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1 	Ingediende subsidieaanvragen 

Onderwerp: 
het functioneren van tie Officier van Justitie 

Subsidieaanvrager: 

Willem Pompe I nstituut vbor strafrechtswetenschappen 

van de Rijksuniversiteit te Utrecht 	' 

• Achtergrond van het onderzoek 
In de rechtstheorie wordt doorgaans een tweedelige 

doelstelling aan het strafrecht toegekend. Enerzijds 

dient het strafrecht te reageren op ongewenst gedrag, 
anderzijds dienen in de uitvoering van deze contniletaak 

procedurele regels nageleefd te worden. Een 
interessante vraag is of degenen die tot taak hebben de 

wet tilt te voeren en toe te passen zich uitsluitend laten 
leiden door deze doelen. Zo verwacht de onderzoeker 

dat de Officier van Justitie zich niet alleen op deze 
doelen orienteert, doch ook op het functioneren van de 
organisatie en zijn eigen rol binnen dit geheel. Zijn 

dagelijkse besluitvorming zal naar verwacht wordt een 
compromis te zien geven tussen de drie, dikwijls met 

elkaar strijdige orientaties. 

Doelstelling van het onderzoek 
lnzicht in het handelen van de Officier van Justitie en in 
de factoren die dit conditioneren lijkt de onderzoeker 

van groot belang om de effectiviteit van 
beleidsvoorstellen zoals die welke aanstUren op een 

verdere harmonisering van strafrechtsbedeling te 

verhogen. Het project beoogt een bijdrage te leveren 
aan deze harmonisering. Speciale aandacht krijgt in dit 

kader ook de discretionaire bevoegdheid van de Officier 
van Justitie: een te ver doorgevoerde discretie kan 

namelijk de verwezenlijking van het beginsel van de 
rechtsgelijkheid in de weg staan. 

1.2 Onderwerp: 

evaluatie van de verstrekking van methadon aan 
drugverslaafden 

Subsidieaanvrager: 
Psychologisch Laboratorium van de Katholieke 

Universiteit te Nijmegen 

Achtergrond van het onderzoek 
Uitgaande yan ervaringen van een grootscheeps 
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methadonprogramma dat in de zestiger jaren in de 
Verenigde Staten van Amerika is opgezet en uitgevoerd 
is in 1970 in Rotterdam bij de GG en GD voor het eerst 
een dergelijk programma doorgevoerd bij de 
poliklinische'behandeling van drugverslaafden. Naast de 
medische en therapeutische aspecten krijgt daarbij de 
(psycho-) sociale dienstverlening veel aandacht. 

Doelstelling van het onderzoek 
Het onderzoek behelst een evaluatie van het 
Rotterdamse methadonprogramma. Daarbij wordt o.a. 
bekeken of de patienten illegale opiaten bij gebruiken, 
terwijl met behulp van tests en interviews allerlei 
persoons- en,sociale variabelen zowel onderling als met 
het druggebruik van de patienten worden gecorreleerd. 
Het subsidieverzoek is in eerste instantie doorverwezen 
naar de Interdepartementale Stuurgroep Drugbeleid. 

1.3 	Onderwerp: 
de prof. mr . W. P. J. Pompe kliniek 1966 - 1974 

Subsidieaanvrager: 
Stichting Prof. mr. W. P. J. Pompe kliniek te Nijmegen 

Achtergrond van het onderzoek 
In 1966 is de kliniek, na jaren voorbereidend werk, van 
start gegaan als particuliere inrichting voor ter 
beschikking van de regering gestelden. Beoogd werd om 
op basis van therapeutische gemeenschapsprincipes en 
een daarmee samenhangende vergaande 
democratiserings-ideologie een experiment te realiseren •- 
waarbij juist binnen de dwangverpleging het recht op 
zelfbeslissing primair zou worden gesteld. Daarmee 
vormde de Pompekliniek een van de meest radicale 
experimentele inrichtingen in de geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland. 
Na enige jaren ontwikkelde zich echter een situatie in 
de kliniek die zowel intern als extern veel onrust 
veroorzaakte. Een belangrijke uiting van deze onrust 
werd gevormd door de vele ontvluchtingen van 
bewoners en vemielingen, geweldplegingen en andere 
delicten die bewoners zowel_in de kliniek als daarbuiten 
pleegden. Ook binnen de staf tekenden zich steeds 
scherpere tegenstellingen af. 	. 
Ter beheersing van de ontstane situatie werd de Overleg 
Commissie Pompe—kliniek gevormd, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het bestuur en 	' 

•kliniekmedewerkers en van het Ministerie van Justitie. 
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Tevens weal door het Departement de plaatsing van 
nieuwe bewoners afgeremd. 

Er deed zich echter geen herstel voor. In 1973 nam de 

geneesheer-directeur ontslag. Een beleidsgroep van 
kliniekmedewerkers trad op als stuurgroep. In 1974 
ondernam de toenmalig psychiatrisch adviseur van het 

Ministerie van Justitie een vergeefse poging om als 
waarnemend directeur de kliniek vooruit te helpen. 

Steeds nadrukkelijker tekende zich de dreiging van de 
sluiting van de kliniek af. Eind 1974 werd een laatste 

poging tot reconstructie ondernomen onder het interim 
directeurschap van een lid van het bestuur van de 

kliniek. Medio 1976 kon deze reconstnictiepoging 
succesvol worden afgesloten met de installatie van een 

driehoofdige directie en de benoeming van een 
algemeen en psychotherapeutisch directeur. 

Doelstelling van het onderzoek 
De doelstelling van het onderzoek is de 

wetenschappelijke analyse van de factoren, zowel 
binnen de kliniek als daarbuiten, welke van invloed zijn 

geweest op de hierboven kort geschetste gang van 
zaken. 

Een concrete vraagstelling is: hoe hebben de 

oorspronkelijke ideeen die ten grondslag lagen aan de 
oprichting van de Pompekliniek zich in de jaren 1966 tot 

1974 ontwikkeld, welke factoren hebben op welke wijze 
deze ontwikkeling beInvloed en hoe werden in de 

praktijk de vormgeving en uitvoering van deze ideeen 
gerealiseerd? 

Een meer theoretische vraagstelling is: welke inzichten 

geeft de analyse van de ontwikkeling van de 
Pompekliniek op de mogelijkheden en beperkingen van 

een therapeutische gemeenschap, met een specifiek 
gekleurde democratische behandelings- en 

beheerstructuur, binnen het kader van de 
dwangverpleging? 

1.4 	Onderwerp: 

jurisprudentie-onderzoek 'vol-beroep/Arob-beroep' 

Opdrachtverleners: 

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie 

Achtergrond van het onderzoek 
In de begroting voor het dienstjaar 1978 is door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd een 

onderzoek naar de jurisprudentie bij Kroon-beroep en 
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Arob-beroep. De Minister van Justitie heeft zich bereid 
verklaard als mede-opdrachtgever op te treden. 
Besloten werd de uitvoering van het voorgestelde 
onderzoek op te dragen aan de sectie Administratief 
Recht van de Juridische Faculteit van de 
Rijksuniversiteit te Groningen. 

Doelstelling van het onderzoek 
De opdrachtgevers willen antwoord krijgen op de vraag 
of er verschil bestaat tussen de wijze van toetsing bij 
'vol' Kroon-beroep en die bij Arob- c.q. Bab-beroep, 
en zo ja: in welk opzicht. 
Indien uit het onderzoek zou blijken, dat er geen of 
geen noemenswaardig verschil bestaat tussen de wijze 
van toetsing bij 'vol' Kroonberoep en die bij Arob-c.q. 
Bab-beroep, niettegenstaande de Kroon daarbij niet is 
gebonden aan beroepsgronden als voor Arob- en 
Bab-beroep voorgeschreven, zou daarin een argument 
kunnen worden gezien — met name met het oog op de 
onafhankelijkheid van de Arob-rechter — de voorkeur te 
geven aan Arob-beroep boven het 'volle'-beroep op de 
Kroon. 
lndien uit het onderzoek zou blijken dat er verschil 
bestaat tussen de wijze van toetsing bij 'vol' 
Kroonberoep en die bij Arob- c.q. Bab-beroep, moet 
worden nagegaan welke belangen (al of niet van 
rechtsbescherming van de burger) met dat verschil 
worden gediend. 
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2 Onderzoek in de 
uitvoeringsfase 
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2.1 Extern verricht onderzoek 

2.1.1 Frequentie van de toepassing en duur van de preventieve 
hechtenis 

Instituut/supervisie: 
Vakgroep strafrecht van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen 

Onderzoeker: 
mr. J. P. Balkema 

Voorzitter begeleidingscommissie: 

mr. R. J. C. Randwijck 

Voorgeschiedenis en doelstelling van het onderzoek 
Op I januari 1974 trad de nieuwe wet in werking met 
betrekking tot de regeling van de preventieve hechtenis. 

Het doel van deze wet valt te karakteriseren als: het 
beperken van de toepassing van de preventieve 

hechtenis en, voorzover het dwangmiddel wel wordt 
toegepast, het beperken van de duur ervan; tevens werd 

de mogelijkheid geschapen voor een verruimde 

toepassing van de schorsing van de preventieve 
hechtenis. In het kader van een onderzoek naar 

juridische vragen die deze wet oplevert, wil de 
onderzoeker nagaan in hoeverre het door de wetgever 

gestelde doe! wordt bereikt, en indien dit niet zo is, 
welke factoren belemmeren dat dit doel bereikt wordt. 

Teneinde inzicht in deze tweeledige vraag te verkrijgen 
heeft de onderzoeker een opzet gemaakt voor een 

tweeledig onderzoek: 

1 	een kwantitatief deel dat betreldcing heeft op de 
frequentie van de toepassing en de duur van de 

preventieve hechtenis waarbij een statistische 
vergelijking wordt gemaakt tussen de gevallen in een 
bepaald jaar vOOr en een bepaald jaar rid de invoering 

van de nieuwe regeling; 
een kwalitatief deel dat a) de factoren wil achterhalen 

die ertoe leiden dat in bepaalde gevallen de preventieve 

hechtenis !anger (turn/ dan de maximaal toegestane 130 
dagen (op basis van de zgn. 102-dagen regeling) en b) 

inzicht wil krijgen in de toepassing van de schorsing van 

de preventieve hechtenis; den en ander door middel van 

een dossier-onderzoek. 
Het betreffende onderzoeksplan is in overleg met het 

WODC nader uitgewerkt. Daarbij is een taakverdeling 
opgesteld tussen mr. Balkema en het WODC, met als 

hoofdlijn dat mr. Balkema het dossieronderzoek verricht 
terwill het WODC de statistische vergelijking voor zijn 
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rekening neemt (het WODC krijgt nl. de beschikking 
over kopieen van de computerbanden met de justitiele 
gegevens van het CBS). Het idee voor deze 
taakverdeling vloeide voort uit de wens te komen tot zo 
relevant mogelijke gegevens voor het beleid en de 
kosten van het onderzoek binnen aanvaardbare grenzen 
te houden. 
lnmiddels werd bij het WODC bekend dat ook binnen 
het Openbaar Ministerie zelf pogingen werden 
ondernomen om tot evaluatie van de nieuwe regelingen 
voor de preventieve hechtenis te komen. Om doublures 
en fricties te vermijden en het effect van het onderzoek 
te optimaliseren is door het WODC gepoogd het eigen 
en mr. Balkema's onderzoek een zinvolle plaats te 
geven in het kader van de plannen van het Openbaar 
Ministerie. 
Enkele maanden geleden is op verzoek van de 
vergadering van Procureurs-Generaal een commissie 
ingesteld die tot doel heeft: a) knelpunten te signaleren 
die de toepassing van de preventieve hechtenis sinds de 
wetswijziging te zien geeft; b) op te treden als 
begeleidingscommissie van onderzoek dat gedaan wordt 
naar de toepassing van de preventieve hechtenis in de 
verschillende arrondissementen; en c) voorstellen te 
doen tot oplossing van de gesignaleerde knelpunten. 
Ten aanzien van het onderzoek Balkema/WODC is 
voorgesteld het een onderdeel te doen zijn van het 
onder b genoemde onderzoek. Aldus geschiedde. 

Onderzoeksvragen 
Het dossieronderzoek omvat een onderzoek naar de 
zgn. 102-dagen regeling en naar de schorsing van de 
preventieve hechtenis. 

De 102-daged-regeling 
Een van de belangrijkste wijzigingen die de wet van 
1973 bracht, was de invoering van art. 66 lid 3 by op 
grond waarvan het bevel tot gevangenhouding slechts 
tweemaal verlengd kan worden. Hierdoor heeft de 
wetgever weliswaar geen absoluut maximum aan de 
duur van de voorlopige hechtenis gesteld, maar is wel 
bepaald dat de preventieve hechtenis in normale zaken 
in eerste instantie niet !anger dan 130 dagen mag duren. 
Omdat de term 102-dagen-regeling ingeburgerd is, zal 
deze verder gebruikt worden. 

Het dossieronderzoek naar de IO2-dagen-regeling zal in 
hoofdzaak betrekking hebben op de zaken waar de 
voorlopige hechtenis in eerste instantie !anger dan 130 
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dagen duurt. Waar mogelijk zal worden getracht de zaken 

waarin de preventieve hechtenis langer dan 130 dagen 

duurt, te vergelijken met de gevallen waarin de 
preventieve hechtenis korter duurt. 

Aan de volgende vragen zal aandacht worden besteed: 

- bij welke verdachten duurt de preventieve hechtenis 

langer dan 130 dagen? 
- bij welke delicten duurt de preventieve hechtenis langer 

dan 130 dagen? 
- was er sprake van een bezwaarschrift tegen de 

dagvaarding? 
- is de terechtzitting geschorst? 
- voor hoe lang is de terechtzitting geschorst en was dit 

een schorsing voor bepaalde tijd? 
- welke redenen werden als klemmende redenen in de zin 

van art. 277a Sv. aangenomen? 
- op welke wijze heeft de completering van de 

tenlastelegging op grond van art. 314a Sv. 

plaatsgevonden? 
- na hoeveel dagen preventieve hechtenis werd het 

gerechtelijk vooronderzoek afgesloten? 

- hoeveel dagen verlopen er tussen de sluiting van het 

gerechtelijk vooronderzoek en de aanvraag van het 

onderzoek op de terechtzitting? 

- de tijd die de reclasseringsrapportage in beslag nam 

- de tijd die de psychiatrische rapportage in beslag nam 

- de tijd die het P.O.K.-onderzoek in beslag nam. 

Op deze manier zal getracht worden een antwoord te 
vinden op de vraag in wat voor soon gevallen de 
130-dagen-grens overschreden wordt, welke de oorzaken 

zijn die tot deze overschrijding leiden en langs welke weg 
kan worden getracht deze overschrijding tegen te gaan. 

De schorsing van de preventieve hechtenis 
De rechter die de preventieve hechtenis beveelt, heeft 
de bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van het door 

hem gegeven bevel te schorsen. Naast de door de wat 
voorgeschreven algemene voorwaarden, kan hij tevens 

bijzondere voorwaarden aan de verdachte opleggen. 
De wetswijziging van 1973 heeft voor de regeling van de 
schorsing van de preventieve hechtenis een gering 

aantal technische wijzigingen gebracht. 

Wel is tijdens de parlementaire behandeling de 
wenselijkheid uitgesproken dat waar mogelijk tot 

schorsing van het voorarrest zou worden overgegaan. 

Aan de hand van het dossieronderzoek zal worden 

getracht een omschrijving te geven van de gevallen 
waarin de preventieve hechtenis geschorst wordt. 
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Waar mogelijk zal getracht worden de gevallen waarin 
de rechter tot schorsing besluit, te vergelijken met de 
gevallen waarin dit niet gebeurt om zo de faktoren op te 
sporen die voor de schorsings-beslissing van gewicht zijn. 

Onderscheiden wordt tussen drie soorten schorsing: 
schorsing voor bepaalde tijd 

- in dit geval besluit de rechter dat de verdachte geduren-
de een door hem vooraf bepaalde periode buiten het 
huis van bewaring mag verblijven; hier is geen sprake 
van een altematieve wijze van tenuitvoerleggen van het 
voorarrest maar van een genade voor recht laten gelden 
om de verdachte in de gelegenheid te stellen aan 
bepaalde activiteiten deel te nemen. 

2 	schorsing in verband met de tenuitvoerlegging van een 
andere straf. 

- in dit geval wordt de preventieve hechtenis geschorst 
om de verdachte een nog openstaande straf te laten 
ondergaan. 

3 	schorsing voor onbepaalde tijd. 
- in dit geval besluit de rechter tot niet tenuitvoerlegging 

van het voorarrest en meent hij dat in plaats van 
• 

	

	vrijheidsbeneming met vrijheidsbeperking kan worden 
volstaan. 

Voor het onderzoek is de derde soort schorsing het 
meest interessant. 
Hier is sprake van een alternatief voor de 
vrijheidsbeneming. De toepassing van deze vorm van 
schorsing is van belang voor het beantwoorden van de 
vraag welke wetswijzigingen mogelijk zijn voor de 
regeling van de preventieve hechtenis. 
Aan de volgende punten zal aandacht worden besteed: 

- van wie ging het initiatief uit om het voorarrest te 
schorsen? 

- na hoeveel dagen voorarrest wordt de schorsing bevolen? 
- welke was de reden om de schorsing te bevelen? 
- bij welke verdachten werd tot schorsing besloten? 
- bij welke delicten werd tot schorsing bevolen? 
- welke bijzondere voorwaarden werden opgelegd? 
- hoeveel dagen na het begin van het voorarrest werd de 

einduitspraak gegeven? 
Bij de twee andere soorten van schorsing zal een 
beschrijving worden gegeven van de gevallen waarin zij 
worden toegepast. 
Bij de schorsing voor bepaalde tijd zal bijzondere 
aandacht worden geschonken aan: 

- de reden voor deze schorsing 
- de in het kader van deze schorsing opgelegde bijzondere 
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voorwaarden. 
_ 	de duur van deze schorsing. 

bij de schorsing van het voorarrest in verband met de 

tenuitvoerlegging van cen nog openstaande straf. zal 
bijzondere aandacht worden geschonken aan: 

de Muir van de straf die tenuitvoer werd gelegd 

- het aantal dagen dat verliep tussen het begin van het 

voorarrest en de dag van de einduitspraak 
- waar wordt de straf ten uitvoer gelegd? 

2. I .2 Strafrechtelijke sancties in Nederland 

Onderzoeker: 

Prof. mr. W. H. A. Jonkers, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Le 
Nijmegen 

Duel en onderwerp van ha onderzoek 
Het onderzoek (gebaseerd op bestudering van wettelijke 

bepalingen. jurisprudentie, bestuurspraxis en literatuur) 
is gericht op een integraal juridische benadering van het 

strafrechtelijk sanctiestelsel in Nederland. Het ontstaan 
en de ontwikkeling ervan wordt bestudeerd mede in 

verband met historische en maatschappelijke 
achtergronden. 
Voorts wordt de toepassingswijze nader bezien en de 
problematiek daaromtrent geanalyseerd. Bevindingen 

van empirisch onderzoek worden getoetst aan juridische 

en bestuttrlijke mogelijkheden. Waar nodig worden 
vergelijkingen getrokken met elders. Inzonderheid wordt 

aandacht besteed aan het zgn. penitentiair 
bestuursrecht. Afgezien van enkele summiere 

verhandelingen (bestemd voor het onderwijs) vond in 

ons land een integraal-juridische benadering van de 

onderhavige materie nog niet plaats. De bestaande 
wetenschappelijke bijdragen betreffen slechts bepaalde 

aspecten (NIL rechtspositionele vraagstukken bij 

gedetineerden) of bepaalde gedeelten (bijv. 
voorwaardelijke invrijheidsstelling) van dit gebied. 

Sommige van deze bijdragen zijn bovendien weer 
verouderd. Regels van penitentiair bestuursrecht liggen 

besloten in een groot aantal bronnen: van internationale 
verdragen tot ministeriele verordeningen. Voor 

penitentiaire bestuursfunctionarissen is het van belang, 
dat ze inzicht hebben in de geldende regelingen en in de 
rechtswaarde ervan. Daar komt bij dat sedert mei 1977 

voor gedetineerden een speciale beklag- en 
beroepsmogelijkheid is opengesteld. Wanneer ze naar 
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hun mening door penitentiaire bestuursorganen in hun 
rechten zijn aangetast, kunnen ze in bepaalde gevallen 
hun zaak voorleggen aan een onafhankelijke 
penitentiaire rechter. Voor deze penitentiaire rechter 
(en dat geldt evenzeer voor rechtshelpers en 
advocatuur) is de detentiesituatie (althans naar haar 
rechtsaspect) nog vrijwel een tabula rasa. Het is daarom 
voor de komende penitentiaire rechtspraktijk van 
bijzonder belang, wanneer van de bevindingen van het 
onderhavig onderzoek gebruik gemaakt kan worden. 

Werkwijze btj het onderzoek 
Voor ieder gedetailleerd onderzoeksonderwerp worden 
eerst de relevante wettelijke regelingen (van hoog tot 
laag) opgespoord. Aan de hand van parlementaire 
stukken en toelichtende nota's wordt de interpretatie 
ervan vastgesteld. Bovendien zal mede in het licht van 
vroegere regelingen naar de zin van de bestaande 
regeling gezocht worden. Uit de jurisprudentie en de 
bestuurspraktijk moet blijken hoe de regeling wordt 
toegepast. 
Eventueel worden uiteenlopende opvattingen naast 
elkaar gesteld en van een kritische noot voorzien. 
Welke ontwikkelingen te verwachten zijn, dient afgeleid 
te worden uit Commissie-rapporten, nota's van het 
departement of van desbetreffende, adviesorganen. Waar 
wenselijk, worden in het buitenland geldende regelingen 
naast de Nederlandse gesteld. Vanuit binnenlandse en 
eventueel buitenlandse vakliteratuur wordt een en ander 
nader geadstrueerd en gedocumenteerd. 

Reeds gepubliceerde resultaten 
De inleidende beschouwingen over de strafrechtelijke 
sancties in het algemeen alsmede het hoofdstuk over de 
vermogenssancties werden reeds gepubliceerd in 'Het 
penitentiaire recht' (losbladige editie, uitgegeven bij 
Gouda Quint B.V. te Arnhem). 

2.1.3 Gearresteerden met lopend vonnis 

Instituut/supervisie: 
Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen in samenwerking met het Stafbureau 
Wetenschappelijke Adviezen van de Directie 
gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie 

Onderzoeker: 
mevr. L. Schulte 
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Voorgeschiedenis van het onderzoek 
Enkele jaren geleden is het plan geopperd om een 
onderzoek in te stellen naar de achtergronden van het 

niet-reageren door veroordeelden met een lopend vonnis 
op een oproep om hun straf te ondergaan. De uitvoering 

van dit plan werd belemmerd door het feit dat de 
gearresteerde niet-melders over te veel Huizen van 
Bewaring waren verdeeld. De bestemming van de B-

vleugel van het HvB te Leeuwarden voor deze categoric 
gedetineerden vormde aanleiding het plan voor het 

bedoelde onderzoek weer ter hand te nemen. 

Doe! en opzet van het onderzoek 
Doe van het onderzoek is het verzamelen van gegevens 

over de achtergronden van het niet-reageren teneinde 
door wijziging van de oproepprocedure of anderszins 

het meldingspercentage te verhogen. 

Deze gegevens zullen verzameld worden door middel 
van gestructureerde interviews met circa 150 

gedetineerden, aangevuld met dossiergegevens van het 

HvB en de afdeling Selectie en Detentiebegeleiding van 
het Penitentiair Selectie Centrum. 

Ook zullen meer algemene achtergrondgegevens 
verzameld worden die voor de eigenlijke vraagstelling 

van secundair belang zijn, maar wel interessant worden 
wanneer ze worden afgezet tegen gegevens van andere 

categorieen gedetineerden, bijvoorbeeld zelfmelders. 
Ook zal tijdens de interviews gesproken worden over de 

arrestatie die volgde op het niet-reageren op de melding. 
Het ligt in de bedoeling in een vervolgonderzoek 
waarover met het Criminologisch Instituut te Groningen 

overleg gaande is. de informatie met betrekking tot de 

arrestatie die de gedentineerden hebben verstrekt. te 

vergelijken met en te controleren aan gegevens 

verzameld bij de politiecorpsen die de arrestatie hebben 
verricht. 

2.2 Door het WODC verricht onderzoek 

2.2.1 Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 

Onderzoeker: 

Mr. J. J. van der Kaaden 

Inleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in de 

bestaande onduidelijkheden in het beslissingsproces dat 
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leidt tot de vordering tot tenuitvoerlegging van een 

voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij dit onderzoek staan 
de volgende twee vragen centraal: In hoeveel gevallen 

was tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke 

gevangenisstraf in principe mogelijk en welke factoren 

hangen samen met de beslissing tenuitvoerlegging 

te vorderen (ex. art. I4a ev. Sr)? 
Om een beeld te verkrijgen van de gevallen waarin in 

principe een tenuitvoerlegging mogelijk was, worden 

niet alleen de gevallen waarin tenuitvoer is gelegd maar 

ook alle gevallen waarbij binnen de proeftijd recidive 

plaatsvond in het onderzoek betrokken. Als gevolg van 

de zeer summiere registratie moeten de overtredingen 

van bijzondere voorwaarden echter grotendeels buiten 

beschouwing blijven. 

• Opzet van het onderzoek 
In dit onderzoek wordt niet alleen getracht een 

kwantitatief beeld te verkrijgen van de tenuitvoerlegging 

der voorwaardelijke gevangenisstraf, tevens wordt 

gezocht naar de factoren die bij de beslissing van de 
officier van justitie om tenuitvoerlegging te vorderen 

een rol spelen. 
Aanvankelijk werd hierbij uitsluitend gedacht aan 

factoren als de samenhang tussen de aard van het oude 

delict dat leidde tot oplegging van de voorwaardelijke 

gevangenisstraf en het nieuwe (recidive in de proeftijd); 

het tijdstip van de recidive binnen de proeftijd; de ernst 

van de recidive en de zwaarte van de opgelegde 

voorwaardelijke straf. Na een eerste orientatie rees 

echter het vermoeden dat ook een aantal factoren van 

meer procedurele aard een rol speelden. Zo bleek ons, 

dat het voor de officier van justitie bij zijn strafvordering 
een groot verschil kan maken of het nieuwe 

delict in de proeftijd al dan niet plaats vindt binnen 
hetzelfde arrondissement als het oude delict waarop de 

voorwaardelijke straf was uitgesproken. 
Ook speelde soms de inbreng van de administratie van 

het parket een rol bij de overweging om wel of geen 

tenuitvoerlegging te vorderen. Om zowel de rol van de 

eerstgenoemde factoren te onderzoeken als de invloed 
van laatsgenoemde omstandigheden na te gaan is voor 

een tweeledige onderzoekopzet gekozen. Met een 

analyse van een steekproef van alle 'Kennisgevingen 

Voorwaardelijke Veroordelingen' uit 1972 welke door de 

parketten aan het CBS worden toegezonden en waarop 

de recidive tijdens de proeftijd staat aangetekend, wordt 

een kwantitatief beeld gevormd van de tenuitvoerlegging 
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der voorwaardelijke gevangcnisstraf. Mede met behulp 

van een beperkte dossieranalyse worth getracht inzicht 
te krijgen in de (eerstgenoemde) factoren die bij de 
tenuitvoerlegging een rol spelen. Tot slot worden door 
middel van een aantal interviews met officieren van 

,justitie van tien arrondissementsparketten en op de 

administraties van deze parketten de (Iaatsgenoemde) 
procedurele factoren onderzocht. In de interviews zal 

zowel naar de gevolgde werkwijze in geval van een 
vordering tot tenuitvocrlegging worden gevraagd als 

naar de opvattingen over de voorwaardelijke 
gevangenisstraf en de mogelijkheid daarvan een tenuit-

voerlegging te vorderen. In de rapportage van dit 
onderzoek, dat nog dit jaar wordt afgerond. zal verslag 
worden gedaan van de kwantitatieve en kwalitatieve 

aspecten van de vordering tot tenuitvoerlegging der 
j  voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast zal enigc 

aandacht worden besteed aan de verschillen en 

overeenkomsten in de bestaande richtlijnen op dit 
terrein. 

2.2.2 De toepassing van voorlopige hechtenis 

Onderzoekers: 
Drs. A. C. Berghuis 

Drs. L. C. M. Tigges 

Op 14 juni 1977 werd door de vergadering van 

Procureurs-Generaal besloten de Evaluallecommissie 
Voorlopige Hechtenis in te stellen. 
Deze commissie heeft de volgende opdracht gekregen: 

het maken van een inventarisatie van de vraagstukken 
waartoe de voorlopige hechtenis in praktijk aanleiding 

geeft; het bestuderen van de wijze waarop de 
voorlopige hechtenis in de verschillende 

arrondissementen wordt toegepast en het signaleren 
van in het oog lopende verschillen; voorstellen te doen 

om, waar mogelijk, een grotere eenheid in het beleid 
bij de toepassing van de voorlopige hechtenis tot stand 

te brengen.. 
In het kader van deze opdracht fungeert deze commissie 

als begeleidingscommissie voor het onderzoek op dit 

terrein van het WODC en voor het onderzoek van Mr. 
J. Balkema van het Juridisch Instituut van de 

Rijksuniversiteit te Groningen (zie onder 2.1.1). Het 
WODC richt zich op de toepassing van de Voorlopige 

Hechtenis, waarbij het onderzoek in drie fasen is 
uitgesplitst: 
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2.2 3 Straftoemeting bij rijden onder invloed 

Onderzoeker: 
mevr. drs. C. van der Werff 

- In de eerste fase van het onderzoek wordt nagegaan 

welke veranderingen zich hebben voltrokken in de mate 
waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast bij de 

verschillende categorieen misdrijven in de periode 

1972-1975. Deze periode is gekozen, omdat op 1 januari 

1974 wetswijzigingen in werking traden, die beoogden 

de voorlopige hechtenis terug te dringen. In dit 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van CBS-gegevens 

over 1972 en 1975. Het gaat hierbij om de kerngegevens 

van de informatie- en verificatiestaten. 

Rapportage zal nog in 1978 plaatsvinden. 

- De tweede fase behelst een meer diepgaand onderzoek 

naar de factoren die samenhangen met de beslissing 

voorlopige hechtenis toe te passen, en naar de factoren 

die de verschillende tussen arrondissementen verklaren. 
Hiertoe wordt een analyse verricht van ongeveer 800 

zaakdossiers. Daarbij wordt de analyse beperkt tot 
diefstal met braak (al of niet in vereniging) (art. 311.4.5 

en 311.5 Sr). Dit delict is gekozen vanwege de 
aanzienlijke verschillen tussen de arrondissementen in de 

mate waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast 

(resultaat uit de eerste fase) 

Er wordt naar gestreefd begin 1979 te rapporteren. 

- In de derde fase wordt een enquete gehouden onder de 

leden van het Openbaar Ministerie (en eventueel 

anderen), die erop is gericht de knelpunten bij de 

toepassing van de voorlopige hechtenis te inventariseren. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van eerdere informatieve 
verkenningen van de commissie in de verschillende 

arrondissementen, en van het verrichte onderzoek van het 

WODC en Mr. Balkema. 

Achtergrond van het onderzoek 
Enige jaren geleden heeft de redactie van Delikt en 

Delinkwent het plan opgevat om regelmatig gegevens te 

publiceren over de straftoemeting in Nederland om de 

geinteresseerde lezer, in het bijzonder de politiele en 

justiele autoriteiten, meer inzicht te geven in de 
landelijk gevolgde praktijk. 

Uitgangspunt bij deze 'Straftoemetingsvoorlichting' is 

dat het verkrijgen van inzicht in de rechtelijk door de 

diverse rechtbanken genomen beslissingen een 
harmoniserende werking kan hebben op de 
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straftoemeting ten aanzien van het betreffende delict. 

De eerste delicten waaraan men aandacht heeft willen 
besteden zijn de artikelen 26 en aanverwante bepalingen 

van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed). 

Voor de uitvoering van het project heeft de redactie van 
Delikt en Delinkwent de hulp ingeroepen van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. 
lnmiddels zijn de resultaten over de straftoemeting en 
de strafvordering in eerste aanleg over 1976 
gepubliceerd in resp. het aprilnummer en het ' 

decembernummer van Delikt en Delinkwent van 1977. 

Op I januari 1978 is de tweede fase van 
materiaalverzameling gestart. 

Opzet van het onderzoek 
Evenals in 1976 is in 1978 de griffiers van alle 

rechtbanken verzocht hun medewerking te verlenen en 
van elke strafzaak die daarvoor in aanmerking komt een 

formulier in te vullen. Behalve over de gevorderde en 
de opgelegde straf worden gegevens verzameld over de 

dader (te weten: geslacht, werk en recidive) en over het 
feit (te weten: delictskwalificatie, aard voertuig, hoogte 

alcoholpercentage, schade en letsel, onvoorzichtig 
rijgedrag en voorlichtingsrapportage) en voorts over de 
datum van het vonnis. Enkele van deze gegevens zijn 

opgenomen met het oog op een evaluatie van de 

richtlijnen voor het openbaar ministerie. 
In tegenstelling tot de eerste fase zal in deze tweede 
fase ook de straftoemeting in hoger beroep worden 

betrokken. Daartoe is de medewerking gevraagd van de 
griffies van alle hoven. Nieuw is eveneens dat dit keer 

ook de militaire rechtscolleges aan het onderzoek 
deelnemen. 

2.2.4 Be problematiek van het illegaal parkeren 

Onderzoeker: 
Drs. C. Cozijn 

Het onderzoek heeft primair tot doel het bepalen van de 
aard en de omvang van het zogenaamde 'fout parkeren'. 
Daarnaast zal inzicht moeten worden verkregen in aard 

en omvang van de politiele en justitiele repressie. Wij 
zullen hier,met name ingaan op de wijze waarop de 

benodigde gegevens verzameld zullen worden. 
Aangezien op voorhand kan worden aangenomen dat 
parkeerproblemen zich in typische plattelandsgebieden 

nauwelijks zullen voordoen zal het onderzoek derhalve 
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beperkt kunnen blijven tot de gemeenten die volgens de 
CBS-typologie van de gemeenten naar urbanisatiegraad 
behoren tot de categorieen C I t/m C5, d.w.z. 
gemeenten met een stedelijk karakter. Daamaast zullen 
worden opgenomen de gemeenten uit categorie B3 van 
deze typologie, d.w.z. verstedelijkte 
plattelandsgemeenten, welke tevens als specifieke 
forensengemeenten kunnen worden aangemerkt. Aldus 
strekt het onderzoek zich uit over 249 van de 843 
Nederlandse gemeenten. 
Ook binnen deze 249 geselecteerde gemeenten zal 
echter niet in alle gevallen sprake zijn van reele 
parkeerproblemen. Het lijkt daarom weinig efficient al 
deze gemeenten te benaderen met een uitgebreide 
enquete over de locale parkeersituatie. In gevallen als 
deze is het beter eerst een screening-enquete te houden, 
d.w.z. een enquete die ten doel heeft vast te stellen 
welke gemeenten een parkeerprobleem hebben. Het 
voordeel van zo'n verkennende enquete is dat op korte 
termijn inzicht wordt verkregen in de globale omvang 
van het te onderzoeken verschijnsel. Onder de 
gemeenten die de meest nijpende parkeerproblemen 
blijken te hebben kan dan in tweede instantie een meer 
diepgaand onderzoek worden gehouden. 
Waarschijnlijk kan in die fase worden volstaan met een 
onderzoek onder slechts enkele gemeenten. 
In dit vervolgonderzoek zullen nadere vragen worden 
gesteld omtrent de omvang en aard van de 
parkeerproblemen en omtrent de politiele en justitiele 
repressie. Allereerst zal voor dit onderzoek een meer 
exacte meting moeten plaatsvinden van de omvang van 
de parkeerproblemen in de verschillende wijken. 
Daarbij zal tevens moeten worden vastgesteld hoeveel 
legale parkeerruimte in de betreffende wijken onbenut 
blijft. De verzameling van de benodigde gegevens 
hierover kan waarschijnlijk het best geschieden door de 
verkeersdiensten van de gemeentebesturen c.q. de 
politiecorpsen in nauwe samenwerking met mede-
werkers van het WODC. In de gemeenten die voor 
deze fase van het onderzoek geselecteerd worden zal, 
zoals gezegd ook de politiele en justitiele repressie 
worden onderzocht. Een deel van de gegevens over het 
politie-optreden kan wellicht worden ontleend aan de 
potitiele statistiek van het CBS. Per corps gemeente-
politie zullen immers binnenkort geregistreerd worden 
de aantallen transacties voor parkeerovertredingen 
alsook de aantallen processen-verbaal van deze 
overtredingen. Buiten deze registratie vallen echter die 
aangeboden transacties waarop de overtreder niet 
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reageert, en die tevens niet omgezet worden in een 
proces-verbaal. Aan de administraties van de 

politiecorpsen kunnen deze gegevens waarschijnlijk niet 

of slechts met de grootste moeite worden ontleend. Wil 
ten aanzien van dit punt meer inzicht verkregen kunnen 

worden, dan lijkt een onderzoek geboden waarbij de 
politic gedurende enige maanden een registratie van 
deze gegevens'bijhoudt. 

In het vervolgonderzoek zal tevens aandacht moeten 

worden besteed aan de justitiele afdoening van 
parkeerovertredingen. De criminele statistiek verschaft 
slechts gegevens over de afdoening van 

parkeermeterovertredingen en niet over de afdoening 

van de overige parkeerovertredingen. Dit houdt in dat 

op de parketten en griffies van de arrondissementen 
waarin de geselecteerde gemeenten gelegen zijn een 

aparte registratie moet worden bijgehouden. welke 

gelijk start met de politieregistratie, maar langer wordt 
voortgezet. 
In een dercle fase van het onderzoek zal bijzondere 

aandacht worden besteed aan strategieen om het 
foutparkeren te voorkomen of te verminderen. Flier kan 

clan gedacht worden aan voorlichtingscampagnes, aan 
meer intensieve opsporing ed. en de meting van het 
effect van dit soort maatregelen. 

Teneinde deze rase van het onderzoek adequaat te 
kunnen voorbereiden zal allereerst de informatie die 

verkregen wordt uit de beide voorgaande fasen van het 
onderzoek beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zal 

echter zoveel mogelijk moeten worden aangesloten bij 
eventuele voorgaande acties die gericht waren op het 
verminderen van het aantal parkeerovertredingen. Ook 

in deze derde fase van het onderzoek zal volstaan 

kunnen worden met een beperkt aantal gemeenten om 

het effect van de te nemen maatregelen vast te stellen. 
De in het voorgaande genoemde chronologische 

volgorde der verschillende fasen wordt doorbroken door 
het felt dat zich per I mei een verandering heeft voorge-
daan in het handhavingsgedrag van de politic. Onder gel-
ding van het nieuwe Transactiebesluit is het transactiebe-

drag voor de parkeerovertredingen van 15 op 25 gulden 

gebracht. In de maand april is daarom een opname 
gemaakt van het parkeergedrag. welke opname eind mei 
werd herhaald. 

Uit de vergelijking kan dim het eventuele effect van 
deze maatregel worden vastgesteld. 

• De screening-enquete onder de genoemde gemeenten is 
inmiddels verzonden. 
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3 Uitgebrachte rapporten 

Voor het verkrijgen van de rapporten vermeld onder 
'Extern verricht onderzoek' wende men zich tot de 
betreffende instituten. 
Rapporten van het WODC kunnen worden besteld bij de 
Staatsuitgeverij, Afdeling Verzendboekhandel, tel. 070- 
62455 I. 
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3.1 Extern verricht onderzoek 

3.1.1 Slachtoffers van ernstige vermogens- en geweldsmisdrijven, 
deel I: de materiele problematiek 

Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen, 1977. 

Rapporteur: 

drs. G. J. A. Smale 

Doel en opzet van het onderzoek 
Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van 

hoe slachtoffers er in ons land aan toe zijn en wet 

binnen de bestaande wijze van strafrechtspleging, onder 
het huidige stelsel van sociale en particuliere 
verzekeringen en voorzieningen en met het bestaande 

aanbod van allerlei vormen van immateriele 
hulpverlening. 

Deze informatie moest het mogelijk maken aan te geven 
waar en op welke wijze de voorzieningen voor en de 
hulpverlening aan slachtoffers zou kunnen worden 
verbeterd. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder slachtoffers van 

ernstige vermogens- en geweldmisdrijven. Zeven 

afzonderlijke steekproeven werden getrokken; behalve 
het type misdrijf speelden daarbij de volgende factoren 
een rol: de beroepsklasse van het slachtoffer, de 

opsporing van de dader en de afdoening van de zaak. 

De verwachting was dat deze factoren een duidelijke 
invloed zouden hebben op zaken als: de omvang van de 
financiele schade, het bedrag der ontvangen 

vergoedingen, het oordeel over politic en justitie en de 
attitudes ten aanzien van de dader. 

In het — ten dele gestructureerde — interview kwamen 
ondermeer de volgende vraaggebieden aan de orde: de 
lichamelijke, financiele, psychische en sociale gevolgen 

van het misdrijf, kennis en gebruik Van de bestaande 
vergoedings- en herstelmogelijkheden, oordeel over de 
behandeling door en het optreden van de politic, 

oordeel over de gang van zaken op de strafzitting en 
over het strafbeleid in ons land, houding tegenover de 
dader en bereidheid tot een gesprek en verzoening, 

oordeel over de behandeling door schadevergoedende 
en hulpverlenende instanties. 

Zicook: Onderzoekbulletin. 2c jrg.. iii. I. mei 1977. biz. 17-18. 
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Enkele resultaten van het onderzoek 
In deel I van het eindrapport zijn alleen die zaken 
beschreven die te maken hebben met de lichamelijke en 
psychische gevolgen van het misdrijf. Tengevolge van 
de wijze van steekproeftrekking, was de lichamelijke 
schade uiteraard groot. De aard van het letsel (diepe 
vleeswonden, hersenschuddingen, zware kneuzingen, 
fracturen, beschadigingen aan oog, oor of gebit) maakte 
vaak herhaalde en langdurige behandeling noodzakelijk. 
De helft van de slachtoffers heeft tijdelijk niet kunnen 
werken; de gemiddelde verzuimduur bedroeg 12 weken. 
Eveneens de helft van de geweldsslachtoffers heeft 
zichtbare, blijvende gevolgen overgehouden: littekens, 
problemen met het gebruik van ledematen of rug, 
blijvende problemen met ogen of gebit. 
De financiele schade bij misdrijven kan velerlei vorm 
aannemen. Er kunnen zijn: kosten van verpleging en 
medische behandeling, apothekerskosten, bezoekkosten, 
schade door diefstal van geld of goederen, schade 
tengevolge van aangerichte vernielingen, 
inkomensschade, studieschade, kosten van juridische 
bijstand en proceskosten, rente en afsluitkosten van 
leningen, kosten van preventieve maatregelen, enz. De 
totale schade welke het misdrijf veroorzaakte lag zo'n 
f 4.500,—; tussen een vermogens- en geweldsmisdrijf 
bestaat in dat opzicht weinig verschil. 
Bij geweldsmisdrijven bestaat de schade voor 82% uit 
inkomensschade, voor 13% uit kosten van medische 
behandeling en voor 2,6% uit vernielingsschade. Bij 
vermogensmisdrijven neemt het gestolene 83% van de 
schade voor zijn rekening; de rest, 17%, is bijkomende 
schade, waaronder 9,4% inkomensschade of 
renteverlies, 3,5% vernielingsschade en 3,1% kosten van 
preventieve maatregelen. De overige schadesoorten zijn 
in dit geheel te verwaarlozen. 
De slachtoffers hebben deze schade natuurlijk lang niet 
helemaal zelf hoeven te dragen. Er zijn vele soorten 
sociale- en particuliere verzekeringen en voorzieningen, 
de schade kan op de daders verhaald worden, er is de 
Algemene Bijstandswet, er is een mogelijkheid van 
gratis rechtsbijstand en sinds kort bestaat ook het 
schadefonds geweldmisdrijven. Het rapport geeft 
hiervan een uitgebreid overzicht. 
Ondanks deze voorzieningen blijken slachtoffers toch 
met een belangrijk deel van de schade te blijven zitten, 
vooral de vermogensslachtoffers; de zelf te dragen 
schade bedroeg gemiddeld f 2.400,—; bij de 
geweldsslachtoffers was dat zo'n f 600,—. Deze 
bedragen komen overeen met 51 resp. 13% van de 
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oorspronkelijke misdrijfschade. Slechts ongeveer 20% 

van de slachtoffers heeft alles vergoed gekregen. 
De belangrijkste vergoedingsbronnen voor de 

geweldsslachtoffers waren de ziektewet, het ziekenfonds 
en de algemene bijstandswet. Voor de vermogensslacht-
offers waren dat de particuliere verzekeringen tegen 

diefstal, inbraak. fraude ed. en de teruggave van 
opgespoord eigendom. 

Waarom functioneren de bestaande voorzieningen nu zo 
gebrekkig? In het onderzoek zijn daarvoor een aantal 

redenen naar voren gekomen. Sommige slachtoffers 
zouden gebaat zijn geweest met revalidatiebehandeling 

of plastische chirurgie; door blind vertrouwen in de 
medici of door gebrek aan durf hebben ze daar niet in 

voldoende mate op aangedrongen. Wat de financiele 

kant van de zaak betreft, bleek dat de slachtoffers vaak 
niet wisten voor welke schadesoorten precies vergoeding 

gevraagd kon worden. Ook wisten velen niet op grond 
van welke regelingen en voorzieningen dat mogelijk was 

en bij welke personen of instanties ze daarvoor moesten 
zijn. Vooral de lagere beroepsklasse beschikte over 

relatief weinig kennis. Een andere reden was dat de 
slachtoffers soms onvoldoende verzekerd waren, deels 
als gevolg van gebrekkige kennis over deze zaken, deels 

vanwege de hoge kosten van verzekeringen. 
Kennis van de vergoedingsmogelijkheden bleek duidelijk 

samen te hangen met het bedrag schade dat men zelf 

moest dragen. Wie de minste kennis bezat bleef met de 

meeste schade achter. 
Kennis alleen was echter niet voldoende. Een deel der 
slachtoffers die bepaalde vergoedingsmogelijkheden wel 

kende, heeft deze toch niet optimaal benut. Ook hier 
kwam gebrek aan kennis weer naar voren: 'ik wist niet 

hoe het moese; maar ook gebrek aan ervaring met 

dergelijke zaken speelde een rol: 'ik vond het te 
ik durfde niet. ik heb bepaalde schades 

vergeten'. 
Op grond van bovenstaande gegevens besluit het 

rapport met de aanbeveling op of nabij het politiebureau 
een hulpverleningscentrum voor slachtoffers van 

misdruven te openen. Naast het verlenen van 
immateriele hulp, waarover op grond van het eerste 

rapport verder nog niet veel gezegd kan worden, zou 
het centrum zich onder meer met de volgende taken 

moeten bezighouden: het informeren van slachtoffers 
over de bestaande vergoedingsmogelnkheden, het 
begeleiden en helpen bij het realiseren van deze 

mogelijkheden, het bemiddelen bij conflicten met medici 
en met uitkerende instanties. het inwinnen van 
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informaties bij en het inroepen van hulp van juridische-
en verzekeringsdeskundigen, het opgang brengen en 
begeleiden van een gesprek en een schaderegeling met 
de verdachte. Daarnaast zou het centrum de 
slachtoffers, en ook een breder publiek, informatie 
kunnen leveren over misdaadpreventie en over 
verzekeringen. 

3.1.2 Waarderingsgrondslagen jaarrekeningen; vooronderzoek 

Limperg Instituut, Amsterdam, 1977 

Achtergrond en doelstelling van het totale project 
volgens de Commissies Jaarverslaggeving 
Het onderzoek 'Waarderingsgrondslagen 
Jaarrekeningen' heeft betrekking op de grondslagen 
voor de waardering van het vermogen van de 
onderneming (balans van activa en passiva) en de 
grondslagen voor de bepaling van het resultaat van de 
onderneming (verlies- en winstrekening), zoals deze tot 
uiting komen in de jaarrekeningen van 
publikatieplichtige ondernemingen. De Wet 
Jaarrekening Ondernemingen (W.J.0.) stelt dat deze 
grondslagen moeten voldoen aan normen, welke in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd. De meest gehanteerde grondslagen zijn 
momenteel de historische kostprijs, de 
vervangingswaarde en andere actuele waarden. Op 
grond van de Memorie van Toelichting bij het 
betreffende wetsontwerp rekenen de Commissies 
Jaarverslaggeving — samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de Raad Nederlandse 
Werkgeversverbonden, het Overlegorgaan Vakcentrales 
en het Nederlands Instituut van Registeraccountants 
(N.I.V.R.A.) — het tot hun taak om de bedoelde 
grondslagen te inventariseren en te toetsen op hun 
aanvaardbaarheid. 
De Commissies hebben zich tot de Minister van Justitie 
gericht met het verzoek om een inventariserend 
onderzoek met betrekking tot de 
waarderingsgrondslagen financieel mogelijk te maken. 
Men denkt aan een omvangrijk en periodiek uit te 
voeren onderzoek, dat mede dienstbaar kan worden 
gemaakt aan de door de Commissies te geven 
'Beschouwingen naar aanleiding van de Wet 
Jaarrekeningen Ondernemingen', en aan de evaluatie 
van het maatschappelijk effect van deze 
'Beschouwingen'. Aldus hoopt men met dit onderzoek 
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een bijdrage te leveren aan inzicht in het functioneren 
van de W.J.O. 

Het vooronderzoek en zijn doelstellingen zoals 
geformuleerd door het Ministerie van Justine 
De imanciele medewerking van het Ministerie van 
Justitie aan het door de Commissies voorgestelde 

project heeft zich voorlopig beperkt tot de opzet en 

uitvoering van een vooronderzoek. Het vooronderzoek 

heeft een dusdanige inhoud gekregen dat het als een 
zelfstandig deel-project kan fungeren. Het doel van dit 

vooronderzoek is driedelig: 
a 	In de eerste plaats moet het antwoord geven op de vraag 

of en in hoeverre een eventueel hoofdonderzoek 
uitvoerbaar geacht mag worden. Dit houdt ondermeer in, 

dat een beschrijving van de te onderzoeken populatie 
van bedrijven moet worden gegeven. Daarbij zal 

moeten worden nagegaan hoe de bedrijven die aan hun 
publikatieplicht hebben voldaan zich, kwantitatief bezien, 
verhouden tot die welke, hoewel publikatieplichtig, 

zich niet van deze opdracht hebben gekweten. Voorts 
dient te worden bekeken hoe het met de kwaliteit van 

de gepubliceerde jaarrekeningen is gesteld. 

Wanneer zou blijken dat een beeld van de kwantitatieve 
verhouding tussen de bedrijven die wel en degene die 
niet publiceren niet kan worden verkregen, dan komt 

het probleem van de representativiteit van een eventueel 
hoofdonderzoek in voile omvang naar voren. Wanneer 
zou blijken dat de gegevens die gepubliceerd worden 

kwalitatief onvoldoende zijn, kan de basis aan verder 
onderzoek komen te ontvallen. 

Daarnaast heeft het vooronderzoek tot doel de 

constructie van een instrument voor het inventariseren 
en evalueren van de gehanteerde grondslagen voor 

de waardering van het vermogen van de onderneming 
en die voor de bepaling van het resulaat. 

Als vervolg daarop zal het vooronderzoek moeten leiden 
tot de concipiering van een goed uitgewerkt plan voor 
een eventueel hoofdonderzoek. 

Op voorstel van die Commissies is het vooronderzoek 
opgedragen aan het Limperg Instituut te Amsterdam. 

Een werkgroep van dit instituut heeft de opdracht 
uitgevoerd. 

Uitwerking en interpretatie van de opdracht door de 
werkgroep 
Bij wijze van nadere uitwerking zijn deze doelstellingen 
door de werkgroep als volgt opgevat: 

Bij het vooronderzoek is er naar gestreeft om de in de 
opdracht begrepen twee aspecten, te weten: a. nakoming 
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publikatieplicht, en b. inventarisatie waarderingsgrond-
slagen, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge 
samenhang te beschouwen, teneinde tot een 
verantwoorde opzet van het hoofdonderzoek te komen. 

2 	Bij het vooronderzoek heeft de werkgroep zich gericht 
op de massa van rechtspersonen waarop titel 6 van 
Bock 2 van het Burgerlijk Wetboek (vroeger: Wet op de 
Jaarrekening van Ondememingen) van toepassing is, te 
weten de naamloze en de besloten vennootschap en de 
cooperatieve vereniging, met uitzondering van de 
rechtspersonen die het verzekerings- of bankbedrijf 
uitoefenen. 

3 	De term 'evaluatie' (van waarderingsgrondslagen), die 
sub b. van de opdrachtformulering wordt gebruikt, is 
door de werkgroep geinterpreteerd als: toetsing aan 
de specifieke voorschriften van de Wet op de 
Jaarrekening van Ondememingen (titel 6 Bock 2 BW) 
en de Beschouwingen van de Commissies Jaarverslag-
geving. Het onderzoek is derhalve niet gericht op het 
verkrijgen van een eigen oordeel over de effectiviteit 
van de aan te treffen grondslagen, noch op een 
kwalitatieve beoordeling van de gedeponeerde 
jaarrekeningen, bijv. met behulp van een bepaalde 
kwaliteitsindex. 

4 	De werkgroep heeft ernaar gestreeft zoveel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij het reeds enige malen door 
het NIVRA ingestelde onderzoek van de jaarverslagen 
van ter beurze genoteerde vennootschappen. Het leek 
de werkgroep doelmatig dat de uitkomsten van het te 
verrichten onderzoek met deze reeds verkregen 
onderzoekresultaten vergelijkbaar zouden zijn. 

5 

	

	De werkgroep heeft terzake van de te kiezen omvang 
en samenstelling van steekproeven en andere 
statistische vraagstukken deskundig advies ingewonnen. 
Zij heeft er zich op gericht dat bij de uitvoering van 
steekproeven zoveel mogelijk van de computer gebruik 
zal kunnen worden gemaakt. 

Bevindingen en oordelen van de werkgroep 
Een steekproefsgewijze hoofdonderzoek, gericht op de 
beide hiervoor vermelde aspecten en uitgevoerd door een 
niet-ambtelijke onderzoekinstelling moet om de navol-
gende redenen in de huidige situatie niet uitvoerbaar 
worden geacht. 

a 	De voor het onderzoek als uitgangspunt te nemen 
registratie van publikatieplichtige rechtspersonen is 
noch bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken, 
noch elders aanwezig. 
De populatie van alle in het Handelsregister ingeschreven 
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N.V.'s, B.V.'s en Coem. Verenigingen, voor zover 

niet het bank- of verzekeringsbedrijf uitoefenend, ver-
toont een grote diversiteit met betrekking tot de 

bedrijfsgrootte. Een betrouwbare en effectieve 
steekproef, die bovendien een practisch hanteerbare 

omvang heeft, vereist daarom een zekere stratificatie 
van deze te onderzoeken populatie. voor wat de B.V. 
en de Coop. Verenigingen betreft (de rechtspersonen 
in N.V.-vorm zijn alle publikatieplichtig). Een dergelijke 

stratificatie kan in de bestaande situatie slechts worden 

verkregen door gebruik te maken van de door het 
Handelsregister gehanteerde indeling der ingeschreven 

rechtspersonen in bijdrageklassen, welk gegeven 

echter voor derden niet raadpleegbaar is. 

Het gebruik van het 'Nederlands ABC voor Handel en 
Industrie' voor het beoogde onderzoek lijkt niet 

aanbevelenswaardig, omdat onvoldoende zekerheid be-

staat dat de in dit boekwerk opgenomen gegevens in 
voldoende mate aan de voor dit doe te stellen 
kwalitatieve eisen voldoen. en vanwege de practische 
omslachtige werkwijze, die aan het hanteren van dit 

basismateriaal voor het onderzoek is verbonden. 
Het onder I bedoelde onderzoek, dat — zeker wanneer 

Met periodiek zou worden uitgevoerd — van grote 
maatschappelijke betekenis moet worden geacht, is naar 

de mening van de werkgroep echter wel op de 
navolgende wijze te realiseren. 

a 	Het toetsen van de ingeschreven rechtspersonen aan de 
normen voor publikatieplicht, alsmede de nakoming 

van de daaruit voortvloeiende deponeringsverplichting 

van (een deel van) de jaarrekening, zou periodiek, bijv. 

eenmaal per twee jaar, kunnen geschieden in de vorm 
van een algemeen, door de .  Kamers van Koophandel 

en Fabrieken uit te voeren, onderzoek. Dit onderzoek, 
dat zou kunnen plaatsvinden met behulp van door de 

werkgroep opgestelde enqueleformulieren, kan mede 
het karakter hebben van een periodiek 'attent-maken' 

van de ingeschreven rechtspersonen op de voor hen 
geldende voorschriften van publikatie- en 
deponeringsplicht. 

Dit laatste kan geacht worden in overeenstemming 
• te zijn met de door de Kamers aan ingeschreven 

ondernemingen te verlenen normale service. 
De realisering van het vorenstaande is, gezien het min of 
meer autonome karakter van de Kamers van 

Koophandel, afhankelijk van een daartoe strekkend 
besluit van het Bestuur van elke Kamer van Koophandel. 

Een landelijk uniforme toepassing van de sub. a 
omschreven procedure kan er toe leiden, dat, zowel bij 
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de Kamers van Koophandel, als in de gegevensbestanden 
van de door de Kamers opgerichte Stichting Databank 
K.v.K., min of meer permanente overzichten beschikbaar 
zullen komen zowel van rechtspersonen die aan de 
normen voor publicatieplicht voldoen — en die derhalve 
publikatieplichtig zijn — als van rechtspersonen die aan 
hun deponeringsverplichting hebben voldaan. 
Zodra de onder a en b omschreven situatie zal zijn 
gerealiseerd, kan door middel van een at random te 
trekken steekproef uit het onder b genoemde overzicht 
van gedeponeerd hebbende rechtspersonen, het onderzoek-
materiaal worden geselecteerd voor het periodieke 'on- 
derzoek waarderingsgrondslagen jaarrekeningen'. 
Dit onderzoek kan het meest doelmatig geschieden door 
een onderzoekinstituut, dat over de daarvoor vereiste 
know-how beschikt, bijv. het Limperg lnstituut. 
De werkgroep meent, dat de hiervoren onder a — c 
beschreven uitvoering als de maatschappelijk meest 
wenselijk te achten oplossing moeten worden beschouwd. 

3 	Daar er op dit moment nog geen aanwijzingen zijn dat 
de realisering van de onder 2 sub a en b omschreven 
maatregelen binnen afzienbare tijd mag worden verwacht, 
meent de werkgroep, dat een gecombineerde uitvoering 
van de beide in de opdracht begrepen onderzoeken 
op dit moment geen aanbeveling verdient. 
Gegeven de door de Commissies Jaarverslaggeving 
verwachte betekenis van een onderzoek naar de 
waarderingsgrondslagen beveelt de werkgroep aan om 
op korte termijn een afzonderlijk onderzoek terzake 
door het Limperg lnstituut te doen verrichten. 

Huidige stand van zaken met betrekking tot het 
hoofdonderzoek 
Op basis van het rapport over het vooronderzoek is 
door het Ministerie van Justitie met de werkgroep van 
het Limperg Instituut overleg gepleegd aangaande het 
hoofdonderzoek, i.c. aangaande de problemen rond een 
daarin op te nemen steekproefsgewijs onderzoek naar 
de publikatie- c.q. deponeringsplicht. De werkgroep 
is nieuwe mogelijkheden op het spoor om alsnog aan de 
wensen van het Ministerie van Justitie betreffende een 
onderzoek naar de publikatie- c.q. deponeringsplicht 
tegemoet te komen. Anderzijds is van departementswege 
besloten om een dergelijk onderzoek zelf ter hand te 
nemen, uitgaande van de gegevens in het 'Nederlands 
ABC voor Handel en Industrie'. De plannen moeten 
van beide zijden nog nader uitgewerkt worden, er wordt 
uiteraard gestreefd naar een onderlinge afstemming 
van initiatieven. 
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3.1.3 Criminaliteitsontwikkeling in de Flevopolder; 
tweede rapport* 

Criminologisch Instituut 'Bonger. Universiteit van 
Amsterdam. 1977 

Rapporteurs: 
drs. D. J. Wijmer 

J. F. Delventhal 

Dit rapport is gebaseerd op een observatiestudie 

aangevuld met interviews, uitgevoerd als deelonderzoek 

in het kader van een project dat tot doe heeft inzicht 
te verschaffen in de ontwikkeling van deviant/delinquent 

gedrag in de nieuwe woongebieden in Zuidelijk 
Flevoland en de patronen van formele en informele 
reacties daarop. 

Doe van de observatiestudie en probleemajbakening 
In dit onderzoek is getracht te komen tot een analyse 
van de politiele taakopvatting en taakuitoefening en de 

invloed daarvan op de relatie politie-burgerij in een snel 
veranderende overgangssituatie van een dorpsgemeen-

schap naar een stedelijke gemeenschap. Hiertoe zijn drie 
nauw verbonden en uit elkaar voortvloeiende 
vraagstellingen ontwikkeld: 

De vraag of binnen een proces van snelle verstedelijking, 

zoals in Lelystad, de taakopvatting en taakuitvoering van 
de Rijkspolitieman dezelfde blijft. 

Welke zijn de mogelijke consequenties voor de positie 
die een politieman in een snel verstedelijkende 

gemeenschap inneemt. met name: 
In hoeverre is er sprake van verandering, van een zich 

betrokken voelen bij en geintegreerd zijn in een 
dorpsgemeenschap naar een meer onathankelijke, 

wellicht geisoleerde positie binnen een stedelijke 
gemeenschap. 

3 	Parallel hieraan kan men zich een ontwikkeling indenken 
uitgaande van een 'brede taakopvatting' (het all- 
round aspect van de Rijkspolitie) met de nadruk op 

preventieve en hulpverlenende aspecten (een 'peace-
keeping role') naar een 'smalle taakopvatting' met een 
grotere mate van nadruk op repressief controlerende 
aspecten ('law-enforcement role'). 

" bit rapport over de tweede rase van het onderzoek is getiteld: Lelystad: 
Rijkspolitie tussen dorp en stack Zie VO4)1 le rapport: Onderzoekbulletin. 2e jrg. 
nr  I, mei 1977. Hz. 33-35. 
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Methode van onderzoek 
Het grootste deel van het onderzoek is uitgevoerd als 

participerende observatie. De gebeurtenissen tijdens de 

surveillances en de gesprekken die we tijdens de 
surveillances en op het bureau voerden werden buiten 

het 'veld' uitgewerkt. Er is over een periode van vijf 

maanden geobserveerd (september 1976 tot en met 

januari 1977), in totaal gedurende 305 uur. 

De weekenddiensten (vrijdag- en zaterdagnacht) zijn jets 
oververtegenwoordigd, in het weekend is de frequentie 

van voorvallen hoger, dit verschafte meer informatie. 

Na afloop van de observatieperiode hebben we het 

verkregen materiaal uitgebreid met gesprekken aan de 

hand van vragenlijsten met open vragen. 

Result aten 
Door de snelle bevolkingsgroei zijn de werkzaamheden 

voor de Rijkspolitie ook toegenomen. Door toename 
van meldingen en verzoeken tot assistentie blijft er 
minder ruimte over voor eigen 'zoekwerk'. Er is nu, 

noodzakelijkerwijze, veelal sprake van reageren 

achteraf, in plaats van preventief optreden. 

Hulpverlening ten aanzien van sociale problemen wordt 

door de meeste wachtmeesters als problematisch 
ervaren. Er is geen sprake meer van een informele 

wijze van hulpverlening, de contacten met de betrokke- 

nen zijn formeel en dateren vaak van na de melding of het 
verzoek. Het sociale hulpverleningsaspect van de taak 

wordt wel erkend doch men heeft de nodige reserves 

ten aanzien van de uitvoering van deze taak. Er is een 

soort specialisatie ontstaan ten aanzien van de sociale 
hulpverlening, dit is niet in overeenstemming met het 

'all-round' beeld van de Rijkspolitieman. 
De Rijkspolitieman heeft een duidelijke voorkeur voor 
de dorpssamenleving. Hij bekleedt hierin een duidelijk 

geintegreerde positie, heeft goede contacten met en 
kennis van de bevolking en hij wordt met respect en 

ontzag bejegend. 
Door de sterke bevolkingstoename, als gevolg van de 

'overloop' is de wachtmeester in een tweeslachtige 
positie komen te verkeren. Hij beschikt over goede 

contacten met en kennis van dat deel van de bevolking 

dat al !anger in Lelystad woont. Dit geldt echter niet ten 

aanzien van de personen die zich nieuw vestigen. 

Bovendien blijken deze migranten vaak een andere 

houding te bezitten ten aanzien van het gezag. Het 

bestaan van wederzijdse vooroordelen bemoeilijkt 

wellicht de contacten. 
Niettemin blijken de 'nieuwkomers' niet minder positief 
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te oordelen over hun contacten met de Rijkspolitie. Deze 

contacten verIopen echter op een meet formele wijze en 

hebben vaak betrekking op sociale problemen. Dit 
formeIe karakter is kenmerkend voor de contacten 

politie-burgerij in een grote stad (bijv. Amsterdam). De 
'nieuwkomers' zullen dit formele karakter aIs 
vanzelfsprekend ervaren. 

Men kan stellen dat de Rijkspolitieman zich ten aanzien 

van de gehele lelystadse gemeenschap minder 
geintegreerd zal voelen dan enige jaren geleden (voor de 
overloop) het geval was. Zijn betrokkenheid met de 

gemeenschap zal zich min of meet beperken tot dat deel 
waarmee hij nog intensieve contacten onderhoudt. Van 

een getsoleerde positie binnen de gemeenschap is echter 
nog geen sprake. 

De 'brede taakopvatting', alhoewel nog steeds het 

ideaalbeeld voor de Rijkspolitieman, is in Lelystad niet 
!anger praktisch uitvoerbaar. De nadruk is 

noodzakelijkerwijze komen te liggen op de repressieve 
aspecten. mede door de toename van de 
werkzaamheden. 

De toename van de criminaliteit en van verzoeken tot 
sociale hulpverlening dient men te beschouwen als een 

direct gevolg van het proces van snelle verstedelijking. 

We kunnen concluderen dat als gevolg van de 
overgangssituatie waarin de lelystadse gemeenschap en 

de rijkspolitie daar zich bevinden, er sprake is van een 
verschuiving in de richting van een 'brede' naar een 

taakopvatting en -uitvoering'. 

3.1.4 .Toekomst in de rechterlijke macht 

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 
's-Gravenhage 1977 

Rapporteurs: 
Werkgroep uit de Vereniging voor Rechtelijke 

Ambtenaren in Opleiding onder leiding van mr. 
P. A. J. Th. van Teeffelen en bijgestaan door mr. 

F. W. M. van Straelen 

Doelstelling van het onderzoek 
In november 1973 heeft de algemene ledenvergadering 
van de Vereniging van Rechtelijke Ambtenaren in 

Opleiding besloten dat een werkgroep uit haar midden 

een verkennend onderzoek zou gaan verrichten naar de 
meningen van raio's over de onderwerpen selectie, 

beoordeling en hierarchie in het kader van de raio- 
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opleiding. Aanleiding hiertoe was een eerdere enquete 

in 1971, waaruit bleek dat er nogal wat onvrede onder 

raio's bestond over hun opleiding. Na enkele 
voorbereidende vergaderingen van de werkgroep bleek 

dat bovenstaande onderwerpen niet los konden worden 

gezien van de opvattingen van de raio's over de rol van 

de rechterlijke macht. Uiteindelijk heeft de werkgroep 

zich ten doel gesteld een onderzoek te doen naar 

meningen van raio's over de rechtspleging, hun selectie 

en zelfbeeld en naar knelpunten in hun opleiding. 

Methode van onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een open 

vragenlijst, dus zonder gebruikmaking van vooraf 

gecodeerde antwoorden. 
De enquete is in 1975 bij het grootste deel van de 
toenmalige raio's (in dat jaar 119) voor zover mogelijk 

mondeling geintroduceerd. De helft van de raio's uit dat 

jaar heeft op de enquete gereageerd. Aangezien het 

mogelijk is dat de niet-respondenten op belangrijke 

aspecten, bijv. betrokkenheid bij de opleiding of 
motivatie voor de rechterlijke macht, verschillen van de 

respondenten, mogen de antwoorden van de laatste 

groep niet representatief worden geacht voor de hele 

groep raio's. 

De resultaten van de enquete 
Het onderzoek valt uiteen in vier delen. 

De taak en plaats van de rechterlijke macht 
Bijna de helft van de ondervraagde raio's is van mening, 

dat de taak van de rechter bestaat in het rechtdoen in 

algemene zin en/of het oplossen van conflicten. 
Daarnaast werden nog taken genoemd als 
rechtsbescherming, handhaving van norm en/of 

rechtsorde, rechts- en beleidsvorming. 
Vervolgens zijn bijna alle raio's van mening dat de taak 

van de rechter in de loop der tijden ruimer is geworden 

in die zin, dat hij vaker dan vroeger door de wetgever 

opengelaten begrippen moet invullen. Ruim de helft van 

de raio's vindt echter wel dat de rechter zich hierin 

terughoudend moet opstellen. 
Het grootste deel van de onderzochte raio's is van mening 

dat rechtspreken geen 'waardevrij gebeuren' is. Zij 
vinden dat het ook niet mogelijk is dat de rechter zijn 
opvattingen omtrent de maatschappij geen rol in zijn 

beslissing laat spelen. Een vrij grote groep vindt dit 

overigens ook niet wenselijk. 
Driekwart van de respondenten constateert verder dat 
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het gezag van de rechterlijke macht niet meer als een 
vanzelfsprekenheid wordt aanvaard. 

De oorzaak hiervoor wordt door de meesten bij de 
rechterlijke macht zelf gezocht, met name in de zg. 
'ivoren-toren'-mentaliteit. De suggestie dat een 

dergelijke gezagscrisis wellicht zou kunnen worden 

opgeheven door een meer openhartig optreden van de 

rechterlijke macht wordt door de meeste raio's we! 

onderschreven. Dit moet echter niet tot gevolg hebben 
dat de rechterlijke onafhankelijkheid wordt aangetast. 

Een ruime meerderheid wenst geen wijziging en in ieder 
geval geen vermindering van de onathankelijkheid van de 

leden der rechterlijke macht. Dit geldt ook voor de relatie 

met het departement (men denke aan benoemingsbeleid, 
carriereverloop en financiele aangelegenhedeM. De raio's 
stellen zich in het algemeen tolerant op tegenover 

politieke uiteenzettingen in de rechtszaal, terwijI zij ook 
kritiek op de rechter niet als ongewenste belnvloeding 
besehouwen. 

Bij het maken van het profiel van een lid van de 
rechterlijke macht tenslotte leggen vele raio's de nadruk 

op maatschappelijke en contactuele eigenschappen en 

eisen van hem een open en naar de samenleving 
toegekeerde instelling. 

Posille van de raio ajdens de opleiding 
De vragen over de opleiding van de raio gaan 
voornamelijk over de stage bij de griffie van een 

rechtbank, doorgaans de eerste twee jaar van de 

opleiding, en de daarop volgende stage van twee jaar 
bij het openbaar ministerie. Daarnaast zijn nog enkele 

algemene vragen gesteld. Om met de griffiestage te 
beginnen: belangrijke werkzaamheden voor de raio op 
de griffie zijn het bijwonen van de 

raadkamerbesprekingen en het maken van concept-
vonnissen. Het grootste deel van de raio's meent dat 

er tijdens bun stage op de griffie wel naar bun 
argumenten in de raadkamer wordt geluisterd, terwijI 

bijna dezelfde groep denkt dat zij ook invloed kan 
uitoefenen op het vonnis. 
Bijna alle respondenten zijn voorts van mening dat de 

raio mag weigeren een conceptvonnis te maken, indien 

hij niet achter de gekozen oplossing kan staan, ofwel 
op het moment dat het maken van dit concept de raio 
wordt opgedragen ofwel wanneer hij tegen zijn zin een 
wijziging in zijn concept zou moeten aanbrengen. Ook 

vinden zij bijna alien dat ze zo onafhankelijk moeten 
zijn. dat zij van bun verantwoordelijkheid als griffier 

voor bijv. het proces-verbaal van een rechtzitting een 
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punt kunnen maken. Onafhankelijkheid is een devies, 

dat hoog in het vaandel der raio's staat geschreven. 

Dat blijkt ook uit de antwoorden op de vragen over de 

parketstage. Op de vraag of zij het wenselijk vinden 

dat een hoofdofficier van justitie (hoofd van het parket) 

aan een van zijn officieren opdracht geeft in een bepaalde 
zaak tot vervolging over te gaan, hoewel de betrokken 

officier daar verder niets voor voelt, antwoordt weliswaar 

bijna de helft van de raio's dat zij zo'n opdracht formeel 

juist vinden, maar evenwel niet wenselijk. Een derde 

vindt zo'n opdracht in het geheel onjuist. 

Gaat het conflict over de strafmaat, dan wordt het verzet 

nog sterker. Slechts 7 van de 61 respondenten vinden 

dan nog dat de betrokken officier de opdracht zonder 

meer moet opvolgen. 
Evenals bij de griffiestage is de groep die zich in het 

algemeen voldoende onafhankelijk acht met betrekking 

tot haar werk het grootst (ruim de helft) en de groep 

die vindt dat ze dat niet is, maar wet moet zijn, 
kleiner. Wet blijkt uit de antwoorden dat een groot deel 

van laatstgenoemde groep bevreesd is dat at te 

onafhankelijk gedrag gedurende de eerste vier jaar van 

de opleiding een negatieve invloed zal hebben op 

beoordeling en carriereverloop. 
Het algemene oordeel van de raio's over de parketstage 

was goed of zeer goed. Over de griffiestage werd wat 

minder goed geoordeeld. . 
Voorts blijkt ruim de helft van alle raio's, bestaande uit 

alle vrouwelijke en een derde van de mannelijke 

respondenten, het gevoel te hebben gehad zich in 

meerdere of mindere mate te hebben moeten aanpassen 

aan stij1 en traditie van de rechterlijke macht. Relatief 

minder studenten uit Leiden en van de GU Amsterdam 

lijken dit gevoel van aanpassing te hebben gehad. Deze 

verschillen zijn echter niet significant. Het feit dat de 
raio aanpassingsproblemen heeft gehad blijkt echter geen 

enkele invloed uit te oefenen op de bereidheid om zich 

met de kennis en ervaring die hij nu heeft, wederom 

bij de raio-selectiecommissie te melden. Van de raio's 

tenslotte die ten tijde van de enquete reeds een 
beoordeling gehad hebben, zegt ongeveer ,de helft dat 

de problemen, die zij hadden met betrekking tot hun 

aanpassing of hun ondergeschikte positie binnen de 

rechterlijke macht gedurende de griffie- of parketstage, 
in meerdere of mindere mate invloed hebben gehad op 

hun periodieke beoordeling. 

3 	Motivatie en selectie 
Bijna alle raio's kozen voor een functie bij de rechterlijke 
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macht mede vanwege de maatschappijgerichtheid van de 

baan en/of het ontbreken van allerlei commerciele 
belangen. Het grootste deel van de raio's zegt 

bovendien geen enkele spijt te hebben over de keuze 
voor de opleiding en ziet de loopbaan Hi de rechterlijke 
macht als definitief. 

Door de respondenten is voorts nogal stevige kritiek 
geleverd op de hele selectieprocedure. Allereerst zegt 

driekwart van de ondervraagde raio's dat zij niet weten 
wat de selectiecriteria zijn van de raioselectiecommissie. 

Een enkeling ontkent zelfs het bestaan van criteria. 
Voorts blijken bijna alle raio's het wenselijk te vinden 

dat de leden van de rechterlijke macht uit alle sociale 
lagen van de bevolking atkomstig zijn terwijI uit de 

persoonlijke gegevens van de respondenten blijkt dat ruim 
driekwart van hen nit de hoge of hoogmiddenklasse komt. 
Ook de procedurele kant van de selectie ondervindt veel 

kritiek. Slechts 7 van de 61 respondenten oordelen 
positief over het psychologisch onderzoek door de 

Rijks Psychologische Dienst. De gesprekken met de vier 
leden van de raio-selectiecommissie (een president van de 

rechtbank, een hoofdofficier, een kantonrechter en een 
ambtenaar van het ministerie van justitie) zijn slechts 

,door een derde van de ondervraagde raio's als positief 
ervaren. De overige raio's vinden de gesprekken te 
oppervlakkig en vrijblijvend en zouden willen dat er 

dieper op een onderwerp wordt ingegaan. Bij al deze 
kritiek moet nog worden bedacht dat zij afkomstig is 

van kandidaten die de selectieprocedure met succes 

hebben doorlopen. Het valt niet te verwachten dat 
afgewezen kandidaten een positiever oordeel 

zullen hebben. 

4 	Enkele persoonlilke gegevens 
De samenstelling van de groep respondenten is als volgt: 

- 85% is van het mannelijk geslacht. Hiermee zijn de 
mannen iets oververtegenwoordigd, aangezien in 1975 
het percentage mannelijke raio's 75,6 bedroeg. 

- de leeftijd van de raio's varieeert van 23 tot en met 37 
jaar, en ruim tweederde is gehuwd. 

- een derde heeft een baan gehad voor zij met de opleiding 
begon. 

- 55% van de raio's hebben een vader en/of moeder met 

een academische graad, terwijI 90% van de vaders een 
beroep uitoefende dat hen in de midden-, hoogmidden-
of hogere sociale klasse plaatst. Bovendien kwamen 
6 raio's nit een gezin waarvan de vader lid van de 

rechterlijke macht was (geweest). 
- 15 respondenten bevonden zich in het eerste jaar van de 
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opleiding en 16 in het tweede jaar. 8, 9, 4 en 9 
respondenten bevonden zich respectievelijk in het derde, 
vierde, vijfde en zesde jaar. 

- ruirn een derde van de respondenten (23) had in Leiden 
gestudeerd, 18% aan de GU en 16,4 in Utrecht. Hierna 
volgden Groningen, Nijmegen, Amsterdam VU en 
Rotterdam. Tilburg leverde geen enkele respondent op. 
De meeste raio's hadden een goed (7-8) of voldoende 
(gemiddeld 7) studieresultaat. 

- van de ondervraagde raio's tenslotte werkten er 11 in een 
klein arrondissement. De overige 50 raio's waren 
gelijkelijk verdeeld over de middelgrote en de drie 
grote arrondissementen. 

Slotbeschouwing 
Op basis van de onderzoekresultaten kan als eerste 
conclusie worden getrokken dat de raio's een vrij 
duidelijk beeld hebben van de rechterlijke macht. Het 
werk van de rechter of officier van justitie kenmerkt zich 
volgens hen vooral door zijn betrokkenheid met het 
maatschappelijk gebeuren. De rechterlijke macht staat 
midden in de maatschappij, krijgt kritiek vanuit de 
maatschappij en de leden van de rechterlijke macht 
dienen door een open en op de samenleving gericht 
houding ontvankelijk te blijven voor signalen van 
buitenaf. Met betrekking tot de positie van de 
rechterlijke macht opteren de raio's bijna zonder 
uitzondering voor een zo groot mogelijke 
onafhankelijkheid. De raio's twijfelen er aan of zij 
gedurende hun opleiding voldoende zelfstandig werk 
mogen verrichten. Een groot deel van de raio's blijkt 
in de jaarlijks terugkerende beoordeling een sterke 
bedreiging van hun onafhankelijke positie te zien. 
De beoordeling en selectie ontmoette in at zijn 
onderdelen veel kritiek. Meer dan de helft van de 
raio's die at een beoordeling hebben gehad vindt dat er 
niet op de juiste hoedanigheden en eigenschappen wordt 
gelet terwijI een groot deel van hen denkt dat dit in 
het huidige systeem ook niet mogelijk is. De selectie 
voor de Taio-opleiding werd nog negatiever beoordeeld. 
Allereerst kent driekwart van de raio's de selectiecriteria 
niet. Velen van hen wensen dan ook meer openheid in 
het selectiesysteem. Ook over de RPD-test en de 
sollicitatiegesprekken viel weinig positief geluid te horen. 
Opvallend is het dan wet dat driekwart van de 
respondenten zonder aarzeling zegt, dat zij zich opnieuw 
bij de selectiecommissie zouden melden. 
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3.2 Door het WODC verricht onderzoek 
3.2.1 Meningen van de bevolking over de verdeling van 

nalatenschappen onder het abintestaat erfrecht 

Rapporteur: 
Drs. C. Cozijn 

Achtergrond en opzet 
Tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel 
tot wijziging van het abinestaat erfrecht (Kamerstuk 

12863 nr. 2, 1974), welk wetsontwerp bekend werd 
onder de naam 'voortrein', bleek er sprake van een groot 

verschil van opvattingen onder de kamerleden met 

betrekking tot de vraag hoe sterk de erfrechtelijke 
positie van de langstlevende echtgenoot moest worden 

verbeterd ten opzichte van die van de kinderen. Een 
dergelijke verbetering werd immers noodzakelijk geacht 

teneinde tot een meer rechtvaardige, onderlinge 
afbakening van deze posities te komen. Voor sommige 
leden ging het wetsvoorstel niet ver genoeg. Deze leden 

waren van mening dat de langstlevende echtgenoot de 
vrije, onbeperkte beschikking diende te krijgen over de 

nalatenschap. Andere leden echter wensten dat het 
nieuwe erfrecht meer zou aansluiten bij de bestaande 
wetgeving. Ook binnen het notariaat, dat immers met de 

afwikkeling van nalatenschappen belast is, bleek geen 
unanimiteit in het oordeel over het wetsvoorstel. In 
deze situatie werd besloten om via opinie-onderzoek te 

doen vaststellen hoe de bevolking denkt over het 
abintestaat erfrecht. 

Doel van dit onderzoek was enerzijds vast te stellen of 

er behoefte gevoeld werd om tot een wetSwijziging op 
dit terrein over te gaan, en anderzijds te bepalen 

waaruit een dergelijke wijziging zou moeten bestaan, 
m.a.w. de vraag naar de richting van deze wijziging. 
Om antwoord op deze vraagpunten te verkrijgen werd 

besloten mondelinge interviews af te nemen bij een 
steekproef uit de Nederlandse bevolking, welke 

representatief voor deze bevolking zou moeten zijn. Uit 
praktische overwegingen werd besloten de populatie te 

beperken tot de bevolkingsgroep in de leeftijd van 18 
tot 75 jaar. 

De vraag of een.wetswijziging wenselijk was hebben wij 
langs twee wegen trachten te beantwoorden. Allereerst 
door te vragen naar de eventuele voor- en nadelen van 

de huidige regeling, en vervolgens door te vragen of 

men een testament had opgemaakt, en de reden om 
daartoe over te gaan. 
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De vraag naar de inhoud van de wijziging hebben we 
trachten te beantwoorden door de respondenten te 
vragen, een viertal alternatieven voor het abintestaat 
erfrecht te ordenen naar de mate van preferentie. 
Vervolgens werd enige toelichting op alternatieven 
gegeven, waarin voomamelijk op de consequenties werd 
gewezen. Daarna werd opnieuw gevraagd de 
alternatieven naar preferentie te ordenen. 

Resultaten 
Het bleek dat ongeveer 45% van de ondervraagden 
bezwaren had tegen het huidig erfrecht bij versterf, 
tegenover 42% zonder bezwaren. 
Meer dan de helft van de als belangrijkst naar voren 
gebrachte bezwaren richtte zich tegen de te zwakke 
positie van de langstlevende echtgenoot (55%). 

Van de ondervraagden bleek 10% een testament te 
hebben opgemaakt. 
Hiervan had 54% bezwaren tegen het huidig erfrecht. 
Ook bij deze groep betrof het in de meeste gevallen 
bezwaren tegen de te zwakke positie van de 
langstlevende echtgenoot. 
Zowel de rechtstreekse vraag naar bezwaren tegen het 
huidig erfrecht bij versterf als de vraag naar de 
motieven om een testament op te maken heeft 
aanwijzingen opgeleverd dat een aanzienlijk deel van de 
bevolking de positie van de langstlevende echtgenoot in 
het huidige versterferfrecht te zwak vond. 
Om een preciezer beeld te krijgen van de wensen die er 
bij de bevolking leven ten aanzien van een nieuwe 
regeling van het abintestaat erfrecht, hebben wij de 
ondervraagden van een aantal alternatieven laten 
aangeven welk altematief de voorkeur genoot. Naast 
het huidig erfrecht en het 'Iangstlevende al' werden een 
drietal varianten voor een systeem, waarbij de 
langstlevende echtgenoot uit de nalatenschap ten minste 
een verzorgingsuitkering ontvangt, voorgelegd. Bij een 
eerste confrontatie met de altematieven koos 44% voor 
het principe van het langstlevende al, 33% voor het 
verzorgingsprincipe, terwijl slechts 19% aan de huidige 
regeling de voorkeur gaf. Nadat een toelichting was 
gegeven op een aantal consequenties van de 
verschillende altematieven, koos 36% voor het 
alternatief waarbij de langstlevende echtgenoot een 
alimentatie-uitkering krijgt ten laste van de 
nalatenschap. Het eventuele overschot wordt volgens 
dit altematief onder de kinderen verdeeld, met dien 
verstande dat de kinderen geen goederen kunnen erven, 
doch slechts een in geld uitgedrukt deel van de waarde 
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van de nalatenschap na aftrek van de 

verzorgingsuitkering. De uitkering van deze geldsom 
kan eerst worden opgeeist na overlijden van beide 

echtgenoten. Over het karakter van deze 'uitkering' Ran 
op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden 

gedaan. Hiermee doelen wij op de vraag of deze 
uitkering een verkrijging is uit de nalatenschap van de 
vooroverleden echtgenoot, en derhalve opgevat moet 

worden als een zgn. quasi-legitieme portie, of dat deze 

uitkering een persoonlijk vorderingsrecht op het 

vermogen van de langstlevende echtgenoot is, welk 
vermogen met de nalatenschap van de overledene is 

aangewassen. De laatste interpretatie, dus het 
persoonlijk vorderingsrecht op het vermogen van de 

langstlevende, draagt voor de kinderen het meeste 

risico. Dit speelt met name een rol als de langstlevende 
echtgenoot failliet zou gaan, of wanneer zij het gehele 

vermogen zou verteren. Door de meerderheid van de 
ondervraagden (60%) bleek een dergelijk schuldenaar-
schuldeiser relatie tussen de langstlevende echtgenoot 
echter niet als bezwaarlijk te worden opgevat. 

Concluderend kunnen wij stellen dat het onderzoek drie 
duidelijke aanwijzingen geeft dat de bevolking in grote 

meerderheid de huidige regeling van het abintestaat 

erfrecht afwijst. Tevens is duidelijk geworden dat de 
kritiek zich vooral richt op de te zwakke positie van de 
langstlevende echtgenoot. Een regeling evenwel die aan 

de kinderen alle rechten zou onthouden zolang een van 

de beide echtgenoten nog in !even is gaat velen te ver. 
Fen compromisregeling waarbij de langstlevende over 

de gehele nalatenschap kan blijven beschikken, terwiji 

de kinderen toch bepaalde rechten hierop krijgen, Neck 
meer aan te spreken. 

3.2.2 Behandeling van verslaafden aan heroine 

Wetenschappelijk Onderzoek-

en Documentatiecentrum, 1977 

Rapporteur: 

Mr. L. J. M. d'Anjou 

Inleiding 
Vanuit de werkgroep inventarisatie drugproblemen 

binnen de inrichtingen van Justitie is de vraag naar 
voren gekomen of op basis van de literatuur een 

bijdrage geleverd zou kunnen worden aan het 
beantwoorden van de vraag, wat Justitie zou kunnen 
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doen met recidiverende plegers van misdrijven, die 
verslaafd zijn aan drugs. Hierbij werd gedacht aan 
behandeling van deze verslaafden binnen of buiten de 
strafrechtelijke setting met het doel de verslaving te 
doen ophouden, waardoor de ermee verband houdende 
criminaliteit ook zou verdwijnen. 
Deze vraagstelling van de werkgroep valt uiteen in de 
volgende twee onderdelen: a) zijn er effectieve 
behandelingsmethoden; en b) op welke wijze kan 
Justitie het best een bijdrage leveren tot een succesvolle 
behandeling? Om deze vragen te beantwoorden is een 
literatuuronderzoek gestart, waarvan in juni 1977 aan de 
werkgroep verslag is uitgebracht. Het verslag van dit 
onderzoek is in vier hoofdstukken ingedeeld. In het 
eerste fioofdstuk wordt ingegaan op de aard van het 
probleem — de verslaving aan drugs. Voorts wordi 
daarin een globaal overzicht gegeven van de wijze, 
waarop het drugprobleem kan worden aangepakt, en 
wordt bezien welke plaats behandeling daarin inneemt. 
In het tweede hoofdstuk wordt daarna ingegaan op de 
eisen waaraan onderzoek naar het effect van 
behandeling van drugverslaving dient te voldoen. 
Geconstateerd wordt dat het evaluatie-onderzoek op dit 
terrein vaak niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, 
waardoor het moeilijk wordt hierop conclusies over het 
effect van behandeling te baseren. 

Resultaten 
In het derde hoofdstuk wordt vervolgens een overzicht 
gegeven van de bestaande behandelingsmethoden en 
worden deze inhoudelijk beschreven. Per methode 
wordt het onderzoek naar de effectiviteit van de 
betreffende behandelingsvorm weergeven. Dit overzicht 
geeft een somber beeld te zien. (Het aantal mensen, dat 
er in slaagt om na een behandeling drugvrij te blijven is 
zeer klein (hoogstens 10% lijkt een redelijke schatting). 
De programma's verschillen in dit opzicht niet van 
elkaar. Het is bovendien de vraag of het drugvrij 
worden wel het gevolg is van de behandeling. 
Uit verschillende langere-termijnonderzoeken komt naar 
voren dat na verloop van enige jaren ongeveer 30% van 
de clienten na een of meer malen te zijn teruggevallen 
er in slaagt 'definitief abstinent te blijven. De 
uitvoering van deze onderzoeken laat niet toe te 
concluderen dat dit het gevolg van een of meer 
behandelingen is. Bovendien is dit langere-
termijnonderzoek maar in beperkte mate uitgevoerd, 
zodat niet bepaald kan worden of de ene 
behandelingsmethode op den duur effectiever is dan de 
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andere. Het felt dat bij de methadon- 

onderhoudstherapie het gebruik van de verstrekte 

methadon niet als druggebruik gezien worth, leidt Cr toe 

te denken dat met behulp van deze methode het 
druggebruik verminderd kan worden. De schaarse 

gegevens over het geringe succes van het beeindigen 
van de methadon-verstrekking roepen het vermoeden op 
dat het uiteindelijk nagestreefde doel van blijvende 

abstinentie op deze wijze voor velen niet bereikbaar is. 

Het is duidelijk dat de methadon-onderhoudstherapie 
door middel van verstrekking van hoge doses methadon 

beter dan elk ander programma in staat is clienten in 
het programma te houden. De uitval uit de andere 
programma's is veel groter, met name bij de 

therapeutische gemeenschappen (plm. 80 a 90%). 
Bij deze laatste methode moet nog bedacht worden dat 

deze hoge uitval voorkomt in een duidelijk 
geselecteerde groep. Wel moet ook bij de methadon-

onderhoudstherapie met een omvangrijke uitval 

rekening worden gehouden als er minder strenge eisen 
voor deelname gesteld worden. 

Onder de deelnemers aan methadon 
onderhoudstherapie-programma's is een belangrijke 

dating in crimineel gedrag te constateren. Ook bij 

andere programma's wordt af en toe gevonden dat zij 
crinimaliteitsverminderend werken. Dit is zeker het 

geval tijdens de behandeling. Verder is nogal eens 
bekeken of deelnemers aan programma's meer dan 

voorheen gingen deelnemen aan het arbeidsproces, naar 
school gingen of op andere wijze maatschappelijk 
productiever werden. Bovendien hebben sommige 

onderzoekers bezien of de behandelden hun levensstijl 
gingen veranderen. Aanvankelijk leek het erop dat de 

methadon-onderhoudstherapie ook in deze opzichten 
effectief was. Later onderzoek wijst erop dat deze 

methode in dit opzicht nauwelijks resultaat had. Deze 
veranderingen zijn wet bij het kleine aantal 

gegradUeerden in de therapeutische gemeenschappen te 

contateren, waarvan er echter slechts enkelen zich 
buiten de wereld van de behandeling van 
drugsverslaving begeven. 

Nu moet bij deze zeer beperkte resultaten bedacht 

worden dat het meeste in het, rapport verwerkte 
onderzoek, zoals gezegd, niet voldoet aan de eisen 

waaraan evaltiatie-onderzoek zou moeten voldoen. Daar 
vrij algemeen controle-groepen ontbreken en de 

uitvallers en de non-response veelal buiten beschouwing 

worden gelaten, is het aannemelijk dat de effectiviteit 
van de genoemde behandelingsmethode nog geringer is 
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dan hierboven vermeld. Het is opvallend, dat in het 
onderzoek (bijv. met antagonisten en halfweg huizen) 
waarbij gebruik is gemaakt van vergelijkbare controle-
groepen, gevonden werd dat de behandelingsmethode 
geen effect had. Uiteraard kan op grond van het 
hoofdzakelijk Amerikaanse materiaal niet zonder meer 
geconcludeerd worden dat met dezelfde 
behandelingsmethoden in Nederland even geringe 
resultaten behaald zouden worden. Wet dat at te veel 
optimisme in deze niet op zijn plaats lijkt. 

Slotopmerking 
In het slothoofdstuk worden de resultaten van het 
literatuuronderzoek samengevat. Er wordt 
geconcludeerd dat om op grotere schaal dan tot nu 
toe verslaafden er toe te krijgen te stoppen met hun 
druggebruik naar nieuwe wegen zal moeten worden 
gezocht. Wet slagen huidige programma's, met name de 
methadon-onderhoudstherapie, er in om meer beperkte 
doelen zo als het verminderen van het gevaar voor de 
gezondheid van de gebruiker of de vermindering van de 
omvang van met druggebruik verband houdende 
criminaliteit, te bereiken. 
Hierbij moet niet uit het oog verloren worden dat aan 
een behandeling ook nadelen voor de verslaafde, zijn 
omgeving en de maatschappij als geheel verbonden 
kunnen zijn. 

3.2.3 De transactie in handen van de politie; 
een terreinverkenning 

Onderzoekers: 
A. K. Kroner 
P. B. Cliteur 

Opzet van het onderzoek 
Op verzoek van de vergadering van Procureurs-
Generaal werd op basis van het jaaroverzicht 1973 
'Transacties', van de Hoofdafdeling Comptabiliteit een 
verkennende studie uitgevoerd naar het transactiebeleid 
van de verschillende korpsen Gemeentepolitie en de 
districten Rijkspolitie. Aanvullende informatie werd 
verzameld door middel van interviews met een 
twintigtal korpsen waarvan de aantallen gerealiseerde 
transacties per opsporingsambtenaar opvallend hoog of 
laag waren of een opmerkelijke ontwikkeling vertoonden 
tussen 1973 en 1975. Het onderzoek was zowel gericht 
op de factoren die de opsporing van transigabele feiten 
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bepalen als op de factoren die bepalen of de 

opgespoorde transigabele feiten al dan niet door 
transacties worden afgedaan. 

Resuhaten 
De opsporing van transigabele feiten 
De hoeveelheid transigabele feiten die een korps 
opspoort wordt voomamelijk bepaald 'door de lokale 

verkeerssituatie. Ruim driekwart van alle opgespoorde 

transigabele feiten bestaat uit een parkeerovertreding. 

Veel korpsen voeren een actief opsporingsbeleid ten 
aanzien van parkeerovertredingen. Sommige korpsen 

lijken hier echter door gebrek aan mankracht 
onvoldoende aan toe te komen. De verschillen tussen de 

aantallen transacties per opsporingsambtenaar van de 
korpsen zijn overigens groot te noemen. Ditzelfde geldt 

voor de aantallen processen-verbaal per 
opsporingsambtenaar. Tussen de aantallen transacties 

per opsporingsambtenaar en de aantallen processen-
verbaal bestaat een positieve samenhang: korpsen die 
veel bekeuringen uitschrijven, realiseren ook veel 

transacties en andersom. 

De benutting van de transactiemogelijkheid door politie 
en publiek 
Over de mate waarin het systeem van de politic-

transactie in de praktijk -  worth benut door de politie en 
het publiek valt weinig met zekerheid te zeggen. De 

aantallen processen-verbaal voor overtredingen die in 

principe vatbaar zijn voor een transactie, worden noch 
door de korpsen zelf noch door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek systematisch geregistreerd. Uit de 
door het WODC verzamelde gegevens hierover blijkt 

dat het percentage 'onnodige' processen-verbaal per 
korps nogal verschilt. Welke partij voor deze 'onnodige' 

processen-verbaal verantwoordelijk is — de politic die 

geen transactieaanbod doet of het publiek dat op zo'n 
aanbod niet ingaat — blijft onduidelijk. 
Volgens verreweg de meeste geinterviewde 
politiefunctionarissen is het transactie-aanbod van de 

politieman een vanzelfsprekende zaak. De schuld ligt 
volgens hen bij het publiek dat niet zelden weigert op 

transactievoorstellen in te gaan. Dit zou vooral het 
geval zijn bij de parkeerovertredingen. Veel burgers zijn 

niet bereid om de boete op het bureau te komen 
betalen. Het geringe verschil tussen het politiele 
schikkingsbedrag en het aan het Openbaar Ministerie te 

betalen bedrag zou deze weigeringen in de hand 

werken. 
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De informatieve waarde van de kwartaaloverzichten 
De informatieve waarde van de kwartaaloverzichten die 
door de korpsen aan de Hoofdofficieren worden 
opgestuurd, lijkt nihil. Ook wanneer in plaats van de 
aantallen transacties bepaalde indices zouden worden 
opgestuurd (bijvoorbeeld het aantal transacties per 
opsporingsambtenaar of per 100 plaatselijke auto's) zou 
het nut van deze opgaven nog zeer gering zijn. De 
omvang of de ontwikkeling van het aantal transacties is 
om te beginnen geen betrouwbare graadmeter voor het 
aantal opgespoorde transigabele overtredingen. 
De opgespoorde transigabele feiten waarvoor een 
proces-verbaal is opgemaakt — bij sommige korpsen 30 a 
40% van het totaal — blijven immers buiten 
beschouwing. Over de mate waarin politie en publiek 
van de politiele transactie gebruik maken, verschaffen 
de kwartaaloverzichten in het geheel geen informatie. 
Ook daarvoor zijn immers gegevens nodig over de 
aantallen processen-verbaal voor transigabele feiten. 

Aanbevelingen 
De bevoegdheid van de politie om geconstateerde 
overtredingen door middel van een transactie af te 
handelen, is op 1 mei 1978 aanzienlijk uitgebreid. Deze 
uitbreiding bestaat zowel uit een verhoging van de 
transactiebedragen als uit een uitbreiding van de lijst 
met voor transactie vatbare overtredingen. Deze 
uitbreiding van de transactiebevoegdheid betekent in de 
praktijk een vergroting van de vrije beslissingsruimte 
van de politie bij de afhandeling van overtredingen. Het 
lijkt daarom zowel om formeel-juridische redenen (de 
politiele transactiebevoegdheid is volgens de wet een 
afgeleide van de transactiebevoegdheid van het 
Openbaar Ministerie) als om voor de hand liggende, 
principiele redenen gewenst dat in de registratie en 
rapportage van de aantallen aangegane transacties 
verbeteringen worden aangebracht. Een belangrijke 
verbetering kon reeds worden gerealiseerd: op verzoek 
van het Ministerie van Justitie registreert het Centraal 
Bureau voor de Statistiek sinds 1 januari 1978 de 
aantallen processen-verbaal voor overtredingen die in 
principe voor transactie in aanmerking komen. Over de 
wijze waarop over deze gegevens moet worden 
gerapporteerd is thans overleg gaande. 
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3.2.4 Criminaliteit als gespreksonderwerp* 

Onderzoekers: 
Dr. J. J. M. van Dijk 

lnleiding 
In enkele in 1976 afgesloten WODC-onderzoeken is 
aandacht besteed aan de oPenbare meningsvorming over 
criminaliteit en aan de invloed hierop van de 
massamedia. Zo Sleek uit een onderzoek naar de 
gevoelens van onveiligheid van de bevolking dat het 
overgrote deel van de krantenlezers altijd of regelmatig 
de misdaadartikelen in de krant leest. Van degenen die 
zeiden wel eens na te denken over het gevaar zelf 
slachtoffer van een delict te worden, gal 40% te kennen 
dat de aanleiding voor zulke gedachten meestal een 
kranteartikel wasi (WODC-rapport 'Onrustgevoelens in 
Nederland', 1976). 
Uit een nderzoek naar de misdaadverslaggeving in de 
dagbladpers bleek verder dat de kranten zich in hun 
berichtgeving over de criminaliteit concentreren op de 
zware geweldmisdrijven en dat voor de berichtgeving 
hierover steeds meer plaats wordt ingeruimd. Ook 
typografisch bleek dit soort berichten sinds 1966 een 
veel zwaarder accent te hebben gekregen (WODC-
rapport 'Misdaadverslaggeving in Nederland', 1976). 
Deze en andere onderzoekuitkomsten waren aanleiding 
om de relaties tussen de berichtgeving over de misdaad 
door de massamedia en de publieke meningsvorming 
over dit onderwerp nog eens nader te exploreren. 

Onderzoekopzet 
Op het WODC deed zich de mogelijkheid voor enkele 
vragen'op te nemen in een landelijk survey-onderzoek 
dat voor andere doeleinden moest worden uitgevoerd. 
Het ging hierbij om een enquete onder een naar leeftijd, 
sexe en woonplaats goed gespreide steekproef van 
4.500 Nederlanders. De ongebruikelijk grote omvang 
van de steekproef hood de mogelijkheid analyseerbare 
gegevens te verzamelen over de gesprekken die de 
geenqueteerden recent hadden gevoerd. Teneinde een 
indruk te krijgen van de inhoud van de kranten die 
tijdens de enqueteperiode verschenen, werd een globale 

* Over lit andel-tuck werd gerapponeerd in de vorm van eon anikel in het Tijdschrift 
voor Criminologie (april 1978, p. 86-100). Er is echter goon afzonderlijk WODC-
rapport gepubliceerd. 
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inhoudsanalyse uitgevoerd op de 'desbetreffende edities 
van twee landelijke dagbladen. Op deze wijze kon 
worden nagegaan welk deel van het aanbod aan 
kranteberichten het vaakst aanleiding had gegeven tot 
een gesprek en welk deel minder vaak. 

Resultaten 
In de entluete 'werd niet alleen gevraagd naar de 
gesprekken over misdaad naar aanleiding van een 
kranteartikel maar ook naar de 'krantengesprekken' 
over andere onderwerpen. Omdat ook is vastgesteld 
over welke onderwerpen gedurende de twee 
enqueteweken door de kranten is geschreven, kan de 
inhoud van de krant worden vergeleken met de inhoud 
van de naar aanleiding van de krant gevoerde 
gesprekken. 
In de tabel hebben wij de desbetreffende gegevens naast 
elkaar gezet. 
Tevens hebben wij hierin het percentage vermeld van de 
ondervraagden dat te kennen gaf de kranteartikelen over 
de verschillende onderWerpen altijd of geregeld te lezen. 

•• 
De inhoud van de krant naar onderwerp, de inhoikt van de 
naar aanleiding van de krant gevoerde gesprekken naar 
onderwerp en het lezersbereik van de verschillende onderwerpen 
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Uit de tweede kolom van de tabel blijkt dat 
misdaadartikelen na de artikelen over politiek her meest 
besproken onderdeel van de krant zijn. 
Van de ondervraagden had 8,9% naar aanleiding van de 
krant over politiek gesproken en 5,8% over criminaliteit. 
Het aandeel van de misdaadartikelen in de redactionele 
kolommen is echter aanzienlijk geringer dan het aandeel 
van de artikelen over politiek, zoals uit de eerste kolom 
blijkt (resp. 6,9% en 21,3%). Bestudering van de tabel 
leert derhalve dat het gemiddelde misdaadartikel vaker 
aanleiding geefi tot een gesprek dan het gemiddelde 
artikel over politiek, sport, werkloosheid, kunst, 
verkeersongelukken of welk onderwerp ook. 

Aan de geenqueteerden is tevens gevraagd of zij de dag 
voorafgaande aan de enquete over elf met name 
genoemde onderwerpen van algemene aard een gesprek 
hadden gevoerd. Negentien procent (19,2%) van de 
ondervraagden gaf op over misdaad te he/Then 
gesproken. 
Het overgrote deel van de gesprekken bleek te zijn 
gegaan over een recent gepleegde misdaad (nl. 79%). 
Van degenen die over een actuele misdaad hadden 
gesproken, kon de overgrote meerderheid zich nog 
herinneren hoe zij hiervan op de hoogte waren 
gekomen: 66% noemde de krant als informatiebon, 13% 
een gesprekspartner en eveneens 13% de radio of 
televisie. De krant blijkt dus de gespreksstof te leveren 
voor tenminste tweederde deel van alle gesprekken die 
in Nederland over recent gepleegde misdrifven worden 
gevoerd. 
De meest opvallende nevenuitkomst betrof de aandacht 
voor de levensmisdrijven. De levensmisdrijven maken 
minder dan den procent uit van de ter kennis an de 
politie gekomen criminaliteit. Van de misdaadartikelen 
in de krant handelde 27% over gevallen van moord of 
doodslag. Van de gesprekken over criminaliteit die op 
basis van kranteartikelen waren gevoerd handelde 52% 
hierover. 

Discussie 
Uit het onderzoekresultaat blijkt dat per dag een op elk 
tien Nederlanders een gesprek voert over een 
verschijnsel waarvan per jaar slechts een op elk 
honderdduizend Nederlanders het slachtoffer wordt, nl. 
een (poging tot) doodslag of moord (in 1977 130 
veroordelingen). Het gegeven dat het overgrote deel van 
deze gesprekken wordt gevoerd op basis van 
kranteartikelen, doet vermoeden dat er niet op zo'n 
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grote schaal over moorden e.d. zou worden gesproken, 
wanneer de kranten hier minder over schreven. Het 
onderzoek leverde een aanwijzing op dat dit vermoeden 
juist is: de geenqueteerden die zeiden nooit een krant te 
lezen, hadden statistisch significant minder vaak over 
misdaad gesproken en waren hiervoor ook minder 
bevreesd. 
Inmiddels is de vraag aan de orde waarom juist de 
artikelen over moorden door zulke grote delen van de 
bevolking worden gelezen en besproken. 
Sensatiebelustheid lijkt niet de enige verklaring te zijn. 
Het valt op dat de misdaadartikelen het meest intens 
worden gelezen door de bevolkingsgroepen die aan de 
meer gecompliceerde, 'moeilijke' artikelen over 
economie en politiek vaak niet toekomen, te weten 
vrouwen, ouden van dagen en mensen met weinig 
opleiding. Wanneer leden van deze bevolkingsgroepen 
over 'het nieuws' willen praten, zijn zij kennelijk vaak 
aangewezen op simpele nieuwsfeiten zoals moorden en 
verkeersongelukken. Deze uitkomsten maken nog eens 
duidelijk hoe belangrijk de opdracht aan de journalist is 
om het meer ingewikkelde, politieke en economische 
nieuws toegankelijk te maken voor bevolkingsgroepen 
die in een achterstandsituatie verkeren. Het lezen en 
bepraten van moordverhalen door vrouwen, ouden van 
dagen en ongeschoolden zal immers in de regel 
allerminst een bijdrage betekenen aan hun emancipatie. 
Men kan zich in tegendeel afvragen of de lectuur van 
angstaanjagende politieberichten over moorden en 
dergelijke op sommige vrouwelijke en bejaarde lezers 
niet een uitgesproken negatieve invloed heeft. Het zou 
wenselijk zijn dat hierover in de wereld van de 
dagbladpers een open discussie op gang kwam. 
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4 Mededelingen 
4.1 De verspreiding van onderzoekrapporten van het WODC 

Sinds mei 1978 zijn de onderzoekrapporten van het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum 
ondergebracht in de reeks 'Onderzoek en beleid', 
uitgegeven door de Staatsuitgeverij. 
De rapporten worden door middel van een persbericht 
van het Strafbureau Voorlichting van het Ministerie van 

' Justitie in de publiciteit gebracht. Teneinde een zo groot 
mogelijke groep belanghebbenden direct te informeren 
over de onderzoeksresultaten van het WODC, 
verspreidt het WODC tegelijkertijd een beperkte oplage 
gratis onder functionarissen, werkgroepen en 
instellingen binnen en buiten het Ministerie van Justitie. 
De gratis verspreiding geschiedt volgens een 
verzendlijst die, afhankelijk van het onderwerp van het 
rapport, van samenstelling kan wisselen. Vaste 
gegadigden zijn bijv. — naast de betrokken 
beleidsafdelingen van Justitie — het Openbaar Ministerie, 
de Vaste Kamercommissies van Justitie in de Staten-
Generaal en de Universiteiten. 
Voor overige belangstellenden bestaat daamaast de 
mogelijkheid de rapporten te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verzendboekhandel, 
tel. 070 - 624 551. 

4.2 Adres van het WODC per 1 januari 1979 

Bezoekadres 
Schedeldoekshaven 200 
's-Gravenhage 

Postadres 
Postbus. 20301 
2500 EH . 's-GRAVENHAGE 

Telefoon 
070 - 707911 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

