per jaar. In 1992 bedroeg het aantal eindvonnissen 1.105.
Onder de zaken waarin een eindvonnis is gewezen, vallen ook de zogenaamde
‘oneigenlijke verzoekschriftprocedures’ in arbeids- en huurzaken. In hoger beroep
diende in die zaken een dagvaarding te worden uitgebracht. Uit ons dossieronderzoek
bleek dat 44% van de onderzochte appelzaken bij de kantonrechter met een verzoek
schrift waren ingeleid. Sinds 30 december 1991 is de verzoekschriftprocedure in dit
soort van zaken veranderd in een dagvaardingsprocedure. Deze verandering wordt
bij de appelzaken circa een jaar na de invoering van de nieuwe wet dat wil zeggen in
1993 eerst merkbaar. Over 1993 zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar.
Naast deze rolzaken zijn er de rekestzaken, die zowel in eerste aanleg (bij de kanton
rechter) als in hoger beroep (bij de rechtbank) bij verzoekschrift worden aangebracht.
Het betreft zaken wegens verhaal op grond van de Algemene Bijstandswet en zaken
wegens huur en verhuur van woonruimte ex artikel 1623 e.v. BW. Het aantal eindbe
schikkingen die in dit soort van zaken in hoger beroep door de rechtbank zijn
gewezen, is eveneens weergegeven in tabel 1. Sinds 1989 blijkt het jaarlijks om
ongeveer 500 rekestzaken te gaan.
—

—

Om een indruk te krijgen van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid van appel tegen uitspraken van de kantonrechter, zijn de in een jaar
door de rechtbanken afgedane appelzaken gerelateerd aan het aantal dat de kantonHet bettett de rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar en Arnhem. Bij de onderzochte zaken zitten
ook de ‘oneigenlijke verzoekschriftprocedores’. Door wet van 31 janoari 1991 tot wijziging van de civiele kanton
gerechtsprocedore (stb. 1991, 50) is de procedore voor deze zaken miv. 30december 1991 vervangen door een
dagvaardingsprocedore.
Zie voetnoot 3.
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Tabel 1: Het aantal door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele zaken, 1983
t/m 1992
jaar

eindvonnissen

eindbeschikkingent

[rolzaken)

(rekestzaken)

1983

915

193

1984

1.080

235

1985

1.198

204

1986

1.261

284

1987

1.176

327

1.184

367

1988
1989

1.141

506

1990

481

1991

1.088
1 2485*

1992

1.105

580

*

538

Verhaal Algemene Bijatandawet en huur en verhuur van woonruimte, excl. zaken betreffende het gezag over minderja
hgen.
De telling van het MvJ/DRO komt uit op 1.559 eindvonniaaen in 1991 en 1.167 in 1992.

Bron: CBS, Burgerlijke en adminiatratieve rechtapraak 1982 Um 1991; Kwartaalbericht rechtabeacherming an veiligheid to.a.
1993. nr. 2).

rechter had afgedaan in hetzelfde jaar. Het resultaat is voor de rolzaken weergegeven
in tabel 2.
Uit de tabel blijkt dat sinds 1984 in Circa 2% van de rolzaken die vatbaar waren voor
hoger beroep, daadwerkelijk appel is aangetekend. Voor 1992 kwam onze berekening
uit op 1,2%. Het kan zijn dat hier een vertekening is opgetreden doordat het aantal
vonnissen van de kantonrechter veel hoger is dan in voorgaande jaren door de
invoering van de nieuwe kantongerechtsprocedure, die pas een jaar later merkbaar
wordt bij de appelzaken. Door telkens een jaar te verspringen, zal het totaalbeeld
overigens nauwelijks veranderen.5
In tabel 3 is het aantal eindbeschikkingen van de rechtbanken in appel gerelateerd
aan het aantal eindbeschikkingen van de kantonrechter in rekestzaken in 1991. Het
appelpercentage in die zaken blijkt veel hoger te zijn dan in rolzaken: in zaken
wegens verhaal op grond van de Algemene Bijstandswet bedraagt het 4% en in
huurzaken 34%, tegen 1,5% in de rolzaken.
Om wat voor soort zaken het gaat bij de rol-appelzaken, komt hierna aan de orde.
Het totale aantal aangebrachte verzetzaken tegen veratekvonnissen van de kantonrechter in civiele rolzaken
bedroeg in de afgelopen jaren gemiddeld 1.600 1 cns, Burgerlijke en administratieve rechtspraak, 1988 e.v.). nat
komt neer op circa 1% van alle uitspraken van de kantonrechter in rolzaken en op circa 1,5% van de bij verstek
door de kantonrechter gewezen eindvonnissen. Uit het dossieronderzoek blijkt dat in 4% (=9) van de onderzochte
appelzaken verzet was gedaan tegen het vonnis van de kantonrechter.
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Tabel 2: Vergelijking van het aantal door de kantonrechters afgedane civiele zaken en
het aantal in hoger beroep door de rechtbanken afgedane civiele zaken,
eïndvonnissen in rolzaken, in de jaren 7983 t/m 7992
jaar

kantonrechters in eerste aanleg

rechtbanken in appel

totaal

waarvan vatbaar
voor h.b.*

totaal

1983

125.998

1984

126.268

60.609

1.080

[1,8%)

1985

128.401

60.348

1.198

[2,0%)

1.261

(2,0%J

915

1986

126.430

61.950

1987

122.904

61.452

1.176

(1,9%]

1988

132.855

63.770

1.184

(1,8%)

1989

140.588

64.670

1.141

(1,8%)

1990

151.640

68.238

1.088

C1,6%)

1991

158.400
169.800**

82.863

1.248

(1,5%)

92.201

1.105

tl,2%]

1992

Berekend op basis van aangebrachte zaken.
Inclusief 2.400 voorlopige voorzieningen.
Bron: CBS, Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid Um 1993, nr. 2.

Tabel 3: Vergelijking van het aantal door de kantonrechters afgedane zaken en het
aantal in hoger beroep door de rechtbanken afgedane zaken betreffende
verhaal Algemene Bijstandswet en huur en verhuur van woonruimte, eindbe
schikkingen/vonnissen (rekestzaken), 1997

verhaal Algemene Bijstandswet
huur en verhuur woonruimte ex art. 1623 e.v.

BW

kantonrechters

rechtbanken

in eerste aanleg

in appel

9.418

384 [ 4%)
154 (34%)

450

Bron: CBS, Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid. 1992, nr. 2.

Door wie wordt hoger beroep ingesteld?
Een van de onderzoeksvragen is door wie het hoger beroep is ingesteld. Het blijkt dat
het in 53% van de onderzochte zaken alleen de gedaagde is die hoger beroep heeft
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Tabel 4: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handels
zaken), naar aard van het rechtsterrein, eerste onderwerp van eis, eerste
halfjaar 1991 (steekproeO*
rechtsterrein

aantal

ve rb nte n i sse n recht
arbeidsrecht

92

43

huurrecht

65

30

onrechtmatige daad

12

6

overig verbintenissenrecht

44

20

2

1

215

100

overige rechtsterreinen
totaal
*

Eindvonnissen rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar, Arnhem, Utrecht en Leeuwarden.

aangetekend. In 46% van de gevallen nam alleen de eiser hiertoe liet initiatief. In 1%
van de zaken is door beide partijen appel ingesteld.
Wanneer hoger beroep is ingesteld, kan de geïntimeerde incidenteel appel instellen.
Evenals appel kan incidenteel appel alleen zijn gericht tegen een beslissing van de
lagere rechter (Hugenholtz, 1991, p. 112). Blijkens de conclusie van antwoord is in
17% (36) van de onderzochte zaken incidenteel appel ingesteld.
Aard van het rechtsterrein
Wat voor soort van zaken in appel zijn aan de rechtbank voorgelegd? In tabel 4 is de
aard van het rechtsterrein van de onderzochte zaken weergegeven.
Het blijkt dat de meeste appelzaken betrekking hebben op het arbeidsrecht (43%); in
de meeste gevallen betreft het (onder meer) een loonvordering. Op de tweede plaats
komen huurzaken. Uit een vergelijking met CBS-gegevens blijkt duidelijk dat arbeids
zaken onder de appelzaken veel sterker zijn vertegenwoordigd (43%) dan onder de
zaken die de kantonrechter in eerste aanleg behandelde

(6%).6

De hoogte van de geldvordering

Voorts is nagegaan wat de hoogte van de geldvordering was in de onderzochte appelzaken, zowel in conventie als in reconventie. Het resultaat is weergegeven in tabel 5.
Uit dit dossieronderzoek blijkt dat het in 4% (=9) van deze appelzaken ging om een
°

CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak, 1991, staat 1.
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Tabel 5: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele, contentieuze zaken,
naar hoogte van de geidvordering in eerste aanleg, eerste halfjaar 7991 (steek
proef)

t/m f 2.500
1 2.501 t/m f 5.000
f 5.001 tlm f 10.000

f 10.001 t/m f 50.000
meer dan f 50.000
geen
onbekend/niet te berekenen
totaal

in conventie

in reconventie

(n=2 1 5]

(n=2 15]

—

—

33

5

16

2

14

4

9

2

8

80

16

2

100

100

geidvordering van f 2.500 of minder. Zoals bekend, ligt de appeigrens in civiele zaken
momenteel bij f2.500 (art. 38 RO). In zes gevallen ging het om arbeids- of huurzaken,
waar deze appeigrens niet geldt (art. 39 RO). De overige drie zaken betroffen verbinte
nissen; in één ervan was sprake van een geldvordering in reconventie van meer dan
f 2.500, in de andere werd het appel niet ontvankelijk verklaard. Verder blijkt uit
tabel 5 dat de geldvordering in conventie in 33% van de gevallen tussen f 2.500 en
f 5.000 lag. In 9% van de zaken was sprake van een vordering van meer dan f 50.000.

Uitspraak in eerste aanleg (kantonrechter)
Uit het dossieronderzoek blijkt dat de eis in conventie in 28% van de zaken geheel is
toegewezen en in 33% gedeeltelijk. In 36% van de zaken is de eis in conventie geheel
afgewezen. In zaken over verbintenissen en in huurzaken blijkt de vordering vaker
geheel te zijn toegewezen dan in arbeidszaken (respectievelijk 39% en 36% tegen
18%).
Conclusie
Bij de integratie van kantongerechten en rechtbanken tot één gerecht van eerste
aanleg zullen de huidige kantongerechtsappellen worden overgeheveld naar de
gerechtshoven. Bij de civiele zaken gaat het om circa 1.200 rolzaken per jaar en circa
600 rekestzaken (alle ‘kantongerechtsappellen’), die naar de hoven zullen gaan.
Van de rolzaken heeft ruim 40% (circa 500 zaken) betrekking op arbeidsrecht en circa
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30% (circa 400 zaken) op huurzaken. Onder de zaken die thans aan de gerechtshoven

worden voorgelegd, komen arbeids- en huurzaken nauwelijks voor.
Indien men de appeigrens voortaan zou verleggen van f 2.500 naar f 5.000, dan zal
het aantal civiele rolzaken in appel ongeveer een derde lager worden, dus geen 1.200
maar 800 per jaar.
Bij de rechtbanken daalt het aantal te behandelen civiele zaken met dezelfde
aantallen.
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Paul id es
‘Piekert (een) rechter vijf tot zeven maanden over een vonnis? Neen, hij krijgt de
zaak pas onder ogen als deze na maanden rusten in de ambtelijke stapel boven
komt drijven. Het eigenlijke werk met de noodzakelijke administratieve en
rechterlijke controles vergt slechts twee â drie weken (...) En waarom neemt de
advocaat voor het maken van een conclusie van repliek twee tot drie maanden of
meer? Tegen de dag dat de zaak op de rol staat heeft de advocaat geen tijd hij
heeft nooit tijd en de rechter geeft hem keer op keer uitstel (...) Aangezien
advocaten en rechters allen boter op het hoofd hebben, is de gêne doorgaans te
groot om de ander, die aankondigt dan en dan een conclusie te nemen of vonnis
te wijzen, strikt aan zijn woord te houden. Het ene uitstel is het andere waard (...)
De rol de agenda waarin de loop van de civiele procedures wordt geadminis
treerd blijkt dan ook niet veel anders dan een ruilbeurs van uitstellen en vertra
gingen te zijn (...) Het is in feite én grote samenzwering van advocaten en
rechters. Ik was advocaat en nu rechter (...) Men stelt over en weer nauwelijks
eisen aan het tempo, maar wel onevenredig hoge eisen aan het geduld van de
—

—

—

—

—

—

—

—

cliënt.’ (Ingelse, 1993, pp. 166-167)
Het probleem: oneigenlijke stilstand
Bovenstaande is een uiterst eloquente en daarom hier ook uitvoerig geciteerde
verwoording van een uniek noch momentaan tekort van de Amsterdamse civiele
rechtscultuur. Eloquent, want afgezien van het aan de samenzweringsbeeldspraak zo
inherente ‘opzet’ aspect dat sociale wetenschappers eerder zullen begrijpen in
termen van niet-voorziene consequenties maakt de auteur de samenhang der
gedragingen onuitwisbaar duidelijk. Niet uniek en niet momentaan: de klachten over
de lange duur der procedures zijn van alle tijden en naar het zich laat aanzien van alle
plaatsen (Bosch-Boesjes, 1994). Wellicht is het nieuwe eraan dat de laatste jaren die
klacht ook vernomen wordt uit de mond van de betrokkenen zelf en dat zij zich er op
laten aanspreken. Thans wordt die duur onverantwoord lang genoemd.
Onverantwoord omdat het procedureverloop gekenmerkt wordt door ‘oneigenlijke
stiltes’: stiltes die niet hun oorzaak vinden in de zaak zelf (Kist, 1993, p. 158).
—

—

—

—

Hoe lang procedures duren? Statistieken die ons een beeld zouden kunnen geven van
de ontwikkeling op enige termijn en daarbij gedifferentieerd naar soorten rechts
pleging, ontbreken. Men zal zich moeten behelpen met enkele impressies om een
indruk te krijgen van de ernst van de klacht.
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Zo heet het dat partijen bij grote rechtbanken na het fourneren van de stukken soms
langer dan zes maanden moeten wachten op het vonnis (Lind, 1993, p. 169). Daarbij
blijft de periode dat de partijen conclusies aan het wisselen zijn nog buiten beeld.
Betrekt men die in de beschouwing, dan wordt het beeld nog somberder. Ingelse
berekent (waarschijnlijk uit de losse pols) dat ‘gemiddeld genomen een bodempro
cedure (...) zonder bewijsvoering naar schatting 1,5 jaar en met bewijsvoering al gauw
3 jaar vergt’ (Ingelse, 1993, p. 164)) Meer exact is het beeld dat Kist (1993, p. 158) op
basis van een steekproef van in 1992 op tegenspraak gewezen vonnissen presenteert.
Daaruit blijkt dat in 15% van de contentieuze zaken binnen één jaar een eerste vonnis
komt, dat 50% beëindigd wordt binnen twee jaar en dat voor 35% de termijn meer dan
twee jaar bedraagt.2 Een soortgelijke analyse van de afdoening van handelszaken door
de rechtbanken te Breda, Den Haag en Rotterdam anno 1983 liet zien dat binnen de
termijn van een jaar 66% werd afgedaan door vonnis. Eenzelfde analyse voor het jaar
1986 (met toevoeging van de rechtbanken te Alkmaar en Arnhem) resulteerde in een
nagenoeg gelijke score: 65% (Barendse-Hoornweg, 1992, p. 25).

Wat te doen: de procedure versnellen
Dat er wat aan gedaan moet worden, ook dat is een gedachte die bepaald niet nieuw
is. De brandende kwestie is natuurlijk: hoe? De eerder geciteerde bijdrage van Kist
biedt een interessant aanknopingspunt voor ons betoog omdat de auteur bij zijn
analyse van het verloop onderscheid maakt in de fases binnen de procedure: de fase
van de conchisiewisseling (de fase waarin de partijen verantwoordelijk zijn voor het
verloop) en de fase van vonnisgeving (waar de verantwoordelijkheid bij de rechtbank
ligt).
Wij concentreren ons hier op die tweede fase: de affiandelingsfase. Anders dan Kist
willen we die fase echter laten aanvangen op het moment van de eerste zitting,
eenvoudigweg omdat de conlusiewisseling niet per definitie een niet door de
rechtbank te beïnvloeden gegeven is. De vraag hoe de afdoening te versnellen, is
immers: welke middelen staan de rechtbank daartoe ten dienste, althans in principe?
Of en hoe men welk middel hanteert en met welk gevolg, dat is juist de zaak waar het
in dit artikel om draait.’
Uit de losse pols, want hij noteert dat de door hem becijferde 33 maanden een gemiddelde is; ‘dus in de helft van
de procedures gaat het nog gemoedelijker’, waarbij hij een rekenkundig gemiddelde verwart met een mediaan.
Wanneer echter een betrekkelijk klein aantal procedures een zeer lange duur heeft, kan het zeer wel zijn dat er
meer dan 50% van de procedures (aanmerkelijk) sneller gaat. Het is daarom verstandiger en meerzeggend om bij
vergelijking van snelheden te kijken naar de hoeveelheid zaken afgedaan binnen bepaalde termijnen.
Het betreft hier een onderzoek van ongeveer 10% van dein 1992 op tegenspraak gewezen vonnissen. Terecht
beperkt de auteur zich tot de contradictoire zaken, immers het in beschouwing betrekken van de verstekken doet
een geflatteerd beeld ontstaan.
Daarmee is niet anders gezegd dan dat de hier behandelde versnellingsvraag een beperkte is; namelijk gezien
vanuit het tijdsperspectief dat de term ‘procedure’ heeft voor de rechtbank. Het perspectief van de justitiabelen is
anders, want het is breder; het bevat ook de fase voorafgaand aan de hier behandelde (vorderingsfase) en de
nadien volgende (de executie).
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De rechtbankbemoeienis kan in abstracto sprekend langs twee verschillende
wegen bekort worden. Enerzijds is er de weg van de verbetering van de interne
efficiëntie (verbetering van de interne werkverdeling, verhoging van de administra
tieve afdoeningssnelheid), anderzijds is er de mogelijkheid om verandering in de
toelevering van de werklast (door justitiabelen en hun professionele zaakwaar
nemers) te bewerkstelligen zodat overige omstandigheden gelijkhoudend de eigen
taak sneller kan worden volbracht. Welke mogelijkheden in welke mate gebruikt
worden door de rechtbank is affiankelijk van de mate waarin versnelling een aantrek
kelijk doel is om te realiseren en de mate waarin de daartoe relevante omstandig
—

—

—

—

heden gewijzigd kunnen worden.
Een poging: de NKP-wet

De op 30 december 1991 in werking getreden Wet Wijziging van de civiele kantonge
rechtsprocedure (Wet van 31januari1991, Stb. 50) valt te beschouwen als een pakket
aan nieuwe (of vernieuwde) instrumenten, waarmee een onderdeel van de recht
spraak haar voordeel zou kunnen doen waar het de bestrijding van het gesignaleerde
euvel betreft.4
Op grond van recent door ons verricht onderzoek ter evaluatie valt na te gaan in
hoeverre er resultaat geboekt is. In dat kader zijn gesprekken gevoerd met kanton
rechters, advocaten en deurwaarders (te Amsterdam, Brielle, Groenlo, Groningen,
Terneuzen en Tilburg); daarnaast zijn de dossiers van 2794 dagvaardingszaken
(aangebracht in de periode april/mei 1992) bestudeerd.
De NKP-wet, zoals de wet gemakshalve in het veld wordt aangeduid, heeft een
drieledige doelstelling. Ten eerste diende de procedure om de rechter te bereiken
vereenvoudigd te worden. Ten tweede was het wenselijk dat allerhande verschillende
procedures, voor zover mogelijk, geharmoniseerd werden. En ten derde moest de
afdoening versneld worden.
Om dat laatste te bereiken werden tweeërlei wijzigingen in het burgerlijk procesrecht
aangebracht. Er werd een vernieuwde regeling inzake de vordering van voorlopige
voorzieningen ingevoerd. In spoedeisende gevallen kunnen nu voorlopige voorzie
ningen bij de kantonrechter worden gevorderd voordat de hoofdzaak aanhangig is
gemaakt (art. 116 WvRv.). Voorheen kon dit slechts bij de kantonrechter nadat de
hoofdzaak bij de kantonrechter aanhangig was gemaakt of anders in kort geding bij
de president van de arrondissementsrechtbank.5 Deze vernieuwing wordt doorgaans
Het daartoe strekkende voorstel was in mei 1987 bij de Tweede Kamer ingediend. Aan deze toch al niet snelle
afdoening is ook nog eens een bijzonder lange parlementaire geschiedenis vooraf gegaan. Ons onderzoeksverslag
gaat daarop uitgebreid in.
Ook indiende kantonrechter over de hoofdzaak zou moeten oordelen, was een beroep op de kort-gedingrechter
mogelijk.
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aangeduid als de invoering van het ‘kantonrechterlijk kort geding’. We laten deze
maatregel omwille van de ter beschikking staande ruimte hier verder achterwege.
De tweede maatregel betreft de bepaling dat nadat het antwoord is genomen de
kantonrechter de zaak moet beoordelen op geschiktheid voor comparitie. Partijen
worden in de gelegenheid gesteld elk nog één schriftelijke toelichting te geven. Heeft
de hiervoor bedoelde comparitie plaatsgevonden, dan kan de kantonrechter onmid
dellijk vonniswijzen zonder nadere toelichting (art. 109 jo 141a WvRv.).
Helpt dat medicijn? Dat is de vraag op z’n simpelst. Ietwat genuanceerd gesteld: in
welke mate wordt door de rechters dit instrument gehanteerd? En, affiankelijk van het
antwoord: heeft dat gebruik het bedoelde gevolg ôf waarom wordt het niet gebruikt?
De praktijk van de ‘comparitie na antwoord’
‘De comparitie na antwoord is bij uitstek geschikt om de persoonlijke deelname en de
betrokkenheid van partijen bij het geding te bevorderen. De basisfilosofie van die
comparitie was en is dat het persoonlijk contact tussen de rechter en partijen bevor
derlijk is voor de kwaliteit en het tempo van de geschillenbeslechting’ (Meijknecht,
1992, p. 271). Zo bezien ligt het voor de hand dat dit instrument een centrale plaats
heeft gekregen in het wetsvoorstel: twee vliegen in één klap.
Dat belang werd al van meet af aan door de minister uitdrukkelijk verwoord: dit was
een van de hoofdpijlers van het NKP-project (Tweede Kamer 1988-1989, nr. 3 (MvT),
p. 18). Het woord was nu aan de kantonrechters om al toetsend in de praktijk criteria
te ontwikkelen die behulpzaam zouden zijn bij het beantwoorden van de vraag
wanneer een snelle afwikkeling gewenst en mogelijk was en wanneer niet.
De allereerste geboekstaafde resultaten sloegen de hoop op een succes op korte
termijn de bodem in. Op initiatief van de Kring van Kantonrechters is in het najaar
van 1992 een schriftelijke enquête uitgevoerd onder alle griffies van de toen nog
zelfstandig functionerende kantongerechten.6 Van 42 kantongerechten (met samen
meer dan 130 kantonrechters) zijn de gegevens daarvan beschreven in het Trema
special De nieuwe kantongerechtsprocedure (Trema, 1993) Daaruit blijkt dat bij 21 van
de 42 kantongerechten het antwoord luidde dat de rechter aldaar als regel niet toetste
op geschiktheid voor comparitie.7 De 50 rechters die wel zeggen te toetsen (conform
art. 141a WvRv.), besluiten overigens ook tamelijk sporadisch tot de beoogde aanpak.
‘Op de veelheid van zaken kan dit geen getal van betekenis worden geacht’ (Trema,
1993, p. 19).
Tot een zelfde constatering dwingt ook de bevinding uit onze dossierstudie. We weten
niet bf er getoetst is, wel dat er op het totaal van de op tegenspraak gevoerde
°

°

Ten behoeve van dit onderzoek werden 62 griffies benaderd; 5t daarvan verleenden hun medewerking. Het
onderzoek werd uitgevoerd door mevrouw Huyssoon in het kader van haar rechtenstudie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam (doctoraalscriptie, 1993).
Het betrof hier de vier grote kantons en een aantal middelgrote en kleinere met in totaal 85 kanionrechters (d.w.z.
twee derde van de 130 responderende rechters).
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gedingen (exclusief de voorlopige voorzieningen) uiteindelijk slechts 15 van de hier
bedoelde ‘nieuwe’ comparities werden aangetroffen: een score van 4%)’ Dit betekent
dat aan de beoogde versnelling in gerechtelijke afdoening dit arrangement zo goed als
niets kan hebben bijgedragen. Uiteraard: getalsmatig gesproken. Immers, men zou
kunnen stellen dat dit anders ligt als het juist zaken betreft die anders bijzonder lang
zouden gaan duren. Daarover is niets bekend. Het enige dat men kan doen om de
bovenstaande score enig reliëf te geven, is deze te plaatsen tegen de achtergrond van
de al langer bestaande comparitiepraktijk bij de rechtbanken (en dan vooral in de
afdoening van de zgn. handelszaken). Navraag (bij de directie Rechtspleging) leert
ons dat thans in circa 11% van de afgedane handelszaken9 een comparitie na
antwoord plaats heeft. Gelet op het moment van ‘invoering’ ligt het onzes inziens niet
in de rede te veronderstellen dat dit cijfer nog grote schommelingen te zien zal
geven.’0 Tegen deze achtergrond bezien is de aangetroffen frequentie in de kantonpraktijk in elk geval bijzonder gering. Dat voert ons tot de vraag: waarom?
Waarom helpt het middel niet?
Het antwoord der betrokkenen
Op die vraag zijn twee antwoorden mogelijk, of beter gezegd: twee manieren van
beantwoording. Enerzijds het antwoord van de betrokkenen zelf, anderzijds dat van
de buitenstaanders.
Uit het NKP-rapport weten we dat in de helft van de betrokken kantons de zaken bij
aanvang niet onmiddellijk systematisch wordt getoetst op geschiktheid voor compa
ritie. De opgegeven reden: tijdgebrek en, nog belangrijker, de overweging dat schrifte
lijke toetsing meer inzicht biedt en daardoor efficiënter is in de ogen van de kanton
rechters. ‘In feite komt het beeld naar voren dat de argumentatie die de
kantonrechters, die wel alle zaken op hun geschiktheid voor comparitie na antwoord
bekijken, feitelijk doet besluiten een dergelijke comparitie niet te houden, door de
overige kantonrechters wordt gebruikt om ook de afweging niet, althans niet systema
tisch te maken, aangezien ze evenmin hoge verwachtingen hebben van het
rendement in relatie tot de te investeren tijd’ (Trema, 1993, p. 20).
In onze kleinschalige populatie kantonrechters waren beide meningen vertegen
woordigd. Enerzijds ‘het mordicus tegen zijn’ omdat het te veel tijd kost om elke zaak
te bezien (de rol staat het eenvoudig niet toe). Vanuit die invalshoek bezien, komt een
kantonrechter tot de constatering dat wetswijziging niet nodig was omdat de oude
wetgeving het comparitiemodel niet in de weg stond. Dat het niet gebeurde, was

“

Daarnaast was er in rnirn nveernaal zoveel gevallen (33) sprake van een comparitie later in de procedure.
Het betreft bier alle civiele zaken exclusief de familiezaken.
Uiteraard is niet bekend of dit betekent dat ook slechts 11% van de handelszaken beoordeeld is op geschiktheid
voor cornparitie. Ook bier geldt dat we geen zicht hebben op het beoordelingsgedrag van de rechters in de
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simpel een gevolg van gebrek aan rechtsgeleerd personeel. Daaraan doet de nieuwe
wetgeving niets. Ergo
Anderzijds repte men tegenover ons over de bij poging tot naleving van de wet
opgedane ervaring dat de comparitie na antwoord veelal te vroeg komt. Een ervaring
die ingebed ligt dat zegt men zelf vaak expliciet in de nu eenmaal ingesleten
routine van de civiele procescultuur waarvan de hoofdregel lijkt te luiden: bewaar je
kruit tot in tweede (of derde) instantie. Een ‘anderswillende’ rechter lijkt tegen die
kracht niet opgewassen, zo kan men deze redengeving verstaan.”
—

—

Onzerzijds een kanttekening bij deze rechtvaardiging. Het eerste antwoord het
tijdgebrek lijkt op het eerste gezicht aannemelijk. Maar bij een tweede gedachte
dringt zich toch het vermoeden op dat men hier te doen heeft met een sociaal
wenselijk antwoord, een rationalisering voortkomend uit het als tweede genoemde
antwoord. Anders gezegd: het gebrek aan tijd lijkt te zeer gebaseerd op het idee dat
meer tijd/gelegenheid het rechterlijk procesgedrag wel zou veranderen.2 En die
veronderstelling lijkt ons nou net iets te legalistisch-naïet te veel voorbijgaand aan
het strategisch element dat in de procescultuur en daarmee in het gedrag van alle
professionele betrokkenen besloten ligt.
Geef ons meer tijd en het gaat sneller, zo zou men deze overweging paradoxaal
kunnen typeren. Maar zoals het citaat in de aanhef van ons artikel al aangeeft: de
tijdsduur is wellicht niet primair zaakinhoudelijk bepaald. Althans dat is een sterk
vermoeden dat zeker nadere empirische toetsing vergt.
—

—

Het antwoord van buitenstaanders
‘Hoe komt het nu dat de nieuwe kantongerechtsprocedure in de praktijk zo anders
uitpakt dan bedoeld?’, zo vroeg Ten Berg-Koolen zich bij het begin van dit onderzoek
af. Zij had zich gedurende de wordingsgeschiedenis van de wet nogal geroerd in het
debat (Ten Berg-Koolen, 1987 en 1989); geen wonder dat ze na een jaar praktijk de
behoefte voelde om eens terug te zien.
Haar eigen vermoeden luidde dat de wetgever zich had verkeken op de organisatie
van het veld. ‘Dat organisatie-aspect maakt proceswetgeving extra moeilijk. Het
verloop van verschillende procedures is deels al eeuwen oud en heeft zich in belang

“

Desgevraagd lieten de advocaten, die we telefonisch daarover benaderden, weten dat ze weinig of geen ervaring
hadden met de comparitie na antwoord. Die bevinding liet zich raden. Gevraagd naar de oorzaak van de geringe
aanwending van dit instrument gaven ze vaak te kennen dat zij weinig of geen invloed op die frequentie hebben.
Het is staand beleid van de (kanton)rechter en daar passen zij zich bij aan, zo heet het.
Een zelfde redenering gaat op voor de overweging van de wetgever ten aanzien van de veronderstelling dat een
verlenging van de minimum dagvaardingstermijn (zoals ook bij deze wet werd gerealiseerd) een gunstige invloed
zou hebben op de kwaliteit van het verweer zodat minder uitstel nodig zou blijken. Een visie die weinig oog heeft
voor de mens onder de toga. Een van de kantonrechters te Temeuzen formuleerde het zo: ‘Wie zelf procedeert,
komt doorgaans direct op de zitting, wie procedeert met een gemachtigde begint met uitstel te vragen. Zo werkt
dat. tk ben zelf jaren advocaat geweest, zo werkt dat.’
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rijke mate in de praktijk ontwikkeld waarbij veel onderdelen zodanig met elkaar
samenhangen dat wijziging van het een al gauw tot onvoorziene gevolgen voor het
ander leidt. Bij de nieuwe kantongerechtsprocedure is zeer veel overhoop gehaald en
ik kan niet anders concluderen dat dan dat er zoveel weerstand is gewekt, dat er bij
diverse betrokkenen weinig bereidheid bestaat de nieuwe regelingen loyaal uit te
voeren’ (Ten Berg-Koolen, 1992, p. 1533).
Met dat antwoord raakt de auteur een belangrijk fenomeen dat in de sociaal-weten
schappelijke literatuur wel aangeduid wordt als: het vraagstuk van de sociale werking
van wetgeving. In ons land is dat vraagstuk de afgelopen jaren vooral aan de orde
gesteld door Griffitlis (1990), die daarbij teruggrijpt op liet gedachtengoed van Sally F.
Moore (1973))
Centraal daarin staat de aandacht voor de binnen een sociaal veld bestaande organi
satie en de wijze van reageren op van buiten komende invloeden. Moore spreekt van
‘semi-autonome sociale velden’ als een conceptueel kader dat behulpzaam is de
samenhang te zien tussen de interne werking van een ‘unit’ en de manier waarop
wisselwerking plaatsvindt tussen deze unit en de omringende samenleving. Een
citaat, dat van toepassing is op de hier aan de orde zijn problematiek, mag de waarde
van dat concept verduidelijken. ‘Het recht (lees: de wet als een door de overheid af te
dwingen gedragsbepaling; red.) is slechts één van een aantal factoren die invloed
hebben op beslissingen die mensen nemen, op hun gedrag en op hun verhouding en
met anderen. Belangrijke aspecten van het verband tussen recht en sociale veran
dering komen dus alleen naar voren als recht wordt bekeken in de context van het
alledaagse sociale leven. Daar zijn het de algemene processen van concurrentiestrijd,
positieve prikkels, dwang en samenwerking die het handelen effectief reguleren. De
van kracht zijnde ‘spelregels’ omvatten zowel wetten als andere daar geldende
normen en gebruiken. Wettelijke bepalingen die sociaal van belang zijn, zijn dikwijls
pogingen om de onderlinge onderhandelingsposities van mensen, die met elkaar te
maken hebben binnen dergelijke sociale velden, te veranderen. Het onderwerp van
hun handelen en vele andere aspecten van de samenstelling en de aard van het
sociale veld en van de handelingen daarbinnen blijven vaak onaangetast. Wetgeving
heeft dus dikwijls slechts betrekking op één gedeelte van haar onderwerp en grijpt
maar gedeeltelijk in de bestaande verhoudingen’.
Anders gezegd: wil een regel van buiten komend kracht krijgen, dan moet deze intern
een draagvlak vinden, dat wil zeggen op z’n minst aansluiten bij belangrijke als
positief gewaardeerde uitgangspunten die het algemene gedrag zeg: goede rechts
pleging reguleren èn er moeten sancties aan verbonden zijn. De vraag die een
wetgever zich vanuit deze invalshoek ten aanzien van de effectiviteit van nieuwe
regelgeving dient te stellen, luidt eenvoudig gezegd: wat maakt het geven van nieuwe
—

-

“

Een Nederlandse bewerking van haar bijdrage is opgenomen in de bundel Kennismaking met de rechtssociotogie
en rechtsantropologie (Ars Aequi, 1992, pp. 309 e.v.).
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regels (c.q. het afschaffen van bestaande) uit voor de gang van zaken in het Sociale
veld, gegeven de mate waarin dit georganiseerd is enerzijds en de manier waarop de
regeLs het veLd bereiken anderzijds?
Het is juist op dit punt dat expliciete reflectie ontoereikend lijkt te zijn geweest. Over
de bestaande procescultuur en de interne Organisatie leest men nagenoeg niets in de
vele beschouwingen (ook niet tussen de regels door, althans wij niet).’4 Op het punt
van de sancties is het instructief kennis te nemen van het stuk dat door een kanton
rechter en de president van de rechtbank te Amsterdam is opgesteld ter ‘instructie’
van de professionele betrokkenen in het veld. Daarin wordt opgemerkt: ‘Art. 109 Rv
lijkt er op te wijzen dat die nadere conclusies (die de rechter kan toelaten) de gebrui
kelijke gang van zaken zullen zijn en dat het bevelen van een comparitie na antwoord
uitzondering zal blijven. De wetgever heeft immers nagelaten eiser te verplichten reeds
bij dagvaarding alle relevante feiten te stelten’ (curs, van ons).’5
Hoe verder?

De NKP-wetgeving is van de zijde van de wetgever beschouwd als een etappe in de
grote tour die heet: herziening rechterlijke organisatie. Dit onderdeel, zo zouden wij
willen vaststellen, valt niet te beschouwen als een ingeloste belofte. Althans nog niet
en waarschijnlijk zonder nadere ingrepen ook niet op langere termijn. Het heeft,
dat dient overigens te worden opgemerkt, ook niet geleid tot verdere ongewenste
gevolgen. Direct ingrijpen in de zin van afschaffen is dus nauwelijks zinvol. Maar
daarmee is men niet verder. Hoe dan wel?
—

—

De kat van Alice weet raad, zoals altijd in dit soort van betogen. Het hangt ervan af
waar je uit wilt komen. En, zo zouden wij er aan toevoegen, kunt komen. Wat dit
laatste betreft: daarbij is onderzoek naar de aard van de situatie in het sociale veld
van belang. Dat is meer dan alleen kijken naar procedureverloop; het betekent zicht
krijgen op dominante, het gedrag van rechters bepalende factoren. Twee centrale
thema’s dienen zich daarbij met voorrang aan; thema’s die vooralsnog als witte
vlekken vallen aan te duiden in het bestaande onderzoek omtrent de denkbeelden
van de Nederlandse rechterlijke macht (De Groot-van Leeuwen, 1991)
Ten eerste het leerstuk van de lijdelijkheid. Lijdelijkheid kan omschreven worden als
een negatief geformuleerd gedragsvoorschrift. Daarmee wordt, kort gezegd, beoogd

‘

Een gunstige uitzondering vormende reeds aangestipte bijdragen van Ten Berg-Kooien uit 1987 en 1989.
Lezenswaardig is in dit verband de beoordeling van het thans voorliggende Voorontwerp van de Wet Aanpassing
van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering in verband met de herziening van de rechterlijke Organisatie
door Bosch-Boesjes (1994). Zij vraagt zich af of de wet de rechter voldoende instrumenten verschaft om effectief
gestalte te geven aan de hem/haar toegedachte verantwoordelijkheid voor een efficiënte procesvoering in
civilibus.
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een zodanige verdeling van zeggenschap in het geding tussen rechter en partijen, dat
het behoorlijk verloop van de procedure gegarandeerd is (Bosch-Boesjes, 1991)16
De gedachten over de adequaatheid van de huidige invulling van de bevoegdheden
zijn thans in beweging. Daarbij zijn aan elkaar tegengestelde richtingen te bespeuren.
Enerzijds is er de roep om een minder lijdelijke rechter (een geluid vooral te horen in
civiele kringen), anderzijds is er de roep om een meer lijdelijke opstelling (te belui
steren in administratiefrechtelijke kringen), Inzicht in de variatie in opvattingen en
feitelijk gedrag inhoudende dat men weet in welke mate, onder invloed van welke
omstandigheden rechters zich al of niet conform de geldende voorschriften gedragen
ontbreekt. Een systematische beschrijving van beide aspecten is een eerste vereiste,
onmiddellijk gevolgd door antwoorden op wagen naar het waarom. Pas dan wordt het
mogelijk de vraag naar de wenselijkheid van specifieke interventies te beantwoorden.
Mutatis mutandis valt hetzelfde te poneren omtrent het vraagstuk van de doelma
tigheid in de rechtspraktijk. Onder die vlag is er enkele jaren terug een studie
verschenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Van Tulder en Spapens, 1990).
Daarin is getracht de produktiviteit en de produktiestructuur van de rechterlijke
macht te operationaliseren en vervolgens over een lange periode te beschrijven en te
analyseren. De kritiek erop kwam er in de kern op neer dat de produktiviteitsnorm
het volume in verhouding tot het personeelsvolume (annex de materiële kosten) een
inadequate was (Griffiths, 1991). Rechtspraak heeft, zo luidde dat betoog, niet alleen
specifieke effecten tot uiting komend in de beëindiging van zaken. Er zijn ook
algemene effecten die tot uiting komen in werkzaamheden die georiënteerd zijn op
de samenleving buiten de rechtbank. De rechtspraak kan algemene normen bieden
waaraan actores zich bij hun gedrag kunnen spiegelen waardoor deze rechtsnormen
sturend werken. De belangrijke vraag hier is uiteraard hoe deze twee aspecten in de
praktijk leven (welke invulling de rechters geven aan het doelmatigheidsconcept) en
hoe ze hun eigen werkzaamheden kwalificeren (wat is belangrijk voor welk effect).
Pas wanneer men inzicht heeft in dit voor het sociale veld zo cruciaal te achten
verschijnsel, kan men hopen op een zinvolle diagnose van de stand van zaken thans
—

—

—

—

met het oog op morgen.

‘°

De hier bedoelde dissertatie, Lijdeljkheid in geding, kan men lezen als een beschrijving van dit uitermate
complexe voorschrift.
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Onderzoeksprofijt voor het rechtshulpbeleid?
Struikelbiokken voor een lastig partnerschap
Albert Klijn
Gesteld dat de komende vijf jaar (dus de periode 1994-1999) in vergelijking met de
afgelopen vijf jaar geen verandering te zien zou geven waar het de aard en omvang
van de problemen betreft waarvoor mensen een beroep doen op rechtshulpverle
nende instanties, en aangenomen dat het materiële noch het formele recht in die tijd
wijziging heeft ondergaan, kortom als morgen gisteren zou zijn: hoeveel geloof zou u
als lezer hebben in de ferme taal van de ministeriële beleidmakers dat Nederland per
1januari1994 een nieuw tijdperk is ingegaan wat betreft de rechtshulp? Sindsdien is
namelijk in ons land de Wet op de Rechtsbijstand, de vervanging van de Wet
Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden (doorgaans afgekort: WROM) van kracht.’
De wet heeft een lange want veelbewogen voorgeschiedenis; een geschiedenis
waarvan de start het best te lokaliseren valt op 6juni1970: de verschijning van het
zwartgekafte special van Ars Aequi: De balie, een leemte in de rechtshulp? Na een
drietal voorontwerpen (1980, 1986 en 1990) heeft uiteindelijk in 1992 een definitief
voorstel het parlement bereikt en gehaald. De nieuwe wet beoogt dat wil zeggen
belooft een verbetering van het stelsel in termen van kostenbeheersbaarheid en
servicekwaliteit. Daarnaast zal de voorziening in nog grotere mate voldoen aan het
uitgangspunt: bijdragen aan de sociale rechtvaardigheid door een brede toeganke
lijkheid van het aanbod waarvoor van ieder een financiële bijdrage conform diens
—

—

financiële draagkracht wordt verwacht.
Twijfel, niet aan de intenties als verwoordingen van de beoogde prestaties, maar aan
de omvang en aard van de te zijner tijd gerealiseerde gevolgen is een inherent
kenmerk van het onderzoekersperspectief. Vandaar de vraag: hoe zeker kan de
wetgever zijn van zijn zaak? Gewend als deze inmiddels is aan dit soort van onderzoe
kersvragen, zou het niet verbazingwekkend zijn als antwoord te krijgen dat de wet
nieuwe externe condities schept voor rechtsbijstandgebruikers en -verleners.
Veranderende condities leiden tot andere gedragspatronen met voormeld resultaat.
Zo’n antwoord komt in feite neer op de stelling dat men nu de beschikking heeft over
mogelijkheden om met een grotere sturingsprecisie op te treden dan vroeger het
geval was. Daarom gaat het tenslotte: een weloverwogen sturingsproces.

De WROM (Stb. 316, 14juli 1957; in werking getreden op 1januari 198) legde de wettelijke basis voor de van

overheidswege gefinancierde rechtsbijstand in civiele en administratieve geschillen (en later indirect ook in straf
zaken). Inzicht in de achtergrond verkrijgt men door lezing van Schuyt, e.a. (1976, pp. 16-35).
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Daarin vinden beleidsvorming en beleidsgeoriënteerd onderzoek ten slotte hun
gezamenlijke verantwoordelijkheid: een partnerschap.
Drie voorwaarden: drie procesfasen
De noodzakelijke voorwaarden ter realisering van dat doel laten zich schematisch en
globaal gesteld samenvatten in de onderstaande drieslag.2
1 Wetenschappelijk onderzoek levert betrouwbare beschrijvingen van gedragspa
tronen van betrokken actores onder variabele maatschappelijke omstandigheden.
2 De op basis daarvan te formuleren interventie-instrumenten worden in
samenhang gebracht met de mogelijkheden van beleidmakers, gegeven de te
bereiken dan wel te voorkomen situaties.
3 De wetgever heeft een koers bepaald, de daartoe beschikbare middelen ingezet en
deze ten overstaan van het relevante publiek gelegitimeerd (want beleid moet
gemaakt en geaccepteerd worden).
Ik licht de onderscheiden fases kort toe. Fase 1: de beschrijvende fase is het primaire
domein van wetenschappelijk onderzoek.3 Het gaat erom specifieke situaties door
het beleid reeds geproblematiseerd te bezien in termen van meer algemene
gedragspatronen van actores. Hoe gedraagt men zich, en onder welke omstandig
heden is het resultaat juist datgene wat verandering dient te ondergaan. Fase 2: de
instrumentele fase vormt het ontmoetingsgebîed van wetenschap en beleidsreflexie.
Het gaat erom op basis van de betrouwbare beschrijvingen factoren te benoemen en
strategieën te bedenken waarmee volgens berekening interventies gepleegd kunnen
worden. Wat kan er in principe, wat zijn de baten en wat staat er als kostenpost
tegenover? Fase 3: de beleidsrealiserende fase belichaamt de primaire verantwoorde
lijkheid van beleidmakers. Keuzes moeten worden gemaakt, openlijk worden
verdedigd en maatregelen geïmplementeerd.
Afhankelijk van de fase waarin een interventie-lbeleidsproces stagneert, is er voor de
partners in dit partnerschap reden elkaar op verantwoordelijkheid aan te spreken.
Daarbij gaat het nooit om een enkelvoudig lïneair proces; nagenoeg altijd zal het gaan
om meervoudig cyclische patronen. Vandaar dat gemakkelijk valt in te zien dat het in
de praktijk vaak moeilijk is onbevredigend verlopende beleidsprocessen op het conto
van een van beide partners te schrijven. Anders gezegd en toegepast op de
bestaande situatie van waaruit dit artikel geschreven wordt wie het eigen werk ziet
als feitelijk onderdeel van verhoopte vooruitgang, moet zich realiseren dat het ook
deel kan uitmaken van onverhoopt problematisch verlopend beleid.
—

—

—

—

Hiermee wordt niet beweerd dat het partnerschap van wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming een
noodzakelijke voorwaarde is voor politiek succes; men krijgt vaak maatregelen door de Eerste en Tweede Kamer
zonder onderzoek. Maar dat succes is niet per se een garantie voor het bereiken van de beoogde gevolgen in de
beoogde mate zonder niet-beoogde neveneffecten.
Ter voorkoming van misverstanden: onderzoek impliceert reflectie (vgl. Klijn, 1991, stelling 7).
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Figuur 1: Aandachtsvelden
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Het rechtsbijstandpartnerschap: vier issues
Toegespitst op het vraagstuk van de inrichting van de rechtsbijstand kan het onder
zoekwerk over vier aandachtsvelden worden gegroepeerd. Die velden zijn het
resultaat van twee invalshoeken. Enerzijds is er de invalshoek, over welke actor
worden we geïnformeerd door wetenschappelijke reflectie: de rechtsbijstandzoekers
(‘gebruikers’) of de rechtsbijstandverleners (‘verleners’). De tweede invalshoek wordt
gevoerd door het instrumentarium dat de beleidmaker ter beschikking staat: wil men
interventie via het gebruik van financiële prikkels dan wel via het nemen van organi
satorische maatregelen? Langs beide wegen kan men het gedragspatroon van beide
doelgroepen beogen te beïnvloeden. Via de aldus geconstrueerde typologie kan men
zicht krijgen op de ontwikkeling van onderzoek in samenhang met het gerealiseerde
beleid (figuur 1).
Voor deze gelegenheid beperk ik mij tot de twee aangegeven projecten: onderzoek
relevant voor beïnvloeding van rechtshulpverleners via de weg van (re)organisatie
van het werk en onderzoek van belang voor sturing van het gedrag van rechtszoe
kenden via prijsmaatregelen. Deze selectie berust op twee overwegingen: de
actualiteit van beide beleidsopgaven enerzijds en de hier ter beschikking staande
ruimte anderzijds.4
De advocaat in de scheidingsaffiandeling
De budgettaire prioriteit van de te geringe gevangeniscapaciteit dwong de minister
van Justitie bij de behandeling van zijn begroting voor 1983 tot een snel te realiseren
bezuinigingsoperatie. De uitkomst: een vereenvoudiging van het scheidingsproces
recht met als belangrijk onderdeel de afschaffing van de verplichte procesvertegen
voor degenen die nieuwsgierig zijn naar mogelijke invulling van de andere cellen. voor de cel rechtsboven valt te
denken aan onderzoek naar effecten van de wijze dan wel de hoogte van de honorering van dienstverlening op de
dienstverlening (kwantitatief en kwalitatief) door verleners is hier relevant (voor slechts bescheiden aanzetten:
van Manen, 1978; Klijn, 1981; lOijn 1993). De cel linksonder kan opgevuld worden met werk van Niemeijer (1979)
en met name van Tulder (in Groenen e.a., 1993).

5 Rechterlijke organisatie en rechtshulp

216

woordiging.5 Het financiële gewin dat toelachte, zou het gevolg zijn van de veronder
stelde afname in het beroep op de advocaat in de scheidingsafdoening ter rechtbank.
Het feit dat daartoe een advocaat hoe dan ook noodzakelijk was, in combinatie met
het gedrag van advocaten die hun cliënten wezen op de financiële voordelen van een
afwikkeling waarbij de doorgaans minvermogende vrouw als eiser optreedt in een bij
verstek af te wikkelen procedure, vormden omstandigheden die ertoe leidden dat
ruim 40% van het civiele rechtshulpbudget aan scheidingshulp werd besteed. Dat zou
heel wat minder worden als de scheidenden de advocaat konden mijden, zo was de
veronderstelling.
Daarbij kwam de overweging: de mensen zijn mondig genoeg; de problemen vergen
niet altijd een advocaat. Dat argument kreeg enige steun van professionelen uit de
psychosociale hulpverlening die meenden dat de advocaten vaak onvoldoende
toegerust waren om het ‘menselijke scheidingsproces’ goed te begeleiden, gefocust
als ze waren op het ‘juridische scheiden’ in plaats van het ‘menselijke’. Die discussie
laten we hier voor wat die was. Waar het om gaat, is de herkenning van de aan de orde
gestelde vraag: hoe de organisatie van de werkzaamheden van een belangrijke
beroepsgroep te wijzigen zodat de kosten dalen terwijl de kwaliteit van het affiande
lingsproces blijft.6
De situatie van het onderzoek als informatiebron was tamelijk onbevredigend: van
betrouwbare beschrijvingen van het gedrag van advocaten en de feitelijke gevolgen
daarvan ontbrak elk spoor. Er was wel enige buitenlandse (vooral Amerikaanse)
literatuur maar ten aanzien van belangrijke aspecten, hier kortweg aan te duiden als
de beroepscultuur van de balie en de rechtbankcultuur, waren die ontoereikend. Wat
te doen?
Een eerste, veelgebruikte methode is met bestaande, weliswaar ietwat ‘kreupele’, data
onder aanname van een en ander tot enige reflectie op de beleidsveronderstellingen
te komen. Dat leverde enige additionele steun aan een van die uitgangspunten: niet
overal is er een zodanig juridisch ingewikkelde situatie dat per se een advocaat nodig
is (Klijn, 1983). Universitair onderzoek dat vlak daarna gerapporteerd werd (Berends,
1984; Griffiths, 1986) bevestigde dit maar gaf tevens steun aan beweringen die haaks
op de beleidsveronderstellingen stonden. De adversieve, escalerende rol van
advocaten bleek heel wat minder dan gedacht en hun problemenreducerende functie
heel wat groter. Een tweede methode: probeer via onderzoek belangrijke factoren in
de discussie in beeld te krijgen. Vandaar mijn aanbod om het toentertijd opgerichte
experimentele Buro Echtscheiding Groningen te evalueren. Dit had als boodschap:
een juridisch-sociaal hulpaanbod scheidt beter. Het resultaat was eind 1988 bekend

6

Deze procesfiguur was in het verleden al ettelijke malen ter discussie gesteld (vgl. schuyt e.a., 1976; Rutgers, 1979;
de eerste onder verwijzing naar de nverheidskosten, de tweede met een verwijs naar de mondigheid van de
betrokkenen).
zodat niet door gebrek aan deskundigheid beslissingen vallen die later aanleiding geven tot andersoortige
conflicten waarde advocatuur weer voor opdraaft, dan wel dat dergelijke situaties leiden tot meer werk voor
rechtbanken die daarin niet op adequate wijze kunnen voorzien enzovoort.
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(Hekman en Mijn, 1989). Dat gaf steun aan de these dat een herstructurering van de
organisatorisch versnipperde en inhoudelijk veelal ongecoördineerde hulpverlening
in feite meer recht zou doen aan de centrale beleidsintenties dan alleen de aandacht
te richten op één interveniërende actor (de advocaat) ten aanzien van één onderdeel
van de interventie te richten.
Kijkt men naar dit proces in termen van het fasenmodel, dan moet gesteld worden dat
in feite het partnerschap strandde in fase 1. Betrouwbare concludente gegevens
waren er niet of nauwelijks op een moment dat de voortdenderende (althans die
indruk wekkende) besluitvorming beïnvloed had kunnen worden. Onvoldoende
argumentatiekracht van de zijde van het onderzoek betekent sowieso te worden
meegesleurd. Dat betekent nog niet dat het beleid ‘slaagt’. In dit geval werd het
wetsvoorstel door de lobby der balie gestuit. Niemand is daarbij gebaat gebleken. Op
alle fronten trad stagnatie in,7 totdat begin dit jaar de ministerraad akkoord ging met
het voorstel het scheidingsprocesrecht zodanig te wijzigen dat de bijstand van een
advocaat niet meer binnen de termen van de van overheidswege gefinancierde
rechtsbijstand viel)’ In eerste instantie zou een waarnemer menen dat er niets
gewijzigd is tussen nu en 1983. Dat is onjuist want een belangrijk verschil is dat het
beleid het nog steeds klemmende probleem nu via een andere strategie te lijf gaat: via
de financiële prikkel aan het adres van de gebruikers. Of dat soelaas biedt, staat te
bezien.
De prijselasticiteit van rechtsbijstand
Een klassiek voorbeeld van een prijsbeleid vormt het over de hele wereld bekende
verschijnsel van overheidssubsidie op rechtshulp in de vorm van aangepaste prijzen
voor specifieke inkomenscategorieën (voor een omvattend overzicht: Abel, 1985).
Inzicht in de feitelijke werking van het Nederlandse stelsel bieden een reeks van
onderzoeken. Te beginnen bij de U-curve van Schuyt e.a. (1976, p. 110) hebben latere
onderzoeken de situatie met voortschrijdende precisie in kaart gebracht (Mijn, 1991).
Figuren 2 en 3 vormen de meest beknopte weergave daarvan.
De kernbevindingen ondersteunen elkaar en leiden tot de conclusie dat het beroep op
de advocaat samenhangt met de prijs die men voor de dienst betaalt (die men afzet
tegen de eigen betaalkracht). Niemand zou iets anders zeggen. Men kan stellen dat dit
een Blokkeriaanse opbrengst is, immers dat was nu juist de veronderstelling waarvan
alle rechtshulpprogramma’s uitgaan. Correct, voor zover het om veronderstellingen
gaat. Maar een veronderstelling is geen bevinding en een bevestigende bevinding
geen tautologie. De meerwaarde van een bevinding zit in de kennis omtrent ‘de mate

8

wellicht is dat te zwartgallig: binnen de advocatuur is een specialisme aan het groeien geslagen: de advocaat
scheidingsbemiddelaar. Qua omvang echter klein en (naar verluidt) niet geheel wij van protectionistische
neiging. Betrouwbaar inzicht in de huidige situatie ontbreekt echter.
wijziging van enige bepalingen betreffende scheidingsprocesrecht en daarmee samenhangende regelingen (Nr.
423793/94/6, dd. 31januari 1994).
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Figuur 2: Contacten met advocaten (uitgedrukt in kansen) voor Nederlandse bevolking
naar inkomenshoogte
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Figuur 3: Contacten met advocaten (in percentages) voor Nederlandse bevolking en
eigen financiële bijdrage, 7990/7 997
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waarin’ en de ‘omstandigheden waaronder’. Dat wordt vergeten hij de Blokker
verguizing (Köbben, 1991).
Hoe dan ook, die veronderstelling hanteerde de minister van Justitie in 1981 in de
Kamer als argument ter verdediging van een landelijk uniform bijdragestelsel.°
Het kwam erop neer dat er een bovengrens aan de reikwijdte werd bepaald en dat
onder die grens een deel van de aanspraakgerechtigden recht bleven houden op
kosteloze bijstand. De Kamer en de minister waren het geheel eens dat dit dichotome
systeem een beetje behelpen was. Het zou de voorkeur verdienen een bijdrage te
heffen die voor ieder (die aanspraakgerechtigd was) zou neerkomen op ‘last naar
kracht’.
Een mooi idee, maar de eerste aanpassing van het stelsel was het in 1984 opleggen
van een bijdrage aan de gratiscategorie. Dit omdat het krimpende budget dat vroeg.
Daarbij kwam dat er twijfel was aan de afwegingssituatie aan de onderkant: misschien
was die te gering om tot een voldoende kritische ‘second thought’ te komen. De
volgende stelselwijziging de budgetproblematiek week maar niet kwam in 1987
toen de ‘bovenste’ categorie weer aan de beurt kwam, nu met het argument dat de
hogere inkomens toch wel wat meer konden dragen. Het grote manco van beide
beleidsstappen was dat men op geen enkele wijze duidelijk kon maken in hoeverre
het uitgangsidee ook verankerd lag in de gekozen instrumentatie zodat geëffectueerd
zou worden wat beoogd was. Inzicht in het tariefstelsel ontbrak.
Het onderzoek bood hier uitkomst. Op basis van het eerdergenoemde onderzoek van
Van Tulder kon worden vastgesteld hoe de prijsstelling zou moeten zijn uitgaande
van een minimuminkomen en een daarbij politiek verantwoorde prijs)0 Leidraad voor
Van Tulder vormde de overweging dat het gebruik binnen alle bijdragecategorieën
overige factoren zo veel mogelijk gelijkhoudend gelijk zou moeten zijn. Op die
manier zou de bijdrage inderdaad voor ieder een gelijke financiële drempel vormen
(Van Tulder en Janssen, 1988, pp. 58 e.v.). In feite was met de presentatie van het
‘gelijke-drempeltarief’ fase 2 van ons fasenmodel ingeluid. Immers nu kon welover
wogen het evenwicht gerealiseerd worden dat tot dan toe ontbrak.
Naar aanleiding van de boven reeds aangeduide ingreep in de bijdrage voor de
‘hogere WROM-inkomens’ werd op basis van die kennis een voorstel tot een andere
tariefstelling gelanceerd. Het politieke probleem daarvan was dat de laagste
inkomenscategorie een naar verhouding te geringe bijdrage opgelegd kregen; een
—

—

—

—

Tussen 1958 en 1981 was er in feite sprake van een per arrondissement bepaalde situatie, zij het dat in veel arron
dissementen een ‘Amsterdams tariefstelsel werd gehanteerd. Budgettaire en rechtspolitieke overwegingen (de
rechtsgelijkheid) leidden echter tot de noodzaak van een landelijk uniform stelsel.
De technische achtergrond blijft hier noodgedwongen achterwege; slechts twee kanttekeningen. Om een gelijke
drempel te construeren, moet men eerst bepalen welke last men verantwoord vindt voor de minima (dat is een
politieke keus). vervolgens moet men over het feitelijk afwegingsgedrag voldoende zekerheid hebben. Dat laatste
is juist de oogst van het scp-onderzoek. In vier achtereenvolgende onderzoeken (AVO 1979, 1983, 1987 en 1991)
blijkt die elasticiteitscoëfficiënt opvallend stabiel.
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erfenis van het tot dan toe noodgedwongen ad hoc beleid.’1 Het viel te verwachten dat
een wijziging in de door ons voorgestelde richting door het veld niet in dank zou
worden afgenomen. Daarmee stond het beleid voor de keuze het gelijke drempeltarief
als beleidslijn te kiezen (daarmee een instrument in handen hebbend waarmee men
tenminste de uitkomsten van alternatieve invullingen tevoren in overwegingen kan
nemen) of de draagkrachtfilosofie (die toch niet gerealiseerd werd) loslaten. Het
eerste was moeilijk, de tweede optie niet eenvoudiger. In feite werd noch het een
noch het ander gedaan. Begrijpelijk wellicht, maar begrip doet de consequenties nog
niet veranderen.
Bij de voorbereiding van de thans in werking getreden wet kwam uiteraard dit aspect
aan de orde, Op twee verschillende manieren. Enerzijds werden we gevraagd vanuit
de gelijke draagkrachtinvalshoek te kijken naar het onderscheid dat van meet af aan
in het stelsel was gemaakt tussen alleenstaande gebruikers en personen die financiële
zorgplichten voor anderen hebben.2 Ook hier gold dat deze werkwijze geen adequate
benadering opleverde van het uitgangspunt. Vandaar ons voorstel voor een veran
dering van die norm conform de elders in de sociale zekerheid gehanteerde financiële
equivalentiebenadering.’ Dit voorstel werd overgenomen; het levert volumebe
sparing en een toename in inkomsten op. Opvallend is overigens dat nergens in de
stuicken een eenvoudige uitleg van de uitwerking van het beginsel te vinden is. Dat
levert geen bijdrage aan de acceptatie van het beleid.’4
Ten aanzien van de uitwerking van een eigen bijdragetarief is door ons een voorstel
gedaan gebruik makend van het gelijke-drempeltarief. Het wetsvoorstel week daarvan
af in de voorspelbare zin: de laagste categorie bleef ‘gespaard’, de hogere inkomensklassen werden naar verhouding zwaarder belast. Vanuit ons gezichtspunt betreu
renswaardig omdat te voorzien viel dat de structuur van het bij deze wet te bepalen
stelsel hoogstwaarschijnlijk niet snel meer ter discussie zal worden gesteld.
Maar zie, dwingende bezuinigingsopgaven verplichtten het beleid tot bijstelling van
het voorgestelde tarief nog voordat de wet in het staatsbiad verscheen. Besloten werd
alle tarieven met f 100 te verhogen.’5 De Kamer verzette zich echter tegen de bijdrage
van f 160 voor de laagste inkomenscategorie. In de hitte van het snelle bijstellings

‘

Vreemd genoeg werd de overbelasting aan de bovenzijde niet als een politiek (maar als een budgettair) probleem
gezien. Dat veranderde toen mr. S. Royer, president van de Hoge Raad, ter gelegenheid van de jaarvergadering van
de jubilerende Nederlandse Orde van Advocaten in 1992 de aandacht vroeg voor de middeninkomens: de mensen
net buiten de gefinancierde rechtsbijstand (vgl. Advocatenblad, jrg. 62, nr. 19, pp. 537-540).
Dat verschil in financiële draagkracht was in 1981 vastgelegd in de bepaling dat het relevante inkomen van alleen
staanden met f 125 werd verminderd.
De redenering was dat de uitkering aan alleenstaanden krachtens de Algemene Bijstandswet 70% bedraagt van
die van gehuwden/samenwonenden. Overname van dit beginsel impticeert dat men het inkomen van alleen
staanden met een factor 1,42 moet vermenigvuldigen om de vergelijkbare financiële draagkracht te krijgen.
Sterker nog, dat heeft tot gevolg dat tot op heden van de zijde van de Stichting IRIS het centrale orgaan dat de
informatie verschaf over de uitvoering van het stelsel nog steeds op foutieve wijze de procentuele lastendruk
voor de alleenstaanden in vergelijking met die van de niet-samenwonenden wordt gepresenteerd zodat het erop
lijkt dat de eerstgenoemden veel zwaarder belast worden. Quod non.
Ditmaal werd het onderzoek wel als argument gehanteerd. Gevraagd naar de ratio van deze keus antwoordde de
minister de Kamer dat hij dit deed op grond van het SCP/WODC-onderzoek dat uitgewezen had dat de lagere
inkomens naar verhouding onderbelast waren. Juist, zij het de helft van het verhaal.
—

—
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Tabel 1: Eigen bijdragen naar tarief (in gwdens)*
WROM91

WRB

WRB100

WRB-d

GD100

tot 1500

39

80

160

110

100

1500-1765

39

60

160

110

164

205

180

272

inkomensklasse

1766-1950

48

105

1951-2055

58

155

255

255

341

350

391

2056-2155

80

225

323

2156-2260

88

300

384

440

440

565

489

2261-2360

116

390

490

2361-2465

100

470

570

670

538

2466-2565

135

585

665

790

587

2566-2670

236

680

780

930

637

2671-2770

278

780

880

1055

686

2771-2875

345

875

975

1175

735

2876-2980

416

975

1075

1300

785

Voor een juiste vergelijking van de tarieven onder het Go-tarief moet men uitgaan van het inkomen van het
inkomenaklaase-midden van het WRa-tarief. Bij het WRB-tarief betaalt ieder binnen de klasse hetzelfde, bij het
Go-tarief niet omdat het inkomenaafhankelijk berekend kan worden.

proces werd in de traditie van goed koopmanschap op het oog gemiddeld. Het
resultaat: aan de onderkant er weer wat af en bovenaan er weer wat bij. De Kamer
bleek tevreden.
Kijkt men vanuit de gelijke belastingsoptiek naar hetgeen er feitelijk veranderd is
tussen 1991 en 1994 en legt men dat naast de maatlat van het gelijke-drempeltarief
(GD-tariefl, dan is het resultaat in twee opzichten contrair aan het beleidsuit
gangspunt maar anders dan men zou vermoeden. Niet alleen betalen de inkomens
vanaf ongeveer f 2250 meer dan hun kracht toelaat (de inbreuk op het stelsel sedert
1984). Thans betaalt ook een groot deel van allerlaagste inkomens meer dan het
gelijke drempeltarief voorstelde.’6 Juist de categorie die om politieke redenen
beschermd moest worden tegen de onhaalbaar geachte maar rationeel te verant
woorden verhogingen, is nu de dupe van het gebrek aan rationaliteit. Een voorbeeld
van een in fase 3 strandend partnerschap.

‘

Oat wordt veroorzaakt doordat het Go-tarief differentieert, ook in de brede laagste inkomenaklasae van het weestelsel. In die categorie valt blijkens Avo9t t2% van de bevolking. Het Go-uitgangspunt van f100 bijdrage voor
een minimuminkomen van f t500 Ivoor samenwonenden) betekent dat 9% (ofwel 71% van de gehele klasse)
minder betaalt, en de overigen (ongeveer f50) meer dan thans.
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De valkuil voor de beleidsonderzoeker
Al met al leveren deze voorbeelden illustraties van niet opvallend groot onderzoeks
profijt. Niet altijd is dat het onderzoek aan te wrijven. In laatstgenoemde situaties,
waarin klaarblijkelijk sprake is van veel onderzoekinvestering, is de neiging groot om
van de weeromstuit als onderzoeker de beleidsrol te doubleren of zoals Van Dijk dat
eens noemde: van de heup af schieten op het beleid als de pers belt (Ferwerda, 1990,
p. 191). Heel begrijpelijk, althans vanuit een binnen de beleidscontext dominante
resuLtaatgerichtheid. Maar het gevaar is groot dat onderzoekers al doende hun
aandacht verplaatsen van de beschrijvende fase, waar ze aangedragen beleidsvraag
stukken moeten zien te begrijpen als verbijzonderingen van algemene, reeds bestu
deerde vraagstukken, naar de beleidsrealiseringsfase, waar het gaat om specifieke
oplossingen voor specifieke situaties. Het grote risico daarbij is dat onvermijdelijk de
bijdrage van het beleidsonderzoek lijkt te worden bepaald door het beleidssucces.
Dat lijkt mij een vergissing die neerkomt op het onderschatten van de grote dienst
baarheid van juist niet specifiek oplossingsgericht denken in het voorstadium der
beslissingen. De betekenis van dergelijk in ondergeschiktheid gemaakt werk is, om te
variëren op een mooi beeld van Van Heerden (1994, p. 7), als het goed is, zo groot als
een een rinkelende telefoon: gebiedend tot opnemen. Natuurlijk geeft de beleidmaker
wel eens niet thuis; vervelend, maar dan bel je nog eens opnieuw.7

‘

Bovenstaande is een bewerking van de samen met P. van Tulder (Sociaal en cultureel Planbureau) gepresen
teerde bijdrage On the progress of (ego! aid research & the wiflingness ofpolicy to profit from it aan de International
Conference On LegalAid, Den Haag, 13- 16april1994. Dank ben ik verschuldigd aan Sjaak Essers voor zijn
creatieve grafische ondersteuning van het betoog.
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Politiële discretie
Wet en werkelijkheid
Monique Aalberts
De taak van de politie is geregeld in artikel 28 van de Politîewet 1957 respectievelijk
artikel 2 van de Politiewet 1993. De redactie van beide artikelen is volkomen gelijk en
luidt als volgt. ‘De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en
in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven’
(Kloosterman, 1957; Suyver, 1986; Stb. 1993, 724). In de memorie van toelichting hierbij
staat te tezen dat deze taakomschrijving een algemene is. Een dergelijke algemene
taakomschrijving zou, naar de mening van de wetgever, niet volledig kunnen zijn
omdat de taak van de politie slechts volledig kenbaar zou zijn uit het geheel der
wetgeving. De wetgever is voorts van oordeel dat het achterwege laten van een nadere
regeling van de bevoegdheden van de politie niet in strijd is met de beginselen van de
rechtsstaat, omdat de rechtmatigheid van het politie-optreden in laatste instantie ter
beoordeling staat van de onafhankelijke rechter. Volgens de jurisprudentie is de politie
bovendien slechts bevoegd om te handelen als orgaan van de rechtsorde en komt aan
de politie geen zelfstandige onbepaalde bevoegdheid toe. Dit alles laat echter onverlet
dat de politie beschikt over een zekere mate van beslissingsvrijheid ten aanzien van
haar taakuitoefening. Deze vrijheid, ook wel politiële discretie genoemd, is bij herhaling
onderwerp van discours. Recent voorbeeld hiervan is de discussie omtrent het opheffen
van een interregionaal recherche team (IRT). Vooral deze discussie vormt de aanleiding
tot een nadere beschouwing van de aard en gevolgen van de politiële discretie. In dit
kader zal eerst een meer theoretische bespreking plaatsvinden van de aard van deze
discretie en de mate waarin in Nederland sprake is van politiële discretie. Vervolgens
zal aan de hand van de empirie worden nagegaan waartoe politiële discretie kan leiden.
De politiële discretie in juridisch perspectief

Zoals hierboven al gesteld is, wordt de taak of de functie van de Nederlandse politie
slechts globaal omschreven in de Politiewet van 1957 respectievelijk 1993. Deze
globale omschrijving suggereert dat op eenvoudige en eenduidige wijze is
omschreven op welke wijze de politie de rechtsorde handhaaft. Niets is minder waar.
In diverse landen hebben verschillende auteurs er reeds op gewezen dat de dagelijkse
praktijk leert dat politiemensen over beslissingsvrijheid beschikken.’ Zowel korpsen
Zie in dezen bv. Piliavin en Briar (1964), Skolnick (1966), Schuyt (1977), Cachet (1978), Punch (1978), Mawby
(1979), Jones (1980), Baidwin en Kinsey (1982), Whitaker (1982), Oliver (1985), Lambert (1986), Lustgarten (1986),
Robilliard en McEwan (1986), Grimshaw en Jefferson (1987).

6 Revhtshandhaving

228

als individuele politiemensen zijn in zekere mate autonoom. In de literatuur wordt
deze beslissingsvrijheid ook wel discretionaire ruimte, discretionaire vrijheid, discre
tionaire bevoegdheid of kortweg discretie genoemd. De juistheid van de benoeming
hangt af van de wettelijke regeling van deze discretie. In Angelsaksische landen is de
discretie van de politie namelijk wettelijk vastgelegd en kan daar dus worden
gesproken van discretionaire bevoegdheid. In Nederland is er echter géén sprake van
een wettelijke regeling en kan dus slechts gesproken worden van discretionaire
vrijheid of ruimte.
Het lijkt hier allereerst op zijn plaats het begrip politiële discretie te omschrijven en
wel als volgt. Discretie is de (mate van) vrijheid welke de politie(-ambtenaar) heeft
om 1. een gebeurtenis te bestempelen tot een relevante politiezaak, 2. een burger te
bestempelen tot relevant voor officiële politiebemoeienis en 3. een keuze te maken
uit alternatieve afhandelingsmethoden met betrekking tot 1. en/of 2. (Sykes e.a.,
1976). Let wel, in deze definitie wordt opengelaten of deze ‘mate van vrijheid’
wettelijk geregeld is. Er kan dus bij deze definitie van discretie sprake zijn van zowel
vrijheid als bevoegdheid. In het kort komt het erop neer dat politiediscretie
betrekking heeft op de mate van vrijheid beslissingen te nemen omtrent gebeurte
nissen, mensen en/of afhandelingen. Om uiteenlopende redenen bestaat deze
discretie in meer of mindere mate voor iedere politiefunctionaris.
Nu het begrip discretie is omschreven en voorts ook is vastgesteld dat iedere politie
functionaris er rechtens dan wel feitelijk over beschikt, is het hier van belang na te
gaan waarom er zoiets als politiediscretie bestaat. Er worden hiervoor verschillende
oorzaken genoemd. Deze hebben deels te maken met de wettelijke regelingen
omtrent de politie, haar taak en haar bevoegdheden. Deels ook hebben zij te maken
met de aard van de politie-organisatie en het dagelijkse politiewerk. Zoals hiervoor al
werd gesteld, berust in de Angelsaksische landen de politiediscretie op de wet zelf.
Daar namelijk hebben individuele politiemensen een zelfstandige en onafhankelijke
plicht ten opzichte van de wet èn ontlenen zij aan hun ambt, van anderen onafhanke
lijke, autoriteit. Dit laat overigens onverlet dat zij rechtmatige bevelen van superi
euren dienen op te volgen èn dat de politie-organisatie zelf ook onder controle staat
van het bevoegd gezag. De individuele politieman of -vrouw heeft dââr echter,
ondanks dit alles, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het concrete handelen.
Grimshaw en Jefferson (1987, pp. 290 e.v.) achten politiediscretie dan ook cruciaal
voor het politiewerk, omdat deze wortek in de onafhankelijkheid van de individuele
politieman of -vrouw.
In Nederland is er geen sprake van een dergelijke onafhankelijkheid van individuele
politiemensen en is de politiediscretie niet wettelijk geregeld. In artikel 28 van de
Politiewet wordt nadrukkelijk gesteld dat de politie werkt in ondergeschiktheid aan
het bevoegd gezag èn in overeenstemming met de geldende rechtsregels. De
Nederlandse politie heeft dus géén zelfstandige bevoegdheid. Toch is er in Nederland
feitelijk wel degelijk sprake van politiediscretie. Voor een verklaring hiervoor wijst
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Suyver (1986, pp. 1 e.v.) erop dat de Nederlandse politie weliswaar een ‘doodgewone’
ambtelijke dienst is, zij het dat haar feitelijke Organisatie tamelijk ingewikkeld en
verbrokkeld is, maar dat de politie zich tegelijkertijd onderscheidt van een doorsnee
ambtelijke dienst doordat er sprake is van dualisme in gezag. De politietaak valt
namelijk deels onder polîtiek en deels onder ambtelijk gezag. Juist dit dualisme in
gezag is volgens Suyver de oorzaak van het bestaan van politiediscretie; wie verant
woordelijk is, dient invloed te hebben.
Naast deze oorzaken van meer principiële aard zijn er ook oorzaken van meer
praktische aard. Zo wordt er door diverse auteurs op gewezen dat het feitelijk
onmogelijk is alle wetten altijd te handhaven. Daarvoor ontbreekt het de politie aan
kennis van alle gepleegde overtredingen, aan tijd, menskracht en andere middelen.
Terecht stelt Lambert (1986) dan ook dat de politie, in tegenstelling tot het algemene
beeld, niet de wet handhaaft. Zij ontwikkelt slechts een beleid omtrent die wetten die
wel gehandhaafd zullen worden, de mate waarin zij gehandhaafd zullen worden en
ook tegen wie.
Bovendien moet erop gewezen worden dat er steeds meer wetten komen en dat
daarmee ook de complexiteft van de politietaak toeneemt. Met instemming kan hier
dan ook Whitaker (1982) worden geciteerd, waar hij schrijft dat hedendaagse
regeringen de politiekorpsen belasten met zeer uiteenlopende taken. Deze taken
variëren niet alleen van repressie tot hulpverlening, maar vergen ook kennis op
terreinen als vuurwapens, horeca, milieu, dieren(bescherming) als ook culturele
achtergronden van diverse groepen allochtonen en het ingewikkelde terrein van de
vreemdelingenwetgeving. Voorts is er van diverse zijden op gewezen dat niet alLeen
het aantal wetten en de complexiteit ervan toenemen, maar dat ook voor diverse
deelterreinen van het politiewerk géén strikte regels bestaan. Door dit ontbreken van
strikte regels is de politieman of -vrouw genoodzaakt op straat de politiepraktijk aan
te passen aan de aangetroffen situatie. Sommige auteurs gaan hierbij zéver dat zij
erop wijzen dat de manier waarop de politiefunctionaris uiteindelijk al improviserend
zijn werk verricht, meer bepaald wordt door gevoelens van angst en onzekerheid èn
de drang tot efficiënt overkomen enerzijds dan door geldende rechtsregels en richt
lijnen van superieuren anderzijds (zie om. Reiner, 1985; Uglow, 1988).
Naast dit alles kan gesteld worden dat de politie in voorkomende gevallen snel tot een
beslissing moet komen. Zo’n snelle beslissing vôôronderstelt een grondige kennis van
alle wetsterreinen. Het zou echter van weinig realiteitszin getuigen zo’n grondige
kennis in alle gevallen te verwachten. In de praktijk worden beslissingen derhalve
nogal intuïtief genomen.2 Daarenboven kan er hierbij, onder meer in navolging van
Grimshaw en Jefferson (1987, pp. 17 e.v.), worden opgemerkt dat op sommige
wetsterreinen weinig of geen harde objectieve criteria voorhanden zijn.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de (mate van) discretie van de politie een
Baidwin en Kinsey (1982, pp. 13 e.v.); zie ook Robilliard en McEwan (1986, p. 4), die zelfs spreken van een ‘extraor
dinary ragbag of powers’.
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prominente rol speelt in de dagelijkse praktijk van het politiewerk. Dit geldt nadruk
kelijk ook voor de dagelijkse praktijk van de Nederlandse politie. Dit is des te opmer
kelijker, daar de Politiewet door haar formulering deze discretie uitsluit. Daar staat
echter tegenover dat bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafvordering aan politie
mensen die hulpofficier van justitie zijn, wel eigen bevoegdheden worden gegeven en
overigens uit de jurisprudentie valt op te maken dat het bevoegd gezag geen absolute
zeggenschap heeft over politiemensen (Suyver, 1986)?
Dat politie-ambtenaren beschikken over een zekere mate van discretie is op zichzelf
niet zo bijzonder. Het is echter wel bijzonder dat bij de politie de discretie ook zeer
aanzienlijk is bij de, in hiërarchisch opzicht, laagst gerangschikte politiemensen. Dit
volgt logisch voort uit het feit dat beslissingen van vooral deze politiemensen voor
een groot deel onzichtbaar zijn voor hun superieuren, hetgeen controle door deze
superieuren ernstig belemmert (zie Lustgarten, 1986). Het is vooral deze onzicht
baarheid die veel auteurs zorgen baart. Zo stelt Davis (1975) wat betreft de situatie in
de VS bijvoorbeeld dat de politie geheel ten onrechte pretendeert dè wet te
handhaven. Weliswaar zou de leiding van veel korpsen haar richtlijnen op deze
pretentie baseren, maar zou zij tegelijkertijd heel goed weten dat de politiemensen
aan de basis selectief te werk gaan bij de opsporing van strafbare feiten. Door echter
de pretentie toch vol te houden, zou het nog steeds volgens Davis onmogelijk
worden over deze problematiek te spreken en een beleid dienaangaande te ontwik
kelen. Overigens concludeert deze auteur, min of meer tot zijn eigen verbazing, dat
voor zover het de situatie in de VS betreft, een open selectieve handhaving van wetten
wel legitiem blijkt te zijn. Hij stelt daarbij zelf dan wel de eis dat de uitvoerende
politiemensen niet langer over discretie zouden mogen beschikken. Hoe zij hun werk
zonder deze discretie zouden moeten verrichten, geeft hij echter niet aan. Williams
(1964), die zich in zijn beschouwing over dit onderwerp overigens sterk door Davis
laat inspireren, gaat minder ver. Hij zou namelijk al tevreden zijn, indien er een
betere controle zou zijn op de wijze waarop de (mate van) discretie wordt benut. Hoe
deze controle zou moeten plaatsvinden, kan hij, kennelijk tot zijn spijt, niet
aangeven. Dit is niet verwonderlijk omdat, zoals hierboven al werd gezegd, de wijze
waarop politiemensen aan de basis hun discretie benutten, goeddeels onzichtbaar is
voor superieuren. Onzichtbaar wil hier dan vooral zeggen dat sommige (soorten vanl
beslissingen op straat in afwezigheid van deze superieuren worden genomen en
—

—

In de memorie van toelichting bij artikel 28 staat het volgende te lezen. ‘Dit artikel hevat, in het voetspoor van
artikel 1 van het ontwerp van de Commissie-Langemeyer, een algemene omschrijving van de taak van de politie.
Uiteraard kan een dergelijke omschrijving niet volledig zijn. De taak van de politie is slechts volledig kenbaar uit
het geheel der wetgeving en zal dan nog voor de lagere ambtenaren verduidelijking door instructies behoeven.
van een nadere omschrijving van de bevoegdheden, die de politie bij de vervulling van haar taak kan uitoefenen,
is afgezien. De ondergetekenden zijn van oordeel dat het achterwege laten van een nadere regeling van de
bevoegdheden van de politie ook niet in strijd is met de beginselen van de rechtsstaat, omdat de rechtmatigheid
van het optreden van de politie in laatste instantie ter beoordeling staat van de onafhankelijke rechter. volgens de
jurisprudentie is de politie slechts bevoegd om te handelen als orgaan van de rechtsorde en komt aan de politie
geen zelfstandige onbepaalde bevoegdheid toe’ (Politiewet, t986, p. 28; Filnaut, 1988).
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bovendien niet in de zogenaamde dag- en nachtrapporten (of mutatierapporten of
andere vergelijkbare rapporten), registraties of iets dergelijks zijn terug te vinden.
Wellicht ten overvloede zij hierbij vermeld dat vooral voor beslissingen omtrent het
niet-optreden opgaat dat zij onzichtbaar zijn. Voorts geldt de onzichtbaarheid voor
nogal wat beslissingen die buiten de strikt omschreven juridische procedures liggen.
Het is immers niet zo dat politiemensen gemakkelijk mensen kunnen arresteren en
langer dan wettelijk toegestaan op het politiebureau kunnen ophouden zonder dat
van deze bemoeienis ook maar iets aan het papier wordt toevertrouwd en zonder dat
superieuren hier aan te pas moeten komen. Een en ander laat overigens onverlet dat,
zoals Naeyé laat zien, daar waar superieuren hun taak niet adequaat uitvoeren, er ook
op een politiebureau merkwaardig gebruik zo niet misbruik van bevoegdheden
—

—

kan plaatsvinden.
Het bovenstaande overziend, overheerst het beeld van een min of meer grote zorg
omtrent het bestaan van discretie, welke het meest aanzienlijk zou zijn aan de basis
van de politie-organisatie en waarvan het gebruik zich min of meer aan het zicht van
superieuren onttrekt. Toch zijn er ook andere, meer positieve visies. Zo wijst Bittner
(1973) erop dat het politiewerk goeddeels onmogelijk zou zijn, indien politiemensen
niet zouden beschikken over enige beslissingsruimte. In het stadium van een arres
tatie is er, om maar een voorbeeld te noemen, welhaast per definitie nog niet het
bewijs dat in de rechtszaal vereist is. Daarnaast is, ook volgens hem, het politiewerk
voor een deel gebaseerd op intuïtie. Bittner wil hiermee overigens niet gezegd hebben
dat de politie onbeperkt naar eigen inzichten zou (moeten) kunnen handelen. De
politie zouden wel degelijk enkele wettelijke beperkingen moeten worden opgelegd.
Skolnick (1966, pp. 71 e.v.) ziet echter meer heil in het (ontwikkelen van) korpsbeleid
op dit terrein, en spreekt in dit verband over twee soorten discretie. Van de eerste
soort door hem niet-gedelegeerde en niet-geautoriseerde discretie genoemd is
sprake, als politiemensen op individueel niveau criteria ontwikkelen en hanteren
omtrent de uitvoering van hun taak. Van de tweede soort gedelegeerde en geautori
seerde discretie is sprake, indien het korps officiële richtlijnen en criteria
ontwikkelt, vaststelt en erop toeziet dat individuele politiemensen zich hieraan
houden. Dergelijke ontwikkelingen zouden niet alleen eenheid in beleid creëren,
maar eveneens de discretie zichtbaar maken.
—

—

—

—

De politiële discretie in de alledaagse werkelijkheid
Na de bespreking van de aard en oorsprong van discretie is het hier nu vooral van
belang na te gaan hoe de politie in de dagelijkse praktijk omgaat met haar discretie.
Een zeer interessant onderzoek op dit terrein is afkomstig van Sykes e.a. (1976). Zij
hebben in de zeventiger jaren onderzoek verricht naar de mate waarin wetsover
treders werden gearresteerd. Hiertoe werden in drie gemeenten in de VS gedurende
een jaar lang vijf assistenten ingezet die met de politie meereden. Aan de hand van
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een observatieschema werden ruim 3.000 gebeurtenissen vastgelegd. De theorie
achter dit onderzoek was dat de vraag, of tot arrestatie zou worden overgegaan,
afhangt van vier factoren. Deze zijn de wettelijke mogelijkheid om tot arrestatie over
te gaan, het plaatselijke korpsbeleid, het gedrag van de betrokken burger (vooral de
mate van respect welke betoond wordt) en het mogelijk gevaar dat de betrokken
politiemensen lopen. De uiteindelijke resultaten van deze studie noopten de onder
zoekers tot de conclusie dat althans in de VS de wet slechts in geringe mate wordt
gehandhaafd. Er worden namelijk veel minder arrestaties verricht dan wettelijk
mogelijk is.4 Een verklaring hiervoor zoeken zij vooral in het plaatselijke beleid,
waarmee een beperkt aantal arrestanten wordt beoogd. Daarnaast wijzen de auteurs
op het belang van ras en klasse in dit opzicht. Zo stellen zij vast dat burgers met een
relatief lage sociaal-economische positie en leden van etnische minderheidsgroepe
ringen een grotere kans lopen gearresteerd te worden dan anderen.
Bovengenoemde onderzoekers zijn trouwens niet de enigen die wijzen op het belang
van ras en klasse van de (verdachte) burger. Zo geeft Sherman (1980) in zijn
overzichtstudie naar de oorzaken van het gedrag van de politie, naast gegevens
omtrent de politiemensen, belangrijke kenmerken van de betrokken burgers: ras,
houding tijdens de interactie, de relationele afstand tussen burger en politie, leeftijd,
sekse en klasse waartoe de burger behoort.
Ten onzent noemt Andriessen (1976) in haar onderzoek naar de kinderpolitie ook
andere kenmerken, zoals het aantal malen dat de jongere in contact is geweest met de
politie en de ernst van het delict (zie ook Piliavin en Briar, 1964).
Naast kenmerken van de (verdachte) burger kunnen nog andere factoren meespelen.
Zo wijst Lustgarten (1986) erop dat de politie bij overtredingen en delicten afweegt
hoe ernstig een en ander was, hoeveel schade er werd aangericht en wat de reactie
van het publiek is of zal zijn. Hij gaat daarbij zover dat hij vanuit deze overwegingen
verklaart waarom het in Groot-Brittannië zolang duurde, voordat de politie serieus
werk ging maken van de registratie en de bestrijding van de raciale aanslagen op
leden van etnische minderheidsgroeperingen. Vermeldenswaard hier is ook zijn
conclusie dat de politie bij een afweging van haar diverse taken verreweg de meeste
prioriteit zou geven aan de handhaving van de openbare orde, hetgeen verregaande
consequenties zou kunnen hebben voor het opsporingsbeleid.
Mawby (1979) wijst er in zijn studie naar het politie-optreden op dat, als gevolg van
de discretie met daaraan gekoppeld de al dan niet vermeende selectieve aandacht van
de politie voor de burgerij, de criminele statistieken onbetrouwbaar zouden zijn. Zeer
tot zijn eigen verbijstering echter moet hij ten slotte concluderen dat de invloed van
de discretie op de statistiek van zeer geringe betekenis is. De mijns inziens zeer
—

—
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Zie in dezen ook de interessante studies van Mastrotsky e.a. (1987) en Meyers e.a. (19871. Beide zijn gericht op het
rijden onder invloed en de wijze waarop de politie de Driuiog underlnfluence respectievelijk Operatiog uoder
Influeoce wetten handhaaft. De auteurs tonen in heide gevallen aan dat de politie de discretie vooral benut om
bestuurders niet te arresteren. Daarbij speelt de omvang van de korpsen een rol. tn de grotere zou de discretie
groter zijn. Kleinere korpsen zouden namelijk het aantal arrestaties gebruiken om hun eigen nut aan te tonen.
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plausïbele verklaring hiervoor geeft hij zelf. Bij de opsporing en rapportage van
incidenten is de politie namelijk zeer afhankelijk van de meldingen van het publiek.
Daarmee is de statistiek niet zozeer afhankelijk van de selectieve aandacht van de
politie, maar meer van de aangiftebereidheid van het publiek. In diezelfde studie
maakt Mawby, ter beschrijving van het gebruik van discretie, een onderscheid naar
drie, aan Wilson ontleende stijlen van wetshandhaving. Deze zijn: the legatistic style,
of ‘fout is fout’, the watchman style, dat wil zeggen allereerst de (openbare) orde
handhaven en the service style, de politie als hoeder van de belangen van de samen
leving. Helaas biedt dit onderscheid weinig soelaas. Zo zou de laatste stijl, omdat
deze een grote mate van overeenkomst in waarden en normen tussen politie en
publiek v55ronderstelt, een zeer geringe praktische toepasbaarheid kennen. De eerste
twee verschillen daarnaast in uitkomst niet substantieel van elkaar.
Ook de wel zeer omvattende studie van Smith (1983) mag op dit punt niet
onbesproken blijven. Het betreft hier een onderzoek naar het functioneren van de
London Metropolitan Police aan het eind van de jaren zeventig en begin van de jaren
tachtig. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van het korps zelf. De totale studie
bestaat uit vier delen, waarvan hier alleen het laatste deel observatie van de politie
van belang is. In dit deel wordt namelijk aangetoond dat er (grote) verschillen bestaan
tussen individuele politiemensen, hetgeen betekent dat het concrete handelen van de
politie naast alle reeds genoemde factoren ook voor een belangrijk deel gestuurd
wordt door het karakter en de persoonlijke opvattingen van politiemensen. Een
weinig hoopgevende conclusie in deze studie is overigens dat de politie van London
bijna routineus bevoegdheden overschrijdt.
Als voorbeeld van een Nederlandse studie naar het gebruik van bevoegdheden en de
discretionaire vrijheden daarbij is het promotie-onderzoek van Naeyé. Dit onderzoek
is gericht op de bevoegdheden bij betrapping op heterdaad in het algemeen en die bij
betrapping van ‘plakkers’ in het bijzonder. In het empirische deel van deze studie
analyseert Naeyé de verschillende discretionaire momenten: het al dan niet reageren
op de melding, het al dan niet optreden, het al dan niet verbaliseren, het al dan niet
aanhouden, het al dan niet in beslag nemen en het al dan niet insluiten. Hij consta
teert in deze studie dat de bevoegdheid tot staande- en aanhouding, gecombineerd
met de vrijheid om al dan niet een proces-verbaal op te maken en tot inbeslagneming
over te gaan, de verbalisant een ruime discretionaire marge laat om op heterdaad
ontdekte overtredingen naar eigen inzichten af te handelen. Een zelfde ruime
discretie ziet hij als het gaat om de afhandeling op het politiebureau. Ten aanzien van
dit laatste merkt hij zelfs op dat ‘elke verbalisant een behoorlijke speelruimte heeft
om de dienst te draaien op basis van zijn luim en persoonlijke opvattingen’. Zelfs van
de bevoegdheid tot het fouilleren van c.q. in het lichaam wordt, zoals hij laat zien, wel
erg losjes gebruik gemaakt (Naeyé, 1990, p. 559). Hierbij zij opgemerkt dat bij het
optreden op straat de onzichtbaarheid daarvan voor superieuren een rol speelt. Dit
laatste kan van de afhandeling op het politiebureau niet gezegd worden. Het lijkt er
—
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dus op dat superieuren hun superviserende taak niet al te zwaar opvatten. Dit wordt
ondersteund door Naeyé’s conclusie dat de voorgeleiding in ieder geval hij de door
hem onderzochte overtredingen als controle lijkt te falen. Zo werd in geen enkel
geval een vraag met betrekking tot het strafbare feit gesteld (Naeyé, 1990, p. 560).
Ongeveer parallel aan het bovengenoemde onderzoek is door het WODC een
onderzoek verricht naar het gebruik van bevoegdheden bij het operationeel vreemde
lingentoezicht (Aalberts, 1990). Klachten van allochtone jongeren over discriminatie
door de politie vormden hiervoor de aanleiding. In dit onderzoek staat de vraag
centraal of het vooral het bestaan van politiële discretie is dat leidt tot misbruik van
bevoegdheden. Welnu, de belangrijke conclusie van dit onderzoek is wel dat de
opvatting dat de discretie waarover de politie beschikt, een belangrijke mogelijkheid
tot discriminerend politie-optreden jegens bepaalde bevolkingsgroepen biedt, door
de resultaten van deze studie niet wordt ondersteund. Sterker nog, korpsleidingen
blijken hun discretie op onderhavig terrein aan te wenden om het gebruik van
bevoegdheden en dwangmiddelen door politiemensen te beperken. Sommigen doen
dit door het uitvaardigen van interne richtlijnen, waarin wordt aangegeven in welke
specifieke gevallen van de bevoegdheden gebruik mag worden gemaakt. Anderen
geven aan welke politiemensen zich van de gewraakte bevoegdheden mogen
bedienen. Een dergelijke beleidsontwikkeling komt overeen met wat Skolnick gedele
geerde, geautoriseerde discretie noemt. Overigens blijkt uit dit onderzoek eveneens
dat individuele politiemensen zelf ook terughoudend te zijn als het gaat om het
gebruik van bevoegdheden en dwangmiddelen.
De bovengeschetste werkwijze kan, zoals in het onderhavige onderzoek ook is aange
toond, leiden tot incongruent beleid van het bevoegd gezag en de politie. Kortom, het
blijkt dat de politie niet altijd in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag haar taak
verricht. Een voormalig secretaris-generaal van Justitie bracht dit laatste onlangs als
volgt pregnant onder woorden: ‘(...) de belangrijkste oorzaak daarvan (M.A. het tegen
houden aan de grens van asielzoekers) is het feit dat de politie niet meer luistert naar
het bevoegd gezag. Dat komt omdat de politie in Nederland in toenemende mate
zelfstandig is geworden. Ik vind het hoogst verontrustend. De politie hoort aan het
openbaar bestuur onderworpen te zijn. Niks geen zelfstandigheid’ (NRC, 19 maart
1994, p. 2).
Met de constatering dat de potitie feitelijk haar taak niet langer in ondergeschiktheïd
aan het bevoegd gezag uitvoert, is de discussie verschoven van de mate van discretie
in het individuele politie-optreden op straat naar de mate van autonomie van politie
korpsen. Deze discussie heeft recentelijk twee belangrijke impulsen gekregen: het
rapport Potitiesterkte van deAtgemene Rekenkameren het Rapport van de Bijzondere
Onderzoekscommissie IRT, in de wandelgangen het Rapport-Wierenga genoemd.
—

—

6 Rechtshandhaving

235

Autonomie van de regionale politie
Zeer onlangs is de Nederlandse politie ingrijpend gereorganiseerd. Zo zijn het Korps
Rijkspolitie en de 148 korpsen van gemeentepolitie samengevoegd tot 25 regiokorpsen en één korps Landelijke Politie Diensten. Daarnaast is er een nieuwe
Politiewet van kracht geworden. In deze wet is onder meer het gezag, het toezicht en
het beheer over de politie geregeld. Deze regeling komt er globaal op neer dat, indien
de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter
uitvoering van de hulpverleningstaak, zij onder gezag van de burgemeester staat. In
dergelijke gevallen ziet de commissaris van de Koning toe op een juiste taakver
vulling. Indien de politie echter optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde, staat zij onder gezag van de officier van justitie. In deze gevallen ziet de
procureur-generaal toe op een juiste taakvervulling. Het beheer berust bij de korpsbeheerder, zijnde de burgemeester van een aangewezen gemeente. Deze korpsbe
heerder wordt bijgestaan door de korpscheL Voorts heeft het openbaar ministerie
voortaan medebeheer over de politie.5 Sommigen tekenen hierbij overigens aan dat
de gezagsuitoefening essentiëler is dan de beheertaak (zie bv. Anderson en Veraart,
1992).
Dat deze gezagsuitoefening in de praktijk niet altijd gemakkelijk verloopt, wordt
onder meer aangestipt door de hoofdofficier van justitie De Beaufort. Hij merkt
hierbij op de politie zelf een ‘complicerende factor van niveau’ vormt. Hij schrijft dit
toe aan het feit dat de politie nu eenmaal over deskundigheid en professionaliteit
beschikt en mede daarom geen willoos werktuig in de handen van het gezag is (De
Beaufort, 1992). De oud-burgemeester van Amsterdam en latere minister van
Binnenlandse Zaken wijt het gebrek aan gezagsuitoefening door het bevoegd gezag
over de politie daarentegen vooral aan het ontbreken van een nauwe relatie tussen
beide. Hij stelt dan ook vast dat de politie daardoor in een groot aantal gevallen
zelfstandig haar optreden bepaalt (Van Thijn, 1992). In zekere zin worden beide visies
onderstreept door Van de Bunt, bijzonder hoogleraar empirische criminologie en
sinds kort ook hoofd WODC, en zijn mede-auteur Gerding, officier van justitie. Zij
stellen vast dat het openbaar ministerie te veel een ‘top-down’-benadering kiest bij
de aansturing van de politie. Zij constateren dat door deze benadering de aansturing
niet doeltreffend en ongeloofwaardig is. Beide auteurs pleiten er dan ook voor te
sturen vanuit de uitvoering, Op die manier zou het openbaar ministerie een veel beter
gebruik van de eigen expertise kunnen maken. Bovendien zou deze expertise zo
gevoed kunnen worden door die van de politie (Van de Bunt en Gerding, 1992).
Ook het dualisme in de gezagsuitoefening zou dit laatste compliceren. Zo •vijst
Schalken, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, erop dat het van oudsher
bestaande dualisme in gezag niet alleen leidt tot overlap maar thans ook ‘verdwijnt
zie hiervoor de hoofdstukken iv en v, de artikelen 12 tim 37, van de Politiewet 1993. stb. 1993, 724, pp. 5-10.
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achter een rookgordijn’. Immers, het medebeheer van het openbaar ministerie omvat
naast de opsporing van strafbare feiten ook de bestuurlijke rechtshandhaving. Hij
spreekt in dit verband zelfs van dubbel dualisme (Schalken, 1992). Rosenthal en
Cachet, hoogleraar respectievelijk universitair hoofddocent bestuurskunde, spreken
daarentegen over de bedrieglijke eenvoud van het medebeheer. Zij stellen vast dat dit
medebeheer naast hier niet nader te noemen voordelen ook belangrijke nadelen
heeft. Om te beginnen achten beide auteurs de beheersregeling in de Politiewet 1993
onevenwichtig: de beheersbevoegdheden liggen bij de korpsbeheerder, zijn
onderwerp van overleg tussen de beheerder en de hoofdofficier, terwijl het beheer
zelf in handen is van het regionale college. Voorts zou medebeheer huns inziens
leiden tot een cumulatie van rollen: die van professional, die van beslisser, die van
onderhandelaar, die van manager en die van bestuurder. Bovendien zou deze laatste
rol het openbaar ministerie steeds vaker in de politieke strijd om de middelen doen
belanden (Rosenthal en Cachet, 1992).
Dat de gezagsuitoefening in de praktijk inderdaad niet altijd even gemakkelijk
verloopt, moge blijken uit de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de
Commissie-Wierenga. Het eerstgenoemde rapport handelt over de ontwikkeling van
het politiebudget in relatie tot de feitelijke politiesterkte. Een van de kernvragen van
dit rapport is gericht op de wijze waarop de maatregelen voor uitbreiding van de
politiesterkte zijn vertaald in feitelijke sterkte. Zo is met ingang van 1990 geld
beschikbaar gesteld om de extra werkdruk als gevolg van de openstelling van de
binnengrenzen op te vangen. Uit dit geld zouden tot en met 1996 210 fte’s moeten
worden gerealiseerd. Ten behoeve van de Plukze-wetgeving zijn gelden toegevoegd
voor in totaal 190 fte’s. Vervolgens is besloten de opbrengsten van de accijnsver
hoging op kerftabak te besteden aan 800 politiesurveillanten en 610 politie-agenten.
Daarna is geld toegevoegd aan het politiebudget om nog eens 450 politiemensen aan
te stellen. Ten aanzien van de vraag naar de besteding van het extra geld voor de
uitbreiding van de sterkte moet door de Algemene Rekenkamer worden vastgesteld
dat deze extra middelen niet hebben geleid tot een toename van de feitelijke sterkte.
De Algemene Rekenkamer verklaart dit door erop te wijzen dat de extra middelen voor
personeel gebruikt zijn voor materiële bestedingen. Overigens kan niet worden vastge
steld hoeveel extra middelen eLders zijn ingezet. Een en ander noopt de Algemene
Rekenkamer tot de uitspraak dat het ook gezien het feit dat de reorganisatie van de
politie in 1994 haar beslag krijgt, noodzakelijk is dat de ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken beter dan tot nu toe bepalen over welke informatie zij dienen te
beschikken en dat zij daarbij de nodige waarborgen creëren om die voor de uitoefening
van hun verantwoordelijkheid nodige gegevens (kwalitatief en kwantitatief) te verkrijgen,
te controleren en ordelijk te bewaren’. Uit de reactie van de beide bewindslieden op dit
rapport kan worden afgeleid dat zij hun hoop hebben gevestigd op de nieuwe Politiewet.
—
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Van geheel andere aard is het rapport van de Commissie-Wierenga. Deze commissie
werd ingesteld om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ontwikkelingen
inzake het ontstaan, het functioneren en het ontbinden van het IRT. In dit kader zou
de commissie tevens moeten komen tot het vaststellen en beoordelen van de gronden
waarop tot ontbinding werd besloten en de wijze waarop dit besluit is uitgevoerd. Ten
slotte zou de commissie conclusies en aanbevelingen moeten formuleren. Een en
ander heeft geleid tot een rapport dat enkele harde conclusies bevat en mede
daardoor inmiddels veel stof heeft doen opwaaien. Zo heeft de commissie in ronde
bewoordingen vastgesteld dat betrokken korpschefs een positie nastreefden die niet
in overeenstemming is met die welke de wet hun toekent. Voorts stelt de commissie
dat het haar is opgevallen dat ‘een aantal politiechefs zich een positie aanmeet die
het uitoefenen van gezag over de politie door diegenen die daartoe ingevolge de wet
geroepen zijn, bemoeilijkt. Ook heeft de commissie bij vooral leidinggevenden
binnen de politie een houding aangetroffen ten aanzien van de positie van het
openbaar ministerie die blijk geeft van een minder juiste opvatting over de reikwijdte
van de aan het openbaar ministerie toekomende bevoegdheden’. Meer concreet
wordt door de commissie vastgesteld dat een politiechef door het bevoegd gezag
bevestigde afspraken bewust niet heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren. De
commissie wijst er ten aanzien van deze punten op dat overigens wel bedacht moet
worden dat het bevoegd gezag over de politie een eigen verantwoordelijkheid draagt
voor de ruimte die het aan de politie terzake geeft.7 Kortom, het bevoegd gezag laat te
weinig zijn gezag gelden en de politie laat zich op haar beurt te weinig gelegen liggen
aan het bevoegd gezag.
Slotbeschouwïng
Hiervoor is vastgesteld dat de politie tot taak heeft in ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor
de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen
die deze behoeven. We hebben ook gezien dat de taakomschrijving, naar de mening
van de wetgever, niet volledig zou kunnen zijn omdat de taak van de politie slechts
volledig kenbaar zou zijn uit het geheel der wetgeving. Voorts hebben we geconsta
teerd dat de wetgever van oordeel is dat het achterwege laten van een nadere regeling
van de bevoegdheden van de politie niet in strijd is met de beginselen van de rechts
staat, omdat de rechtmatigheid van het politie-optreden in laatste instantie ter beoor
deling staat van de onafhankelijke rechter. Volgens de jurisprudentie zou de politie
bovendien slechts bevoegd zijn om te handelen als orgaan van de rechtsorde en komt
aan de politie geen zelfstandige onbepaalde bevoegdheid toe.
De wetgever is er kennelijk gerust op, geruster in ieder geval dan menig weten
Rapport van de bijzondere onderzoekscommissie IRT, Deel 1, pp. 180 e.v.

6 Rechtshandhaiing

238

schapper en deskundige. Zij laten zien dat de discretionaire vrijheid van de politie
niet alleen kan leiden tot misbruik van bevoegdheden door individuele politie
mensen, maar ook tot incongruent beleid van bevoegd gezag en politie en ten slotte
tot het zich aanmeten van een positie die het uitoefenen van gezag over de politie
door diegenen die daartoe ingevolge de wet geroepen zijn, bemoeilijkt. In een
dergelijk geval is niet langer sprake van discretie of autonomie, maar is een op
zichzelf onmisbaar verschijnsel verworden tot een zich onttrekken aan het bevoegd
gezag.
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Krijgt de politie toch de rekening?
Tien stappen terug in de tijd
Maurits Kruissink
Wie zou beweren dat de wereld zo plat als een pannekoek is, zou al snel in een
psychiatrische inrichting belanden. Natuurwetenschappelijk onderzoek heeft immers
al eeuwen geleden uitgewezen dat die zienswijze onjuist is. In de wereld van de crimi
naliteitsbestrijding gelden totaal andere normen. Daar worden op onderzoek
gebaseerde, intelligente visies op een adequate bestrijding van de criminaliteit na
enige jaren rustig terzijde geschoven, zonder dat ook maar één betrokkene in een
inrichting terechtkomt. Zo heeft zich in ons land in de afgelopen jaren sluipenderwijs
een grillige wending voltrokken in het denken over de rol en verantwoordelijkheid
van de politie inzake criminaliteit. In dit artikel wordt de bedoelde wending
besproken en een poging ondernomen te verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Effectiviteit van politie
Als we sommige politici en korpschefs mogen geloven, zou er een probaat middel
tegen criminaliteit bestaan. De gepredikte toverformule, die even simpel als
doeltreffend zou zijn, behelst: meer politie! Dat idee is al ontzettend oud maar krijgt
keer op keer weer actualiteit ingeblazen.
De roep om meer politie getuigt van hooggespannen verwachtingen omtrent het
effect van politie op de criminaliteit. Daarentegen hebben diverse onderzoekers in de
loop der jaren laten zien dat het effect van politie op criminaliteit beperkt is. In de
literatuur wordt in dit verband wel gesproken van de ‘police myth’ (zie o.a. Van der
Vijver, 1985). Na een zeer uitgebreid overzicht van Amerikaanse en Engelse studies uit
de jaren 1970-1985 komen Fijnaut e.a. (1985) tot de conclusie dat politiële misdaadbestrijding, hoe zij ook is georiënteerd of georganiseerd, op zichzelf niet of nauwelijks
bijdraagt tot een vermindering van misdaad. Hoogstens kan een geringere of geen
verdere stijging van criminaliteit geëffectueerd worden; zie bijvoorbeeld ook Hough
(1987).
De reden hiervan is dat politiële misdaadbestrijding is ingebed in complexe, conflic
tuele maatschappelijke en institutionele structuren en verhoudingen (Fijnaut e.a.,
1985). Anders gezegd, er zijn tal van factoren die bijdragen tot criminaliteit, waar de
politie geen invloed op heeft (zie onder meer Sinclair en Miller, 1984; Southgate,
1985; Carter, 1989; Bennett, 1990). De Amerikaan Ostrom schreef al in 1973: ‘the
activity of a police department is only one ofmanyfactors affecting the general
security of a community’. Andere beïnvloedende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn:
demografische factoren als bevolkingsdichtheid, gemiddeld inkomen, vertegenwoor
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diging van etnische minderheden, leeftijdsverdeling alsmede andere factoren zoals de
aanwezigheid van commercile en industrile activiteiten of verkeer (Ostrom e.a.,
1979). Daar kan nog aan toegevoegd worden: het beleid van (lokale en centrale)
overheid en openbaar ministerie.
Overigens is niet alleen somberheid troef. Schaalverkleining, decentralisatie en een
pro-actieve (in plaats van de traditionele re-actieve), probleemgerichte benadering
blijken soms resultaat af te kunnen werpen (zie o.a. Clarke and Hough, 1984,
Cozijnsen en Horn, 1991). Maar zelfs een succesvolle aanpak van een type delict in
een bepaald gebied kan in feite maar een schijnsucces zijn omdat verplaatsingsef
fecten opgetreden kunnen zijn, bijvoorbeeld naar een ander gebied, naar andere
objecten of naar andere wellicht ernstigere feiten. Daarbij moet overigens wel
aangetekend worden dat verplaatsing zich niet noodzakelijkerwijs altijd voordoet (zie
bijvoorbeeld Hesseling, 1993).’
—

—

Nieuwe wegen: bestuurlijke preventie
Al met al lijkt het, op basis van wetenschappelijk onderzoek, gerechtvaardigd om niet
al te hoge verwachtingen omtrent de invloed van politie op criminaliteit te hebben.
Het zoeken naar andere wegen ligt dan voor de hand. Al in de jaren tachtig waren we
ons hiervan zeer wel bewust. Misschien zelfs beter dan nu.
Tien jaar geleden, in 1984, presenteerde de Commissie kleine criminaliteit, onder
voorzitterschap van het toenmalig PvdA-kamerlid H.J. Roethof, haar beroemde
interimrapport. De Commissie-Roethof, zoals de commissie in de wandeling
genoemd werd, had tot taak om de minister van Justitie en andere betrokken minis
teries van advies te dienen over mogelijke verbeteringen bij de voorkoming en
bestrijding van de kleine criminaliteit.2
Opvallend aan het advies van de Commissie-Roethof was dat niet domweg voor een
schaalvergroting van politiële en justitiële inspanningen werd gepleit, maar een hele
nieuwe aanpak voorgestaan werd. De Commissie-Roethof presenteerde een analyse
van de Nederlandse maatschappij van na de oorlog en stelde dat de kleine crimina
liteit een uitvloeisel was van achterliggende maatschappelijk-culturele, technolo
gische en commerciële ontwikkelingen en problemen; de voorzitter sprak zelfs van
‘maatschappelijke milieuvervuiling’. De commissie wees onder andere op de sterk
toegenomen gelegenheid tot het plegen van delicten. Door de groeiende welvaart is in
verplaatsing is een cnmplex verschijnsel, dat nog onvoldoende is onderzocht. Onder welke condities en in welke
vorm en mate het zich manifesteert, is niet goed bekend (Hesseling, 1993).
0e commissie kleine criminaliteit definieert het begrip kleine criminaliteit als volgt. ‘Massaal voorkomende
strafbaar gestelde gedragingen die door de politie kunnen worden getransigeerd of bij een eerste overtreding in
het algemeen door de officier van justitie worden afgedaan dan wel door de rechter worden bestraft met
maximaal een geldboete en(of een voorwaardelijke vrijheidsstraf en die vooral door hun massaliteit hinderlijk
zijn of de gevoelens van onveiligheid bij de burger bevorderen’, concreet gaat het onder meer om de feiten vanda
lisme, vuetbalvandalisme, fietsendiefstal, winkeldiefstal, woninginbraak, lichtere vormen van (openlijk) geweld,
en fraude hij het openbaar vervoer.
—

—
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de afgelopen decennia het bezit van kostbare, diefstalgevoelige goederen, bijvoor
beeld auto’s en elektronica, sterk gestegen. Die ontwikkeling zou in combinatie met
het op grote schaal vervangen van bedienend en controlerend personeel door
computers en automaten, de gelegenheid tot het plegen van kleine criminaliteit
vergroot hebben.
Behalve aan deze ontwikkelingen in de gelegenheidsstructuur besteedt de commissie
in haar analyse aandacht aan de sociale integratie van jongeren in de samenleving,
onder verwijzing naar de sociale controletheorie van Hirschi. Kortweg stelt die
theorie dat jongeren minder geneigd zijn delicten te plegen naarmate zij een betere
verstandhouding hebben met ouders, leraren, sporttrainers en andere opvoeders, en
zij zich meer betrokken voelen bij school, kerk of vereniging. Dat zou in de eerste
plaats komen doordat sociaal goed geïntegreerde jongeren meer te verliezen hebben
(vertrouwen, respect) en in de tweede plaats doordat op geïntegreerde jongeren meer
toezicht wordt gehouden. Ook aan dit front signaleerde de commissie maatschappe
lijke veranderingen die de kleine criminaliteit in de hand gewerkt zouden hebben. We
laten de commissie even zelf aan het woord: ‘De mogelijkheden voor relatiegebonden
toezicht zijn kleiner geworden door de voortgaande verstedelijking. Jongeren houden
zich thans grote delen van de dag op in anonieme omgevingen. Dit geldt a fortiori
voor werkloze jongeren. Mede ten gevolge van de ontzuiling zijn verder de sociale
banden die ouderen en jongeren hebben in gezins-, verenigings- en clubverband
losser en vrijblijvender geworden. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor relatiege
bonden toezicht verder verkleind. Deze ontwikkelingen zijn versterkt door culturele
veranderingen die in de jaren zestig manifest werden: de normen van vaders en
autoriteitsfiguren worden niet meer zonder discussie aanvaard.’
De achtergrond en aard van de problemen maken dat een oplossing niet primair van
politie en justitie zou moeten komen, aldus de commissie. Het zou zowel onmogelijk
als onwenselijk zijn om op iedere straathoek een politie-agent neer te zetten. Veeleer
zouden betrokken partij en zèlf verantwoordelijkheid moeten aanvaarden. De
‘maatschappij in al haar geledingen’ is volgens de commissie verantwoordelijk voor
de kleine criminaliteit. Bestuurlijke instanties, burgerij en maatschappelijke organi
saties, zoals scholen en club- en buurthuiswerk zouden derhalve een belangrijke taak
hebben bij preventie van kleine criminaliteit. Dus bijvoorbeeld de woningbouwcorpo
raties en het ministerie van VROM hebben volgens de commissie een taak bij het
voorkomen van inbraak en vandalisme in wooncomplexen, het ministerie van WVC en
de KNVB hebben een verantwoordelijkheid in de aanpak van voetbalvandalisme, en
scholen zouden meer toezicht moeten uitoefenen op het gedrag van leerlingen tijdens
tussenuren, lunchpauzes en schoolfeesten. Alleen daar waar preventie tekortge
schoten is, zouden politie en justitie in het strafrechtelijke sluitstuk kunnen voorzien.
In het in 1985 uitgebrachte plan Samenleving en Criminaliteit van het Kabinet
Lubbers, zijn de ideeën van de Commissie-Roethof integraal overgenomen. Deze
vormden de bouwstenen voor het toen in gang gezette ‘bestuurlijk preventiebeleid’.
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In dat beleid werden drie hoofdlijnen onderscheiden:
een verbeterde inrichting van de bebouwde omgeving, in zowel planologisch als
bouwtechnisch opzicht;
uitbreiding van het toezicht op potentiële wetsovertreders door personen met een
brede dienstverlenende taak;
een versterking van de binding van de opgroeiende generatie met de
maatschappij (Samenleving en Criminaliteit, 1985).
Met miljoenensubsidies van de rijksoverheid zijn in het kader van het preventiebeleid
overal in het land experimenten in gang gezet. Huismeesters, Halt-bureau’s, veilig
heidsfunctionarissen op de trams en buurtbeheer zijn allemaal voorbeelden van
projecten die uit dat preventiebeleid voortgekomen zijn en tot op de dag van vandaag
operationeel zijn. De evaluatie-onderzoeken die op dit terrein zijn uitgevoerd (zie
onder meer Van Andel e.a., 1987; Hesseling e.a., 1991; Kruissink en Verwers, 1989 en
1991; Polder en Van Vlaardingen, 1992) laten weliswaar niet op alle fronten successen
zien, maar over het geheel genomen lijkt met dit beleid toch een positieve wending
aan de beheersing van de criminaliteit te zijn gegeven, die op lokaal niveau breed
ondersteund en in praktijk gebracht wordt.
Resumerend is met de analyse en adviezen van de Commissie-Roethof de aanzet
gegeven tot een nieuwe aanpak van criminaliteit. Een aanpak die niet het vergroten
van louter politiële capaciteit propageerde, maar juist de maatschappij als geheel
probeerde te mobiliseren. Een dergelijke aanpak sluit goed aan bij het gegeven dat
het effect van politiewerk op criminaliteit nu eenmaal bescheiden is, en de bijdrage
van de politie ook alleen maar bescheiden kan zijn, gezien het complexe samenstel
van maatschappelijke factoren die bijdragen tot criminaliteit.
Wie denkt dat de mythevorming omtrent de rol van de politie mèt het gedachtengoed
van de bestuurlijke preventie definitief de wereld althans ons land uitgeholpen is,
heeft het mis. De laatste jaren lijkt over de rol van de politie weer anders te worden
gedacht dan ten tijde van de start van het preventiebeleid.
—

—

—

—

—

Politiemonitor, politieprestatfes, outputfinanciering

Sinds enkele jaren bestaat er een neiging om over overheidsinstanties in bedrijfs
matige termen te denken. Veelvuldig worden aan het bedrijfsleven ontleende termen
als produktiecijfers, prestaties en efficiëntie op de politie losgelaten (zie onder meer
Bruinsma, 1993, Terlouw en Wiebrens, 1991; Wiebrens e.a., 1992; Van Harmelen en
Schiethart, 1993). De belastingbetaler wil waar voor zijn geld zien. Deze nieuwe
manier van denken over de politie brengt met zich mee dat de ‘bedrijfsresultaten’
zichtbaar moeten worden. Maar soms gaat men nog een stap verder. Met de
Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden dat de door de Commissie-Roethof voorgestane aanpak niet
louter zal zijn ingegeven door wetenschappelijke bevindingen omtrent de effectiviteit van politiewerk Onge
twijfeld hebben ook pragmatische (financiële) motieven en politieke keuzes een rol gespeeld.
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regelmaat van de klok valt te beluisteren dat de financiering van de politie afhankelijk
gemaakt moet worden van de prestaties, althans voor een deel. Korpsen die minder
presteren dan anderen, zouden dan het volgende jaar minder geld krijgen. Politie
korpsen zouden dan dus letterlijk afgerekend worden op hun prestaties.
Voordat het mogelijk is om korpsen op hun prestaties af te rekenen, is het noodza
kelijk om die prestaties goed te kunnen meten. Diverse departementale en universi
taire werkgroepen en commissies hebben zich inmiddels over het vraagstuk van de
outputmeting gebogen. Een eenvoudige zaak is het zeker niet (zie o.a. Kruissink,
1993). Bij al die pogingen tot kwantificering van bedrijfsresultaten van de politie
nemen bevolkingsenquêtes een belangrijke plaats in. Bevolkingsenquêtes, tegen
woordig vooral bekend onder de naam Politiemonitor, zijn standaard vragenlijsten
waarmee de bevolking telefonisch geënquêteerd wordt over onder andere slachtoffer
schap, aangiftegedrag, angstgevoelens, preventiegeneigdheid, politiecontacten, de
evaluatie van optreden en beschikbaarheid van de politie.
Het enquêteren van de bevolking over slachtofferschap van criminaliteit is op zich
niets nieuws. Slachtofferenquêtes zijn al twintig jaar geleden in ons land gentrodu
ceerd. Aanvankelijk door het WODC, en later door het CBS werden en worden lande
lijke steekproeven ondervraagd over slachtofferervaringen en aangiftegedrag. De
opzet van die onderzoeken is zodanig dat een landelijk beeld wordt verkregen; op
regionaal of lokaal niveau conclusies trekken is niet mogelijk. Om in die leemte te
voorzien, zijn in het verleden op diverse plaatsen in den lande eigen enquêtes
ontwikkeld en afgenomen. Behalve onderwerpen uit de landelijke slachtofferenquête
zoals slachtofferschap en aangiftegedrag werden daarin allerlei vragen
opgenomen over contacten met de politie en de publieke evaluatie daarvan.
Aangezien die enquêtes min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn en
toegesneden waren op de lokale behoeften, is een wildgroei aan instrumenten
ontstaan. Verschillen in onderwerpen, formulering en uitvoering maakten een verge
lijking van resultaten uit de verschillende enquêtes tot een uiterst dubieuze zaak. Om
aan die situatie een einde te maken, mede met het oog op de regionalisering van de
politie, zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie enkele jaren
geleden gestart met de ontwikkeling van een standaardinstrument op dit gebied. Na
enig geharrewar over de naamgeving kreeg dit instrument uiteindelijk de titel
Politiemonitor mee. Een aantal pilots is in verschillende plaatsen en politieregio’s
uitgevoerd en in 1993 is de Politiemonitor voor het eerst in het hele land afgenomen
—

—

(zie Geerlofe.a., 1993).
Terug naar de prestaties van het politiebedrijf. Alle pogingen om de bedrijfsresultaten
van de politie te kwantificeren, leunen in meer of mindere mate op de resultaten van
de Politiemonitor. Vooral de prestaties op het gebied van criminaliteit genieten de
bijzondere belangstelling. Dit betekent dat de slachtoffercijfers uit de Politiemonitor
daartoe aangewend worden. Die cijfers hebben betrekking op de volgende feiten:
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poging tot inbraak in woning;
inbraak in woning;
autodiefstal;
diefstal uit auto;
vernieling aan auto;
fietsendiefstal;
diefstal van portemonnee, portefeuille of tasje, mèt geweld;
diefstal van portemonnee, portefeuille of tasje, zonder geweld;
overige diefstal;
overige vernieling;
bedreiging;
mishandeling;
aanrijding mèt doorrijden;
aanrijding zonder doorrijden.
Een snelle inspectie van de lijst met delicten leert dat het vrijwel zonder uitzondering
delicten betreft waarvoor tien jaar geleden de Commissie-Roethof en in navolging
daarvan de regering in het plan Samenleving en Criminaliteit een nieuwe aanpak
initieerden. Een aanpak waarin de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de
kleine criminaliteit bij de ‘maatschappij in al haar geledingen’ gelegd werd, het
bestuurlijke preventiebeleid.
Het is in mijn ogen nogal vreemd en bijna een ironische vergissing dat de bedrijfsre
sultaten van de politie nu afgemeten dreigen te worden aan die feiten waarvan al tien
jaar geleden gezegd werd dat de maatschappij in al haar geledingen daar eigenlijk de
verantwoordelijkheid voor draagt. En sterker nog, de korpsen dreigen daar zelfs door
middel van outputfinanciering op te worden afgerekend. Dit is des te vreemder
wanneer men bedenkt dat onderzoek heeft uitgewezen, zoals aan het begin van dit
artikel is aangehaald, dat de verwachtingen omtrent de effectiviteit van politie op
criminaliteit niet te hoog gespannen moeten zijn. Dit vanwege het complexe
samenstel van maatschappelijke factoren die werkzaam zijn op het gebied van crimi
naliteit. Het lijkt wel of die kennis opeens is verdwenen. Het denken over de rol van
de politie wordt op die manier tien jaar teruggezet. Is de wereld dan opeens toch zo
plat als een pannekoek?
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Rest ons nog de vraag hoe het dan toch heeft kunnen gebeuren dat de verantwoorde
lijkheid voor het criminaliteitsniveau nu weer bij de politie wordt gelegd. Daarover
kunnen we alleen maar speculeren. De politie wordt zoals reeds vermeld steeds
meer in bedrijfsmatige termen bekeken en er bestaan ideeën voor een stelsel van
outputfinanciering. Daartoe moeten bedrijfsresultaten gemeten worden.
Produktiecijfers moeten in kengetallen uitgedrukt worden. Een probleem daarbij
vormt de diversiteit van politiewerk. Behalve aan de rechtshandhavende taken
verricht de politie tal van hulpverlenende activiteiten van uiteenlopende aard.
—

—
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Moeten kengetallen geproduceerd worden, dan neemt men al snel zijn toevlucht tot
de meest tastbare, relatief gemakkelijk meetbare resultaten. Slachtoffercijfers vormen
zo’n maat.
Verder wordt deze wending wellicht in de hand gewerkt doordat het grote publiek
‘boeven vangen’ toch vooral als een taak van de politie ziet, en is blijven zien. Degene
die slachtoffer van een crimineel feit is geworden, denkt bijna reflexmatig aan de (in
zijn ogen falende) politie. Een slachtoffer van woninginbraak is eerder geneigd de
‘schuld’ te zoeken bij de politie dan bij de woningbouwvereniging die verzuimd heeft
deugdelijk hang- en sluitwerk aan te brengen; een slachtoffer van autodiefstal zal de
verantwoordelijkheid eerder afschuiven op de politie dan op de fabrikant die de auto
met te eenvoudige sloten heeft toegerust. Mensen beschouwen de politie als de enige
instantie die bedreigende ontwikkelingen in een samenleving kan stoppen, ‘de politie
als dunne blauwe lijn tussen orde en chaos’ (Van der Vijver, 1993). Met hoeveel
enthousiasme het preventiebeleid ook is opgepakt en hoe breed het draagvlak ook
moge zijn, het is misschien nog onvoldoende geïntegreerd in de denkwereld van
individuele burgers. ‘Voor criminaliteit moet je bij de politie zijn’, met dat idee zijn
we opgegroeid. Het feit dat je als slachtoffer ook inderdaad bij de politie moet zijn,
namelijk om aangifte te doen, versterkt dat idee alleen maar.
Korpschefs en politici spelen hier weer op in door in televisie-optredens te pleiten
voor meer politie. Pleiten voor meer politie betekent korte metten maken met de
criminaliteit en de daaruit voortvloeiende schade, ongemak en (gevoelens van) onvei
ligheid. Hier liggen mogelijkheden voor persoonlijke profilering en electorale winst.
De korpschefs en politici zouden eigenlijk beter moeten weten en zich meer gelegen
kunnen laten liggen aan het breed ondersteunde preventiebeleid, alsmede aan de
wetenschappelijke kennis op het terrein van politie en criminaliteitsbeheersing.
—

—

Tot slot
Voor een goed begrip, dit artikel is niet bedoeld als aanklacht tegen de Politiemonitor.
Integendeel, de Politiemonitor is een rijke bron aan informatie aangaande de crimi
naliteit en de publieke beoordeling van de rol van de politie. De monitor kan op
centraal, regionaal en lokaal niveau door bestuur, politie en openbaar ministerie als
een beleidsinstrument gebruikt worden. Evenmin is met dit artikel beoogd in het
geweer te komen tegen prestatiemeting bij de politie. Zelfs is dit artikel niet gericht
tegen het gebruik van de Politiemonitor voor de meting van politieprestaties. Maar
wèl is het de bedoeling om te wijzen op een dreigend verkeerd gebruik van resultaten
uit de Politiemonitor. De prestaties van de politie afmeten aan slachtoffercijfers is
niet fair. Politieprestaties kunnen mijns inziens wel afgemeten worden aan die zaken
waarvoor de politie duidelijk zèlf verantwoordelijk gesteld kan worden. Bijvoorbeeld
of de politie zich wel beleefd gedraagt in contacten met het publiek, de beschik
baarheid enz. Maar de politie verantwoordelijk stellen voor het niveau van de crimi—
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naliteit is een achterhaalde visie. De maatschappij in al haar geledingen was daarvoor
toch verantwoordelijk? En al die geledingen waren toch gemobiliseerd in de strijd
tegen de criminaliteit? De slachtoffercijfers uit de Politiemonitor kunnen dan in dat
perspectief geplaatst worden. De cijfers geven aan in hoeverre de maatschappij in
haar totaliteit erin geslaagd is de criminaliteit aan te pakken. Het komt niet te pas om
de verantwoordelijkheid daarvoor af te wentelen en de rekening naar de politie te
sturen!
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De markt van wet en orde
Max Kommer
De afgelopen tien, vijftien jaar kenmerken zich door een toenemende belangstelling
voor een bedrijfsmatige en, recenter, economische benadering van de criminaliteit.
Politie, openbaar ministerie, strafrechter en gevangeniswezen worden aangeduid met
de term ‘strafrechtelijk bedrijf’, de calculerende burger wordt geacht van het plegen
van delicten afgehouden te kunnen worden door de prijs in termen van straf hoger
—

—

te maken dan de opbrengst.
In dit artikel wordt de economische benadering van regelhandhaving toegepast op
een terrein dat in de criminologie over het algemeen maar weinig aandacht krijgt,
namelijk dat van de verkeersregels. Daarbij zal eerst kort ingegaan worden op microen macro-economische aspecten van verkeersregels en de handhaving daarvan.
Vervolgens wordt de bedrijfseconomische benadering van de handhavingsproble
matiek geschetst aan de hand van de overgang van deze handhaving van het strafnaar het administratief recht. Ten slotte wordt, met gebruikmaking van enkele bevin
dingen uit de marketing, gekeken naar de macrogevolgen voor de markt waarop de
regelstellende en -handhavende overheid en de handelende burger elkaar treffen.
Economisch verkeer
Aan het naleven van verkeersregels zijn kosten en baten verbonden. De individuele
weggebruiker heeft er baat bij dat anderen zich aan de verkeersregels houden: hij of
zij kan daardoor zonder onacceptabel hoge risico’s aan het verkeer deelnemen,
hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in de prijs van verzekeringen (cf.
Enschedé, 1988, pp. 44-45). Het valt zelfs te beargumenteren dat hij financieel
voordeel behaalt doordat de afwikkeling van het verkeer vlotter plaatsvindt en
doordat hij zich met een grotere snelheid kan verplaatsen dan het geval zou zijn als
anderen zich niet aan de regels zouden houden maar dat zou wel eens een typisch
—

Noordeuropese en -amerikaanse opvatting kunnen zijn.
Op macroniveau zijn er eveneens belangrijke baten. Zo wordt dat is ons de laatste
jaren althans voorgehouden het milieu minder ernstig geschaad als we ons aan de
maximumsnelheid houden; een meer directe kostenpost waarop fors wordt bespaard
als iedereen zich netjes aan de regels houdt, is die van de verpleging, revalidatie en
—

—

gederfde produktiviteit van verkeersslachtoffers.
Zoals gezegd, er zijn ook kosten, Op microniveau zijn deze niet altijd even goed in
geld uit te drukken, of men zou de paar minuten tijdwinst die voor het individu te
behalen zijn door de snelheidslimiet te overtreden of door een rood licht te negeren
in geld moeten waarderen) Duidelijker wordt het wanneer men geen geld in een
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parkeermeter werpt of vrachtwagens consequent 5% overlaadt waardoor een
evenredig aantal ritten is uit te sparen. Op macroniveau zijn de kosten van het
naleven van verkeersregels nog minder duidelijk, tenzij men de mening is toegedaan
dat de potentiële winst die daardoor in het zogenaamde ‘zakelijke verkeer’ niet wordt
gerealiseerd, opgeteld mag worden tot een maatschappelijk verlies.2
Verkeersgedrag: afweging en beïnvloeding
Waar sprake is van kosten en baten vindt over het algemeen een afweging plaats. In
een economisch model van het menselijk handelen streven individuen naar een
optimale verhouding tussen kosten en baten, en laten ze door hun inschatting
daarvan (deels) hun handelen bepalen. Of ze daarbij altijd een reële afweging maken,
doet niet zo ter zake: wat feitelijk afgewogen wordt zijn niet de ‘objectieve’ kosten en
baten, maar de door de beslisser gepercepîeerde. Daar komt nog bij dat het een
misvatting is te denken dat een mens de complete verzameling van kosten en baten
kan afwegen (cf. Vroon, 1993). Ten slotte is ook nog van belang dat het niet zo hoeft te
zijn dat aan elk handelen een concrete en bewuste afweging vooraf gaat: het is
evenzeer mogelijk dat het handelen gebaseerd is op een vroeger gemaakte zeer
globale afweging, die tot ‘gewoonte’ geworden is. Dat men het handelen achteraf
motiveert in termen van een kosten-batenanalyse zegt meer over het soort verkla
ringen en rechtvaardigingen dat in onze samenleving aanvaardbaar is dan over de
feitelijke grond van het handelen.
Overigens moeten in het model van de homo economicus de kosten en baten niet te
eng financieel gedefinieerd worden: ook morele en sociale overwegingen kunnen in
een dergelijk kosten-batenmodel ondergebracht worden (cf. Ajzen en Fishbein, 1980,
pp. 4-9). Men kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat het storten van een bijdrage voor
een liefdadigheidsactie niet alleen gestimuleerd wordt door het feit dat dat een
aftrekpost voor de belastingen oplevert, of dat mensen de maximumsnelheid fors
overtreden alleen vanwege de kick en niet omdat ze echt denken geld te sparen door
eerder thuis of bij een klant te zijn. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat van
sommige mensen het handelen bepaald wordt door het feit dat ze een hekel hebben
aan ‘gebedel’, of door het feit dat ze vinden dat je je nu eenmaal moet houden aan de
door de overheid gestelde regels.
Hoe dit ook zij, het is duidelijk dat de gemaakte afwegingen in het verkeer vaak in het
Ineen lezersbrief in de Volkskrant, begin 1994 of eind 1993, gebeurde dat bijna met zoveel woorden: een zakelijke
rijder claimde een ‘recht’ op het overtreden van verkeersregels met het argument dat hij, als hardwerkende repre
sentant van de marktsector, toch al het geld in het collectieve laatje bracht.
Dat is nog niet zo gek als het lijkt. De term ‘zakelijk verkeer’ heeft in het verleden wel vaker geleid tot het uit het
oog verliezen van atte logica. Zo zou het immers voor de hand liggen om beteidsdoelen als het voorkomen van
milieuvervuiling door het gemotoriseerde verkeer, of in het algemeen het terugdringen van dat verkeer, te reali
seren door het belemmeren / duurder maken van het zakelijk verkeer, in plaats van zich te richten op de overige
weggebruikers. Men mag toch aannemen dat juist waar directe economische belangen in het geding zijn
razendsnel naar voordeliger alternatieven gezocht zou worden.
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nadeel van de regelnaleving uitvallen: voor vrijwel elke verkeersdeelnemer doen zich
regelmatig situaties voor waarin het niet-naleven van de regel ‘voordeliger’ is dan het
naleven. Hoe vaak de verkeersregels overtreden worden valt niet vast te stellen, maar
wel is bekend dat de politie jaarlijks tussen de 2,5 en 3 miljoen overtredingen consta
teert die zij van voldoende belang acht om er een sanctie op te laten volgen.3 In het
verleden maakte zij in zo’n geval een strafrechtelijk (mini)proces-verbaal op, tegen
woordig een administratiefrechtelijke kennisgeving van beschikking, maar het effect
is hetzelfde: de overtreder wordt geconfronteerd met een, meestal financiële,
negatieve prikkel.
Het uitdelen van bovengenoemde prikkel beoogt de individuele kosten van het
overtreden van de regel te vergroten, en wordt op die wijze geacht bij te dragen tot
gedragsbeïnvloeding hetzij doordat in het vervolg bij elke afweging de potentile
kosten van de sanctie worden meegewogen, hetzij doordat de bij herhaling geprik
kelde na verloop van tijd gelijk een Pavloviaanse hond netjes elke verkeersregel
naleeft. De ervaring leert, en de psychologie geeft er ook verklaringen voor, dat die
sanctie dan wel aan drie voorwaarden moet voldoen: hij moet streng genoeg zijn
(maar niet te streng), hij moet redelijk snel volgen op het gedrag en hij moet onont
—

koombaar lijken (cf. Kohnstamm, 1994).
De Wet-Mulder

Het zijn de laatste twee eisen waaraan de klassieke strafrechtelijke handhaving, in elk
geval ten aanzien van verkeersovertredingen, in de loop van de jaren steeds minder
leek te voldoen.4 Iedereen die wel eens een bon onder de ruitewisser vond, wist zo
langzamerhand dat het vanaf dat moment nog heel lang kon duren voordat daarop
liet vervolg kwam in de vorm van een acceptgiro met het verzoek om een bedragje te
betalen, en de meeste mensen wisten ook dat liet niet-voldoen aan dat verzoek niet
zou leiden tot vervelende reacties, maar vooral tot een zeer langdurig uitstel van de
uiteindelijke betalingsverplichting zo het daar ooit nog van kwam. Kortom, de straf
rechtelijke handhaving van verkeersregels begon mank te gaan: de sancties kwamen
te laat en ze leken bepaald niet onontkoombaar. Dit, tezamen met het feit dat het
strafrechtelijke apparaat zo langzamerhand begon te kraken onder de last van de
enorme aantallen van deze relatief onbelangrijke zaken, was aanleiding om de
handhaving van de verkeersregels over te hevelen naar liet administratieve recht. De
—

Een veelvoud van dit aantal wordt wel geconstateerd, maat afgedaan met een waarschuwing. Een nog groter
aantal wordt in het geheel niet geconstateetd. Het genoemde aantal is overigens exclusief de door gemeentelijke
diensten geconstateerde overtredingen terzake van betaald parkeren die fiscaal worden afgedaan (ca. 730.00 in
1993; cf. Kommer, 1993), alsmede de niet-politietransigabele overtredingen en de verkeersmisdrijven.
Het is overigens de vraag of enig sanctiesysteem aan de snelheidseis kan voldoen. Een eerste bestudering van de
literatuur over dit onderwerp geeft vooralsnog aanwijzingen dat de optimale sanctiesnelheid eerder in seconden
dan in dagen moet worden uitgedrukt.
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Wet-Mulder5, waarmee dit zijn beslag kreeg, had dan ook als doelen het bevorderen
van de effectiviteit (grotere snelheid en sanctiezekerheid) en de efficiëntie (minder
werk voor politie, openbaar ministerie en rechter), onder handhaving van een
voldoende mate van rechtsbescherming.
Uit het door en in opdracht van het ministerie van Justitie uitgevoerde evaluatieonderzoek blijkt dat deze doelen met de Wet-Mulder in grote lijnen ook gehaald
worden (cL Eschen en Kommer, 1991; Kommer e.a., 1991; Kockelkoren en Kommer,
1993). Weliswaar wordt de overtreder gemiddeld iets later dan onder het strafrecht
verblijd met een acceptgirokaart, maar de betaling van de sanctie vindt over het
algemeen zoveel sneller plaats dat onder het administratiefrechtelijke regiem al
binnen een jaar ruim negentig procent van de sancties gerealiseerd is (zie figuur 1),
terwijl daar onder het strafrecht twee tot drie jaar mee gemoeid was (zie figuur 2).
Over de sanctiezekerheid is het laatste woord nog niet gezegd de laatste fase, het
zogenaamde dwangmiddelentraject, begint nu pas goed op gang te komen (cf.
Kockelkoren en Kommer, 1993, p. 13) maar de verwachtingen zijn nog steeds hoog
gespannen. In elk geval blijkt ook zonder toepassing van dwang slechts een gering
percentage overtreders de dans te ontspringen. Wat de efficiëntie betreft, moet
worden vastgesteld dat er op onderdelen nog wel wat te verbeteren valt, maar in
grote lijnen lijkt er wel degelijk sprake te zijn van een werklastvermindering.
—

—

Kosten en baten van de Wet-Mulder
Politie-agenten, officieren van justitie en rechters moeten betaald worden.7 Het aan
de handhaving van de verkeersregels toe te rekenen deel van de totale kosten van het
handhavingsapparaat is niet precies te berekenen, maar aangenomen moet worden
dat het de opbrengst8 van boeten en transacties ruimschoots overstijgt.° Het feit dat
individuele burgers waarschijnlijk omdat dat, zo valt af te leiden uit de bovenge
schetste micro-economische benadering van het menselijk handelen, voor hen geper
cipieerd gewin oplevert de verkeersregels niet naleven, brengt dus netto collectieve
kosten met zich mee. Dat die kosten worden gemaakt, valt te rechtvaardigen omdat
—

—

6

Eigenlijk: de wet Administratiefrechtelijke Handhaving verkeersvoorschriften (stb. 1990, nr. 435).
vooral voor de kantonrechter leveren de beroepezaken en de verzetten tegen incasso door de deurwaarder (via
een dwangbevel) beduidend meer werk op dan was voorzien. Naar verwachting zal dit echter minder worden
naarmate deze zaken gewone? worden.
Deze uitspraak zou elders wellicht letterlijker uitgelegd worden dan hier bedoeld, maar daar gaat het nu niet om.
Het gebruik van het woord ‘opbrengst’ zou de indruk kunnen wekken dat boetes voor de overheid een inkom
stenbron zijn. Dit moge feitelijk zo zijn, ten principale moet deze interpretatie echter worden afgewezen. 0e
handhaving van (verkeers)regels is er immers op gericht de naleving van die regels af te dwingen, en zou dus, als
zij effectief was, leiden tot het volledig opdrogen van de inkomstenbron ‘boetes’.
tn het kader van een in 1993 door het wooc uitgevoerde inventartsatie van de mate waarin gemeenten het
gereglementeerd parkeren ‘geftscaliseerd’ hebben, werd van twee gemeenten een overzicht ontvangen waaruit
bleek dat de som van afschrijving op investeringen, loon’ en andere kosten vrijwel evenveel bedroeg als het te
ontvangen bedrag aan ‘naheffingen’.
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Figuur 7: Het administratiefrechtelijk afdoeningstraject in schema (Mulder-feiten)

OLA = optische leesbare acceptgiro; de wijze waarop beschikkingen ter kennis van betrokkenen worden gebracht

Figuur 2: Het strafrechtelijk afdoeningstraject in schema (politietransigabele verkeers
overtredingen)

11
11
NB: De tijdsbalk naast het schema geeft telkens de minimale en maximale aangetroffen doorlooptijd in het bewuste traject
aan. Een gemiddelde totale doorlooptijd is niet te berekenen.
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een geregeld verkeer, zo bleek hierboven, een collectief goed is dat ook voor het
individu waardevolle kanten heeft.
Hoe waardevol een collectief goed ook is, als samenleving en als individu hebben we
er belang bij dat het niet te duur wordt betaald. Als de regelhandhaving onder de WetMulder efficiënter gebeurt, lijkt dat dus een goede zaak: de burger krijgt zijn of haar
waar tegen een lagere prijs of betere, dan wel meer, waar tegen dezelfde prijs.
Echter, voor collectieve goederen geldt niet minder dan voor consumptiegoederen
dat alle waar naar zijn prijs is het valt dus nog maar te bezien of de door de WetMulder geleverde waar wel dezelfde kwaliteit heeft als het strafrechtelijke produkt.
Op het eerste gezicht lijkt dat wel het geval. Het probleem is echter dat natuurlijk niet
de sanctie het te leveren produkt is, maar de regelnaleving. Hierover valt niets met
zekerheid te zeggen, maar er zijn wel enkele denkmodellen te ontwikkelen die hierin
enig inzicht kunnen verschaffen.
—

—

Kijken we allereerst naar de verkeersregels, de ‘markt’ van de Wet-Mulder, zelfs dan
lijkt het aannemelijk dat de naleving hiervan in elk geval niet geschaad wordt door die
wet: de hiervoor als belangrijk aangeduide sanctiesnelheid is slechts in geringe mate
afgenomen, en de sanctiezekerheid is ten minste gelijk gebleven.’0 Hoogstens zou
men kunnen stellen dat het onder het administratief recht brengen van de sanctio
nering van verkeersovertredingen hieraan het morele aspect heeft ontnomen: men
zou de boete in plaats van als straf kunnen gaan beschouwen als een (zo nu en dan en
achteraf te betalen) leges voor een vergunning om een overtreding te begaan. Dit lijkt
echter een te vergezochte veronderstelling, waar overtredingen immers ook onder het
strafrecht nauwelijks een morele lading hebben (het ‘schuld’-element ontbreekt
hier).1’
Kijken we iets breder, naar door de staat gestelde regels in het algemeen, dan is er een
aspect van de Wet-Mulder dat wel degelijk reden tot zorg geeft. De vergroting van de
effectiviteit en efficiëntie wordt namelijk bereikt door gebruikmaking van een
systeem dat onder omstandigheden Ka&aëske proporties kan aannemen. Stel
bijvoorbeeld het (niet eens denkbeeldige) geval dat iemand in de tweede helft van
november een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB]
ontvangt wegens een door hem of haar begane verkeersovertreding. Hij/zij legt deze
even terzijde, maar zendt hem nog net voor de kerstdagen aan zijn of haar bank om
zodoende de sanctie te betalen. De bank, overbelast door de drukte aan het eind van
het jaar, verwerkt de acceptgiro begin januari. De overtreder ontvangt een rekeningafschrift, en ziet aan de valutadatum dat de betaling nog net binnen zes weken is

“

Daarnaast, maar dat staat los van de wet-Mulder, is ook de hoogte van de sanctie fors toegenomen.
Ik laat hier buiten beschouwing de interessante constatering, gedaan door mw. Kohnstamm tijdens het WODC

congres straffen in een moderne samenleving, dat het uitblijven van een boete bij het merendeel van de gemaakte
verkeersovertredingen er eigenlijk toe leidt dat regelovertreding beloond wordt fcf. Kohnstamm, 1994, p. 81). Dit
moge zo zijn, het is niet een specifiek manco van de Wet-Mulder.
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geschied. Het CJIB echter ontvangt de betaling ongeveer een week later, vlak nadat de
computer geconstateerd heeft dat er nog een postje openstond, waarop (voor
hetzelfde feit) een tweede acceptgiro (met een verhoogd bedrag) is aangemaakt. De
overtreder, in de rustige overtuiging dat hij (tijdig) betaald heeft, reageert niet. Hij/zij
hoort een hele tijd niets meer, totdat er in juni ineens een deurwaarder op de stoep
staat met een dwangbevel voor het (nog eens verhoogde) bedrag van de sanctie plus
incassokosten. Uiteraard legt onze overtreder de gang van zaken voor aan de
deurwaarder, die toezegt een en ander te zullen uitzoeken. Na drie weken meldt hij
zich weer met de mededeling dat weliswaar de oorspronkelijke sanctie is betaald,
maar dat dat te laat is gebeurd en dat daarom de verhogingen en de incassokosten
wel degelijk verschuldigd zijn. En ja, het is jammer maar de termijn om tegen het
dwangbevel in verzet te gaan (een week na betekening) is inmiddels voorbij.
Mogen wij aannemen dat deze brave burger de overheid en zijn regels ook nu nog een
goed hart toedraagt, of is er reden om aan te nemen dat hij denkt ‘m’n rug op met het
hele zootje’? Een uitstapje naar het terrein van de belastingen geeft enig antwoord op
—

deze vraag.’2
Marktgedrag
Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse belastingdienst sugge
reert dat er een relatie is tussen de mate waarin de burger genegen is zich aan de
regels met betrekking tot de belastingheffing te houden en de door hem geperce
pieerde kwaliteit en rechtvaardigheid van het optreden van de belastingdienst
(Buining e.a., 1991; cf. Nillesen en Reuijl, 1991a en 1991b). De auteurs verklaren dit
door een aantal inzichten uit de marketing op dit soort ‘onvrijwillige ruilrelaties’ toe
te passen en komen aldus tot een aantal interessante inzichten.’3 In de eerste plaats
moeten de regels en hun handhaving in de ogen van de burger tot de beoogde
ordening leiden. Dit is vooral van belang ten aanzien van de goedwillende burger;
hij/zij moet zien dat degenen die het niet zo nauw nemen met de regels gedwongen
worden deze toch na te leven. In de tweede plaats is, met name voor degenen die
aarzelen of ze de regel wel zullen naleven de ‘calculerende burger’ van belang dat
de pakkans bij overtreding voldoende groot ingeschat wordt en dat de sanctie in
verhouding staat tot het voordeel dat behaald kan worden door de regel niet na te
—

—

‘

in haar
Een tweede antwnord valt te construeren uit de meer cultuurfilosofische beschouwing van verrijn Stuart
hijdrage aan het reeds genoemde congres Straffen in een moderne samenleving. zij merkt op dat de postmoderne
100mens, in zijn vermogen tot razendsnelle rnlwisseling, het slachtoffer hij uitstek is (Verrijn Stuart, 1994, pp.
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Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd om een marketingbenadering, die tach vooral geassocieerd
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een produkt en het betalen van belasting zit hem echter in het feit dat er sprake is van een ruilrelatie: de
adering
betaalt weliswaar niet geheel uit vrije wil belastingen, maar krijgt er wel iets voor terug. Een marketingben
kan ertoe bijdragen dat de relatie een zo aangenaam mogelijke is.
—
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leven. Voor de overtreder, maar in feite voor elke burger die te maken krijgt met de
instanties die belast zijn met de regelhandhaving, geldt dan ten slotte nog dat de
bejegening door die instanties acceptabel moet zijn. Daaronder moet niet slechts
verstaan worden dat deze instanties zich aan rechtsregels houden, maar ook dat ze
zich correct gedragen, dat wil zeggen de burger als individu behandelen en hem of
haar serieus nemen.
Hierboven is al gebleken dat de Wet-Mulder aan de eerste twee criteria lijkt te
voldoen: regels nalevende burgers zien, vaker dan dat onder het strafrechtelijk regiem
het geval was, dat overtreders gesanctioneerd worden en potentiële overtreders
worden geconfronteerd met een grotere kans op daadwerkelijke executie van de
sanctie. Of de Wet-Mulder ook voldoet aan het derde criterium valt echter te betwij
felen. Na een eventueel contact met de constaterende politiebeambte wordt de
burger alleen nog maar geconfronteerd met computer- output, tenzij hij zelf het
initiatief neemt om in beroep te gaan. Echter, ook in dat geval is er weinig dat hem
het idee zal geven met iets anders dan een onverschillige’ bureaucratische machine
te maken te hebben. Wie zich, in het kader van de beroepsprocedure, tot de officier
van justitie wendt met de mededeling bereid te zijn tot een nadere toelichting’ hoeft
er niet altijd op te rekenen ook daadwerkelijk gehoord te worden; veel parketten
roepen alleen diegenen op die daar uitdrukkelijk om vragen. Wie bij de kantonrechter
in beroep gaat, loopt een gerede kans om voor het betalen van de in dat geval
verplichte borg ter hoogte van het bedrag van de opgelegde beschikking van het
kastje naar de muur gestuurd te worden: de kas is maar gedurende enkele uren per
dag geopend, de bekendheid met de Wet-Mulder is bij het administratieve personeel
nog gering, enz. Zelfs wanneer dit alles zonder problemen verloopt, zal het bij heel
wat burgers toch bevreemding wekken dat zij van de beslissing op hun beroep niet
door de beroepsinstantie zelf op de hoogte worden gesteld, maar door datzelfde CJIB
dat hen de oorspronkelijke beschikking deed toekomen.’5 Het mag dan ook geen
wonder heten dat een kantonrechter tijdens een in 1993 gehouden studiemiddag over
de Wet-Mulder de populatie die nu voor hem verscheen, beschreef als zeer gemoti
veerd en getergd’, dit in tegenstelling tot de gelukszoekers die het onder het strafrecht
op een zitting lieten aankomen. Dat dat, althans op de korte termijn, betekent dat de
behandeling van een verkeersovertreding tijdens de kantonrechterzitting veel meer
tijd kost dan vroeger is, gelet op het streven naar efficiëntie, een negatieve uitkomst
van de Wet-Mulder. Veel belangrijker echter is dat mensen kennelijk niet slechts
onvoldoende het gevoel hebben dat hen in het traject vôôr die zitting recht gedaan
wordt, maar de gang van zaken zelfs als grievend ervaren.
—

—

‘

Zie voor een beschouwing over de relatie tussen onverschilligheid van overheidsorganen en de neiging tot regelo
vertreding Schuyt (1993).
En dan nog in de vorm van een nieuwe acceptgiro (eventueel voor een bedrag van f 000) met daarop een
standaardmotivering van de uitspraak op het beroep.
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De balans

Het is, al met al, nog bepaald niet zeker dat de Wet-Mulder in alle opzichten een
positieve bijdrage levert aan een verbetering van de regelnaleving. Het is niet
onmogelijk dat burgers die zich, na het begaan van een op zichzelf onbelangrijke
verkeersovertreding, door de overheid op een onheuse manier bejegend voelen, zich
steeds minder gaan aantrekken van de door die overheid gestelde regels.” Natuurlijk,
iets dergelijks kan zich ook onder het strafrecht voordoen. In feite was dat ook het
geval: dat was niet geloofwaardig in zijn sanctiezekerheid. Van belang is echter dat
voor een uiteindelijke berekening van de kosten en baten van de Wet-Mulder ook dit
aspect moet worden meegenomen.
We zijn daarmee, en dat past meer bij de jaren die voor ons liggen dan bij de achter
liggende, aanbeland bij de moraal van dit verhaal. Die luidt dat een reductionistische
benadering maar beperkt succesvol kan zijn. De Wet-Mulder was in essentie een
oplossing voor een capaciteitsprobleem waarmee het strafrecht in bedrijfsmatig
opzicht geconfronteerd werd er moesten steeds meer zaken afgehandeld worden en
de strafrechtelijke procedures waren daarvoor te inefficiënt en kon dus ook alleen in
bedrijfsmatig opzicht succesvol zijn. Om de volledige balans op te maken was een
bredere benadering nodig. Of daarmee in dit korte bestek het laatste woord gezegd is,
valt te betwijfelen; wat dat betreft moet dit artikel eerder gezien worden als een
pleidooi om er nog eens zorgvuldig naar te kijken. Het feit dat de bijna drie miljoen
beschikkingen ter zake van verkeersovertredingen elk jaar weer het overgrote deel van
de relaties tussen justitie en de burger vormen, zou daar op zichzelf natuurlijk al
—

—

voldoende reden voor moeten zijn.’7

‘°

De kans daarop wordt nog versterkt als diezelfde burgers zien dat tegelijkertijd onder het regiem van het strafrecht
in veel ernstiger gevallen relatief lage straffen worden opgelegd of fouten worden gemaakt waardoor verdachten
(volgens de media ten onrechte) vrijuit gaan.
Dat is overigens geen nieuw inzicht. In zijn bijdrage aan het Internationaal Criminologisch Congres te Budapest
verwees sherman naar de gedachten van de Amerikaanse politierommissaris Volimer uit de jaren dertig. Deze
meende dat het feit dat de politie zich op grote schaal bezig zou (moeten) gaan houden met het opleggen van
verkeersboetes, zou leiden tot het ontstaan van een grote kloof tussen nette’ burgers en de politie (sherman,
1993, p. 6).
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Milieu
Het groene gezicht van het WODC
Ellen van den Berg
Jos van Wetten
Mieke Kleiman
Sinds de verhuizing van het WODC naar de Terminal de spin die het hoofdgebouw
van Justitie verbindt met het Centraal Station te Den Haag zien de medewerkers van
het WODC wat groen rond de neus. Doorgaans niet van ellende, maar van de
weerschijn van de groene buitenkant van het gebouw. De titel van voorliggend artikel
verwijst echter naar een ander fenomeen: WODC-onderzoek naar ‘milieu’ voor zover
—

—

het de taak van justitie betreft.
Dit artikel schetst een historisch overzicht van ‘milieu’-onderzoek binnen het WODC
en de invloed van dit type onderzoek op beleid en uitvoering van beleid. Het doel
hiervan is tweeledig. Ten eerste: de profilering van milieu-onderzoek; een nieuw
onderzoeksveld, tot wasdom gekomen ten tijde van een WODC onder leiding van dr. 1.
Junger-Tas. Ten tweede: een overzicht van ontwikkelingen op het justitiële milieuterrein. We laten daartoe alle milieu-onderzoeken van het WODC de revue passeren.
Een nieuwe loot
Medio 1989 nam het WODC het initiatief een onderzoek in te stellen naar politie en
milieuwethandhaving. De belangrijkste aanleidingen hiertoe waren de toezegging van
voormalig minister Nijpels op het symposium van het Coördinerend Politie Beraad
(CPB) en het ministerie van VROM (1987) gelden vrij te maken voor de subsidiëring
van milieuprojecten bij de politie en het formuleren van de politie-milieutaak door
het CPB in hetzelfde jaar. Het startschot voor beleidsmatige aandacht voor politie en
milieu was hiermee gegeven.
De politie toonde belangstelling voor milieu, maar er waren signalen dat feitelijke
milieu-activiteiten te wensen over lieten. Genoeg redenen voor een WODC-onderzoek.
Doel hiervan was zicht te krijgen op de wirwar van activiteiten in politie-milieuland,
alsmede een antwoord op de vraag waarom sommige politie-organisaties de milieu
wetgeving succesvol handhaven en andere niet. Resultaat van dit eerste milieu
onderzoek was het rapport Politie en mitieuwethandhaving (Van den Berg en Waelen,
1991).
Het rapport beschreef onder andere factoren die van invloed zijn op een succesvolle
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voorbereiding, opzet en uitvoering van handhaving. Daarnaast bevat het rapport een
zogenaamd il-stappenplan’ als handleiding voor politie-organisaties die milieuwet
handhaving de aandacht wilden geven die het toekomt.
De conclusie van het onderzoek was onder meer dat voornamelijk problemen in de
samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en gemeenten debet zijn aan de
geringe kwaliteit en kwantiteit van milieuwethandhaving.
Genoemd rapport vond gretig aftrek en werd vooral ook toegepast. Tijdens het
volgende onderzoek bleek dat het il-stappenplan politiefunctionarissen daadwer
kelijk houvast bood om milieuwethandhaving ogen en oren te geven.
Het rapport adviseerde onder meer ‘milieukaarten’ op te stellen teneinde de aard en
omvang van de milieuproblematiek inzichtelijk te maken. Dit advies is overgenomen
in de subsidiecirculaire van het interdepartementaire Projectbureau politiële
handhaving milieuregelgeving (juli 1991), met als gevolg dat politie-organisaties
vlijtig aan de slag zijn gegaan de milieuproblematiek op deze wijze in kaart te
brengen. In het najaar van 1993, als resultante van het hieronder te bespreken tweede
onderzoek, heeft ook het openbaar ministerie dit voorbeeld gevolgd. We komen
hierop terug.
Politie, partners en milieu
Gezien de conclusie van het eerste onderzoek en de turbulente ontwikkelingen op het
terrein van politie en milieu de politie had met het opzetten van haar nieuwe pet
inmiddels ervaren dat zij geen exclusieve outfit draagt bestond binnen de departe
menten van Justitie en van Binnenlandse zaken behoefte aan een vervolgonderzoek.
Dit onderzoek, waarvan het rapport Politie, partners en milieu; woorden en daden
(Van den Berg en Hahn, 1992) verslag doet, besteedt uitdrukkelijk aandacht aan
samenwerking tussen de politie en haar partners en de beleidsmatige inbedding van
politiële milieuwethandhaving. Doel van het rapport was handhavingspartners op
uitvoerend en beleidsniveau te ondersteunen bij het intensiveren van de milieuwet
handhaving.
De conclusie van dit onderzoek was dat er heel wat op gang was gebracht vooral op
het vlak van het optuigen van de handhavingsstructuur maar milieuwethandhaving
nog verre van succesvol verliep. Als belangrijk knelpunt kwam naar voren het
ontbreken van ‘regie’ om milieubeleidsdoelstellingen te formuleren, te bereiken en te
bewaken (zie bv. Van de Bunt en Peek, 1987) ,2 Weinig actoren binnen de handhavings
markt voelden zich verantwoordelijk voor het te voeren beleid doordat onduidelijk was
wie welk gezag uitoefent, wie wat behoort te doen en wie waarvoor verantwoordelijk is.
De boodschap van het rapport was niet voor dovemansoren gesproken. Sturing van
—

—

—

—

Het 1 1-stappenplan is een ideaaltypische weergave van het beleideproces ter voorbereiding, opzet en uitvoering
van succesvolle milieuprojecten. Het gaat uit van het idee: eerst organiseren, dan handhaven.
Op andere beleidsterreinen is dit knelpunt eveneens gesignaleerd.
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handhaving werd binnen het justitiële en bestuurlijke milieuterrein een belangrijk
punt van aandacht. Voor de beide politieministers was het rapport reden te starten1
met het zogenaamde IBAM-project: Intensivering van de Bestuurlijke Aansturing van
de politiële handhaving van Milieuwetgeving. Het rapport van dit project (Bestuurlijk
en Juridisch Adviesbureau Klinkers bv, 1993) bevestigt de actualiteitswaarde van
genoemde WODC-rapportage.
Openbaar ministerie en milieu
Mitieujaarverslagen en ‘planning & control’
Aangezien het openbaar ministerie op basis van haar formele positie de rol toevalt
van coördinator en trekker bij het opzetten van een efficiënte en effectieve handha
vingsorganisatie (Van den Berg en Hahn, 1992) en bij uitvoering van milieubeleid in
het algemeen, hebben bovenstaande onderzoeksresultaten vooral betekenis voor de
regiefunctie van het openbaar ministerie.
Het openbaar ministerie nam de aanbevelingen van het WODC dan ook ter harte. Een
van de initiatieven die hieruit voortvloeide, omvatte het tot stand brengen van een
betere informatievoorziening teneinde sturing door het openbaar ministerie mogelijk
te maken. In samenwerking met het openbaar ministerie heeft het WODC hiertoe een
model-milieujaarverslag ontworpen. Het model wordt jaarlijks getoetst op gebruiks
waarde en zo nodig bijgesteld en aangevuld indien nieuwe beleidsonderwerpen zich
aandienen.
Op basis van deze milieujaarverslagen en afgestemd op de ‘planning & control’-cyclus
van het openbaar ministerie voert het WODC vanaf het verslagjaar 1991 jaarlijks een
meting uit betreffende de stand van zaken van de milieutaak van het openbaar minis
terie. Doel hiervan is ontwikkelingen hieromtrent jaarlijks (ter sturing en verant
woording) en op termijn (voor resultaatmeting) zichtbaar te maken. De rapportages
(Van den Berg, 1993a en 1994) over deze metingen zijn te beschouwen als compilaties
van de milieujaarverslagen, toegespitst op de ‘planning & control’-cyclus van het
openbaar ministerie.
Tijdschrijven
Niet alleen op departementaal niveau, maar ook op het niveau van ressorten en
parketten groeide de behoefte aan instrumenten ter sturing van uitvoering van beleid.
Het ressort Amsterdam zette met dit doel het instrument tijdschrijven in.
Onder verantwoordelijkheid van het WODC schreef het milieu-openbaar-ministerie
binnen dit ressort acht weken tijd. Het project beperkte zich tot een persoonsge
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, Aanhangsel van de Handelingen, p. 644.
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bonden tijdregistratie op procesniveau. De conclusie was dat relatief veel tijd werd
besteed aan overleg en Organisatie van milieuwethandhaving. Daarnaast illustreerde
het project het versnipperde karakter van milieuwerkzaamheden4 en de lange behan
delingsduur van milieustrafzaken. Tevens werd duidelijk dat de gehanteerde vorm
van tijdschrijven uitsluitend aanknopingspunten biedt voor sturing op procesniveau
(sturing van werkprocessen). Wel bleek het instrument zowel intern als extern te
benutten om aan te geven of en hoe de beschikbare personele middelen zijn ingezet.
De rapportage van dit project (Van den Berg, 1993b) leverde een bijdrage aan onder
andere de discussie omtrent de instrumenten voor resultaat- en effectmeting van
milieubeleid. Duidelijk werd dat het meten van tijd slechts dan zinnig is indien resul
taten kunnen worden afgezet tegen normwaarden en procesdoelstellingen.
Een ander resultaat was dat één parket naar aanleiding van bovenstaand project
besloot een tijdschrijfproject te starten voor het gehele arrondissementsparket.
Richtlijn Wet verontreining oppervlaktewateren (WVO)

Eveneens in het kader van ‘sturing, maar meer toegespitst op sturing van zaakbehan
deling, voerde het WODC in de tweede helft van 1993 een evaluatie-onderzoek uit naar
de voorlopige interne aanbeveling ‘transactietari even overtredingen WvO, eenvoudig
verwoord: de WVO-richtlijn (d.d. september 1991). De richtlijn biedt officieren van
Justitie en parketsecretarissen een handvat bij behandeling van ‘ÂRJO-delicten.
Algemeen doel van het onderzoek was een antwoord te verkrijgen op de vraag of
aanpassing van de richtlijn gewenst dan wel noodzakelijk is in het licht van een
doelmatiger en doeltreffender verloop van behandeling van wvo-overtredingen. De
slotconclusie luidde bevestigend, zowel qua tariefstelling als qua gebruik (Van den
Berg, 1993c). Als sterk punt van de richtlijn kwam naar voren dat de richtlijn voorziet
in voorbeelden van behandeling van WvO-zaken inclusief te hanteren tarieven.
Minpunten waren dat de richtlijn niet eenvoudig is, niet eenduidig en veel ruimte
biedt tot interpretatie.
Het onderzoeksrapport omvat enkele algemene opmerkingen over evaluatie van
richtlijnen. Zo wordt opgemerkt dat een noodzakelijke voorwaarde voor evaluatie is
dat richtlijnen zijn voorzien van concrete en meetbare doelstellingen. Een andere
opmerking is dat concrete gegevens voorhanden moeten zijn om het behalen van een
doelstelling te kunnen meten. Bij invoering van de WVO-richtlijn was met parketten
overeengekomen dat afwijkingen van de richtlijn zouden worden geregistreerd. In de
praktijk is hiervan echter geen sprake geweest. Evaluatie wordt in zo’n geval roeien
met zeer beperkte riemen.
Naar aanleiding van het bovenstaande adviseerde het rapport onder meer bij het
ontwikkelen van richtlijnen terdege rekening te houden met toekomstige evaluatie en
In die zin dat milieuwerkzaamheden meer dan niet-milieuwerkzaamheden van korte tijdsduur zijn.
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de daarvoor benodigde gegevens te garanderen. Aansluitend hierop werd tevens een
vorm van evaluatie ex-ante aanbevolen.
Resultante van dit onderzoek is dat het openbaar ministerie enkele aanbevelingen
heeft overgenomen, de richtlijn aanpast en gebruikers beter instrueert. Het WODc is
voornemens door middel van vervolgonderzoek te bekijken of de richtlijn en het
gebruik ervan aan kwaliteit hebben gewonnen.
Vervolging van overheden inzake milieudelicten
In min of meer dezelfde lijn sturing van behandeling van zaken ligt het onderzoek
naar het beleid van arrondissementsparketten inzake vervolging van overheden
wegens milieudelicten. Dit onderzoek is in november 1993 gestart en ten tijde van het
concipiëren van voorliggend artikel nog niet afgerond. De rapportage van het
onderzoek zal onder meer ingaan op de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
bij het dagvaarden van (lagere) overheden en het gegeven dat verdachten van milieudelicten overheden in dit geval tevens handhavingspartner van het openbaar
—

—

—

—

ministerie zijn.
Milieukaart
Vanuit het besef dat strafrechtelijke handhaving plaatsvindt binnen de context van
een handhavingsnetwerk stak het openbaar ministerie veel energie in het tot stand
brengen van een optimale samenwerking tussen bestuur, openbaar ministerie en
politie.5 Inmiddels is binnen het openbaar ministerie de aandacht voor (sturing van)
de opbouw van de infrastructuur van de handhaving verlegd naar aandacht voor
sturing van het handhavingsproces, alsmede aandacht voor resultaten en effecten van
handhavingsinspanningen.
Ter sturing van het handbavingsproces is inzicht in de aard en omvang van het
milieuprobleem noodzakelijk, evenals inzicht in de resultaten van dit proces. Zoals
eerder ter sprake kwam, adviseerde het WODC dan ook ‘milieukaarten’ op te stellen.
Vanuit dit besef heeft ook het openbaar ministerie het initiatief genomen om een
instrument te ontwikkelen aan de hand waarvan de milieuproblematiek evenals
resultaten van handhavingsinspanningen op het niveau van arrondissementen
inzichtelijk kunnen worden gemaakt: de ‘OM-milieukaart’.
Op verzoek van het openbaar ministerie start het WODC in de tweede helft van 1994
een onderzoek ter evaluatie van dit instrument. Het doel van dit onderzoek is uitein
delijk het beantwoorden van de vraag of de milieukaart van het openbaar ministerie
Zie o.a. Vijfde Voortgangsbericht Handhaving Milieuwetgeving Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22343,
nr. 11.
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voldoet aan het doel, namelijk sturing van milieuwethandhaving en effectmeting. In
het kader van ‘sturing’ moet het instrument een globaal inzicht opleveren in de feite
lijke nalevingssituatie bij prioritaire doelgroepen in het arrondissement. Voor effectmeting is een OM-milieukaart door middel van een periodieke actualisatie een graad
meter voor de mate waarin prioriteitenstelling in controle en opsporing leidt tot,
althans samengaat met verbetering van de nalevingssituatie bij de doelgroepen
waarop prioritaire handhaving is gericht (Fangman, 1993).
Naast bovenstaande dient het onderzoek bij te dragen aan een eventuele bijsturing
van de OM-milieukaart op instrumentele, inhoudelijke dan wel procesmatige
aspecten.
Effecten van milieubeleid
Zoals uit het bovenstaande blijkt, was milieu-onderzoek binnen het WODC in aanvang
voornamelijk gericht op de organisatie van milieuwethandhaving. Op dit moment is
de vraagstelling van organisatie-onderzoek verplaatst naar effecten van justitieel
milieubeleid.
Hierop vooruitlopend had het WOOC begin 1992 het initiatief genomen om een
instrument te ontwikkelen teneinde zicht te krijgen op de prestaties van de politie bij
de uitoefening van de milieutaak, de zogenaamde milieu-meetlat. Bij de verdere
uitwerking van de milieu-meetlat liep het WODC tegen een aantal vragen op, zoals:
wat is de milieu-informatiebehoefte op verschillende niveaus?
wat moet als politieprestatie hij de handhaving van milieuwetten worden
verstaan en hoe moeten deze worden gewaardeerd?
Op zoek naar een antwoord heeft het WODC begin 1993 een kort onderzoek uitge
voerd. Belangrijkste conclusie was dat het nog te vroeg was voor een antwoord:
(meetbare) doelstellingen op prestatie- of produktniveau waren niet voorhanden. De
doelstellingen waren voornamelijk gericht op het proces van handhaving. Reden voor
het WODC om de milieu-meetlat in de koelkast te plaatsen. Wel volgt en ondersteunt
het WODC het formuleren van meetbare milieudoelstellingen op departementaal
niveau. Ook heeft het WODC het idee geopperd op interdepartementaal niveau resul
taten van milieubeleid inzichtelijk te maken. Achterliggende gedachte is het gemeen
schappelijk doel een schoner milieu en de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het voorkomen en de bestrijding van milieucriminaliteit.
—

—

—

—

Vanuit de optiek van het WODC is de vraag naar effecten van milieubeleid een
voorbarige. Het ontbreken van doelstellingen op effectniveau geldt hiervoor als
argument, evenals het ontbreken van kennis omtrent de aard en de omvang van
milieucriminaliteit. Een onderzoeksvraag formuleren in termen van effecten veron
derstelt een gekende relatie en oorzakelijk verband tussen bijvoorbeeld planmatige
handhaving en verbetering van de nalevingssituatie. De vooronderstelling is dat door
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middel van planmatige handhaving doelgroepen de milieuwet- en regelgeving beter
naleven. Of deze vooronderstelling overeenstemt met ‘de werkelijkheid’ is vooralsnog
de vraag.
Daarnaast ligt het voor de hand aan te nemen dat het nalevingsgedrag afhankelijk is
van zeer veel (onbekende) factoren. Als justitiële handhaving van invloed is op het
nalevingsgedrag, is het slechts één factor temidden van vele andere. Uitspraken over
het effect van justitiële handhaving op het nalevingsgedrag zijn vooralsnog van het
kaliber ‘zeer glad ijs’ en doen geen recht aan de context van een handhavingsnetwerk
waarbinnen milieuwethandhaving plaatsvindt. Het belangrijkste probleem is dat het
niet mogelijk is een verbetering van de nalevingssituatie te meten nog voordat de
nalevingssituatie (nulsituatie) in kaart is gebracht.
Het WODC trok hieruit de consequentie toekomstig milieu-onderzoek in toenemende
mate te richten op het inzichtelijk maken van de problematiek wat kenmerkt milieucriminaliteit? alsmede het zichtbaar maken van de resultaten van de handhaving.
De onderzoeken op het terrein van zware milieucriminaliteit zijn hiervan
voorbeelden. Voordat we deze onderzoeken bespreken, eerst nog een uitstapje over
—

—

de grens.
Onderzoek op Europees niveau
In samenwerking met de Centrale Recherche Informatiedienst (CR1) voerde het WODC
in 1992/1993 een onderzoek uit onder Europese lidstaten. Het onderzoek stond in het
teken van Trevi. Trevi, opgericht in 1975, is een overlegvorm tussen de Europese
lidstaten op ministerieel niveau. Het ministeriële overleg wordt voorbereid door
Trevi-werkgroepen; vier themagerichte werkgroepen op het niveau van ‘experts’. Een
van de thema’s is ‘milieu’ (Trevi-IJI) met als speerpunten afvaltoerisme en illegaal
dumpen.
Het onderzoek omvatte het opstellen, verwerken en analyseren van een vragenlijst
voor de experts van de twaalf Europese lidstaten. In deze Questionnaire on
Environmen tal Crime kwamen de stand van zaken aan bod wat betreft milieubeleid,
uitvoering van beleid (rol van de politie), milieu-opleiding, milieu-informatievoor
ziening en de omvang van milieucriminaliteit.
Resultaat van het onderzoek was de notitie Resultaten TREVI-vragenlijst milieucrimi
naliteit (d.d. november 1992) èn een overzicht per lidstaat van informatie
/meldpunten, andere bronnen en instanties welke relevant zijn voor milieuwethand

having.
Een van de conclusies was dat op nationaal niveau voldoende draagvlak aanwezig is
om zich in Europees verband te bezinnen op gezamenlijk milieubeleid en het
bundelen van krachten ter preventie en bestrijding van milieucriminaliteit, in het
bijzonder met betrekking tot het illegaal dumpen van afval, en afvaltoerisme.
Aanbevolen werd te streven naar meer samenwerking tussen politie-organisaties van
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de twaalf lidstaten, milieutrainingen van en -cursussen voor politiepersoneel op
internationaal niveau, structurele informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en
initiatieven op internationaal niveau om de omvang van milieucriminaliteit inzich
telijk te maken.
Zware milieucriminaliteit
De bestrijding van de zware al dan niet georganiseerde milieucriminaliteit is bij
uitstek een taak van justitie. Tot voor kort mocht zware milieucriminaliteft zich echter
niet verheugen in veel aandacht, aangezien het opzetten van een handhavings
structuur evenals het opdoen van milieukennis alle aandacht opeiste. Nu de handha
vingsstructuur handen en voeten is gegeven en de reguliere politie meer oog heeft
voor ‘kleine’ milieucriminaliteit, komt zware milieucriminaliteft in de focus van
belangstelling te staan. De toenemende vraag naar onderzoek naar zware milieucri
minaliteit is hiervoor illustratief.
De drie WODC-onderzoeken op het terrein van zware milieucriminaliteit zijn alle
‘lopende’ onderzoeken. De feitelijke invloed van deze onderzoeken op milieubeleid is
vooralsnog niet te voorzien. Een korte beschrijving.
—

—

Zware milieucriminaliteit: kwantificering van de milieuproblematiek in de
politieregio Kennemerland
Dit onderzoek, gestart eind 1993 en af te ronden medio 1994, heeft, eenvoudig
gesteld, tot doel zware milieucriminaliteit zichtbaar te maken. De onderzoeksrap
portage gaat onder andere in op kenmerken van zware milieucriminaliteit en de
zogenaamde ‘rationele keuze’ van bedrijven om milieucrimineel te handelen (motiva
tionele en situationele factoren). Gekozen is voor een marktgerichte benadering. Acht
‘milieumarkten’ worden onderscheiden. Steeds worden per markt de kenmerken
aangegeven, de actoren op de markt aan vraag- en aanbodzijde, de te verhandelen
produkten en de marktspecifieke handelswijzen en risicofactoren. Vervolgens vindt
een vertaling van de algemene marktbeschrijving plaats naar een beschrijving van de
bedrijvigheids- en gelegenheidsstructuur binnen één politieregio.
Het onderzoek is erop gericht politieregio’s een model te bieden aan de hand
waarvan prioriteitenstelling in de aanpak van zware milieucriminaliteit evenals
uitspraken over de effectiviteit ervan mogelijk is/zijn. Het resultaat van dit onderzoek
is reeds dat de betreffende politie-organisatie haar informatiepositie binnen de regio
verbetert doordat haar een participerende taak is toebedeeld in het onderzoek.
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Evaluatie van grotere multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken

Allereerst heeft dit onderzoek tot doel een historisch overzicht te bieden van de
aanpak van zware milieucriminaliteit aan de hand van een beschrijving van
ervaringen, knelpunten, oplossingen en actuele trends bij de strafrechtelijke aanpak
van deze vorm van criminaliteit. Ten tweede is het onderzoek erop gericht een
standaard-evaluatiemodel te ontwikkelen voor multidisciplinaire strafrechtelijke
milieu-onderzoeken. Het onderzoek is eind 1993 van start gegaan en heeft een
doorlooptijd van een jaar.
Milieucriminaliteit: risico’s van alternatieve beleidsinstrumenten

Het derde onderzoek is onlangs gestart en belicht mogelijke risico’s verbonden aan de
inzet van alternatieve beleidsinstrumenten ter realisering van milieubeleid. Onder
alternatieve beleidsinstrumenten scharen we bijvoorbeeld publiek-private- samen
werking, convenanten, certificering en doelgroepenoverleg. Bij de theoretische
beschouwing van dit onderwerp wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij concepten
als organisatiecriminaliteit’ en netwerkcriminaliteit’.
Slotbeschouwing
De onderzoeken op het terrein van zware milieucriminaliteit besluiten het historisch
overzicht van vijf jaar milieu-onderzoek binnen het WODC. Het overzicht toont dat
milieu-onderzoek een ‘blijvertje’ is binnen het WODC. Gezien het justitiële beleid
‘milieu’ als speerpunt zal het WODC ook in de toekomst op het milieuterrein actief
blijven.
Naast de continuïteit ervan geeft het overzicht een beeld van de gerichtheid op het
beleid van milieu-onderzoek zowel in volgende als in sturende zin. Zo volgt milieuonderzoek de beweging van het beleid naar decentralisatie en sturen-op-afstand.
Vanuit deze beweging is een onderzoeksmatige concentratie op het zichtbaar maken
van resultaten van milieubeleid eenvoudig te verklaren. Aan de andere kant als
voorbeeld van sturende beleidgerichtheid maakt onderzoek duidelijk dat meten van
effecten op basis van doelstellingen geformuleerd op procesniveau, zonder te
beschikken over een indicatie van de omvang en de aard van milieucriminaliteit, niet
mogelijk is. Het resultaat hiervan is onder meer het initiatief van politie en openbaar
—

—

—

—

ministerie om de milieuproblematiek in kaart te brengen.
Het overzicht geeft aan dat beleid en onderzoek een doorgaande dialoog voeren.
Onderzoek en beleid zijn partners, zonder afbreuk te doen aan de identiteit van een
van de partners.
Inhoudelijk gezien bestaat milieu-onderzoek tot nog toe uit drie fasen. De eerste fase
is gericht op het inzichtelijk maken van de aard en de omvang van de milieuproble
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matiek. Vragen als wat kenmerkt milieucriminaliteit, wat zijn de grenzen ervan, is er
sprake van georganiseerde misdaad op dit terrein, zijn hierbij aan de orde. Een
voorbeeld hiervan is het beschreven onderzoek naar zware milieucriminaliteit.
De tweede fase is gericht op de organisatie en de uitvoering van milieuwethandhaving
ofwel het handhavingsproces waardoor resultaten van milieubeleid al dan niet
worden bewerkstelligd. Voorbeelden hiervan zijn de eerste twee milieu-onderzoeken
naar politie, openbaar ministerie en milieu.
Voorbeelden van de derde fase van onderzoek, namelijk onderzoek gericht op het
zichtbaar maken van resultaten van milieubeleid, zijn onder meer de beschreven
onderzoeken naar behandeling van milieuzaken en het onderzoek in het kader van de
planning & control’-cyclus van het openbaar ministerie.
Zoals vermeld, zal het WODC ook de komende jaren milieu-onderzoek uitvoeren.
Gezien het beleid en de (financiële) investeringen in dit beleidsterrein is de
verwachting dat (de vraag naar) milieu-onderzoek zich in toenemende mate zal
richten op de effecten van milieubeleid (een vierde fase). Voordat het zover is,
voordat effect-onderzoek mogelijk is, zullen de nodige onderzoekinspanningen
moeten worden geleverd om de aard en de omvang van milieucriminaliteit te peilen.
De beschreven beweging van milieu-onderzoek binnen het WODC van organisatie
onderzoek naar fenomeen- en effect-onderzoek zal zich voortzetten.
—

—
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Gerommel in de marge?
Over nieuwe strafrechtelijke interventies
en de rol van het WOOC
Peter van der Laan
Ad Essers
Op het terrein van de strafrechtstoepassing zijn het afgelopen decennium veel initia
tieven ontwikkeld en veel projecten gestart om op een andere dan traditionele wijze
strafzaken af te handelen. De alternatieve sanctie van weleer kent inmiddels vele
varianten, onder meer aangeduid als taakstraf, detentiefasering en extramurale
executiemodaliteit. Afgezien van de dienstverlening, de Alcohol Verkeer Cursus en
een enkel leerproject gaat het meestal om kleinschalige experimenten, waarvan
ondanks alle goede bedoelingen de toekomst of een verdere uitbouw allerminst is
gegarandeerd.
Bij veel onderzoekinstituten niet in de laatste plaats het WODC zijn inmiddels veel
van deze projecten onderwerp van groter en kleiner evaluatie-onderzoek geweest.’ De
uitkomsten van deze onderzoeken overziende, kan gesteld worden dat alle projecten,
groot of klein, dezelfde ontwikkeling doormaken en te kampen hebben met dezelfde
knelpunten en problemen. Het lijkt erop dat men weinig kennis heeft van wat er
elders gebeurt, of niet van elkaars ervaringen weet te leren, dan wel dat nieuwe
projecten je zou haast zeggen: of ze willen of niet allemaal hetzelfde proces
moeten doormaken. Het roept de vraag op of er wel vooruitgang wordt geboekt. Is er
werkelijk sprake van een nieuwe, perspectiefrijke ontwikkeling of hebben we te
maken met een aaneenschakeling van kleine bewegingen, die alles bij elkaar het
—

—

—

—

niveau van ‘gerommel in de marge’ niet te boven komen?
In dit artikel wordt op basis van verschillende reeds afgeronde en nog lopende WODC
evaluaties een opsomming gegeven van knelpunten en problemen. Deze eerste
aanzet tot wat je op termijn een meta-evaluatie zou kunnen noemen, moet een
antwoord geven op de vraag of we te maken hebben met ‘gerommel in de marge’, of
dat er wel degelijk een begin is gemaakt met een interessante, perspectiefvolle
—

—

ontwikkeling.
Daarnaast willen we ingaan op de rol van het WODC bij deze ontwikkelingen. Het
sinds 1980 zijn hij het WOOG en de CWOK (Coördinatiecommissie wetenschappelijk Onderzoek
Kinderbescherming, waar tot 1988 het jeugdonderzoek was ondergebracht), ten minste 25 rapporten op dit
terrein verschenen. Momenteel (voorjaar 1994) lopen er grotere en kleinere onderzoeken naar diverse varianten
van de Alcohol verkeer Cursus, dienstverlening voor volwassenen, het project CASH8A in Rotterdam, ewarings
leren, het project RETour in Helmnnd, ERA in veenhuizen en de vakopleidingen van het huis van bewaring
Havenstraat. Onlangs is een start gemaakt met de evaluatie van de Jeugdwerkinrichting en het Penitentiair
Trainingskamp De Corridor, en naar verwachting zal te zijner tijd ook de evaluatie van een experiment met
elektronisch huisarrest door het WOOG ter hand worden genomen.
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wordt vaak gevraagd een nieuw project of initiatief door middel van een
evaluatie-onderzoek te begeleiden. Daarmee heeft het WODC zich, in vergelijking met
andere onderzoekïnstellingen, ontwikkeld tot een betrekkelijk stabiele factor in deze
ontwikkelingen. Toch blijkt deze WODC-betrokkenheid allesbehalve een garantie dat
voorkomen wordt dat steeds opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt. Dit roept niet
alleen vragen op over het functioneren van zulke projecten zelf, maar ook over de rol
en functie van het WODC. Het lijkt erop dat het WODC niet op adequate wijze invulling
weet te geven aan (enkele van) zijn taken.
WODC

Knelpunten en problemen bij nieuwe interventies
Alle nieuwe (alternatieve) interventievormen lijken te worden geconfronteerd met
dezelfde vier problemen: magere instroom (bezetting), flinke uitval, onduidelijke
positie in het sanctiestelsel en allesbehalve spectaculaire uitkomsten waar het gaat
om het terugdringen van recidive. Slechts de werkstraf (dienstverlening) en wellicht
de standaardversie van de Alcohol Verkeer Cursus lijken hiervan enigszins gevrij
waard te zijn, althans waar het gaat om instroom en uïtval.
Magere instroom
Veel nieuwe projecten maken een moeizame start door. De instroom van deelnemers
blijft meestal achter bij de verwachtingen, met als gevolg dat er zelden sprake is van
volledige bezetting. De instroomproblemen doen zich het sterkst voor bij de
‘zwaardere’ voorzieningen, dat wil zeggen bij die projecten die lang duren en een
grote inzet van de deelnemers vragen. De meest intensieve projecten, zoals de
Kwartaalkursus, de dagtrainingcentra en CASHBA, dag- of arbeidstrainingspro
gramma’s die in de regel twee tot vijf maanden detentie beogen te vervangen, hebben
de meeste problemen met de bezetting. De belangrijkste oorzaken die hieraan ten
grondslag kunnen liggen, zijn een gebrek aan vertrouwen aan de kant van de
verwijzers staande en zittende magistratuur waardoor zij terughoudend zijn met
hun verwijzingen en ten tweede simpelweg het ontbreken van voldoende potentiële
kandidaten voor zo’n project, minder in ieder geval dan aanvankelijk is ingeschat.
Wat betreft het laatste moet worden vastgesteld dat een vorm van ‘marktonderzoek’
op hoeveel deelnemers mag gerekend worden? doorgaans ontbreekt. Bij de voorbe
reidingen van een project gaat men af op impressies en schattingen van bepaalde
sleutelfiguren; een analyse vooraf van dader- en delictkenmerken van mensen die
met politie en justitie in aanraking komen wordt zelden of nooit uitgevoerd.2 Is
—

—,

—

—

Het enige ons bekende ‘marktonderzoek’ is door ons uitgevoerd tijdens de voorbereidingsfase van het
Dagtrainingcentrum in Eindhoven. Dit marktonderzoek behelsde een analyse van alle personen in een bepaalde
leeftijdscategorie die in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch enige tijd in voorlopige hechtenis doorbrachten.
Curieus in dit verband is ons advies van destijds om te beginnen met zes plaatsen. Het Leger des Heils, de Organi
satie die het Dagtrainingcentrum heeft opgezet, koos echter voor twaalf plaatsen. De bezettingscijfers van het
Dagtrainingscentrum leren dat onze inschatting van het aantal deelnemers aan de krappe kant is geweest en de
inschatting van het Leger des Heils aan de, somtijds zeer, ruime kant.
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onderbezetting niet slechts een aanvangsprobleem, een kinderziekte, maar een meer
structureel probleem, dan zijn er ongetwijfeld nog andere redenen. Zo kan het zijn
dat een project niet waarmaakt wat het heeft beloofd, waardoor verwijzers zich meer
en meer afwenden van een project. Of een project verwaarloost zijn pr, waardoor het
bij voor de bezetting belangrijke personen en instanties (rechterlijke macht,
advocatuur, reclassering) onvoldoende bekendheid geniet. Een laatste mogelijke
oorzaak is gelegen in de inhoud van de projecten. Vooral leerprojecten slagen er niet
altijd in duidelijk te maken wat het project inhoudt en hoe en waarom er bepaalde
gedragsveranderingen van verwacht mogen worden. Het gaat vaak om weinig inten
sieve en kortdurende vijf tot tien bijeenkomsten van een b twee uur trainingen of
cursussen. De projecten worden nog wel eens als uiterst vaag en ‘soft’ beschouwd. De
kwalificatie ‘danscursus’ die een officier van justitie ooit eens gaf aan een training
—

—

sociale vaardigheden, is in dit verband veelzeggend.
Uitval
Veel projecten hebben niet alleen te maken met onderbezetting, maar ook met veel
uitval. Deelnemers houden het voortijdig voor gezien of worden van het project
verwijderd. Ook dit lijkt vooral het geval te zijn voor de zwaardere voorzieningen.
Waar het uitvalpercentage bij de reguliere taakstraffen rond de twaalf schommelt, is
dat bij de intensieve projecten een veelvoud. Dat een derde of de helft van de
deelnemers het project niet afmaakt, is bepaald geen uitzondering.
Voor uiwal zijn verschillende redenen aan te wijzen. Het kan liggen aan de inhoud
van sommige programma’s, die de deelnemers onvoldoende perspectieven biedt op
bijvoorbeeld een baan, of anderszins te weinig uitdagend is. De motivatie om te
blijven, die vaak toch al niet overmatig aanwezig is, neemt daardoor snel af. Uitval
kan ook het gevolg zijn van de wijze van begeleiding door medewerkers van de
projecten. Die laat soms te wensen over in die zin dat het te vrijblijvend is, of omdat
medewerkers niet op één lijn zitten waar het gaat om inhoud en uitgangspunten. Ook
getuigt de begeleiding niet altijd van even grote betrokkenheid. Medewerkers komen
ook slechts zelden toe aan het daadwerkelijk betrekken van het thuisfront van de
deelnemers bij het programma. De deelnemers worden daardoor van huis uit te
weinig gestimuleerd om het project af te maken. Overigens, ook de begeleiding door
externe betrokkenen als reclasseringsmedewerkers of gezinsvoogden laat nogal eens
iets te wensen over. Soms ook zijn er zoveel regels en regeltjes gesteld, dat het haast
niet anders kan of deelnemers overtreden die, met als gevolg verwijdering van het
project. Daarmee is meteen een belangrijk dilemma geschetst, waarmee alternatieve
afdoeningen te kampen hebben. Programma’s die te weinig gestructureerd zijn en die
zo op het oog te weinig verplichtingen voor de deelnemers lijken te kennen, contras
teren sterk met de vrijheidsstraf waarvoor zij een alternatief dienen te zijn. Als dat
contrast te groot wordt geacht door de rechterlijke macht, dan kan dat negatieve
invloed hebben op het aantal verwijzingen; de projecten worden niet langer gezien
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als een volwaardig alternatief voor detentie. Met andere woorden, bepaalde maatre
gelen om vroegtijdige uitval tegen te gaan kunnen een ander probleem oproepen,
namelijk die van onderbezetting.
De laatste hier te bespreken redenen voor de grote uitval hangen samen met de
verwijzingen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat degenen die naar de meest inten
sieve alternatieve afdoeningsvormen worden gestuurd, niet altijd degenen zijn voor
wie de projecten oorspronkelijk zijn ontworpen. Er komen als het ware te ‘lichte’,
maar ook te ‘zware’ gevallen. Vooral het laatste heeft veel uitval tot gevolg. Om wat
voor reden dan ook blijken deelnemers, die in het verleden al reeksen justitiecon
tacten achter de rug hebben en ook al meer dan een keer een vrijheidsstraf hebben
ondergaan, relatief veelvuldig voortijdig af te haken. Ze worden opgepakt omdat ze
weer delicten hebben gepleegd of ze houden het na enkele dagen of weken voor
gezien. Zorgvuldiger beoordeling van potentiële deelnemers kan hier wat aan doen.
Voorts komt het nogal eens voor dat deelnemers aan hun (alternatieve) programma
beginnen, nadat ze reeds enkele maanden in detentie hebben doorgebracht. De
overgang van het zware detentieregiem naar het verhoudingsgewijs lichte alternatieve
regiem is kennelijk zo groot dat zij binnen de kortste keren afhaken. Als dan ook nog
eens de dreiging van vervangende hechtenis niet kan worden waargemaakt, dan is de
keus snel gemaakt: stoppen want veel risico’s neem je daar niet mee.
Positie

De hiervoor geschetste vorm van verwijzing geeft aan dat veeL alternatieve afdoe
ningen soms hooguit ten dele alternatief zijn, in de zin dat zij slechts een deel van de
voorgenomen detentie weten te vervangen. Het betekent dat de positie van alterna
tieve afdoeningen in het sanctiepakket niet altijd even duidelijk is. Er is weliswaar op
papier (in de wet) sprake van duidelijke uitgangspunten, maar of in de toepassings
praktijk aan die uitgangspunten tegemoet wordt gekomen, moet ten zeerste worden
betwijfeld. Zo dient de werkstraf voor volwassenen in de plaats te komen van de korte
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Maar inmiddels is wel duidelijk dat dit in veel
gevallen nïet de praktijk is (vgl. Hanewinkel en Lolkema, 1990; Spaans, 1994). De
conclusie is even simpel als teleurstellend. Alternatieve afdoeningsprojecten slagen er
niet of nauwelijks in de door hen ingevulde interventie een volwaardig equivalent te
laten zijn van de korte of middellange vrijheidsstraf.3 In dit opzicht spelen zij dan ook
een beperkte rol.
Bij de jeugdigen ligt de zaak wat anders, omdat daar het uitgangspunt niet is dat de
alternatieve afdoening alleen maar in de plaats mag komen van de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf. Ook voorwaardelijke straffen en geidboetes mogen vervangen worden
door een werk- of leerstraf. De mogelijkheden bij de jeugdigen zijn zelfs nog veel
ruimer, want met een verwijzing door de politie naar Halt kunnen zij voorkomen dat
Gewoonlijk wordt dit aangeduid met ‘aanzuigende werking’.
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er ‘überhaupt’ een proces-verbaal wordt ingestuurd naar justitie. Toch zie je bij de
jeugdigen een soortgelijk verschijnsel als bij de volwassenen. Betrokkenen zijn er
namelijk van overtuigd dat de alternatieve afdoening meestal in de plaats komt van
een vrijheidsstraf. Onderzoek heeft evenwel aangetoond dat dit slechts ten dele het
geval is (vgl. Van der Laan, 1991). Het is derhalve moeilijk de exacte positie van alter
natieve afdoeningen in het stelsel van strafrechtelijke afdoeningen te bepalen. Slechts
de meeste intensieve vormen van alternatieve afdoening, de eerdergenoemde dag- of
arbeidstrainingsprojecten, kunnen enige aanspraak maken op de stelling dat zij de
detentie vervangen (vgl. Van der Laan en Essers, 1990; Van der Laan en Essers, 1993).
Daardoor is er omtrent hun positie in het sanctiepakket duidelijkheid, of beter gezegd
enige duidelijkheid, want hiervoor stelden we reeds dat zij vaak slechts een deel van
de detentie vervangen. Maar ook voor deze projecten geldt dat, mede gelet op het
uiterst geringe aantal deelnemers, zij in de strafrechtstoepassing niet meer dan een
marginale rol spelen.
Recidive
De resultaten in termen van terugdringen van recidive, geoperationaliseerd in
officiële justitiecontacten, zijn allesbehalve spectaculair en daarom voor zowel direct
betrokkenen als het grote publiek nogal teleurstellend. Zestig tot tachtig procent van
de alternatief gestraften komt opnieuw met justitie in aanraking. Dat zijn hoge
percentages, die over het algemeen slechts weinig afwijken van die van traditioneel
gestraften. Het is wel zo dat van de alternatief gestraften een iets kleiner deel recidi
veert en ook dat, als zij recidiveren, dit iets minder snel en minder frequent gebeurt,
maar de verschillen zijn bescheiden. Zeker gezien de overtuiging die bij velen leeft
dat de andere inhoud van de afdoening de betrokkenen meer toekomstperspectieven
biedt en daardoor een grotere kans op gedragsverandering (en dus een geringere kans

op herhaling), is het begrijpelijk dat men teleurgesteld is over de beperkte resultaten.
Overigens, gezien de uitkomsten van buitenlands onderzoek zijn de recidiveresul
taten niet uitzonderlijk (slecht). Een verschil van zo’n 10% is vrij normaal (vgl. Lipsey,
1992; Lösel, 1993). Men moet dus geen al te hooggespannen verwachtingen hebben.
Een en ander neemt echter niet weg dat uitkomsten als deze de alternatieve afdoe
ningen geen goed doen. Zij worden op dit punt anders beoordeeld dan traditionele
afdoeningen. Bij de traditionele afdoeningen heeft men zich al lang neergelegd bij het
feit dat er weinig van verwacht hoeft te worden. Men legt ze dan ook niet op om
redenen van gedragsverandering, maar veeleer met het oog op vergelding en leedtoe
voeging. Bij de alternatieve afdoeningen ligt dat anders. Temeer omdat de projecten
zichzelf meestal ook afficheren als projecten met bijzondere potenties op het gebied
van gedragsverandering. Als zij dat vervolgens niet of slechts ten dele waarmaken,
dan neemt het vertrouwen af. Het gevolg ligt voor de hand: minder verwijzingen.
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Marginale rol
Wie het enorme aantal taakstraffen ziet dat tegenwoordig wordt toegepast meer dan
13.000 in 1993 en dat afzet tegen bijvoorbeeld het aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen om en nabij de 18.000 zal niet onmiddellijk een marginale rol
voor de nieuwe alternatieve strafrechtelijke interventies veronderstellen. Toch is dat
onzes inziens wel het geval, zij het voor de ene variant meer dan voor de andere. De
minste problemen bestaan er ten aanzien van de werkstraf (dienstverlening).
Weliswaar gelden enkele van de hiervoor gesignaleerde knelpunten ook voor de
werkstraf (‘aanzuigende werking’, teleurstellende recidive-uïtkomsten), maar alleen
al vanwege de geweldig grote aantallen, is de werkstraf niet meer weg te denken. Er
kan daardoor niet gesproken worden van ‘gerommel in de marge’. Voor de andere
taakstraffen, waaronder de zeer intensieve dag- en arbeidstrainingsprojecten alsook
de weinig intensieve leerprojecten, ligt dat anders. Het verloopt allemaal uiterst
moeizaam. Het gaat om kleine aantallen deelnemers, die voor een deel niet eens hun
deelname tot een goed einde brengen, en vervolgens in de meeste gevallen toch weer
met justitie in aanraking komen. De bijdrage van deze projecten aan bijvoorbeeld de
ontlasting van het gevangeniswezen is uiterst beperkt, En voor de positieve beeld
vorming omtrent de taakstraffen zijn ze niet altijd even nuttig. Kortom, ze spelen een
marginale rol en hun toekomstperspectieven zijn, als de zaken zich niet wijzigen, niet
erg gunstig.
Wij achten dat overigens zeer betreurenswaardig, zeker als het gaat om de zeer inten
sieve projecten, omdat juist deze nieuwe intensieve afdoeningsvormen een interes
sante ontwikkeling in de strafrechtstoepassing markeren. Zij staan resocialisatie voor,
hetgeen op zich niet zo nieuw is, maar geven daar op andere wijze inhoud aan. Het
karakter van de projecten is niet zozeer repressief als wel positief en constructief. Het
streven van sommige projecten om hun activiteiten zodanig in te richten dat
deelnemers na afloop een baan krijgen of dat hun kansen daarop werkelijk zijn toege
nomen, maakt duidelijk dat zij oog hebben voor de problemen van gestraften en voor
de richting waarin werkelijk perspectiefrijke oplossingen moeten worden gezocht.
Iemand die een, bij voorkeur redelijk betaalde baan heeft, zal minder snel geneigd
zijn voort te gaan op de oude weg van delicten plegen.
Veel korte leerprojecten, vooral de projecten die aandacht schenken aan het
fenomeen slachtofferschap, duiden eveneens op een belangwekkende vernieuwing in
het denken over straffen. Zolang zulke projecten echter niet afkomen van hun ‘softe’
imago en niet daadwerkelijk iets doen aan gedragstraining en zich niet zoals nu
vaak het geval is voornamelijk beperken tot informatieoverdracht achten wij hun
toekomstige rol beperkt.
—

—

—

—,

—

—,
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De rol van het WODC
Waarom heeft het WODC niet (voldoende) weten te voorkomen dat een en ander zich
zo heeft ontwikkeld. Aan drie soorten van verklaringen kan worden gedacht: het
WODC kwijt zich niet goed van zijn taken, het WODC wordt niet serieus genomen en
het WODC doet het verkeerde type onderzoek.

Taakin vulling
De vier hiervoor genoemde knelpunten hebben zich keer op keer voorgedaan en
waren daarom op een gegeven moment niet nieuw meer. Bovendien zijn bepaalde
knelpunten bekend geworden juist door de onderzoeksactiviteiten van het WODC. Het
WODC had dergelijke knelpunten dan ook kunnen (moeten) signaleren en aan de
projecten bekend moeten maken, opdat tijdig de juiste maatregelen genomen hadden
kunnen worden, zo zou een aan het WODC gericht verwijt kunnen luiden.
Terugkijkend op een aantal WODC-onderzoeken, kunnen we constateren dat het
WODC inderdaad bepaalde knelpunten in een vroeg stadium heeft gesignaleerd. Maar
of de gesignaleerde knelpunten altijd op adequate wijze kenbaar zijn gemaakt aan de
betrokken organisaties, moet worden betwijfeld. Bepaalde bevindingen worden niet
altijd tussentijds doorgegeven. En als het pas in een eindrapportage naar voren wordt
gebracht, dan wordt bijstellen uiteraard een moeilijke zaak. Voorts stellen onder
zoekers zich soms te bescheiden op; zij weten vaak veel, maar achten dat zelf minder
belangrijk of relevant dan het feitelijk is. Ook verkeren ze vaak ten onrechte in de
veronderstelling dat direct bij het project betrokken personen het ook wel zullen
weten. AJs onderzoeker zien en horen zij dingen die andere betrokkenen niet kunnen
zien of horen. Een remmende factor bij dit alles is het gegeven dat een onderzoeker
lang niet altijd een formele positie in bijvoorbeeld de begeleidingsstructuur van een
project heeft. Als er dan al, veelal mondelinge, informatie wordt verstrekt, is er alle
kans dat de informatie niet terechtkomt bij de juiste personen. Informatie die
relevant is voor het goed draaien van een project, moet terechtkomen bij de personen
die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat kunnen projectmedewerkers zijn, maar dat
hoeft niet altijd het geval te zijn. Als bijvoorbeeld duidelijk wordt dat de verwijzing
van deelnemers in allerlei opzichten niet optimaal geschiedt, dan heeft het weinig zin
dat door te geven aan medewerkers van een project die zich voornamelijk bezig
houden met de uitvoering van het programma. Zij hebben namelijk geen of weinig
invloed op de verwijzingen. Dergelijke informatie dient terecht te komen bij de
verwijzers, omdat zij degenen zijn die iets kunnen doen aan de verwijzing; zij zijn
daarvoor verantwoordelijk.
De ervaring leert dat pas als WODC-onderzoekers door middel van een schriftelijke
notitie hun zorgen over bepaalde aspecten van een project kenbaar maken, dit tot
enig resultaat leidt. Kennelijk is een verhaal zwart-op-wit noodzakelijk om mensen
met de neus op de feiten te drukken. Overigens is de eerste reactie er vaak een van
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afwijzing. Men meent dat de onderzoeker een al te somber beeld van de werkelijkheid
schetst, dat een mooi project ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld met
alle mogelijke negatieve gevolgen voor de voortgang van het project van dien.
Bovendien, zo valt op, ziet men vaak bepaalde ontwikkelingen die op verbetering van
de situatie duiden, waardoor de opmerkingen van de onderzoeker alweer achterhaald
zijn en ingrijpen niet nodig is. Hoewel niet verstandig, is een dergelijke reactie niet
verrassend. De projecten waarover we nu spreken, zijn in veel gevallen geïnitieerd
door enthousiaste, vaak idealistisch ingestelde praktijkwerkers. Zonder dat enthou
siasme en idealisme zouden de meeste projecten waarschijnlijk niet eens van de
grond zijn gekomen. Juist voor deze mensen zijn minder gunstige resultaten niet erg
leuk. Het is alsof zij persoonlijk hebben gefaald. Het is dus van het grootste belang dat
kanttekeningen en opmerkingen over het verloop van (delen van) een project
zorgvuldig worden geformuleerd, zodat duidelijk is dat zij bedoeld zijn als opbou
wende kritiek. Omdat het om tussentijds commentaar gaat, is er nog alle tijd
ongewenste ontwikkelingen bij te stellen. Hoewel onderzoekers een experimenteel
project kritisch en onafhankelijk moeten volgen, betekent dat niet zij erop uit zouden
zijn om, als het maar even mogelijk is, een project om zeep te helpen. Waarom
zouden zij tijdens een experiment geen aanwijzingen kunnen geven voor een
optimaal verloop? Over de wenselijkheid van bepaalde projecten bestaat vaak geen
twijfel; de experimentele periode is vooral bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen op
welke manier en onder welke voorwaarden zo’n project uiteindelijk het best tot zijn
recht kan komen. Onderzoekers zouden het als hun taak moeten zien daaraan bij te
dragen.
Voor het WODC betekent dit dat meer belang moet worden gehecht en een betere
invulling moet worden gegeven aan informatieverstrekking. Daartoe zou men zich
een formele positie in de begeleidingsstructuur van een project moeten verwerven.
De onderzoeker of een andere WODC-medewerker zou altijd, al was het maar als
waarnemer of adviseur, in een begeleidingscommissie of stuurgroep van het project
zitting moeten nemen. Voorts moet de onderzoeker duidelijk maken dat hij over
kennis beschikt waarmee het project zijn voordeel kan doen. Nog voor een project
van start gaat, kan een onderzoeker, al was het maar op basis van literatuuron
derzoek, al de nodige nuttige informatie verstrekken. Dat hoeft niet altijd in de vorm
van officiële onderzoekrapporten. Korte tussentijdse notities voor direct betrokkenen
kunnen helpen een project zonodig tijdig bij te sturen.
Perceptie van het WODC
Een goede taakinvulling door het WODC is niet alleen afhankelijk van de wijze waarop
onderzoekers (tussentijds) informatie verstrekken, het hangt ook af van de wijze
waarop het WODC gepercipieerd wordt, Als het WODC in bepaalde opzichten niet
serieus wordt genomen, dan is de mogelijke bijdrage van het WODC aan voorspoedig
verlopende ontwikkeling per definitie beperkt.
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Onze indruk is dat er op dit punt nog wel eens wat aan schort. Weliswaar wordt het
WOOG met grote regelmaat door projectorganisaties gevraagd de evaluatie van een
experimenteel project ter hand te nemen, maar of de bedoelingen altijd even zuiver
zijn, betwijfelen we. We kunnen ons niet helemaal aan de indruk onttrekken dat het
WOOG wel eens benaderd wordt om een nieuw initiatief te evalueren, niet omdat men
zo’n enorm belang hecht aan de evaluatie en de uitkomsten daarvan, maar omdat
men met de eventuele betrokkenheid van het WODG een voet tussen de deur van het
departement hoopt te hebben. Vermoed wordt wellicht dat het gemakkelijker is een
beleidsdirectie te overtuigen dat een experiment gefinancierd moet worden, dan wel
structurele toepassing (financieel) mogelijk gemaakt moet worden, als men kan
aantonen dat het WOOG er ‘achter’ staat. Het WOOG fungeert zo als breekijzer. Een
werktuig overigens, dat net zo gemakkelijk weer in de hoek wordt gegooid als er
aanwijzingen uit het onderzoek naar voren komen dat het project minder succesvol
verloopt dan men aanvankelijk verwachtte. Op dat moment is het WOOG niet meer
handig, maar alleen maar lastig.
Het werkt ook wel anders. Het WOOG wordt er niet bij gehaald om een beleidsdirectie
van de zin van een experiment te overtuigen, maar om de buitenwereld te laten zien
dat alles zorgvuldig verloopt. De toelichting dat een experiment door het WOOG van
het ministerie van Justitie wordt geëvalueerd, wordt gebracht als een soort gerust
stelling. Hoewel voor het WOOG op het eerste gezicht vleiend het WOOG wordt als
een soort (KEMA-)keurmerk gepresenteerd moet men ook hierbij de vraag stellen of
het WOOG voldoende serieus wordt genomen. Wellicht wel als orgaan, maar het bijbe
horende onderzoek lijkt er minder toe te doen. Ons bekruipt een enkele keer wel eens
—

—,

het gevoel dat er in de voorbereidingsfase van een experiment veel tijd en moeite
wordt gestopt in het erbij betrekken van het WOOG dat wil zeggen in het verkrijgen
van de garantie dat het WOOG een en ander zal evalueren maar als het project
eenmaal van start is gegaan, men van het WOOG niet zoveel meer moet hebben.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke perceptie van de rol van het WOOG door de
projecten wat overigens naar ons idee slechts een enkele keer het geval is de
mogelijkheden voor het WOOG om bij te dragen aan bijsturing van eventuele
ongewenste ontwikkelingen niet echt vergroot. Het WOOG zal zich er daarom steeds
goed van moeten vergewissen in welke hoedanigheid (keurmerk of onderzoeker) en
met welke verwachtingen het wordt benaderd. Duidelijke afspraken over ieders taken
—

—‘

—

—

en verantwoordelijkheden kunnen veel problemen voorkomen.
Type onderzoek
Het WOOG is, zoals gezegd, bij veel nieuwe afdoeningsvormen betrokken. Vrijwel
zonder uitzondering voert het WOOG op verzoek van het departement of van de
projecten zelf evaluaties uit, die te kenmerken zijn als proces- en/of effectevaluaties.
De vraag aan het WOOG is om te beschrijven op welke wijze bepaalde voorzieningen
in praktijk worden gebracht en of dat op de juiste wijze geschiedt (procesevaluatie).
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Verder wil men graag weten of de projecten datgene teweegbrengen, dat ze veronder
steld werden te doen (effectevaluatie). Vragen in dit verband zijn bijvoorbeeld: is er
minder recidive, worden vrijheidsstraffen vervangen, krijgen deelnemers een baan
enzovoorts. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen vervolgens worden gebruikt
voor eventuele bijstelling van het project en eventueel ook voor de beantwoording
van de vraag of doorgegaan moet worden met de toepassing van een specifieke afdoe
ningsvorm.
DergeLijke onderzoeken geven evenwel geen antwoord op de vraag of de onderzochte
voorziening wel de juiste is en hooguit indirect of er wel behoefte bestaat aan die
voorziening. De beslissingen daaromtrent zijn in feite al genomen voordat de onder
zoekers erbij worden gehaald voor de proces- en effectevaluatie. Wanneer we nu de
ontwikkelingen op het terrein van de alternatieve afdoeningen bekijken en daarbij
ook de knelpunten waarmee veel nieuwe voorzieningen te kampen hebben,
betrekken, dan komt het ons voor dat onvoldoende zorgvuldig is nagegaan waaraan
het strafrechtelijke systeem behoefte heeft en op welke wijze het beste tegemoet
gekomen kan worden aan een eventueel vastgestelde behoefte. Illustratief in dit kader
zijn de diverse evaluatietypen die Stuffiebeam en Shinkfield (1985) onderscheiden.
Naast proces- en effectevaluaties noemen zij ook nog context- en inputevaluaties.
Een contextevaluatie biedt de mogelijkheid vast te stellen wat de leemtes zijn van een
systeem, waarin ter optimalisering van het functioneren van het systeem voorzien
moet worden. Vervolgens moet een inputevaluatie duidelijk maken wat de beste
strategie, de beste voorziening is om in de leemtes van het systeem te voorzien.
Daarna kan dan ten aanzien van een eventueel nieuw in te voeren strategie of
voorziening een procesevaluatie worden uitgevoerd en op termijn ook een effecteva
luatie. Figuur 1, ontleend aan Stuffiebeam en Shinkfield, laat goed zien welke vragen
gesteld moeten worden en wat er moet gebeuren als op die vragen ja dan wel nee
wordt geantwoord. Zo kan een contextevaluatie duidelijk maken dat er niets hoeft te
veranderen. Maar als er wel iets dient te veranderen, dan kan een inputevaluatie
aanwijzingen opleveren voor de wijze waarop dat moet gebeuren. Een reeds
bestaande maatregel of voorziening wordt nieuw leven ingeblazen (een proceseva
luatie lijkt dan niet nodig), of er wordt een nieuwe strategie bedacht en ingevoerd.
Op het terrein van de strafrechtstoepassing heeft het WODC zich de afgelopen jaren
sterk geconcentreerd op proces- en effectevaluaties. Gezien de ontwikkelingen op dit
terrein en de verzoeken die het WODC gedaan zijn, is dat een voor de hand liggende
zaak geweest. Het is ook een goede zaak geweest, die veel nieuwe inzichten heeft
opgeleverd en heeft bijgedragen aan de enorme ontwikkelingen op het gebied van de
taakstraffen. Daar staat tegenover dat context- en inputevaluaties grotendeels
achterwege zijn gebleven. Wat betreft contextevaluaties achten we dat niet al te
ernstig. Over het algemeen was redelijk duidelijk waaraan het in ons strafrechts
systeem mankeerde. Of evenwel altijd de juiste strategieën zijn gekozen om te
voorzien in de gesignaleerde manco’s, lijkt ons zeer de vraag. Dat sommige van de
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alternatieve strafrechtelijke afdoeningen niet beantwoorden aan de verwachtingen,
zou wel eens het gevolg kunnen zijn van een verkeerde invulling. Door geen inputeva
luaties uit te voeren zijn wellicht de verkeerde keuzes gemaakt. Het WODC zou
verweten kunnen worden dergelijke evaluaties niet te hebben uitgevoerd.
Ter afsluiting
Op het terrein van de strafrechtstoepassing, in het bijzonder dat van de alternatieve
afdoeningen, is sinds het begin van de jaren tachtig enorm veel gebeurd. De
taakstraffen zijn tot flinke wasdom gekomen, al moet worden geconstateerd dat
specifieke vormen daarvan met veel problemen te kampen hebben. Daardoor spelen
zij vooralsnog een marginale rol. Er zal heel wat moeten veranderen, voordat zij
zullen voldoen aan de somtijds hoog gespannen verwachtingen.
Het WODC is al die jaren sterk betrokken geweest bij deze ontwikkelingen. Vele onder
zoeken zijn gedaan en worden ook nu nog gedaan. Aan het feit dat het niet allemaal
optimaal is verlopen, heeft het, WODC zo lijkt het, niet veel kunnen doen. De
mogelijkheden daartoe zijn er wel, mits duidelijke afspraken worden gemaakt met
betrokken organisaties en personen over de taken van het WODC en over de mogelijk
heden om aan bepaalde taken op adequate wijze invulling te geven. Het WODC zal
vooral op het gebied van informatieverstrekking actiever moeten worden.
Een andere, onzes inziens op dit moment meest belangrijke, bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van een in potentie perspectiefrjk straftoepassingsbeleid zou het WODC
kunnen bieden door het uitvoeren van grootschalige context- en inputevaluaties. Dat
kan voorkomen dat te veel op ‘trial and error’-basis nieuwe strategieën geprobeerd
worden. Het WODC zal daarbij ook meer aandacht moeten besteden aan meta-evalu
aties. Vooral als het gaat om inputevaluaties, kunnen dergelijke studies van groot nut
zijn. Een fraai voorbeeld is te vinden bij Lipsey (1992). Teneinde de effectiviteit van
allerlei strafrechtelijke interventies bij jeugdige delinquenten na te gaan, brengt hij
momenteel alle bekende en minder bekende studies op dat terrein in het
Angelsaksische taalgebied bij elkaar. Een eerste rapportage had betrekking op 443
studies. Meta-evaluatie van deze studies geeft aanwijzingen voor meer en minder
effectieve aspecten van de interventies. Voor de keuze van een goede strategie is dat
zeer belangrijke informatie.
Ook de plannen van het WODC om grote databestanden op te bouwen om sneller te
kunnen aangeven hoe het strafrechtelijke systeem functioneert ten aanzien van
individuele personen en in welke mate verschillende interventies ook tot verschil
lende resultaten leiden, zijn een stap in de goede richting. Naar ons idee hoeft dit
zeker niet te betekenen dat het WODC geen proces- en effectevaluaties meer zou
moeten uitvoeren. Maar evaluaties van projecten, waarvan de noodzaak niet door een
context- en inputevaluatie is aangetoond, zijn in wezen verspilling van tijd, energie
en geld.
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Op het WODC wordt regelmatig onderzoek verricht onder grote groepen respon
denten, zoals gedetineerden, jongeren in justitiële jeugdinrichtingen, gevangenisper
soneel, drugverslaafden, gezinsvoogden, enz. Dergelijk onderzoek, waarbij een groot
aantal respondenten persoonlijk benaderd moet worden, kenmerkt zich door een
zeer complexe en omvangrijke dataverzameling, hetgeen samenhangt met het feit dat
over het algemeen gebruik gemaakt wordt van het afnemen van (self-report) vragenlijsten en interviews. Beide methoden zijn zeer arbeidsintensief en daardoor
tijdrovend. Vaak worden zij nog eens gecombineerd met het doornemen van dossiers
of andere stukken.
In dit artikel willen wij nader ingaan op een aantal aspecten van deze wijze van
dataverzameling. We zullen dit doen aan de hand van de beschrijving van verschil
lende situaties die zich voor kunnen doen in het rechtstreekse contact met de onder
zoeksgroep. Hierbij hebben wij ons laten leiden door de gedachte dat dataverza
meling niet de volledige aandacht krijgt die het onzes inziens verdient. Iedereen zal
het erover eens zijn dat het verzamelen van gegevens een essentieel onderdeel is van
een onderzoek. In de meeste onderzoeksverslagen wordt echter voornamelijk
ingegaan op de technische kanten van de dataverzameling. Andere, minstens zo
belangrijke aspecten blijven voor een groot deel buiten beschouwing. Hierbij valt te
denken aan bijvoorbeeld ethische of morele dilemma’s waarmee de onderzoeker’ te
maken kan krijgen.
In het navolgende zal allereerst in het kort de organisatorische kant belicht worden.
Daarna zal vooral ingegaan worden op kwesties waarmee men tijdens de dataverza
meling geconfronteerd kan worden, zonder dat dit altijd te voorzien is. Bij de
beschrijving ervan hebben wij voornamelijk geput uit onze eigen ervaringen.
Organisatie
Over de organisatie van dataverzameling is al veel geschreven; om niet al te zeer in
herhaling te vervallen zullen we ons hier beperken tot een opsomming van een aantal
aspecten die een punt van overweging kunnen vormen bij het organiseren van de
gegevensverzameling.
Ten eerste moet zorgvuldig afgewogen worden voor welke methode men kiest.
Op het wooc wordt de dataverzameling voor een belangrijk deel georganiseerd en uitgevoerd door de onderzoe
kassistent. waar in dit artikel de term onderzoeker’ wordt gehanteerd, kan derhalve ook ‘onderzoekassistent’
worden gelezen.
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Afhankelijk van de gegevens die men wil verzamelen, wordt voor een bepaalde
werkwijze gekozen. Interviews op locatie of het persoonlijk afnemen van vragenlijsten
kosten meer tijd en menskracht dan het opsturen en zelf laten invullen van vragenlijsten. Ook de formulering van de vragen speelt hierbij een rol; open vragen
verschaffen vaak meer inzicht dan gesloten vragen, maar kosten aanzienlijk meer tijd
en deskundigheid om af te nemen.
Ten tweede is het aantal respondenten een belangrijk punt van overweging. Hoe
groter de onderzoeksgroep, des te meer waarde gehecht kan worden aan de
uitkomsten van het onderzoek. Echter, naarmate er meer respondenten bij de
gegevensverzameling betrokken worden, moeten er ook meer personen ingeschakeld
worden om binnen een redelijke termijn de gewenste gegevens te kunnen verza
melen. Dit heeft consequenties voor de organisatie in die zin dat de verschillende
medewerkers exact dezelfde werkwijze moeten hanteren, opdat vergelijkbare en
betrouwbare informatie wordt verkregen. Dit vereist een zeer goede afstemming van
de manier van werken van de medewerkers en een behoorlijke kennis van zowel het
onderzoekgebied als van dataverzameling. Zeker wanneer gewerkt wordt met
stagiaires, hetgeen bij grote dataverzamelingsprojecten niet ongebruikelijk is, kunnen
er op dit gebied problemen ontstaan.
Kennis van en ervaring met dataverzameling zijn soms beperkt (tenslotte wordt stage
gelopen om die ervaring op te doen) en ook de eenduidigheid van werken is soms ver
te zoeken. Om toch de gewenste en betrouwbare gegevens te verkrijgen moet de
onderzoeker voor intensieve begeleiding zorgen, hetgeen soms niet opweegt tegen de
tijdsbesparing die men denkt te bereiken met het inzetten van stagiaires.
De gegevensverzameling wordt tevens ingewikkelder en tijdrovender naarmate de
respondenten wel of niet in enig verband georganiseerd zijn. Drugverslaafden die van
de straat geplukt moeten worden, zijn bijvoorbeeld veel moeilijker te benaderen dan
personen die in een inrichting of gevangenis verblijven. Hier komen we later uitge
breid op terug.
Een laatste belangrijke factor die we hier willen noemen, is de mate van verspreiding
van de respondenten. Uiteraard kost het meer tijd respondenten op te zoeken die
verspreid zijn over het gehele land, dan wanneer zij allen op dezelfde plaats
verblijven. Ook in dit geval is men al snel geneigd over te gaan op het inschakelen van
stagiaires om de gegevens toch binnen een redelijke termijn te kunnen verzamelen.
Hierbij doet zich echter hetzelfde probleem voor als hierboven reeds besproken is.
Andere aspecten van dataverzameling
Zoals in de inleiding geschreven is, moet de onderzoeker tijdens de dataverzameling
ook rekening houden met andere aspecten dan louter organisatorische. Tijdens het
verzamelen van gegevens doet zich altijd wel een aantal knelpunten of lastige
situaties voor, waarvan sommige beter van tevoren in te schatten zijn dan andere. In
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de volgende paragrafen zullen we hier dieper op in gaan en een aantal voorbeelden
geven van dergelijke aan dataverzameling gerelateerde kwesties.
Bereikbaarheid van respondenten

Om gegevens te kunnen verzamelen moeten eerst de betrokken respondenten bereikt
zien te worden. De bereikbaarheid van respondenten hangt enerzijds samen met de
opzet van het onderzoek, anderzijds met de bereidheid van de te ondervragen
respondenten om mee te werken aan het onderzoek.
Over het algemeen is door de onderzoeker van tevoren vastgesteld welke groep
respondenten benaderd gaat worden. Afhankelijk van het onderzoek gaat het bijvoor
beeld om ‘(een gedeelte van) het personeel van een inrichting’, ‘alle deelnemers aan
een bepaalde alternatieve sanctie’, enz. Deze respondenten zijn als het ware georga
niseerd en daardoor vrij gemakkelijk op te sporen door de onderzoeker.
Anders ligt het wanneer de onderzoeksgroep niet zo concreet beschreven is en de
onderzoeker bijvoorbeeld geïnteresseerd is in ‘fietsendieven in de regio Zuid
Holland’. Van deze mensen zijn geen namen bekend, zij staan niet als groep ergens
geregistreerd, laat staan dat hun verblijfplaats bekend is.
Om deze fietsendieven te kunnen benaderen zal de onderzoeker zelf een responden
tenbestand moeten opbouwen en is hij hierbij afhankelijk van medewerking van
derden. Te denken valt bijvoorbeeld aan politie of justitiële instellingen, die de
onderzoeker in contact kunnen brengen met dergelijke respondenten. Helaas
verloopt een dergelijke gang van zaken niet altijd even soepel. De onderzoeker moet
bijvoorbeeld maar afwachten of de namen van (alle) potentiële respondenten aan
hem doorgegeven worden.2
Een andere mogelijkheid om eventuele respondenten te benaderen is dat de onder
zoeker zich begeeft naar plaatsen waar hij verwacht zijn onderzoeksgroep aan te
treffen. Men kan hier denken aan rondhangen op straat, in de drugscene, in club- en
buurthuizen. Het behoeft geen betoog dat deze ‘zoekfase’ zeer arbeidsintensief is,
waarbij liet bovendien onzeker is of het gewenste aantal respondenten bereikt kan
worden, laat staan of dit mogelijk is in de tijd die beschikbaar is voor het onderzoek.
Daarnaast blijft het de vraag of de gevonden respondenten representatief zijn voor de
gehele groep.
Het hier geschetste probleem van het vinden van ‘losse, ongeorganiseerde’ respon
denten kan zich, zij het in een iets andere variant, eveneens voordoen bij ‘georgani
seerde’ respondenten. De moeilijkheden doemen echter bij deze groep meestal pas
op in een latere fase van de dataverzameling, als er follow-up-onderzoek in de vorm
van interviews gedaan moet worden. In eerste instantie wordt de vraag of de
respondent te zijner tijd mee wil werken aan een follow-up-interview, meestal
2

Uiteraard moeten de potentiële respondenten eerst toestemming gegeven hebben voor het doorgeven van hun
naam aan de onderzoeker.
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positief beantwoord. Afspraken met betrekking tot het doorgeven van eventuele
adres- of telefoonwijzigingen worden echter vaak niet nagekomen. Helaas blijken de
respondenten het onderzoek vaak minder belangrijk te vinden dan de onderzoeker.
Gevolg hiervan is dat in sommige gevallen, zodra het tweede interview eraan zit te
komen, toch stad en land afgeschreven en gebeld moet worden om betrokkene weer
op te sporen als ware je een echte detective. Inventiviteit is geboden: elke eventuele
betrokkene (reclassering, school, advocaat, enz.) kan de onderzoeker misschien aan
een recent adres helpen en moet dus benaderd worden. Hierbij moet echter de
geheimhoudingsplicht niet uit het oog verloren worden: een school hoeft niets te
weten van justitiecontacten, dus een passend verhaal moet bij de hand zijn. Uiteraard
moet in verband met de beschikbare tijd een afweging gemaakt worden of alle energie
opweegt tegen de meerwaarde die het interview oplevert. Maar enige inspanning zal
er zeker verricht moeten worden: een onderzoeker mag zich niet tevreden stellen met
maar enkele respondenten.
Medewerking respondenten
Het probleem van weigerachtige respondenten speelt uiteraard ook in onderzoeken
waarbij de respondenten als ‘hapklare brok’ benaderd kunnen worden. Zeker als
respondenten ‘justitieklanten’ zijn, wat bij onderzoek van het WODC nog al eens het
geval is, bestaat er vaak een zekere aversie tegen alles wat met Justitie te maken heeft.
De onderzoeker wordt al gauw gezien als verlengstuk van het justitiële apparaat, en
dus met het nodige wantrouwen tegemoet getreden. Het vereist over het algemeen de
nodige tact, overtuigingskracht en tijd om respondenten te bewegen deel te nemen
aan het onderzoek.
De medewerking van de respondenten zal daarnaast ook afhangen van de situatie
waarin zij zich bevinden. Richt het onderzoek zich bijvoorbeeld op gedetineerden,
dan zal de uitval gering zijn: een gesprek met ‘iemand van buiten’ is vaak een
welkome afleiding van de dagelijkse sleur.
De wijze van benaderen van de potentiële respondent is essentieel. Naast de eerlijk
heidshalve vermelding dat het om een justitie-onderzoek gaat, dient bij de intro
ductie van het onderzoek de nadruk te worden gelegd op anonieme verwerking van
de gegevens, waarbij vermeld wordt dat ze alleen gebruikt zullen worden voor het
betreffende onderzoek. Hierbij is het van cruciaal belang dat de onderzoeker het
vertrouwen wint van de respondent. Alleen dan zal laatstgenoemde bereid zijn
eerlijke informatie te verschaffen.
Betreft het een follow-up-interview, waarbij de respondent dus al eerder contact met
de onderzoeker heeft gehad, dan zal het voorafgaande contact met de interviewer en
zijn houding daarbij mede bepalend zijn voor het al dan niet plaatsvinden van het
vervolggesprek.
Ook wanneer het bovenstaande geen problemen heeft opgeleverd, kan het
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voorkomen dat de respondent wel zijn medewerking toezegt, maar het uiteindelijk
toch af laat weten. Voorbeelden te over: de afspraak wordt op het laatste moment
afgezegd, de respondent komt niet opdagen op de afgesproken tijd en plaats, het
opgegeven adres blijkt vals te zijn. Om het verlies van respondenten tot een minimum
te beperken zal in dit soort van gevallen toch nog al het mogelijke gedaan moeten
worden om de respondent wèl te spreken te krijgen. Dit betekent herhaalde
telefoontjes plegen, brieven sturen en nieuwe afspraken maken, waarbij helaas ook
niet altijd het gewenste resultaat wordt bereikt. Mle inspanning en tijdsinvestering
blijken dan uiteindelijk voor niets te zijn geweest.
(Gevoelens van) onveiligheid
Het verzamelen van gegevens vindt dikwijls plaats ‘op locatie’. Dit houdt in dat de
onderzoeker de betrokken respondenten opzoekt in hun eigen omgeving. Hierbij kan
de onderzoeker in, voor zijn gevoel, onveilige situaties terechtkomen. Zo kan het
voorkomen dat met bepaalde respondenten ‘s avonds een afspraak wordt gemaakt
(omdat overdag niet mogelijk blijkt) op een plaats die gevoelens van onveiligheid
oproept. Hierbij kan men denken aan cafés die louche blijken te zijn, verpauperde
buurten, stationshallen, enz.
Ook personen kunnen voor gevoelens van onveiligheid zorgen. Zo overkwam het een
onderzoekster dat zij tijdens een interview bij een respondent thuis door de heer des
huizes, liggend op de bank met enkele bierfiessen om zich heen, bestookt werd met
opmerkingen in de trant van ‘wat een lekker jong grietje’.
Gezien het feit dat je als onderzoeker regelmatig op onbekend terrein opereert, zijn
dergelijke situaties helaas niet te voorkomen. Schijnbaar simpele oplossingen als niet
meer ‘s avonds op pad gaan voor de dataverzameling, zeker niet als vrouw alleen,
blijken in de praktijk niet te werken; het verlies van respondenten zou te groot zijn.
Objectiviteit versus subjectiviteit
Onderzoek waarbij de gegevens rechtstreeks bij respondenten verzameld moeten
worden, brengt met zich mee dat de onderzoeker met regelmaat vertoeft in de
omgeving waarin hij zijn onderzoek doet. Dit heeft als voordeel dat deze omgeving
vertrouwd raakt met de aanwezigheid van de onderzoeker en vice versa. Vooral geldt
dit wanneer het onderzoek zich afspeelt in een duidelijk gestructureerde setting, zoals
een gevangenis, een (jeugd)inrichting of een vergelijkbaar instituut. Het onderzoek
speelt zich dan binnen de bestaande organisatie af en dat houdt in dat veel personen
op de hoogte gebracht moeten worden van en betrokken moeten worden bij de te
volgen gang van zaken. Als gevolg hiervan krijgt de onderzoeker al snel een bekend
gezicht binnen de organisatie en zal men daardoor eerder geneigd zijn om
medewerking te verlenen aan het onderzoek. Een nadeel is echter de ambivalente
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positie waarin de onderzoeker verzeild kan raken. Voor de betrokken organisatie of
instelling wordt hij een vertrouwde persoon die ‘erbij hoort’ in plaats van een ‘potte
kijker van justitie’. De situatie ontstaat dat de onderzoeker enerzijds gastvrij wordt
ontvangen en overal bij wordt betrokken, terwijl anderzijds wel een conclusie of
advies moet worden uitgebracht, welke niet aLtijd in het voordeel of belang van de
betrokkenen behoeft te zijn. De onderzoeker kan zo in een lastig parket worden
gebracht: aan de ene kant wil hij tegemoet komen aan de getoonde openheid en het
in hem gestelde vertrouwen, aan de andere kant is hij soms genoodzaakt de op die
manier verkregen informatie te gebruiken om tot een voor de Organisatie negatief
resultaat of advies te komen, met alle gevolgen vandien.
In de praktijk komt het erop neer dat de onderzoeker naar zijn respondenten toe een
heel duidelijke positie moet innemen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn
en wat ze van de ander kunnen verwachten. Het spreekt voor zich dat dit niet altijd
even makkelijk te realiseren is en de onderzoeker soms voor moeilijke situaties
plaatst.
Vertrouwensrelatie tussen onderzoeker en respondent
Het in de onderzoeker gestelde vertrouwen kan ook nog op een andere manier voor
een lastige situatie zorgen. Als onderzoeker ben je gebonden aan de richtlijnen van de
Wet Persoonsregistratie (WPR) en garandeer je je respondenten anonimiteit en
geheimhouding. Deze garantie is vooral belangrijk wanneer het onderzoek zich
afspeelt in een omgeving waarin sprake is van bepaalde machtsverhoudingen, zoals
bij onderzoek onder gedetineerden of jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Bij
deze respondenten is het belangrijk ze ervan te overtuigen dat de door hen verschafte
informatie niet doorgegeven zal worden aan het gevangenispersoneel of de groeps
leiders en ze dus vrijuit kunnen praten, zonder dat het vertelde tegen hen gebruikt
kan worden.
Wat nu regelmatig gebeurt, is dat aan de onderzoeker dingen ‘off the record’ worden
toevertrouwd. Meestal betreft het zaken als delicten gepleegd tijdens verlof, terwijl
een (alternatieve) straf wordt uitgezeten, drugs kopen/gebruiken tijdens verlof, enz.
Soms wordt ook verteld hoe bepaalde zaken als bijvoorbeeld softdrugs naar binnen
worden gesmokkeld. Bij dit soort van zaken gaat het om gebeurtenissen waar
ongetwijfeld het personeel ook zo z’n vermoedens over heeft. Maar wat doe je als
onderzoeker wanneer je minder ‘onschuldige’ informatie wordt toevertrouwd,
bijvoorbeeld over een op handen zijnde ontsnappingsactie, om maar iets te noemen.
De onderzoeker heeft geheimhouding beloofd, maar is hij daar ook in dat soort van
gevallen aan gebonden? Hierover zullen de meningen verschillen. De een vindt dat je
te allen tijde je belofte moet nakomen en je moet houden aan je geheimhoudings
plicht, de ander zal hier bepaalde grenzen voor zichzelf in aanbrengen. Het probleem
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is echter dat die grenzen voor iedereen verschillen en dat er geen duidelijke richt
lijnen zijn hoe je met bepaalde informatie om moet gaan.
In het verlengde van dit soort van gevallen kunnen zich situaties voordoen waarin de
onderzoeker gevraagd wordt gegevens te verschaffen aan derden. Een voorbeeld
hiervan is het geval van een onderzoeker die bezig was op straat een afspraak voor
een interview te maken met een dealer. Terwijl ze stonden te praten, passeerde er
politie, die zowel de dealer als de onderzoeker meenam naar het politiebureau,
omdat vermoed werd dat beiden zaken stonden te doen. Toen duidelijk werd dat de
onderzoeker slechts beroepsmatig in contact met de dealer was getreden, werd hem
door de politie verzocht tegen de dealer te getuigen vanuit de kennis die hij over hem
had. In een ander geval werd hij samen met een junk opgepakt en uitgebreid onder
vraagd over naam en adres van de junk, waar deze zijn heroïne vandaan haalde, enz.
Uiteraard is de betreffende onderzoeker op geen van beide verzoeken ingegaan.
Dezelfde onderzoeker kreeg ook eens het verzoek van een collega-onderzoeker,
werkzaam bij een andere instelling, om de namen en adressen van een aantal door
hem geïnterviewde delinquenten door te geven, opdat hij hen voor een ander
onderzoek kon benaderen. Het zal geen verbazing wekken dat hij ook hier niet op in
is gegaan.
Over dit soort van situaties en mogelijke dilemma’s waarin je tijdens de dataverza
meling verzeild kan raken, wordt zelden van tevoren gesproken, laat staan dat er
afspraken zijn hoe je hiermee om moet gaan. De WPR biedt uiteraard wel enig houvast
ten aanzien van gegevensuitwisseling, maar geeft niet aan of, en in welke situaties
bepaalde informatie toch moet worden doorgegeven en zo ja, aan wie.
Discussie
In dit artikel is getracht de complexiteit van dataverzameling inzichtelijk te maken
aan de hand van een aantal voorbeelden. Hierbij is niet alleen ingegaan op enkele
organisatorische aspecten, die uiteraard een conditio sine qua non zijn voor een
goede dataverzameling, maar ook op tal van minder grijpbare aspecten die van
invloed kunnen zijn op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens.
Zoals blijkt uit de bespreking van de organisatorische kant van dataverzameling, is
vooral de tijdsinvestering een punt dat aandacht verdient. Maar al te gemakkelijk
wordt dit probleem ad hoc ‘opgelost’ door het aantrekken van stagiaires! Het komt de
kwaliteit van het onderzoek echter niet ten goede wanneer voortdurend gewerkt moet
worden met onervaren krachten. Hierbij komt het feit dat stagiaires meestal slechts
voor beperkte tijd beschikbaar zijn; deze tijd komt zelden overeen met de totale duur
van de dataverzameling. Gevolg is dat om de paar maanden nieuwe stagiaires
ïngewerkt moeten worden. Dat dit niet de meest efficiënte methode is, moge duidelijk
zijn. Beter zou zijn het onderzoek zodanig te plannen dat de dataverzameling uitge
voerd kan worden met een vast onderzoeksteam ofwel gebruik te maken van
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stagiaires die gedurende de gehele periode van dataverzameling beschikbaar zijn.
Naast bovengenoemd punt van tijdsinvestering is een aantal andere aspecten aan de
orde gesteld die zich in de praktijk van ieder onderzoek voor kunnen doen.
Het probleem van de bereikbaarheid en medewerking van respondenten lijkt
onoplosbaar te zijn. Het opgeven van valse adressen, afspraken niet nakomen,
kortom het af laten weten, ondanks eventuele gedane toezeggingen, zal nooit geheel
op te lossen zijn. Het is echter aan de onderzoeker om deze uitval niet als een gegeven
aan te nemen en te proberen deze tot een minimum te beperken. Hij zal inventief en
vasthoudend te werk moeten gaan en daarbij voldoende sociaal vaardig moeten zijn
om uiteindelijk toch de medewerking van de respondenten te verkrijgen. Eveneens
zijn deze vaardigheden van belang tijdens een interview met een respondent,
aangezien in Vrij korte tijd diepgaande, vertrouwelijke en soms zeer persoonlijke
informatie verkregen moet worden.
Het verkeren in minder veilige situaties en daarmee gepaard gaande gevoelens van
onveiligheid zijn bij geen enkel onderzoek uit te sluiten. Om medewerkers aan de
dataverzameling (vooral minder ervaren krachten als stagiaires) voorbereid te laten
zijn op een mogelijk onveilige situatie is het van belang in de voorbereidende fase van
het onderzoek hieraan aandacht te besteden. Tevens kan gedacht worden aan
maatregelen als het bij een collega achterlaten van een afspraken-/adressenlijst van
te bezoeken respondenten of het op pad gaan met twee personen in situaties die van
tevoren al dubieus lijken.
Een heikel punt is de vertrouwensrelatie tussen onderzoeker en respondent. Inherent
aan deze vertrouwensrelatie is het feit dat de onderzoeker regelmatig geconfronteerd
wordt met informatie of een situatie die niet relevant is voor het onderzoek, maar wel
de onderzoeker voor een moreel dilemma kan plaatsen. Ook hier zou in de voorberei
dende fase van het onderzoek meer aandacht aan geschonken moeten worden. De
geheimhoudingsplicht dient te allen tijde in acht genomen te worden. Echter, er moet
meer duidelijkheid over bestaan hoe te handelen indien, naar de mening van de
onderzoeker, persoonlijke ethische grenzen overschreden worden.
Bovenstaande maakt duidelijk dat er aan het verzamelen van data heel wat haken en
ogen zitten. Hoewel niet alles volledig te voorzien of te ondervangen is, kan meer
aandacht voor dergelijke knelpunten een hoop problemen voorkomen. Naar onze
mening laat juist die aandacht in de praktijk te wensen over: het zou wenselijk zijn
wanneer dit bij toekomstig onderzoek anders is. Bij de opzet van een onderzoek dient
derhalve meer rekening gehouden te worden met genoemde knelpunten, zodat
hierop beter geanticipeerd kan worden en men niet (of minder) tijdens de dataverza
meling met onverwachte en op dat moment niet op te lossen problemen geconfron
teerd wordt.

Evaluatie van kleinschalige projecten
op het terrein van de strafrechts
toepassing
Leonieke Boendermaker
Eric Spaans
Bouke Wartna
De inkt van de plannen voor de Jeugdwerkinrichting was nog niet droog, of ons werd
een proef met elektronisch huisarrest in het vooruitzicht gesteld. Nu valt het nog te
bezien of deze alternatieven een succes worden, maar het feit blijft dat de diversiteit
van het strafrechtelijke ingrijpen in Nederland in de laatste decennia sterk is toege
nomen. Zowel in termen van afdoeningen als bij de tenuitvoerlegging van reeds
bestaande straffen en maatregelen zijn de opties voor de rechterlijke macht en de
administratie structureel uitgebreid.
Doorgaans ging en gaat het bij dergelijke alternatieven om relatief kleinschalige
projecten. Ervaringsleren, Prejop Amsterdam, de Kwartaalkursus, projecten op het
terrein van de jeugdreclassering, de vakopleidingen van huis van bewaring
Havenstraat en Dagtrainingscentrum Eindhoven zijn hiervan nog slechts enkele
voorbeelden. De doelgroep, de gehanteerde methodiek en de inhoud van het
programma verschillen van project tot project, maar er zijn ook belangrijke overeen
komsten. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat het initiatief tot deze projecten ligt bij
veldorganisaties, die tevens verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Voor
toestemming en vaak ook voor subsidie is de projectleiding echter weer afhankelijk
van de centrale beleidsdirecties van het ministerie van Justitie.
Als een project uit naam van de minister of staatssecretaris het groene licht krijgt,
wordt er in de regel een experimentele periode van één tot drie jaar afgesproken
waarin de levensvatbaarheid van het project moet komen vast te staan. Het verloop
en de resultaten van het project dienen daarom geëvalueerd te worden. Soms krijgen
de projecten min of meer de opdracht hiervoor een onafhankelijk onderzoeksin
stituut in te schakelen, maar het komt ook voor dat de projectleiding uit eigen
beweging om de medewerking van zon instituut vraagt.
Uiteraard kan evaluatie-onderzoek in beide gevallen bijdragen aan het antwoord op
de vraag of een project een structurele plaats verdient in het arsenaal van straf- en
executiemodaliteiten. Er zitten echter wel haken en ogen aan de evaluatie van dit
soort van projecten. Enige daarvan willen we in dit artikel bespreken. We doen dat
door eerst globaal aan te geven aan welke voorwaarden een goede evaluatie onzes
inziens voldoet. Vervolgens schetsen wij enkele problemen die zich in de praktijk van
dit soort onderzoek kunnen voordoen en ten slotte doen we enige suggesties voor een
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meer doelmatige evaluatie van kleinschalige experimentele projecten op het terrein
van de strafrechtstoepassing.
Evaluatïe
Hoewel er meer typen van evaluatie te onderscheiden zijn, bestaat onderzoek naar
experimentele projecten doorgaans uit een mengvorm van produkt- en proceseva
luatie. Een produktevaluatie behelst een inschatting van de mate waarin een project
haar doelen haalt. Een procesevaluatie levert een beschrijving op van het feitelijke
verloop van het experiment. Het accent ligt nu op de middelen die worden ingezet om
de gestelde doelen te bereiken. Hoewel beide onderzoekstypen los van elkaar kunnen
bestaan, blijkt uit de omschrijvingen dat procesevaluatie en produktevaluatie elkaar
aanvullen. In de praktijk van het onderzoek komen ze daarom vaak samen voor en is
het onderscheid tussen beide typen soms moeilijk te maken. Zowel voor een produktals voor een procesevaluatie geldt echter dat men pas kan spreken van een weten
schappelijke evaluatie als er aan een aantal criteria is voldaan. Drie criteria die voor
ons als onderzoekers van belang zijn, willen we hier bespreken: toetsbaarheid, verge
lijkbaarheid en integriteit.

Toetsbaarheid
Een evaluatie dient toetsbare resultaten op te leveren. Hiermee wordt niet slechts
bedoeld dat er zaken getoetst moeten worden. Heel algemeen impliceert toets
baarheid dat de wijze waarop men gegevens heeft verzameld, inzichtelijk moet
worden gemaakt. Het proces van gegevensverzameling dient navolgbaar te zijn, met
als uiterste consequentie dat herhaling ervan in principe dezelfde waarnemingen
oplevert, onaffiankeljk van wie die waarnemingen doet. Nu is onafhankelijkheid
doorgaans een eigenschap die wordt toegeschreven aan een persoon of een instelling,
bijvoorbeeld een onderzoekbureau. Strikt genomen echter zijn het de waarnemingen
die al dan niet onafhankelijk zijn. Dit gegeven heeft voor de praktijk van het
onderzoek belangrijke consequenties. Het betekent namelijk dat niet in alle gevallen
onderzoek door derden noodzakelijk is. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Bij een produktevaluatie luidt de belangrijkste vraag: Hoe meten we succes? Gezocht
wordt naar indicatoren, maten waarin de resultaten van een project kunnen worden
uitgedrukt. De doelstellingen van het project worden hiertoe geoperationaliseerd,
omgezet in toetsbare of meetbare termen. Soms levert dat geen enkel probleem op.
Een project bijvoorbeeld dat haar deelnemers een baan in de off-shore industrie wil
bezorgen, definieert als vanzelf een bruikbaar criterium voor het meten van succes.
Voor een onafhankelijke of objectieve waarneming van de resultaten van het project
lijkt hier een onderzoekbureau niet per se nodig te zijn.
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Vergelijkbaarheid
De resultaten van een evaluatie dienen niet alleen toetsbaar te zijn, ze dienen ook zo
te worden verzameld en gepresenteerd dat een vergelijking met andere projecten of
afdoeningen mogelijk wordt. Dit geldt in principe voor alle soorten van onderzoeks
gegevens. Of het nu gaat om een proces- of om een produktevaluatie, om een kwanti
tatieve of een kwalitatieve analyse, de resultaten van een project verkrijgen pas reliëf
als ze worden afgezet tegen die van alternatieven. Zonder zo’n vergelijking is het
bovendien onmogelijk om met zekerheid vast te stellen of een waargenomen effect
kan worden toegeschreven aan de inspanningen van het project. Ter illustratie van dit

laatste punt geven we een voorbeeld.
Uit de evaluatie van dein 1989 gestarte proef met dagdetentie bleek dat een aantal
van de ex-deelnemers kort na de invrijheidstelling met succes had gesolliciteerd naar
een nieuwe werkkring. Sollicitatietraining en beroepenvoorlichting waren onderdelen
van het programma binnen dagdetentie. De neiging om deze onderdelen succesvol te
noemen was dan ook begrijpelijk, maar niet geheel terecht. Uit vergelijkend
onderzoek bleek namelijk dat ex-gedetineerden uit een open inrichting vaker werk
vonden dan de deelnemers aan dagdetentie, zonder dat zij soortgelijke programmaonderdelen hadden gevolgd.’
Het voorbeeld toont hoe wezenlijk vergelijkend onderzoek kan zijn voor de interpre
tatie van de resultaten van een project. Omdat er hoe dan ook meer informatie
beschikbaar komt, kan dergelijk onderzoek de kwaliteit van een evaluatie alleen maar
verhogen. Bij de opzet van elk onderzoek moet daarom worden nagegaan of het
mogelijk is een vergeljkingsgroep te formeren.
Integriteit van een project
Met toetsbaarheid en vergelijkbaarheid hebben we twee formele criteria voor weten
schappelijke evaluatie besproken. Beide voorwaarden betreffen de aard van de onder
zoeksresultaten. Het derde criterium is echter inhoudelijk van aard. Elke evaluatie
dient aandacht te besteden aan de ‘integriteit’ van het project; dat wil zeggen, vast
moet komen te staan of, en zo ja in hoeverre het feitelijk verloop van het project

afwijkt van de oorspronkelijke plannen.
Onderzoek naar de integriteit van een project betekent dat alle eventuele bijstellingen
en de redenen daarvoor in kaart worden gebracht. Een procesbeschrijving moet
uitwijzen of de middeleninzet, het programma en de methodiek gehanteerd zijn zoals
de bedoeling was, of dat er ‘implementatiefouten of -tekorten’ waren. Ook dient te
worden nagegaan of de doelgroep en de doelstellingen van het project in de loop van
de tijd niet (ongemerkt) veranderd zijn.
Het belang van het vaststellen van de integriteit van een project ligt voor de hand.
Overigens werd de proef met dagdetentie in het algemeen wel als succesvol beschouwd. Op tal van andere punten
‘scoorde’ dagdetenlie juist beter dan het regiem van de open inrichtingen.
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Een wijziging in de opzet of uitvoering kan immers gevolgen hebben voor de resul
taten van het project. Met andere woorden, de integriteit speelt een belangrijke rol bij
de interpretatie van de resultaten.
Problemen voor de onderzoeker
Het verzamelen van toetsbare en vergelijkbare resultaten waarmee tegelijk de
integriteit van het project kan worden vastgesteld, is in de praktijk bepaald geen
sinecure. Vooral bij nieuwe, kleinschalige projecten wordt de onderzoeker nogal eens
geconfronteerd met obstakels die een goede, wetenschappelijke evaluatie in de weg
staan. Een aantal van deze problemen wordt hier beschreven. Het gaat om
voorbeelden; we hebben niet de pretentie een volledige, uitputtende lijst van
mogelijke voetangels en klemmen te presenteren.
Vage doelen
Een eerste probleem dat zich bij evaluaties nogal eens voordoet, heeft betrekking op
de doelen van het project. Deze zijn doorgaans vaag en dubbelzinnig geformuleerd.
Wat bijvoorbeeld te denken van het doel ‘(her)integratie van jeugdige delinquenten in
de samenleving’, ‘versterking van de binding aan de samenleving’ of ‘het opheffen
van meervoudige achterstandssituaties’? Zonder nadere precisering van de termen
‘herintegratie’ of ‘versterkte binding aan de samenleving’ wordt het evalueren van
dergelijke projecten een hachelijke onderneming. Het hangt dan van de individuele
onderzoeker af hoe die doelen geconcretiseerd worden en, in het verlengde daarvan,
hoe zij worden getoetst.
Ook indien de doelen concreet zijn, kan de evaluatie van een project op problemen
stuiten, namelijk wanneer onduidelijk is hoe een doel geoperationaliseerd moet
worden. Neem bijvoorbeeld het begrip recidive. Veel projecten op het gebied van
strafrechtstoepassing hebben als impliciete of expliciete doelstelling het terugdringen
of voorkomen van recidive. Wat precies onder recidive wordt verstaan, is echter vaak
onduidelijk. Gaat het om alle politie- en justitiecontacten die na de interventie
plaatsvinden, ongeacht hun afdoening? Of heeft recidive uitsluitend betrekking op
specifieke delicten of zelfs alleen op (nieuwe) veroordelingen wegens een bepaald
delict sinds de deelname aan het project? En welke termijn dient in acht te worden
genomen bij het meten van recidive? Het zal duidelijk zijn dat zonder eenduidige
operationalisering van de relevante begrippen elk onderzoek iets anders meet.
Vinden van een vergelijkingsgroep
Vergelijking van de resultaten van een project met die van beschikbare alternatieven
kan eveneens moeilijkheden opleveren. Het vinden van een geschikte vergelijkings
groep is namelijk lang niet altijd eenvoudig. Vaak worden de deelnemers van een
project vergeleken met personen die een traditionele afdoening hebben ondergaan,
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dat wil zeggen de afdoening waarvoor het project een alternatief biedt. Op zich is hier
niets tegen, zolang beide groepen in principe alleen qua afdoening van elkaar
verschillen. Dit is in de praktijk echter zelden het geval. Dikwijls verschillen de
experimentele groep en de vergelijkingsgroep in meer relevante opzichten van elkaar
dan alleen in afdoening. Zo komt het dat projecten in de aanvangsfase alleen
deelnemers selecteren die op voorhand een garantie op succes lijken te bieden. Maar
het kan ook gebeuren dat de verwijzende instanties onvoldoende op de hoogte zijn
van de specifieke doelstelling en doelgroep van het project en daarom lichtere of juist
zwaardere ‘gevallen’ dan beoogd doorsturen.
Omdat de uitgangspositie van beide groepen in dergelijke situaties niet gelijk is,
kunnen waargenomen effecten niet zonder meer worden toegeschreven aan het
project. De invloed van de verschillende uitgangsposities moet dan zo goed als dat
gaat, worden ingeschat, hetgeen echter nader onderzoek vergt. Dit laatste is ook meer
in het algemeen het nadeel van vergelijkend onderzoek: de gegevensverzameling en
-analyse vergt meestal veel extra tijd en energie.
Gebrek aan integriteit
Vage doelen, onduidelijkheid over de operationalisering ervan en het ontbreken van
een bruikbare vergelijkingsgroep zijn problemen die zich bij de evaluatie van elk
project kunnen voordoen. Kleinschalige projecten die recent gestart zijn, brengen
echter nog meer moeilijkheden voor de onderzoeker met zich mee. Deze hangen
samen met de kinderziektes en aanloopproblemen waarmee vrijwel alle nieuwe
projecten kampen. De instroom in het project kan bijvoorbeeld (ver) achterblijven bij
de verwachting, waardoor er uiteindelijk te weinig deelnemers zijn om de effecten
van het project te kunnen toetsen. Of bepaalde programma-onderdelen, de selectieprocedure dan wel contacten met bepaalde instellingen blijken niet goed te functio
neren. Ook kan het gebeuren dat de oorspronkelijke doelgroep of doelstelling te
breed of juist te smal geformuleerd is of dat de werkwijze van de projectmedewerkers

niet vastligt en iedereen ‘maar wat doet’.
Een en ander kan ertoe leiden dat de doelgroep, de werkwijze en/of de doelstelling
van het project ‘gaande de rit’ veranderen. Tussentijdse bijstellingen hebben echter
als gevolg dat eventuele waargenomen effecten niet meer kunnen worden toege
schreven aan de werkwijze van het project. Indien de doelen, de werkwijze en de
doelgroep onvoldoende uitgekristalliseerd zijn en (bij voortduring) veranderen, dan
wordt het op een gegeven moment onmogelijk aan te geven of een project nog doet
wat het verondersteld wordt te doen. Er is dan sprake van een te lage integriteit.
Hiermee is niet gezegd dat projecten niet tussentijds mogen worden bijgesteld. Zoals
we zagen, hebben projecten vaak een beperkte tijd om zichzelf te bewijzen. Deze
korte ‘political time’ dwingt soms tot bijstellingen, maar staat tegelijk vaak op
gespannen voet met de ‘evaluation time’, de tijd die nodig is voor een goede, weten
schappelijke evaluatie.
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Vooral hij projecten die een gedragsverandering bij de deelnemers nastreven, speelt
dit probleem. Voor het bepalen van een effect op recidive bijvoorbeeld is een periode
van één of twee jaar eigenlijk te kort. Maar ook ten aanzien van korte-termijndoelen
kan het lastig zijn om de effectiviteit van een project binnen de beschikbare tijd te
meten, zeker als er veel tussentijdse bijstellingen worden gedaan.
Bij de problemen die zich bij het onderzoek naar nieuwe, kleinschalige projecten
kunnen voordoen, willen wij ten slotte wijzen op de kosten van het inschakelen van
een extern bureau. Voor een onderzoeker en een assistent die gedurende twee jaar
twee dagen per week aan een project besteden, is aan personeelskosten alleen al bijna
anderhalve ton nodig. Nu zal misschien niet iedereen schrikken van zulke bedragen,
maar het lijkt ons toch nuttig om te bekijken of bij het onderzoek naar kleinschalige
projecten een betere kosten-batenverhouding mogelijk is.
Oplossingen
Vage doelen, problemen met het vinden van een geschikte vergelijkingsgroep, de lage
integriteit van projecten en de korte political time’ die doorgaans gegeven is, maken
het doen van goed evaluatie-onderzoek lastig. Voeg daarbij de relatief hoge kosten
van het onderzoek en het zal duidelijk zijn dat er een andere aanpak noodzakelijk is.
Kern van de aanpak die wij hier willen voorstellen is een nieuwe taakverdeling tussen
de bij een evaluatie betrokken partijen: de subsidiegever, de projectleiding en de
onderzoeker. Het mag niet langer zo zijn dat alleen de onderzoeker de projectdoelen
omzet in meetbare doelen, vervolgens alle gegevens verzamelt en analyseert om ten
slotte verslag te doen van de resultaten. Veel meer dan nu het geval is, zal dit alles een
gedeelde verantwoordelijkheid moeten worden en zal de evaluatie door de projecten
in eigen beheer moeten worden gedaan.
Om de projecten een grotere rol te kunnen geven bij de eigen evaluatie en tegelij
kertijd de eisen van toetsbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten veilig te
stellen, zijn bepaalde richtlijnen nodig voor het uitvoeren van de evaluatie. Wij stellen
daarom een procedure voor die op zijn minst bestaat uit drie onderdelen: het maken
van afspraken voorafgaand aan de start van een project, het gebruik van een
draaiboek voor het verzamelen van gegevens de zgn. ‘evaluatie-kit’ gedurende de
looptijd van een project en raadpleging van databestanden met het oog op verge
lijking van onderzoeksresultaten.
—

—

Afspraken vooraf

Voorafgaand aan de start van elk project zullen de subsidiegever (in casu de beleids
directie van het ministerie van Justitie) en vertegenwoordigers van het project
afspraken moeten maken over de specifieke doelgroep en doelen van het project. De
onderzoeker dient tijdig bij dit overleg betrokken te worden voor het zonodig nader
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preciseren van de projectdoelen en het (helpen) vaststellen van de onderzoeksvragen.
Ten aanzien van de doelgroep dient er niet alleen duidelijk zicht te zijn op het aantal
potentiële deelnemers aan het project, ook de verwachte samenstelling van de
doelgroep dient vooraf omschreven te worden. De betrokken beleidsdirecties kunnen
hier een rol spelen door informatie te (laten) leveren. De doelen van het project
dienen vooraf eveneens duidelijk omschreven en geëxpliciteerd te worden: duidelijk
dient te zijn wat de doelen concreet inhouden en wanneer zij volgens plan zijn
gerealiseerd. Dit geldt zowel voor de doelen op lange termijn (bijvoorbeeld het
hebben van werk na vertrek uit het project) als voor de doelen op korte termijn
(bijvoorbeeld vergroting van sociale vaardigheden via een training) en voor eventuele
nevendoelstellingen (bijvoorbeeld het bieden van arbeidsplaatsen voor allochtone
werkers). Aan de hand van deze doelen wordt op verschillende niveaus het succes van
een project gemeten.
De afspraken tussen de subsidiegever, de vertegenwoordigers van het project en de
onderzoeker dienen schriftelijk te worden vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is
wat er van het project mag worden verwacht. Tevens moet blijken hoe de taakver
deling bij de evaluatie tussen het project en de onderzoekers eruit ziet.
‘Evaluatie-kit’
Zoals gezegd, zouden de projecten een grotere rol moeten spelen bij het verzamelen
van gegevens die nodig zijn voor evaluatie. Tegelijkertijd echter dient de gegevensver
zameling wel te voldoen aan de eisen rond toetsbaarheid en vergelijkbaarlieid. De
‘evaluatie-kit’ die ons voor ogen staat, kan hier een belangrijke rol spelen. Deze nog te
ontwikkelen ‘kit’ moet een handleiding vormen voor het verzamelen van gegevens ten
behoeve van zowel de proces- als de produktevaluatie van een project. Het bevat een
soort draaiboek met richtlijnen over welke informatie, hoe, wanneer en door wie
verzameld moet worden. Tevens bevat het instrumenten voor de feitelijke gegevens-

verzameling.
Het verzamelen van de benodigde informatie gebeurt zowel door de projectleîding als
door de onderzoekers. Een project kan bijvoorbeeld zelf heel goed gegevens verza
melen over de kenmerken van de deelnemers, zowel van de eventuele uitvallers onder
hen als van de succesvolle deelnemers. Ook de faciliteiten en financiën van het
project kunnen door de projecten zelf in kaart worden gebracht. Het gaat hier immers
om objectief waarneembare informatie.
Anders ligt het bij informatie die minder eenvoudig toegankelijk is of waarbij er geen
onafhankelijke waarneming van de kant van het project verwacht mag worden.
Bijvoorbeeld bij het ondervragen van ex-deelnemers over wat ze van het project
vonden. Dergelijke meer ‘gevoelige’ informatie dient door de onderzoekers verzameld
te worden.
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Opbouw databestanden
Het gebruik van een ‘evaluatie-kit’ maakt het mogelijk om een bestand op te bouwen
met informatie van allerhande projecten. Door de richtlijnen van de ‘kit’ op te volgen,
zullen gegevens van allerlei projecten bovendien voor een belangrijk deel op dezelfde
wijze worden verzameld. De vergelijkbaarheid van gegevens die hiermee bereikt
wordt, maakt het op termijn mogelijk de resultaten van nieuwe, kleinschalige
projecten op een relatief eenvoudige en goedkope wijze te vergelijken met die van
gelijksoortige, reeds bestaande projecten of van traditionele afdoeningen.
Als onderdeel van de informatie waar het hier om gaat, zouden recidivegegevens op
deze wijze gebruikt kunnen worden om na te gaan of een nieuw project er inderdaad
in slaagt om meer deelnemers op het rechte pad te houden dan de bestaande modali
teiten. Het WODC werkt momenteel aan het opzetten van een dergelijke recidivebe
stand. De aanleg van een soortgelijk bestand waarin op systematische wijze projectin
formatie wordt opgeslagen, lijkt een logische volgende stap te zijn.
Tot slot
Het zal duidelijk zijn dat de aangedragen oplossingen nog verdere uitwerking
behoeven. Vooral het opzetten van een ‘evaluatie-kit’ die als draaiboek kan dienen
voor het verzamelen van gegevens bij de meest uiteenlopende projecten, zal nog de
nodige voorbereiding vergen. Naar onze stellige overtuiging zal deze inspanning
echter lonen.
Door de voorgestelde reorganisatie van het onderzoeksproces wordt het namelijk
mogelijk om efficiënter onderzoek te doen. Bovendien zal de kwaliteit van het
onderzoek stijgen. Ondubbelzinnige afspraken over de doelgroep en doelen van een
project véérdat een project van start gaat, zullen de integriteit van een project
verhogen. Het gebruik van de ‘kit’ komt de toetsbaarheid en vergelijkbaarheid van
gegevens ten goede en door het opbouwen van databestanden kunnen projecten in
samenhang worden beoordeeld.
Het uitvoeren van onderzoek naar kleinschalige projecten op de hier voorgestelde
wijze heeft ten slotte ook een belangrijke meerwaarde voor de betrokken projecten
zelf. Zij worden partner in de evaluatie en kunnen met de verzamelde informatie hun
voordeel doen, want zoals Stuffiebeam en Shinkfield (1985) ons al lieten weten:
‘Evaluation is not to prove but to improve.’
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Tractatus logico-criminosophicus of
het einde van de criminologie
Chris Rutenfrans
Gert-Jan Terlouw
Eindelijk een bijdrage die gaat over het vak zelf en degenen die zich daarmee bezig
houden! In dit artikel wordt de criminologie kort samengevat. Uit de baaierd van
criminologische theorieën en onderzoeken hebben wij de weinige ‘harde’ feiten
gedestileerd. Opmerkelijk genoeg zijn deze allerminst nieuw. Zij waren voor het
begin van de criminologie al bekend als ‘gezond verstand’. De criminologie heeft deze
netjes op een rij gezet en in een wetenschappelijk kader geplaatst. Het is uiterst
onwaarschijnlijk dat verdergaand onderzoek nieuwe belangrijke inzichten zal
opleveren. Met dit afsluitende artikel doen wij het licht uit: dit is het einde van de
criminologie.
Deze samenvatting lijkt ons een zeer nuttig instrument te zijn in het onderwijs en het
overige pedagogisch-didactische gebeuren. Belangrijker nog is dat deze tractatus,
door de inzichten die zij biedt, crimineel gedrag helpt voork5men. Zij betekent dus
tevens het einde van de criminaliteit. Lezing ervan doet immers de betrokkenheid bij
de samenleving toenemen, maakt de omgang met delinquente vrienden nagenoeg
onmogelijk, vermindert de gelegenheid tot het plegen van delicten en zal bijdragen
aan een gunstigere etikettering door anderen en, zodoende, aan een positiever
zelfbeeld. Deze tractatus moet in staat worden geacht niets minder dan de wereld en
uzelf te redden.
Over criminaliteit
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Crimineel gedrag komt voort uit een gebrek aan zelfbeheersing.
Een gebrek aan zelfbeheersing is het resultaat van een inadequate opvoeding, dat
wil zeggen van een opvoeding waarbij men niet bereid of in staat is het gedrag
van het kind nauwlettend in het oog te houden, afwijkend gedrag op te merken en
te corrigeren.
De bereidheid en het vermogen tot een adequate opvoeding zijn afhankelijk van
de mate van zelfbeheersing van de opvoeder, de mate van liefde die bestaat
tussen opvoeder en kind en de aanwezigheid in de cultuur van een fundamentele
morele consensus.
De morele consensus in een cultuur is afhankelijk van het bestaan van een
religieus bewustzijn bij de meerderheid in die cultuur. Zonder religie geen moraal
en zonder moraal geen opvoeding.
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Op individueel niveau is de verwerving van een voldoende mate van zelfcontrole
mede afhankelijk van de biologische mogelijkheid tot internalisering van de
grenzen die in de opvoeding worden gesteld aan het gedrag.
a Zo zijn vrouwen, door hun minder kwetsbare genetische uitrusting, beter dan
mannen in staat van buitenaf gestelde grenzen te internaliseren. Hyperactiviteit,
een eigenschap die leren bemoeilijkt, komt bijvoorbeeld meer voor bij jongetjes
dan bij meisjes.
b Ook het verband tussen leeftijd en criminaliteit hangt samen met de biolo
gische ontwikkeling. Crimineel gedrag neemt toe in de puberteit, een biologischpsychologische fase waarin jongeren zich losmaken van het ouderlijk huis, zonder
dat al stabiele affectieve relaties met anderen zijn gevestigd.
Het niveau van zelfcontrole, dat voortkomt uit controle van buitenaf, heeft niet
alleen repercussies voor de geneigdheid tot crimineel gedrag, maar ook voor
andere indicatoren van maatschappelijke integratie.
a Voorbeelden van die andere indicatoren zijn de stabiliteit van affectieve
relaties en werk, de mate van betrouwbaarheid en de geneigdheid tot uitstel van
onmiddellijke behoeftebevrediging.
b Een laag niveau van zelfcontrole manifesteert zich in riskant gedrag, waarvan
criminaliteit en verslaving twee voorbeelden zijn.
c Een ander voorbeeld is de omgang met mensen die 66k een laag niveau van
zelfcontrole hebben en die bekend staan als delinquente vrienden’.
d Een laag niveau van zelfcontrole leidt, via betrokkenheid bij crimineel gedrag,
tot de bestempeling als crimineel. Het leidt bovendien tot de gemakkelijke
aanvaarding van dat stempel.
e Om misverstanden te voorkomen: er is âltijd gelegenheid tot crimineel gedrag.
De perceptie van gelegenheid wordt bepaald door het niveau van zelfcontrole.
Het niveau van zelfcontrole is rond het achtste levensjaar uitgekristalliseerd.
Het feit dat crimineel gedrag vanaf de volwassenheid afneemt, zowel in omvang
als in frequentie, is niet een gevolg van een toename in zelfcontrole, maar van
vermoeidheid. Het lage niveau van zelfcontrole begint zich dan te uiten op
manieren die minder energie kosten. Hierbij kan men denken aan veronacht
zaming van verkeersregels, overdreven alcoholconsumptie, en overmatig en
vingergevaarlijk vuurwerkverbruik tijdens nationale feestdagen.

Over criminologen
9

De mate waarin bovenstaande stellingen worden aangehangen, is afhankelijk van
de eigenschappen van de lezer.
10 De belangrijkste van die eigenschappen is het niveau van zelfcontrole.
11 Men zou denken dat de instemming met de theorie van zelfcontrole groter is,
naarmate het niveau van zelfcontrole hoger is.
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12 Dit strookt echter niet met de ervaring. Juist mensen met een hoog niveau van
zelfcontrole verzetten zich het sterkst tegen de theorie (niet-rokers en dezulken).
13 Dit kan worden verklaard vanuit het grote gevoel van verantwoordelijkheid dat
mensen met een sterke zelfcontrole hebben. Dit verantwoordelijkheidsgevoel
wordt gemakkelijk opgewekt door mensen met een zwakke zelfcontrole.
14 Mensen met een zwakke zelfcontrole zijn namelijk in veel andere opzichten ook
zwak.
15 Mensen met een sterke zelfcontrole vinden het niet erg dat hun eigen niveau van
zelfcontrole stabiel is, maar wel dat ook een zwakke zelfcontrole stabiel is.
16 Daarom bestrijden zij wel de stabiliteit van een zwakke zelfcontrole, maar niet die
van een sterke zelfcontrole.
17 Sommige mensen met een sterke zelfcontrole staan ook wel bekend als
‘utopisten’. Zij willen een wereld uitsluitend bevolkt met mensen met een sterke
zelfcontrole.
18 Utopisten willen een gelijke verdeling van macht, kennis en zelfcontrole.
19 Zoals het verleden geleerd heeft, leidt het utopische streven slechts tot dictatuur
en kampementen.
20 Als reactie op deze teleurstelling pleiten andere mensen met een sterke zelfcon
trole voor een zo laag mogelijk niveau van externe controle.
21 In dat kader moet men de pleidooien zien voor het vrijgeven van drugs, eutha
nasie en dergelijke.
a Het aantal voorstanders van het vrijgeven van drugs, bijvoorbeeld, is dan ook
lager in kringen van verslaafden (lage zelfcontrole) dan in kringen van weten
schap en beleid (hoge zelfcontrole).
b Mensen met een sterke zelfcontrole hebben geen externe controle nodig en
kunnen zich moeilijk voorstellen dat er ook mensen zijn met een zwakke zelfcon
trole die wel externe controle nodig hebben, en dat ook weten van zichzelf.
c Dit laatste fenomeen beschouwen wij als metacontrole.
d Het niveau van metacontrole kan hoog of laag zijn, onafhankelijk van de sterkte
van het niveau van zelfcontrole. Iemand die weet dat hij een zwakke zelfcontrole
heeft, heeft een sterke metacontrole. Hij weet bijvoorbeeld dat het voor hem
riskant zou zijn uit nieuwsgierigheid heroïne te gaan gebruiken.
22 Goed beschouwd, schept de criminoloog de crimineel naar zijn eigen beeld.
a Elk beeld beschrijft slechts een beperkte categorie eigenschappen van de
crimineel.
b Elke crimineel omvat wel elk van de verschillende beelden, maar is meer dan
de som van die beelden.
c Hierom is de verklarende kracht van de verschillende beelden zo buitengewoon
gering.
23 Naarmate metacontrole (zie stelling 21c) een belangrijker rol speelt, neemt de
mogelijkheid van een allesomvattende gedragsverklaring af: over anorganische
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materie valt meer met zekerheid te voorspellen dan over organische, over planten
meer dan over dieren en over dieren meer dan over mensen.
24 Het gegeven dat menswetenschappers zich onvoldoende bewust zijn van de
gigantische beperkingen die hun onderzoeksobject hun oplegt men blijft
immers pogen ‘nieuwe’ feiten te ontdekken wijst op een laag niveau van
metacontrole.
a De pretenties van menswetenschappers zouden nog verdedigbaar zijn als zij
zich ervan bewust zouden zijn dat die pretenties uitsluitend voortvloeien uit
overlevingsdrift (‘cash kills contents’). Dit zou immers wijzen op een hoog niveau
van metacontrole.
b In dat geval zouden wij kunnen spreken van pretenties-tegen-beter-weten-in.
—

—

Helaas weten wij beter.
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