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Voorwoor 

Door de sn'elle technologische ontwikkelingen 
op het terr in van de informatieverwerking is 
de laatste t .  en jaar ook in ons land de discussie 
rond de be cherming van de privacy op gang 
gekomen. an  de problematiek rond de 
privacybes herming is deze aflevering van 
Justitiële Verkenningen geheel gewijd. Daarbij 
zal de nadruk vallen op de bescherming van 
persoonsgegevens binnen het justitiële 
apparaat. 
De inleidin van mr. M.R. Duintjer-Kleijn gaat 
na een glo ale schets van de problemen in op 
de aanbeve ingen die de Staatscommissie-
Koopmans heeft gedaan om deze materie 

3 	wettelijk t regelen. In aansluiting hierop 
wordt aan acht besteed aan een tweetal 
registraties op justitieel terrein: de registers 
van de just tiële documentatiedienst en de 

t politieregi ters. Tenslotte worden in het 
inleidend tikel initiatieven tot dossier-
beschermi g bezien, met name bij de reclasse-
ring en kin erbescherming. 
Na de inleáling is een samenvatting opgenomen 
van het ra port van de Staatscommissie-
Koopmans alsmede een verkorte weergave 
van een Duits artikel over de stand van de 
automatisering binnen het Duitse politie- en 
justitieapp raat. Drie, op het onderhavige 
terrein deskundige, Nederlandse auteurs gaan 
in hun bij ragen tenslotte gedetailleerd in op 
deelgebied n van de privacyproblematiek. 



Privacy en justitie 

door mr. M.R. Duintjer-Kleijn 

Inleiding 
Wat verstaan we onder privacy? Privacy is een 
moeilijk te omschrijven begrip, dat ten onrechte 
nogal eens beschouwd wordt als typisch te 
behoren bij onze tijd. Pennock (1971) wijst 
erop dat, hoewel de opvattingen over privacy 
cultuur- en tijdgebonden kunnen zijn, waar-
schijnlijk in elke gemeenschap sprake zal zijn 
van een zekere behoefte aan privacy. Privacy 
heeft te maken met individualisme, met de 
wens onbespied te zijn door anderen, al geven 
sommigen dit verlangen gedeeltelijk prijs ter 
wille van andere verlangens, bijvoorbeeld naar 
beroemdheid of macht. Velen hebben gepro- 

4 	beerd het privacy-begrip in een definitie vast 
te leggen. Zo denkt Van Braam (1977) bij 
privacy aan de ongeschonden lichamelijke, 
geestelijke en relationele intimiteit en 
identiteit. Privacy geeft zijns inziens uitdruk-
king aan de menselijke behoefte afgeschermd 
te zijn van een te ver gaande opdringerigheid 
van de maatschappelijke omgeving. 
Onder de vele definities die in de loop der 
jaren zijn geformuleerd, is de veelvuldig aange-
haalde definitie van Samuel D. Warren en 
Lewis D. Brandeis in de Harvard Law Review 
van 15 december 1890, `the right to be let 
alone' de meest besprokene. Hoewel deze 
omschrijving in onze huidige maatschappij 
wat simplistisch aandoet, is zij voor de 
Amerikaanse rechtsontwikkeling van eminente 
betekenis geweest, omdat zij het begin 
betekende van de erkenning en de herkenning 
van een zelfstandig recht op privacy, eerst in 
de literatuur en in een later stadium ook door 
de Amerikaanse rechter en wetgever. Aan het 
eind van de jaren vijftig begon, samenhangend 
met de steeds voortschrijdende informatie-
technologie, in de Amerikaanse literatuur 
belangstelling te ontstaan voor nieuwe vormen 
van privacy-inbreuken. Het is Westin (1967) 
geweest die het recht op privacy een nieuwe 
dimensie heeft gegeven door zijn op de zoge- 



naamde itrmationele privacy toegespitste' 
definitie: ithe claim of individuals, groups or 
institutions to determine for themSelves when, 

i how and to what extent information about 
them is con' tmunicated to others'. De publi-
katies van Westin hebben evenals de daaraan 
voorafgaande hearings van een Congres-
commissie I over 'the computer and invasion 
of privacy l (1966), grote invloed gehad op de 
ontwikkelingen in Amerika, maar ook op die 
in andere landen, waaronder Nederland. 
Een speciaal op de zogenaamde informationele 

i 
privacy gerichte 'privacy-act' kwam in de 
U.S.A. pas' in 1974 tot stand (1 januari 1975 
van kracht . Deze wetgeving is echter uitslui-
tend van t epassing op de gegevensbanken 
(-± 6700) t n dienste van de federale overheid 
(De Boer 977). 
Een bij de wet ingestelde commissie heeft 
sindsdien e mogelijkheid onderzocht om de 
reikwijdte van de bestaande wetgeving uit te 

5 

	

	breiden en daaromtrent een groot aantal 
gedetailleerde voorstellen gedaan (Privacy 
Protection Study Commission, Personal 
Privacy in an information Society, Washington 
DC 1977)] In de Verenigde Staten geeft men 
overigens Le voorkeur aan wetgeving per deel-
gebied boven een zogenaamde omnibus-
benaderi4 
In 1973 en 1974 aanvaardde het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa een tweetal I resoluties, welke door de nationale overheden 
in te vullen richtlijnen geven teneinde privacy-
aantasting 'Floor informatieverwerking in de 
particuliere- en overheidssector tegen te gaan. 
Deze resolyI ties bouwen ten dele voort op 
art. 8 van het Europees verdrag dat een meer 
algemeen r cht op privacy als grondrecht 
formuleert 
De eerste elfstandig op de informationele 
privacy gerlichte wetgeving in Europa 
(Hondius 11975) was de wetgeving van de 
deelstaat Hessen in Duitsland, de Hessische 
Datenschutzgesetz van 1970, die, hoewel nog 
van beperkte aard, een belangrijke stimulans 
is geweest voor wetgevingsinitiatieven in 
Europa, maar vooral in de Bondsrepubliek 
zelf, waar p 1 juli 1977 de Bundesdatenschutz-
gesetz in w rking is getreden. 
Zweden kr eg reeds in 1973 een Data act. 



In Frankrijk is in het begin van dit jaar een 
privacy-wet tot standgekomen (Lois no. 78-17 
du 6 janvier 1978 relative â l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés). 
De verwachting is dat in Engeland de privacy-
wetgeving nog enige tijd op zich zal laten 
wachten, ondanks twee in 1976 uitgebrachte 
white papers 'Computers: safeguards for 
Privacy' (Overkleeft — Verburg 1977). 
De ontwikkeling van de Nederlandse rechts-
bescherming van het privéleven, is volgens 
De Graaf (1977) in drie fasen onder te verdelen. 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog was er geen 
sprake van een poging tot theorievorming en 
de bescherming van het privéleven bestond 
uitsluitend uit een aantal geheel los van elkaar 
staande bepalingen betreffende huisvrede, brief-
geheim, bescherming van het portret e.d. In de 
periode na de Tweede Wereldoorlog tot 
-± 1965, bleef de belangstelling voor de algemene 
bescherming van het privéleven marginaal, 

6 	ondanks de internationale vastlegging van de 
bescherming van dit rechtsgoed in de verklaring 
van de Rechten van de Mens (1948) en het 
daaruit voortvloeiende art. 8 van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (Europese 
Conventie 1950). 
Tussen 1965 en 1968 verschenen een tweetal 
publikaties (De Brauw 1965 en Aubel 1968) 
welke een impuls gaven aan de belangstelling 
voor de bescherming van het privéleven en de 
aanzet gaven tot het totstandkomen van 
wettelijke bepalingen met betrekking tot het 
afluisteren van telefoongesprekken en het 
heimelijk fotograferen (1971). 
Inmiddels was de periode aangebroken, waarin, 
mede onder invloed van Westin, de politieke en 
wetenschappelijke discussie op gang was 
gekomen over de gevaren van massale persoons-
registraties, mogelijk gemaakt door het toe-
nemend gebruik van computers en de wenselijk-
heid van een op de informationele privacy 
gerichte wetgeving. 
Afgezien van de mogelijkheid om in uitzon-
deringsgevallen de algemene rechtsregel van 
art. 1401 BW te hanteren bestaat in Nederland 
nog geen algemene wettelijke regeling welke 
bescherming biedt tegen deze vorm van inbreuk 
op het privéleven. Wel van belang is de geheim- 



houdingsplicht welke sommige beroepsgroepen 
hebben te 'respecteren. Ook bestaan op enkele 
specifieke terreinen regels, zoals de hieronder 
te behandáen Wet op de Justitiële Documen-
tatie en de verklaring omtrent het gedrag, ten 
aanzien van de strafregisters. 
Het adviseren omtrent de wenselijkheid van 
algemene lieschermende maatregelen werd in 
1972 opge 
onder voc)] 
mans. Dez 

iragen aan een staatscommissie 
zitterschap van prof. mr . T. Koop-
staatscommissie bracht in 1974 

een interinirapport uit en in 1976 een eind-
I " rapport, vergezeld van een voorontwerp van 

wet op de persoonsregistraties, met memorie 
i3  van toelichting. 

In het kad r van de grondwetsherziening werd 
het recht o eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer onder de vrijheidsrechten opgeno-
men (wetsontwerp 2 april 1976). 
Hieronder Zal na een globale behandeling van 
de problerrien waarom het gaat en de mogelijk- 

7 	heden dez met juridische maatregelen het 
hoofd te bieden, enige aandacht besteed 
worden aan de voorstellen van de Staatscom-
missie Koopmans en de vraag in hoeverre de 
overheid bij haar persoonsregistratiebeleid 
reeds rekening houdt met deze voorstellen. 

1 Daarna wordt vanuit de privacy-problematiek 
vrij uitvoerig ingegaan op een tweetal justitiële 
persoonsregistraties, te weten de registratie van 
de Justitiël le Documentatiedienst en de politie-
registers. T ienslotte komen de dossiers aan de 
orde, in het bijzonder de initiatieven tot 
dossierbescherming binnen het justitiële 
apparaat. 

Privacy-bedreiging en het juridische antwoord 
daarop 
De wetgever heeft in het verleden maatregelen 
getroffen oin de huiselijke intimiteit, zoals 
laatstelijk de intimiteit van het telefoongesprek, 
te beschermen vanuit het gezichtspunt dat 
voortdurendI e observatie de vrije ontplooiings-
kansen bedreigt. Nu kan men volgens Verkade 
(1972) stelten dat ook het — nu nog wettelijk 
vrijwel ong regelde — bekend zijn van meer of 
minder gegevens over een bepaald persoon bij 
anderen, gerlgen heeft voor zijn vrije ont-
plooiingskansen. Hoewel bij tal van instanties 
een aantal gegevens met betrekking tot ons 



inkomsten- en uitgavenpatroon, kerkelijke en 
politieke gezindheid, over gezondheid en 
opleiding zijn vastgelegd, wordt dit over het 
algemeen wel geaccepteerd, zolang met die 
gegevens redelijke belangen zijn gemoeid en het 
bij de bekendheid bij uitsluitend die instanties 
blijft. Deze belangen, die in de literatuur 
zelden worden ontkend (Tapper 1973) krijgen 
ook aandacht in het eindrapport van de 
Commissie Koopmans (blz. 22). Een bindende 
verplichting om de gegevens niet aan derden te 
verstrekken bestaat thans slechts in incidentele 
gevallen. Daarnaast worden door de ontwikke-
ling van de elektronica mogelijkheden gecreëerd 
om gegevens uit het ene registratiesysteem te 
koppelen met gegevens uit het andere registra-
tiesysteem. Zodoende zou men met behulp van 
computers meer of minder vergaande mense-
lijke profielen kunnen samenstellen. Juist dit 
koppelingsgevaar vraagt bijzondere aandacht, 
omdat het in extreme vorm de mogelijkheid 

8 	opent van een totale beheersing van het 
geregistreerde individu, door de veel — of zelfs 
alles — wetende beheerser van de elders ver-
kregen informatie (Overldeeft 1975). Meer in 
het algemeen gesproken bestaat de vrees dat de 
toenemende informatiesystemen (alleen de 
Nederlandse overheid had in 1972 al 104 
geautomatiseerde registraties van persoons-
gegevens), het leven van betrokkenen kunnen 
beïnvloeden, vooral wanneer het gevoelige 
gegevens, d.w.z. gegevens die directe binding 
hebben met het privéleven (De Graaf 1977, 
blz. 160), betreft. Gebrek aan inzicht in het 
doel en het gebruik van de registratie kunnen 
in een concreet geval deze angst voeden. 
Hoewel deze gevaren moeilijk 'hard' te maken 
zijn — ook de Commissie Koopmans heeft 
geen poging gedaan via empirisch onderzoek 
er achter te komen of de gevaren reëel zijn 
(Enschedé 1974) — bestaat er grote een-
stemmigheid over de wenselijkheid juridische 
maatregelen te treffen tot bescherming van de 
privacy. 
Indien we ervan uitgaan dat de bescherming 
van het privéleven, evenals bij de 'klassieke' 
onderdelen daarvan, in beginsel gebaseerd 
is op de beschikkingsmacht van het individu, 
zou de vastlegging van persoonsgegevens niet 
mogelijk moeten zijn, zonder toestemming 



van de betrokkene. Dit wordt over het 
algemeen áls niet realistisch verworpen. Het 
merendeel van de reeds tot stand gekomen 
wetgevingen en wetsvoorstellen op het terrein 
van de privacy, gaat er dan ook vanuit dat er 
andere methoden tot bescherming moeten zijn 
om de afh6kelijkheid van het individu van 

1 : geregistree de persoonsgegevens te verkleinen. 
De Graaf (1977) ziet hiertoe twee mogelijk-
heden. De eerste weg is er een van preventie. 
Door verz ameling, eling, registratie en gebruik van 
persoonsgágevens te beperken wordt de 
mogelijkhéid tot privacy-aantasting verkleind. 
Het aanleggen van beperkingen aan het ver- 
zamelen, iou kunnen betekenen dat een 
bepaald registratiesysteem zonder meer 
verboden Wordt. Deze gedachte krijgt in de 
literatuur weinig aandacht, waarschijnlijk 
wegens de ieersende overtuiging dat er een 
grote vrijh id bestaat om gegevens die men 
denkt nodig te hebben, te registreren en te 

9 	gebruiken. De Graaf (1977) meent echter dat 
deze vrijhe[id niet meer zo vanzelfsprekend is 
sinds het b lesef ontstaan is dat zij een bedrei-
ging kan opleveren voor de privacy, al geeft 
hij toe dat de huidige staat van kennis en 
inzicht in de werking van zowel overheid als 

t particulier persoonsregistraties onvoldoende 
is om ande e dan zeer algemene uitspraken 
te doen ov r de criteria die bij een dergelijke 
beslissing ehanteerd moeten worden. 
Een minder vèrgaande mogelijkheid dan een 

1 verbod van een persoonsregistratie in haar 
geheel, om de nadelen van persoonsregistratie-
systemen te ondervangen, is die van beperkingen 
aan de inl4ud en het gebruik door de hantering 

,21  van wettel We voorschriften. Van groot belang 
daarbij is e beperking dat geen gegevens 
worden ge egistreerd die niet onmisbaar zijn 
voor de do, lstelling van de registratie en de 
keerzijde: plat de geregistreerde gegevens niet 
gebruikt wórden voor andere doeleinden dan 
waarvoor goedkeuring of vergunning werd 
verleend. Deze beperkingen hebben alleen 
effect wanpeer de naleving van de daarop 
gerichte voorschriften gewaarborgd is. Daarvoor 
is controle en beveiliging nodig. Voor de 
controle o het gebruik zal men moeten weten 
welke gege i  ens door een bepaald registratie-
systeem zijn verstrekt en aan wi (protocol- 



plicht). Naast de mogelijkheden om aan inhoud 
en gebruik beperkingen te stellen, is er nog een 
tweede weg om de nadelen van de bestaande 
registratiesystemen te verkleinen, nl. door te 
zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn 
van de op hen betrekking hebbende gegevens 
en het gebruik daarvan. De verhoogde vergro-
ting van de greep van het individu op zijn 
persoonsgegevens, is te concretiseren in het 
inzage- en correctierecht. 

Voorstellen Commissie Koopmans 
Aangezien op blz. 38 tot en met blz. 47 een 
vrij uitvoerige samenvatting van het eind-
rapport van de Commissie Koopmans is 
opgenomen, zullen hieronder slechts enkele 
hoofdbeginselen ter sprake komen. 
De kernpunten van de voorstellen zijn de 
volgende: 
1. De ondoorzichtigheid van de databanken 
doorbreken; dus geen geheime databanken. 
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	2. De bescherming van de rechtspositie van 
de geregistreerde. 
3. Een zeker (staats)toezicht. 
Uitgangspunt is dat alle databanken moeten 
worden aangemeld bij een openbaar register, 
dat berust bij een nieuw in te stellen controle-
instantie, de Registratiekamer. Aan het functio-
neren van de databanken worden een aantal 
voorwaarden gesteld, die in gewicht toenemen 
met de zwaarte van de categorie waarin de 
persoonsregistratie thuishoort. Hiertoe maakt 
men onderscheid in meldingsplichtige, regie- 
mentsplichtige en vergunningsplichtige 
databanken. De laatste categorie zijn data-
banken die gevoelige gegevens verwerken of 
die persoonsgegevens aan derden mogen ver-
strekken. Gevoelige gegevens zijn volgens het 
conceptvoorstel gegevens met betrekking tot 
godsdienst of levensovertuiging, ras of huids-
kleur, politieke overtuiging, strafrechtelijk 
verleden, alsmede medische of psychologische 
persoonsgegevens. 
Speciaal gericht op de bescherming van de 
geregistreerde is de uitgewerkte regeling ten 
aanzien van kennisgeving aan de betrokkene 
van opname in het registratiesysteem alsmede 
het inzage- en correctierecht. De houder van 
een vergunningsplichtig registratiesysteem 
heeft bovendien de plicht bij te houden welke 



gegevens hij verstrekt en aan wie (protocol-
plicht). bie uitvoering en het toezicht op de 
naleving van de voorgestelde regeling zal 
berusten bij de Registratiekamer. Tenslotte 
voorzien le voorstellen in een regeling omtrent 
schadeveilgoeding en strafbepalingen. 
Belangrijk is dat de regeling die in de eerste 
plaats besitemd is voor geautomatiseerde 
bestanden, ook van toepassing verklaard kan 
worden op niet-geautomatiseerde bestanden, 
die daarrnee gelijk worden gesteld. Voor 
bepaalde iet-geautomatiseerde verzamelingen 
van perso nsgegevens, zoals persoonsdossiers, 
voorziet e regeling in een afzonderlijk regiem, 
voor het eval de bereidheid om zelf voor- 
zieningen te treffen te wensen overlaat. 
De voormstelde regeling is in beginsel ook op 
overheidsregistraties van toepassing, zij het dat 
wel enige bijzondere voorzieningen worden 
uitgewerkit. Zo wordt voor het criterium van 
de verstrekking van gegevens aan derden mede 

1 11 	belang gehecht aan de vraag of de taak van de 
1 

ontvangende instantie in nauw verband staat 
met de doelstelling van het registratiesysteem. 
Aan bepaalde onderwerpen, zoals statistiek, 
wetenscl+, politie, medische sector en dossier-
vorming, wijdt de Staatscommissie bijzondere 
beschouwingen waarvan in het kader van dit 
inleidend artikel vooral de politie en de dossier-
vorming van belang zijn. 

Enkele kritische kanttekeningen bij de voor-
stellen van de Commissie Koopmans 
Een eerst algemene opmerking ten aanzien 
van het rapport heeft betrekking op de door 
verschillende commentatoren geuite kritiek 
(o.a. Van Braam 1977) dat de Staatscommissie 
zich te weinig fundamenteel heeft verdiept in 
de privacy-problematiek en een afkeer heeft 
van grondregelen. Daarmee zou samenhangen 
het feit dat het eindrapport de fase vooraf- 
gaande aan de registratie, nl. het verzamelen van 
gegevens, uiten beschouwing heeft gelaten, 
hoewel de Resolutie 29 van de Raad van Europa 
beginsel 2 (1974) wel spreekt over die fase, door 
te bepalen dat de verzamelde informatie op een 
wettige en eerlijke manier moet zijn verzameld. 
Een tweede opmerking van algemene aard komt 
van Enschclé (1974) die het betreurt dat de 

1  
Staatscommissie — mede door de formulering 



van de taakomschrijving — zich beperkt heeft 
tot het privacy-aspect en niet is ingegaan op 
andere, nog ernstiger gevaren van geautomati-
seerde registratie-systemen. Zo is daar het 
vooral door Overkleeft (1975) gesignaleerde 
probleem van de verstoring van het machts-
evenwicht, waarbij het gaat om de relatie 
tussen registreerders die over een hoeveelheid 
informatie beschikken en degenen die daar-
over niet beschikken, bijv. de relatie tussen 
gezagsbekleders en parlement. 
Een bezwaar tegen de voorstellen in concreto 
betreft o.a. de aangebrachte differentiatie in 
rechtsbescherming. Zo onttrekt het concept-
wetsontwerp gegevens als bijv. naam, adres, 
beroep, geboortedatum, telefoonnummer en 
administratienummer in pure vorm, onder 
bepaalde omstandigheden aan de wettelijke 
regeling. Kuitenbrouwer (1977) acht dit 
onjuist omdat zijns inziens ook bij de meest 
triviale gegevens, mits geplaatst in een bepaalde 
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	context, de privacyproblematiek in het 
geding kan zijn. Mede vanuit dit gezichtspunt 
kritiseert deze schrijver de driedeling in 
meldingsplichtige, reglementsplichtige en 
vergunningsplichtige systemen. 
De Commissie Koopmans heeft zich bij deze 
differentiatie onder meer laten beïnvloeden 
door de problemen die men in Zweden na de 
inwerkingtreding van de privacy-wetgeving 
had met het daarin neergelegde alle categorieën 
omvattende vergunningenstelsel. Deze aanloop-
moeilijkheden schijnen daar in de sfeer van de 
uitvoering opgelost te zijn door het instellen 
van een vereenvoudigde vergunningenprocedure 
voor registraties die geen of weinig privacy-
problemen opleveren. Volgens de Staatscom- 
missie zou in de Nederlandse situatie de 
wetgever zelf een oplossing moeten bieden. 
Simitis, de veelvuldig naar buiten optredende 
Datenschutzbeauftragter van de deelstaat 
Hessen heeft erop gewezen dat differentiatie 
gericht moet zijn op verbetering van de 
privacy-bescherming, en niét op de verslech-
tering. Zo kent de Franse wet een verbod om 
zonder toestemming van de betrokkene 
informatie op te slaan die rechtstreeks of 
indirect betrekking heeft op ras, op politieke, 
filosofische of godsdienstige overtuiging of op 
vakbondslidmaatschap. De Zweedse Data Act 



(1973) eist een 'buitengewone reden' voor het 
opzetten an databanken met bv. criminele 
gegevens. 
Kritiek is èr ook op de voorstellen om binnen 
de grenzeiii van de wettelijke regeling veel 
ruimte te laten voor initiatieven tot zelf-
regulering Weliswaar stelt men aan de minder 
gereguleeride databanken de voorwaarde dat 
ze een berekkelijk intern karakter hebben en 
dus geen gegevens aan derden mogen verstrek-
ken, doch hierop bestaat ten aanzien van 
meldingsplichtige systemen een uitzondering 
voor 'normaal gebruik', hetgeen o.a. volgens 
De Graaf (1977)de belangrijkste hoofdregel 
opzij zet. Bij de meldingsplichtige én regie-
mentsplichtige systemen wordt deze regel 
bovendien buiten werking gesteld door de 

i 'toestemming' van de geregistreerde. Men kan 
echter de vraag stellen of er wel altijd sprake 
is van toe temming dan wel van 'het niet 
kunnen wieerstaan van de druk'. 

13 	Het verbod persoonsgegevens buiten het 
; aangegev n doel te verschaffen, lijdt bij alle 

drie cate orieën uitzondering, wanneer erom 
Al  

gevraagd ordt 'ingevolge wettelijk voorschrift 
dan wel door een opsporingsambtenaar indien 
deze mededeelt de gegevens nodig te hebben 
voor de osporing van een strafbaar feit'. 
Onder w ttelijk voorschrift dient hier niet 
alleen eei wet in formele zin verstaan te 
worden, i war ook een wet in materiële zin, 
zoals een A.M.v.B. Vooral dit laatste is volgens 
De Graaf voor een bevredigende rechtsbescher-
ming onaanvaardbaar. Ook Kuitenbrouwer 
(1977) Meent dat hiermede de mogelijkheden 
voor de oi verheid om zich met het privéleven 

I te bemoieen, vergroot worden en wijst in dit 
verband óp de consequenties van bv. het K.B. 
van 5-8-1972 Stb. 437 — wet in materiële 
zin — over de inlichtingendiensten. 
Binnen dIeze korte bespreking van de belang-

t. rijkste kliniek op de voorstellen van de 
Commissie Koopmans hoort nog een enkele 1 opmerking over het toezichthoudende 
orgaan, de Registratiekamer. 
Betreurd wordt dat deze, in tegenstelling tot 
bv. de Zweedse Datainspektionen, een te 
afwachténde rol is toebedeeld en geen zelf-
standigelregelgevende bevoegdheden zal 
krijgen (Kuitenbrouwer, 1977). 



De Staatscommissie wijst een geheel onaf- 
hankelijke Registratiekamer af, met een 
beroep op de ministeriële verantwoordelijkheid, 
doch deze zou o.a. volgens Overkleeft (1975) 
in toenemende mate worden uitgehold door de 
verzelfstandiging van het ambtenarenapparaat. 
Een rechtstreekse verantwoordelijkheid jegens 
het parlement wijst de commissie af, als niet te 
realiseren in ons staatsbestel (blz. 53 eind-
rapport). 

De overheid 
Hierboven werd reeds aangeduid dat de voor- 
stellen van de Commissie Koopmans in 
beginsel ook op overheidsregistraties van 
toepassing zijn, zij het dat het ontwerp wel 
enige bijzondere voorzieningen bevat. Begin 
1975 gelastte de Regering, vooruitlopend op 
het eindrapport van de Commissie, voor de 
geautomatiseerde persoonsregistraties van de 
Rijksoverheid reglementen op te stellen. Voor 
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	hetgeen in die reglementen diende te staan gaf 
de Ministerraad zogenaamde Aanwijzingen 
voor geautomatiseerde registraties met persoons-
gegevens bij de Rijksoverheid, gepubliceerd in 
de Staatscourant van 12 maart 1975. De Aan-
wijzingen, die een voorlopig karakter hebben, 
beogen aan te sluiten bij de opvattingen van 
de Commissie Koopmans, hoewel Hunfeld 
(1976) meent dat de Aanwijzingen op enkele 
punten wezenlijk afwijken van de ideeën van 
de Commissie. De reglementen, waarvan er op 
15 mei 1978 52 waren verschenen, liggen op 
drie plaatsen ter inzage: bij de dienst die 
verantwoordelijk is voor de registratie, bij de 
voorlichtingsdienst van het betreffende departe-
ment en in de Centrale Bibliotheek van het 
Ministerie van Justitie. 
De vraag of de reeds vervaardigde reglementen 
aan de Aanwijzingen van de regering voldoen, 
is onderzocht door Holvast (1977) die daartoe 
.35 reglementen heeft bekeken die op 1 januari 
1977 ter inzage waren gelegd. De schrijver 
komt tot de conclusie dat alle reglementen in 
grote lijnen aan de in de Aanwijzingen gestelde 
eisen voldoen. Van de mogelijkheid een 
instantie te benoemen die toezicht uitoefent 
op de werking van de registratie, had echter 
slechts één registratie gebruik gemaakt. 
Van vijf tussen 1 januari 1977 en 1 september 



1977 toegevoegde reglementen, bleken twee 
een onduidelijk omschreven doelstelling te 
bevatten, zodat het nut van de registratie 
moeilijk e beoordelen viel. Een derde regle-
ment, te weten het reglement van de Herken- 
ningsdienst van de Gemeentepolitie te 
Amsterdám van 2 april 1977, wordt in zijn 
geheel vaág en onduidelijk geacht. De schrijver 
acht het áan te bevelen ten behoeve van nog 
op te stellen reglementen naast de Aanwij-
zingen, eën standaardmodel van een regeling 
op te stellen, teneinde meer uniformiteit te 
waarborg n. 
Bij de re ementen die tot nu toe zijn totstand-
gekomen zijn er ook een aantal op justitieel 
terrein. 
Onderstaand overzicht geeft hiervan een indruk. 

Kinderbescherming 
1. Besluit automatisering financiële pupillen-
administratie d.d. 13 februari 1975. 

15 	2. Regel:ng bescherming persoonlijke levens- 
sfeer autbmatisering alimentatie-administratie 
Raden voor de Kinderbescherming d.d. 
30 november 1977. 

Politie 
1. Regeling bescherming persoonlijke levens-
sfeer ges gnaleerden registratie Schiphol, 
d.d. 22 j ni 1976. 
2. Reglement geautomatiseerde registratie 
Herkennlngsdienst Gemeentepolitie Amsterdam 
(Justitie 
1977. 
3. Regel 
sfeer reg 
(Central( 
d.d. 2 augustus 1977. 

1 
Het strafrechtelijk gebeuren 
1. Regeling bescherming persoonlijke levens-
sfeer meldingssysteem vonnissen- en gedetineer-
denadm .nistratie d.d. 21 januari 1976. 
2. Rege ing bescherming persoonlijke levens-
sfeer vo rlopig informatiesysteem lopende 
vonnissen en arresten: principale vrijheidsstraf 
d.d. 24 jánuari 1976. 

Automat isering binnen Justitie 
De op dli t moment verschenen reglementen 
geven een aanwijzing dat ook bij Justitie de 

en Binnenlandse Zaken) d.d. 2 mei 

ng bescherming persoonlijke levens-
stratiesysteem gesignaleerde personen 
Recherche Informatiedienst) 



automatisering voortschrijdt. Naast de 
registratiesystemen met persoonsgegevens zijn 
er ook geautomatiseerde systemen die niet 
of niet direct de persoonlijke levenssfeer 
betreffen zoals bij de politie, de reeds in een 
aantal steden ingevoerde geautomatiseerde 
meldkamer en de automatische verwerking 
van gegevens ten behoeve van de surveillance-
planning (Algemeen politieblad, 1976). Boven-
dien functioneert naast het hierboven genoem-
de registratiesysteem 'Gesignaleerde personen' 
van de C.R.I., een geautomatiseerd systeem 
met betrekking tot ontvreemde auto's en 
bromfietsen, terwijl de automatisering van 
een goederenregister wordt voorbereid. Door-
dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer te 
Veendam sinds enige tijd is aangesloten op 
het systeem, kan door middel van het kenteken 
de eigenaar van een auto snel worden achter-
haald (Rensen 1978). De gegevensbestanden 
worden centraal opgeslagen, of wel bij het 

16 	Rijkscomputercentrum te Apeldoorn, maar 
vooral bij het Computercentrum Limburg 
te Heerlen. 
De verdere automatisering van de verschillende 
fasen van het strafproces is in voorbereiding. 
Dat door Justitie en door de overheid in het 
algemeen de laatste jaren in toenemende mate 
wordt geautomatiseerd, nog voordat een 
definitieve wetgeving ter bescherming van 
de privacy tot stand is gekomen, wordt van 
verschillende zijden bekritiseerd en een mis-
kenning genoemd van de stelregel Datenschutz 
vor Datenfluss' (Kuitenbrouwer, 1974). 
Was er omstreeks 1971 veel onbehagen over 
automatiseringsprojecten bij de Kinderbescher-
ming (K.uitenbrouwer, 1971), de laatste jaren 
richt de aandacht zich vooral op de zich snel 
uitbreidende automatisering bij de politie, 
die zich volgens de kritici teveel aan openbare 
controle zou onttrekken (Politie en Privacy, 
1976, blz. 40). 
Ook in andere landen is in dit opzicht een 
zekere verontrusting te constateren, zoals in 
Engeland, waar de Police National Computer 
in Hendon, de grootste op dit gebied in 
Europa, -± 3.8 miljoen namen bevat, met een 
eindcapaciteit van 5 miljoen wetsovertreders 
(Tendier 1977). In Amerika heeft men een 
project van de F.B.I. tot oprichting van een 



enorm státen-omvattend opsporingsnet niet 
voltooid Li.a. wegens het ontbreken van rele-
vante weigeving in de diverse staten (French 
1976). Hbever men in Duitsland is met de 

1 
automatisering binnen Politie en Justitie, 
valt te leen in een samenvatting van een 
artikel oVer dat onderwerp van dr. H. Herold, 
President van het Krirninalamt te Wiesbaden, 
dat op bi dzijde 48 t/m 55 van dit nummer 
is opgenomen. Het hierin besproken auto-
matiseringsproject is reeds in de Nederlandse 
pers bekrlitiseerd (Volkskrant, 13-5-1978). 
Bij de nadruk die valt op de geautomatiseerde 
registraties dient niet vergeten te worden dat 
een groo deel van de verzamelde persoons-
gegevens berusten in conventionele dossiers 
en kaartenbakken. Deze hebben in tegen-
stelling t t de computerbestanden, het nadeel 
voor ied reen leesbaar te zijn terwijl zij ook 
minder g makkelijk te beveiligen zijn tegen 
brand, in raak etc. Bij onderzoek is boven- 

17 	dien gebl ieken dat in conventionele dossiers 
Meer fou lMn zitten dan in computerbestanden 
(Tapper 1973). Een ander nadeel is dat met 
name do 1 ,/  siers, al of niet in gekopieerde vorm, 
vaak een enorm verspreidingsgebied hebben. 
Tenslott is ten aanzien van het gebruik van 
dossiers inder gemakkelijk vast te leggen, 
wie wat, aarom en onder welke omstandig-
heden m g doen. Deze nadelen zijn door een 
geautom tiseerde procedure goeddeels te 
ondervangen. De maatregelen die daarvoOr 
noodzakel  lijk zijn worden op blz. 56 e.v. bespro-
ken dooril  prof. drs. B.K. Brussaard, deskundige 
op het gëbied van de overheidsautomatisering. 

registers 
deel zijn 
belangst ,  
verzamel 
welke bi 

Enige ve zamelingen van persoonsgegevens 
binnen J stitie 
Teneind de problematiek enigszins te 
concreti eren zal hieronder worden ingegaan 
op twee registraties van justitiële persoons-
gegevens' die reeds jarenlang ter discussie 

11 staan en waaraan ook de Commissie Koopmans 
enige aa; dacht heeft besteed; de registers van 
de Justitiële Documentatie en de Politie- 

waarvan alleen de laatsten voor een 
geautomatiseerd. Daarnaast zal 
;Hing gevraagd worden voor dossier-
ingen, met name voor de initiatieven 
men het justitiële apparaat op gang 



komen om, mede op instigatie van de 
Commissie Koopmans, privacy-beschermende 
maatregelen te nemen. 

De Justitiële Documentatie 
Bij registratie van justitiële antecedenten is 
de bescherming van de persoonlijke levens- 
sfeer in het bijzonder in het geding. De 
Commissie Koopmans heeft dan ook gegevens 
over iemands strafrechtelijk verleden uit-
drukkelijk als 'gevoelig' gekenmerkt. 
Nu bestaat voor de registratie en het gebruik 
van zulke persoonsgegevens reeds een 
afzonderlijke wet, te weten de Wet op de 
Justitiële Documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag van 15 augustus 1955 
(Stb. 395). Deze wet is voortgekomen uit 
de behoefte aan vergroting van de betrouw-
baarheid van de informatie over het criminele 
verleden, maar ook uit de wens het vertrouwe-
lijk karakter van justitiële antecedenten te 

18 	beschermen teneinde de kansen van ex-delin- 
quenten om een werkkring te vinden te 
verbeteren. 
De gegevens van de Justitiële Documentatie 
zijn opgeslagen in de kaartsystemen van de 
Justitiële Documentatiedienst. Deze heeft 
20 afdelingen. Bij de griffie van ieder van de 
19 arrondissementen bevindt zich zo'n 
afdeling. De justitiële gegevens worden 
geregistreerd bij de afdeling die zich bevindt 
bij de rechtbank binnen wiens rechtsgebied 
de plaats van geboorte van de betrokkene 
is gelegen. Daarnaast is er nog een afdeling 
bij het Ministerie van Justitie, waar de 
justitiële gegevens worden geregistreerd van 
personen wier geboorteplaats buiten Nederland 
is gelegen, alsmede van corporaties. De 
Justitiële Documentatie bestaat uit twee 
registers, het Strafregister en het Algemeen 
Documentatieregister. Het Strafregister is de 
inlichtingenbron naar de maatschappij toe en 
heeft een beperkte inhoud, in die zin dat het 
alle veroordelingen bevat wegens misdrijf en 
de veroordelingen wegens overtreding mits 
deze tot een vrijheidsstraf hebben geleid. 
Vanuit de optiek van rehabilitatie worden de 
strafbladen van hen die veroordeeld zijn tot 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, grofweg 
na 8 jaar verwijderd en alle andere na 4 jaar. 



Aan het Strafregister ligt een belangenafweging 
ten grondslag, enerzijds de bescherming van de 
privacy vin de geregistreerde, doordat derden, 
waaronder particuliere informatiebureaus 
geen toegang hebben tot de informatie, ander-
zijds de erkenning van de rechten van de 
maatschappij op informatie over iemands 
strafrechtelijk verleden, met name bij sollici-
taties. Déze informatie geschiedt door middel 
van een verklaring omtrent het gedrag (of de 
weigering deze af te geven), te verstrekken door 
de burgeineester van de gemeente waarin de 
betrokkene in het bevolkingsregister is opge- 
nomen en wordt aangevraagd door de 
betrokkene zelf. Het is een verklaring in 
negatievé zin, hetgeen inhoudt dat de burge-
meester Verklaart dat hem niet gebleken is van 
bezwaren tegen een bepaald persoon, gelet op 
het doel Waarvoor de afgifte is gevraagd. Zo 
hoeft bv. een veroordeling ex. art. 36 Wegen-
verkeerswet geen bezwaar te zijn voor een 

19 baan als assier. Vermeldenswaard is dat in 
heel veel landen in vergelijkbare verklaringen 
wel vero rdelingen worden genoemd. 
Een zeer omstreden bepaling is, dat de burge-
meester voor de verklaring omtrent het gedrag, 
66k acht mag slaan op de registers van de 
politie e andere schriftelijke bescheiden. In-
dien er e hter geen strafblad is mag hij niet 
verder d n vier jaar in die registers en beschei-
den ter4gaan. Bij weigering van de burge-
meester een verklaring af te geven, kan de 
betrokkene een klaagschrift indienen bij de 
rechtbank. Wordt de klacht gegrond ver-
klaard, dan dient de burgemeester alsnog een 
verklaring af te geven. 
Het twedde register, het Algemeen Documen-
tatieregister, is bestemd voor intern gebruik, 
zoals vo r de Minister van Justitie, Rechterlijke 
Macht, openbaar Ministerie, personen en 
instellingen die op het gebied van de kinder-
bescher ing, reclassering of psychopatenzorg 
werkzaam zijn. De politie heeft in beginsel 

1 
geen toegang tot het register, al is wel mogelijk 
dat aan een politiefunctionaris in zijn functie 
van hulpofficier van justitie inlichtingen 
worden Verstrekt. 
In dit r+ster zijn veel meer gegevens opgeno-
men dan in het strafregister, zoals alle aan het 
Openbaar Ministerie toegezonden processen- 



verbaal en de afhandeling daarvan. Gegevens 
worden, behoudens een enkele uitzondering, 
verwijderd bij overlijden of bij het bereiken 
van het 80e levensjaar. Overtredingen kunnen 
meestal na 5 jaar verwijderd worden. 
Aan dit register ligt de gedachte ten grondslag 
dat een goede en uniforme registratie kan bij-
dragen tot gelijkheid in rechtsbedeling, zoals 
het bv. niet kan voorkomen dat de rechter 
in het ene geval wel, in het andere geval niet 
van recidive op de hoogte is (Singer-Dekker 
1976). 
Tegen de Wet op de Justitiële Documentatie zijn 
in de loop der jaren tal van bezwaren naar voren 
gebracht. Een van de belangrijkste opposanten . 
van deze wet is de Vereniging van Reclasserings-
instellingen. Deze Vereniging gaat uit van de 
gedachte dat het registreren van personen in de 
justitiële documentatieregisters en het gebruik 
maken van die registraties, de betrokken 
personen in hun privacy treft. Zij meent dat 

20 	de wet die maatschappelijke belangen zou 
moeten noemen die registraties van strafrechte-
lijke gegevens rechtvaardigen. Vanuit haar erva-
ring stelt de V.V.R.I. de fundamentele vraag 
naar de toelaatbaarheid van de registratie als 
zodanig. In dit verband schrijft de Vereniging 
in 1974 aan de Commissie Koopmans (blz. 374 
eindrapport) dat naar haar inzicht de door de 
wet impliciet beoogde risicobescherming een 
mythe is, daarbij wijzend op de grote groepen 
verborgen wetsovertreders en de geringe 
mogelijkheden tot het voorspellen van 
redidive. Ook Baudoin (1973) noemt de 
wet een falend waarschuwingssysteem. 
Naast de bezwaren tegen het registreren van 
justitiële gegevens op zich, bestaan er ernstige 
bedenkingen tegen de openingen die de wet 
en haar uitvoeringsbesluiten bieden, waardoor 
het hele systeem, dat als uitgangspunt heeft 
dat justitiële antecedenten niet toegankelijk 
zijn voor derden, wordt ondergraven. Het is 
met name het Besluit inlichtingen justitiële 
documentatie van 1958 dat bewerkstelligt 
dat een groot aantal personen en instanties tot 
het ontvangen van inlichtingen bevoegd is. Het 
meest omstreden is artikel 5 van dit Besluit, 
dat het mogelijk maakt inlichtingen buiten de 
burgemeester om te verstrekken wanneer het 
gaat om de centrale overheid, nl. via het 



Centraal 14ntecedentenbureau dat onder de 
Minister yan Binnenlandse Zaken ressorteert 
en dat in de praktijk de gegevens direct door-
zendt aan de personeelschefs (Kuitenbrouwer, 
1976). 13{)vendien gelden voor overheidsperso- 
neel dubbele rehabilitatietermijnen en ontbreekt 
beroepsMogelijkheid. 
Na een 1+igdurig interdepartementaal overleg 
heeft de Minister van Justitie ter gelegenheid 
van de begrotingsbehandeling van 1976 een 
nieuwe regeling aangekondigd, waarin de 
verantwóordelijkheid van de beoordelende 
personee schefs zal worden teruggedrongen. 
Een com-nissie van brede samenstelling zal 
van advies kunnen dienen in geval van twijfel. 
Beroep tegen een afwijzende beslissing zal 
mogelijk worden, ingevolge de Wet Arob. 
Deze reg ling heeft op dit moment nog niet 
zijn beslág gekregen. 
Naast de bezwaren tegen het instituut van de 
Justitiële Documentatie als zodanig en de 

21 	ontsnappingsmogelijkheden van de wet op de 
Justitiële Documentatie, worden van reclasse-
ringszijde ook nog bezwaren geuit tegen het 
gebruik ■)i an de verklaring omtrent het gedrag. 
Met Singér-Dekker (1976) vraagt men zich 
af of de liurgemeester nu wel de meest 
geschikt figuur is om de belangen die in het 
geding zijn, af te wegen. De meeste problemen 
heeft meh echter met het feit dat de burge-
meester hi bepaalde gevallen mag putten uit de 
politieretiisters, die (nog) niet bij de wet zijn 
geregeld (zie blz. 74 e.v. van dit themanummer). 
Toch zijri er naast alle kritiek, ook positieve 
geluiden. Singer-Dekker (1976) meent dat de 
wet, ondanks een aantal punten die voor ver-
betering vatbaar zijn, een grote vooruitgang 
heeft betei kend ten opzichte van de situatie 1 
vóór het tot stand komen van de wet. Ook 
kan de wet de vergelijking met het buitenland 
ruimschóots doorstaan. Zonder de wet als een 
lichtend Voorbeeld te beschouwen, voor wat 
betreft d bescherming van de privacy, zitten, 
aldus De Graaf (1976, blz. 194), de wet en de 
uitvoeringsbepalingen juridisch-technisch zo 
in elkaar, dat duidelijk is vast te stellen, wie 
wel en we niet gerechtigd is tot de justitiële 
antecedenten van de geregistreerde en voor 
welke doleinden deze bevoegdheden kunnen 

i worden uitgeoefend, hetgeen in moderne 



wetten en wetsvoorstellen op het terrein van de 
privacybescherming nogal eens zou ontbreken. 
De Commissie Koopmans heeft het, ervan 
uitgaande dat er al een wet is, verantwoord 
geacht dit onderwerp, afgezien van enkele op-
merkingen, niet in haar beschouwingen te 
betrekken. Wel gaat de commissie uit van de 
wenselijkheid de bestaande regeling van de 
Justitiële Documentatie in het licht van haar 
algemene voorstellen aan te passen. Eén van de 
punten die daarbij aan de orde zullen komen, 
zijn ongetwijfeld de bekende 'privacy-rechten', 
zoals het recht op inzage en correctie. Het 
opnemen van deze rechten, die in de huidige 
wetgeving ontbreken, zijn volgens Singer-
Dekker

. 
 (1976) niet zonder problemen. 

Indien namelijk iedereen voor zichzelf een 
afschrift zou kunnen vragen uit de registers 
der Justitiële Documentatie, zou dat waar-
schijnlijk betekenen dat sollicitanten bij hun 
sollicitatie een fotokopie gaan meesturen, 

22 	hetgeen sollicitanten die wel een strafblad hebbei 
al bij voorbaat een achterstand geeft. Deze 
schrijfster ziet meer in de oplossing die de 
Duitse wetgever heeft geschapen, in par. 40 
van de Bundeszentralregistergesetz, door iedere 
burger de mogelijkheid te geven een Amtsgericht 
aan te wijzen, waaraan zijn gegevens worden 
gezonden en waar hij deze kan inzien. 
In dezelfde richting gaan de gedachten van de 
Commissie van Advies inzake de Justitiële 
Documentatie, een adviesorgaan van de 
Minister van Justitie. Dezelfde commissie wijst 
op de noodzakelijkheid de Justitiële Documen-
tatie van een protocol te voorzien, indien tot 
automatisering wordt overgegaan (blz. 371 
eindrapport Commissie Koopmans). Verder 
meent men dat er een aparte controle-instantie 
moet komen, die alle personen en instanties 
die gegevens uit de geautomatiseerde bestanden 
hebben verkregen, controleert op het gebruik 
dat zij van de gegevens hebben gemaakt en op 
de wijze waarop zij die gegevens bewaren. Dit 
laatste om le voorkomen dat met de verkregen 
inlichtingen een eigen register wordt opgebouwd. 
Tegen automatisering op zich heeft men geen 
bezwaren, mits er voldoende waarborgen zijn 
voor de bescherming van de privacy. Zo'n 
waarborg ziet deze Commissie o.a. in een 
beheer door het Ministerie van Justitie en het 



scheiden van het beheer van andere instanties 
van persoonsgegevens. Van automatisering 
van de Justitiele Documentatie is overigens op 
dit moment nog geen sprake. 

De politie l!-egisters 
Op de vorige bladzijden hebben we gezien dat 
de beschermingswaarde van de Wet op de 
Justitiële Documentatie in kwantitatieve zin 
ondergravén wordt doordat het aantal personen 
en instanties dat op enigerlei wijze tot inzage 
bevoegd j bijzonder groot is. De kwaliteit van 
de bescherming wordt volgens De Graaf (1977, 
blz. 196) 4iangetast doordat men er niet in ge-
slaagd is t gelijk met de justitiële documentatie, 
de politieilegisters wettelijk te regelen, hoewel 
men blijkéns de bewoordingen van een circu-
laire van de Minister van Justitie van 17 januari 
1959 wel ide bedoeling heeft gehad zulks te 
doen. 
Dat herha Ide pogingen om deze weerbarstige 
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	materie al nog in een wettelijke regeling vast 
te leggen, tot nu toe niet met succes zijn 
bekroond is mede te wijten aan het grote aantal 
persoonsregisters die bij de politie worden 
gehouden en over de inhoud waarvan plaatselijk 
uiteenlopende concepties bestaan. 
In de literatuur vinden we diverse overzichten 
van door rle politie bijgehouden registraties 
(Kuitenbrouwer 1977 en eindrapport Koop-
mans blz. 359). Uit deze opsomming kan wel 
opgemaakt worden dat de politie-arbeid zich 
in verrega lande mate laat karakteriseren als 
informatié-verwerking en als zodanig de 
persoonlijke levenssfeer kan bedreigen. Singer- 
Dekker ( 976) acht de politieregisters 
privacy-g voeliger dan de registers van de 

i  

justitiële ocumentatie, omdat de betrokkenen 
bij de eerstgenoemde registers dikwijls niet .. 
weten wal er vastgelegd is. 

De inhou 
Privacy-b 
(1977) in 

van de politieregisters 
;dreigend is volgens Kuitenbrouwer 
de eerste plaats het feit dat registratie 

door de glolitie niet alleen plaatsvindt volgens 
een bepaáld criterium bijvoorbeeld bij een 
redelijk vermoeden van schuld (art. 27 Straf-
vorderin0 maar dat in bepaalde registers ook 
verdenkingen en kwalificaties zijn opgenomen. 
Dit maakt zijns inziens de politieregisters met 



name ongeschikt als informatiebron voor de 
verklaring omtrent het gedrag. Dit laatste 
geldt in mindere mate wanneer politiekorpsen 
het zogenaamde antecedentenregister streng 
gescheiden hebben van de andere registers, 
zoals bijvoorbeeld het opsporings- en herken-
ningsregister (Sanders 1975). Vanuit het oog-
punt van relevantie van de politiegegevens is 
belangrijk dat met uitzondering van enige 
geautomatiseerde registraties, die zijn voorzien 
van een privacy-reglement, geen vaste regels 
bestaan voor het 'schonen' van de opgeslagen 
informatie. 

Wie heeft de toegang tot de opgeslagen 
informatie? 
Ook op dit punt ontbreekt wetgeving. Wel heeft 
de Minister van Justitie tegelijk met de inwer-
kingtreding van de Wet op de Justitiële Docu-
mentatie een ciculaire aan de politie gezonden 
(17 januari 1959) waarin aanwijzingen worden 

24 	gegeven voor het verstrekken van politiegegevens 
aan derden, overeenkomstig de in genoemde wet 
voorgeschreven gedragslijn. Hoewel deze voor-
schriften niet toelaten dat bijvoorbeeld aan 
banken, particuliere veiligheidsdiensten enz., 
inlichtingen worden verstrekt en, ook volgens. 
Kuitenbrouwer (1977), bij de politie een basis-
houding bestaat die zich verzet tegen het door-
spelen van gegevens aan derden, wordt van 
reclasseringszijde al jaren gehamerd op het 
zogenaamde 'lekken' van de politieregisters. 
Deze klachten heeft de Vereniging voor 
Reclasseringsinstellingen in 1976 geconcreti-
seerd in een rapport 'Politie en Privacy' waarin 
de resultaten zijn opgenomen van een enquête 
onder reclasseringsfunctionarissen welke 
37 klachten opleverde over onterechte infor-
matieverstrekking door de politie, voorname-
lijk in de jaren 1975 en 1976 en waarin zelfs 
gesproken wordt over bepaalde vaste informa-
tiekanalen. Kuitenbrouwer heeft het in dit 
verband over een `old boys network' daarbij 
duidende op contacten tussen de politie en 
personeel van de beveiligingsdiensten dat dik-
wijls een politieloopbaan achter zich heeft. 
De Graaf (kwartaalschrift privacy 1976, nr. 3) 
signaleert eveneens dit verschijnsel terwijl ook 
de Commissie Koopmans (eindrapport blz. 79) 
het probleem aanstipt. 



Op het rajoport 'Politie en Privacy' is door de 
Minister Vi an Justitie bij brief van 15 oktober 
1976 gereageerd. (Mededelingen van het 
Stafburedu Voorlichting Ministerie van 
Justitie 4. 949.) In deze brief wordt onder 
andere oPgemerkt dat een aantal weergegeven 
gevallen dun verband houden met de politie- 
registers (1f met het ontbreken van een regeling 
daarvan. lovendien wordt de V.V.R.I. verweten 
geen gelegenheid tot 'wederhoor' te hebben 
gegeven. 
Beide vragen ten aanzien van de politieregisters 
hierbove gesteld: 'wat gaat er in en voor wie is 
de informatie bestemd', zijn volgens Kuiten-
brouwer 1977) terug te voeren op de in 
resolutie 7429) van de Raad van Europa gefor-
muleerde grondregel voor een behoorlijke 
informatiéverwerking, dat informatie die voor 
een bepaald doel is verzameld, niet zonder 
nadere waarborgen mag worden gebruikt 1 
voor een ander doel. Ook de Commissie 

25 	Koopmans' wijst in de toelichting op het 
conceptwtsvoorstel, zij het in algemene zin, 
op dit belai ng. Dat bij deze grondregel ook 
wel kanttékeningen te plaatsen zijn, blijkt 
uit een ojimerking van Brussaard op blz. 58 
van dit nummer. 
Aan het o derling afschermen van registraties, 
ook voor ntern politiegebruik, is onder andere 
veel aandacht besteed door de wetgever van 
de Amerikaanse staat Massachusetts. Ook een 
federaal vJietsontwerp in de U.S.A. doet 
pogingen in de richting van doelspecificatie, 
door een l imitatieve opsomming te geven van 
acht soorte

i
n criminele informatie. 

Onvoldoende regulering aan de hand van 
doelcriteria krijgt er nog een extra dimensie 
bij door dé massale verwerking van gegevens 
middels automatisering, waarbij hij als 

i voorbeeld noemt het in West-Berlijn mede 
gebruiken van verkeerscontroles voor het 
checken v n autopassagiers. De wenselijkheid 
van een w ttelijke regeling van de politie-
registers, aarop vooral door de Vereniging 
van Recla seringsinstellingen jaarlijks wordt 
aangedrongen, wordt dan ook door de voort-
schrijdendb automatisering binnen de politie 
extra versterkt. 
De Commissie Koopmans heeft in haar eind-
rapport onder de bijzondere onderwerpen, 



een apart hoofdstuk gewijd aan de politie-
registers. De conclusie van deze beschouwing 
komt hierop neer dat gezien het grote aantal 
registraties, het totstandbrengen van één 
wettelijke regeling niet gemakkelijk te ver-
wezenlijken valt. Met uitzondering van het 
antecedentenregister, waarvoor zij een uit-
breiding van de Wet op de Justitiële 
Documentatie voor de hand liggend acht, 
meent zij dat de algemene regeling van het 
concept-wetsontwerp op de persoonsregistra-
ties een geschikt kader biedt om de bescher-
ming van de privacy bij de politieregisters 
ter hand te nemen. Wel acht de Staatscommis-
sie het, evenals de Recherche Adviescommissie 
(eindrapport blz. 359) onvermijdelijk dat in 
het belang van de opsporing beperkingen 
gemaakt worden op het inzage- en correctie- 
recht. Ook de openbaarmaking van een 
beschrijving van inhoud en werking van een 
bepaald systeem zou het belang van de 

26 	opsporing kunnen schaden. De Commissie 
van advies inzake de Justitiële Documentatie 
(eindrapport blz. 368), een adviesorgaan 
van de Minister van Justitie, meent echter 
dat zelfs ten aanzien van 'geheime registers' 
correctiemogelijkheden niet helemaal uitge- 
sloten moeten worden geacht. Zij denkt daar-
bij aan het inschakelen van een vertrouwens-
instantie. 
Over een mogelijke opzet van wettelijke 
maatregelen ten aanzien van de politieregisters 
conform de aanbevelingen van de Staats- 
commissie, zal zich, overeenkomstig de 
Ministeriële toezeggingen tijdens de behande-
ling van de laatste justitiebegroting, een 

' ambtelijke werkgroep gaan buigen. 
Inmiddels zijn zoals hierboven op bladzijde 15 
reeds is vermeld volgens de Aanwijzigingen van 
de Ministerraad (1975), in afwachting van een 
definitieve wettelijke regeling, drie politie-
registraties van een Reglement voorzien. Over 
de vraag of deze reglementen (in het bijzonder 
het reglement van de Herkenningsdienst van de 
Amsterdamse Gemeentepolitie) voldoende 
privacy-bescherming bieden en welke eisen 
in het algemeen aan privacy-reglementen voor 
politieregisters moeten worden gesteld, gaat 
een artikel van mr. F. Kuitenbrouwer op 
bladzijde 74 e.v. 



Dossiers 1 
Het behoeft geen toelichting dat de binnen 
het justitiële apparaat, bij rechtbanken, 
reclassering, gevangeniswezen, kinderbescher-
ming enz., samengestelde en bewaarde dossiers 
privacy-geVoelige persoonsgegevens bevatten, 
in een vaak zeer uitgebreide en gedetailleerde 
vorm en v&przover het de rapportage betreft, 
gedeeltelijk berustend op subjectieve indruk-
ken. De Cmmissie Koopmans heeft in haar 
eindrappot een apart hoofdstuk gewijd aan 
`dossierbescherming' (blz. 87 e.v.). Hierin 
constateert zij dat de regels volgens welke 
dossiers th ians beheerd worden, vrijwel altijd 
globaal vat aard zijn, voor een deel berustend 
op een westelijk voorschrift, voor een ander 
deel uit ei en beweging vastgesteld door 
organisaties en instellingen. 

• 	Dat deze régels niet voortkomen uit een speciale 
zorg voor de problemen, samenhangende met 
de registratie van persoonsgegevens, is volgens 
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	de Ccimmi sie nauwelijks te verwonderen, 
indien me bedenkt dat die problemen pas 
recentelijk in de aandacht zijn komen te 
staan. Wel zou men in verschillende kringen oog 
hebben voi)r de wenselijkheid om bepaalde 
maatregele te treffen en soms ook reeds 
bepaalde stappen hebben ondernomen. In ver-
band hiermede wil men de betrokkenen de 
gelegenheil bieden in eerste instantie zelf te 
beoordelen welke beschermende maatregelen 
bij dossier van een bepaald soort geëigend 
zijn en die n I  aatregelen dan ook te effectueren 
(zelfregule ing). Dit neemt niet weg dat men 
voor de be cherming van dossiers wettelijke 
voorzieningen noodzakelijk acht, voor het geval 
de verschillende groepen er zelf niet in zouden 
slagen een Voldoende bescherming te realiseren. 
Een overwéging daarbij is geweest, dat, door 

t persoonsd ssiers in een wettelijke regeling 
geheel bui en beschouwing te laten, de neiging 
zou kunne bestaan, om waar mogelijk per- 1 soonsgegeyns in dossiers op te slaan in plaats 
van in regltratiesystemen, om zo te ontkomen 
aan wettelijke voorschriften. De voorgestelde 
wettelijke egeling ten aanzien van dossier-
verzamelin en met persoonsgegevens komt in 
het kort hi0-op neer, dat, indien zelfregulering 
te kort schiet, bij Algemene Maatregel van 
Bestuur een wettelijke regeling van toepassing 



verklaard kan worden, krachtens welke door de 
beheerder van de verzameling een schriftelijk 
reglement opgesteld dient te worden, dat aan 
de bekende privacy-eisen, zoals bijvoorbeeld 
het inzage- en correctierecht, dient te voldoen. 
Indien dossierverzamelingen zo zijn opgezet 
dat er systematisch gevoelige persoonsgegevens 
aan ontleend worden of dat zij gebruikt worden 
om gegevens aan derden te verstrekken, dan 
kunnen zij bij Algemene Maatregel van Bestuur 
gelijkgesteld worden met geautomatiseerde 
registratiesystemen. In dat geval gaan daarvoor 
de regels voor meldingsplichtige, reglements-
plichtige en vergunningsplichtige systemen 
gelden, al naar gelang in die maatregel wordt 
bepaald. 

Initiatieven tot zelfregulering 
Inmiddels begint ook bij de diensten en 
instellingen die op het justitiële terrein werk- 
zaam zijn, de belangstelling voor dossier- 

28 	bescherming op gang te komen. 
Zo is men zich in kringen van de Kinderbe-
scherming, zowel in de rijkssector ten aanzien 
van de Raden voor de Kinderbescherming en 
de Rijksinrichtingen, als in de particuliere sec-
tor ten aanzien van de particuliere instellingen 
en tehuizen, bezig zich te beraden over de 
bewaring en vernietiging van persoonsgegevens. 
Binnen de rijkssector van de kinderbescherming, 
waar men evenals andere overheidslichamen 
gebonden is aan de aanwijzingen van de 
Archiefwet van 1962 en het Archiefbesluit van 
1968, heeft een ambtelijke werkgroep in 1975 
enige aanbevelingen voor de eventuele herzie-
ning van de bewaartermijn geformuleerd. Afge-
zien van de wettelijke belemmeringen om de 
bewaartermijn te bekorten, ligt deze materie 
echter zeer complex, omdat naast het privacy-
belang ook andere belangen de aandacht vragen, 
zoals het belang van een effectieve hulpverlening 
Dit laatste belang kan, evenals de noodzaak 
om ruimte te bieden aan wetenschappelijk 
onderzoek dat de hulpverlening weer ten goede 
kan komen, bewaring op langere termijn 
wenselijk maken. Voorzover de aanbevelingen 
de dagelijkse zorg voor de dossiers betreffen 
alsmede regels inhouden om de inzage door 
derden aan banden te leggen, worden ze 



thans dook de betrokken instellingen nader 
uitgewerkt. 

i Binnen de particuliere kinderbescherming, heeft 
de Nation le Federatie voor Kinderbescherming, 
reeds in oktober 1974 aan de inrichtingen en 
instellingeh voor kinderbescherming richtlijnen 
gegeven bétreffende de vernietiging van dossiers, 
die er in grove trekken op neer komen dat 

1 persoonsgegevens vernietigd worden 4 jaar 
na het beëindigen van een kinderbeschermings-
maatregel 6.q. 4 jaar na het verlaten van de 

• inrichting. De vraag is echter of het vernietigings-
beleid in eide sectoren in de toekomst, zo niet 
gelijk, dan toch in enigerlei mate op elkaar 
afgestemd dient te zijn. 
Ongeveer 'n dezelfde richting als de particuliere 
kinderbescherming, ging de mededeling van de 

• Verenigi ng voor Reclasseringsinstellingen aan 
de commigsie Koopmans naar aanleiding van 
het interinirapport (blz. 374 e.v. eindrapport), 
dat de particuliere reclasseringsinstellingen 

29 	recentelijk besloten hadden persoonsrapporten, 
maximaal vijf jaar na beëindiging van de 

1 bemoeienis, te vernietigen. 
Evenals in de kinderbescherming vervolgen 
deze rapp rten echter hun weg o.a. naar de 
rechtbank, waar men op grond van de Archief-
wet aan geheel andere en langere vernietigings-
termijnen is gebonden. In verband met deze 

t indiscrepa tie zouden diverse particuliere 
reclasseringsverenigingen in de praktijk weer 
van vernietiging na 5 jaar hebben afgezien. 
De Vereniging van Reclasseringsinstellingen is 
ook verteienwoordigd in een werkgroep 'privacy 
(1976), waarvan het secretariaat berust bij de 
Nationale kaad voor Maatschappelijk Welzijn. 
Deze werkgroep die is samengesteld uit vertegen-
woordiger van een groot aantal instellingen op 
het brede terrein van de maatschappelijke dienst-
verlening (Voorzitter Prof. mr. H. Rood-de Boer), 
heeft onlangs een concept-rapport uitgebracht 
waarin naast een aantal uitgangspunten voor 
het garand ren van de privacy bij de persoons-
registratie- en persoonsrapportage in het veld 
van de maatschappelijke dienstverlening, ook 
een aantal gedragsregels en maatregelen om de 
privacy in de praktijk van de dienstverlening 
te bescherien, worden geformuleerd. 
Een recent initiatief om speciaal het inzagerecht 
te regelen, is dat van de Staatssecretaris van 



Justitie die bij circulaire van 8 maart 1977 
356/777 betreffende de openheid van rappor-
tage, aan de Raden voor de Kinderbescherming 
aanwijzingen heeft gegeven op welke manier 
het recht op inzage in dossiers van de Raden 
geëffectueerd dient te worden. 
Een uitzondering op dit recht wordt gemaakt 
voor het geval de Raad van oordeel mocht 
zijn, dat kennisneming van de inhoud of 
inzage van het rapport door de cliënt om 
bijzondere redenen niet kan plaatsvinden. 
De Raad dient dit tegenover de cliënt toe te 
lichten en hem op de mogelijkheid te 
wijzen zich alsnog om inzage tot de rechter 
te wenden die de zaak behandelt, in het geval 
het rapport in een procedure wordt gebruikt. 
De uitzondering die men hier op het inzage-
recht heeft gemeend te moeten maken, komt 
voort uit het ook op vergelijkbare terreinen 
zich voordoende probleem, dat kennisneming 
van de vaak gedetailleerde en belastende 
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	gegevens in persoonsrapporten, schadelijk kan 
zijn voor de betrokkene. 
Zo is enkele jaren geleden vooral van 
psychiatrische zijde de vraag naar voren 
gekomen, in hoeverre kennisneming van 
strafprocesstukken, in het bijzonder van 
psychiatrische en psychologische rapporten, 
voor de verdachte schadelijk kan zijn. Ter 
verduidelijking dient te worden gesteld dat 
ingevolge art. 30 e.v. Strafvordering de ver-
dachte recht heeft op inzage van alle proces-
stukken, zodra de sluiting van het gerechtelijk 
vooronderzoek onherroepelijk is geworden. 
Daarvóór kan kennisneming van bepaalde 
processtukken worden geweigerd in het 
belang van het onderzoek. 
Aan een door de Commissie partiële herziening 
van het Wetboek van Strafvordering (Commissie 
Duk) ingediend wetsvoorstel (1976) strekkende 
tot het opnemen van een uitzondering op het 
inzagerecht van de verdachte, met als criterium 
'het belang van de verdachte', is echter voor-
lopig geen gevolg gegeven, wegens bezwaren 
van de Algemene Raad van de Nederlandse 
Orde van Advocaten. (Memorie van toelichting 
Justitiebegroting 1977.) 
Van reclasseringszijde is erop gewezen (rapport 
Commissie Duk) dat de schadelijkheid van 
inzage van voorlichtingsrapporten niet minder 



evident is dan de inzage van psychiatrische of 
psychologische rapporten en dat derhalve een 
voorlichtirigsrapport niet automatisch aan de 
verdachte imag worden gegeven. Niettemin zijn 
er vanuit 4 reclassering initiatieven om de 
cliënt wél een inzagerecht te geven. Zo wordt 
in het arrondissement Leeuwarden bij wijze 
van experinient aan ieder die niet de reclasse-
ring in am4aking komt een folder uitgegeven, 
waarin deze er onder andere op gewezen 
wordt dat hij er recht op heeft te weten 
welke gege lyens door de maatschappelijk 
werker aan derden worden doorgegeven (Van 
Haaren, 191 76). 
Uit het hierboven geschetste kan geconcludeerd 
worden dat de belangenafweging, met aan de 
ene kant het recht op inzage als onderdeel van 
de privacy-bescherming, en aan de andere 
kant de be cherming van de betrokkene tegen 
kennisnem ng van voor hem schadelijke gegevens, 
een moeilijke zaak is. De Algemene Raad van de 

31 	orde van advocaten meent dat zulks ten aanzien 
van voorlicihtings- en psychiatrische rapporten 
op te lossen is door deze rapporten zo te redi-
geren dat de schade tot het minimum wordt 
beperkt. 

Slotbeschouwing 
Samenhangend met de voortschrijdende infor-
matietechnologie is aan het eind van de jaren 
60 de belangstelling voor de `informationele 
privacy' in Amerika en later in Europa op 
gang gekomen. 
Er is nauwelijks discussie over het feit dat de 
moderne téchnologische ontwikkelingen de 
burger vele voordelen biedt, vooral — voorzover 
het de over1 eid betreft — in het verzorgende 
bestuur (Vin Braam 1973). 
Daar staat tegenover dat de moderne apparatuur 
ook als eet bedreiging bedreiging wordt ervaren, omdat 
men het gevoel heeft in registratiesystemen te 
zijn opgenomen, waarop men zelf geen controle 
kan uitoefenen en die mogelijkerwijs de bewe-
gingsvrijhdid bedreigen onder andere wegens 
het koppelingsgevaar. 
In heel veel landen wordt de oplossing voor de 
privacy-problematiek gezien in het totstand-
brengen van specifieke wetgeving. Ook in ons 
land zijn wetsvoorstellen in voorbereiding. 
De door de Staatscommissie Koopmans voor- 



gestelde wetgeving heeft de strekking de 
ondoorzichtigheid van de databanken te 
doorbreken en de rechtspositie van de geregi-
streerde te versterken. Bovendien creëert zij 
een zeker toezicht. De regelingen die in 
beginsel ook voor overheidsregistraties gelden, 
kunnen ook van toepassing verklaard worden 
op niet geautomatiseerde registraties. Voor 
bepaalde niet geautomatiseerde registraties 
zoals dossiers, voorzien de voorstellen in een 
apart regiem. Hiermee geeft men aan dat ook 
deze verzamelingen, een bedreiging voor de 
privacy kunnen vormen. 
Zelfs kan men op goede gronden volhouden dat 
de privacy in een geautomatiseerd bestand 
beter kan worden beschermd dan in dossiers en 
kaartenbakken. (Ravenstijn, 1973). Misbruik 
van geautomatiseerde bestanden zal echter wel 
bijna altijd een ernstiger karakter dragen, van-
wege de schaalvergroting. Binnen het justitiële 
apparaat zijn twee registers van groot belang: 

32 	de registers van de Justitiële Documentatie- 
dienst en de politieregisters. Ten aanzien van 
de eerste, bestaat reeds een aparte wet, die 
mede gezien een aantal geconstateerde tekort-
komingen, te zijner tijd aan de nieuwe privacy-
wetgeving zal moeten worden aangepast. 
De politieregisters die zeer gevoelige gegevens 
bevatten, zijn ondanks herhaalde pogingen 
daartoe, nog niet wettelijk geregeld. Een 
ambtelijke werkgroep zal een nieuwe poging 
gaan wagen om te komen tot de opzet van een 
wettelijke regeling van de politieregisters 
conform de aanbevelingen van de Staats-
commissie. 
Een deel van de politieregistraties is reeds 
geautomatiseerd. Deze registraties hebben ten 
doel de effectiviteit van de politie met name 
op het gebied van de opsporing te verhogen, 
waarmee in het algemeen de veiligheid van de 
burger wordt gediend. Over het nut hiervan 
zal weinig twijfel bestaan zolang de etikettering 
tot verdachte berust op een algemeen aanvaard 
normenstysteem (Van Braam 1973). 
Uit vele binnen- en buitenlandse publicaties 
spreekt echter een grote ongerustheid over het 
groeiende aantal politiecomputers, in de aard, 
omvang en werkwijze waarvan men weinig 
inzicht heeft. Meer nog dan ten aanzien van 
het verzorgend bestuur bestaat hier de nood- 



zaak van eén wettelijke regeling, waarbij 
volgens soMmigen de nadruk moet vallen op 
een onafhánkelijk toezicht (Kuitenbrouwer, 
1977). InMiddels zijn een aantal geautomati-
seerde politieregistraties van een reglement 
voorzien, iij het dat deze niet onbekritiseerd 
zijn geblet)jen. 
.Bij de niet-geautomatiseerde bestanden zoals 
dossiers let de Staatscommissie de nadruk 
op zelfregulering. Initiatieven tot privacy-
bewaking omen, voorzover het Justitie 
betreft, o. . op gang bij de Kinderbescherming 
en de recl ssering. 
Deze initiatieven tot zelfregulering anticiperen, 
evenals de reeds verschenen reglementen met 
betrekking tot geautomatiseerde persoons-
registraties, op de voorgestelde wetgeving. 
Op dit mo inient is nog niet te voorspellen 
wanneer Nederland in navolging van een aantal 
andere landen over een privacywet zal kunnen 
beschikken. Indien dit, mede tengevolge van 
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de lange en zorgvuldige procedure welke bij 
het tot stand brengen van wetgeving 
gehanteerd wordt, nog geruime tijd zal duren, 
bestaat het gevaar dat de snelle technologische 
ontwikkel! i*ngen op het terrein van de auto-
matiseringop de aanbevolen maatregelen voor-
uit zullen (open. 
Bij de bealtwoording van de vraag of de toe-
komstige privacywet in voldoende mate 
bescherming biedt tegen inbreuk op de privacy, 
zijn nog clvolgende punten van belang. 
De effectiviteit van het administratief 

1 vergunningenstelsel zal afhangen van de 
mogelijkheid tot controle op de naleving van 
de van toepassing zijnde voorschriften en 
begeleidingen en van de kwaliteit van het 
controle-akparaat. Overkleeft-Verburg (1975) 
denkt daaibij aan een hoog gekwalificeerd 
inspectietéam van computerspecialisten, over 
de realisering waarvan zij overigens somber is 
gestemd. 
Mevrouw ijnr. H. Singer-Dekker pleit op blad-
zijde 70 vn dit themanummer voor de be-
noeming vn een ombudsman voor de privacy-
bescherming, wiens werkterrein niet alleen 
beperkt is jtot het uitoefenen van toezicht op 
de naleving van voorschriften, maar waar men 
ook terecht kan met klachten en suggesties. 
Een tweed ip punt betreft de controlemogelijk- 



heden van de geregistreerde zelf, o.a. door 
middel van het inzage- en correctierecht. Hoe- . 
wel de formulering van deze rechten op zich- 
zelf toe te juichen is, vanwege de rechtsbevesti-
gende werking en ook de literatuur er erg 
veel aandacht aan geeft, is het de vraag of het 
reëel is te veronderstellen dat van effectuering 
van deze rechten, in het bijzonder bij de geauto-
matiseerde registratiesystemen, veel valt te ver-
wachten. Een instantie waar men met zijn 
klachten terecht kan, overeenkomstig de 
ideeën van Singer-Dekker, kan hier wellicht 
een gunstig effect hebben. 
Meer in algemene zin blijft voorlopig de 
vraag onbeantwoord of wetgeving de auto-
nome groei van registratiesystemen, die zich 
voltrekt in antwoord op de zichzelf verster-
kende behoefte aan informatie, zal kunnen 
tegenhouden. In de literatuur vinden we hier-
over angstige twijfel en de waarschuwing de 
privacyproblematiek niet alleen te plaatsen 
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	in het isolement van het juridisch kader 
(Overkleeft, 1978). 
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Samenvatting 
van het eindrapport van de 
Staatscommissie bescherming 
persoonlijke levenssfeer in verband 
met persoonsregistraties 

1. Blijkens haar algemene beschouwingen 
heeft de Staatscommissie zich allereerst 
rekenschap gegeven van de inhoud van het 
begrip 'privacy' of 'persoonlijke levenssfeer'. 
Zij heeft daarbij kunnen vaststellen dat dit 
begrip als rechtsbegrip nog betrekkelijk onbe-
stemd is gebleven, maar dat het zich tot dusver 
wel op uiteenlopende gebieden heeft geleend 
als middel om in de maatschappij levende 
ethische uitgangspunten in de sfeer van het 
recht te brengen en aldus juridisch operationeel 
te maken. 

38 	In verband met de registratie van persoons- 
gegevens lijkt aan het begrip de gedachte ten 
grondslag te liggen, dat een beeld van iemand 
wordt gevormd dat administratief gezien voor 
hem doorgaat. Dit brengt met zich mee, dat 
op dat beeld kan worden afgegaan wanneer 
zijn belangen op het spel komen te staan. 
Volgens de Staatscommissie zou het individu 
aan deze situatie enkele onvoorwaardelijke 
aanspraken mogen ontlenen, nl. dat door de 
registratie van zijn persoonsgegevens geen 
beeldvorming optreedt voor een ongeoorloofd 
doel of op grond van gegevens die onjuist, 
irrelevant of voor het doel onvolledig zijn. 
Andere aanspraken van het individu behoren 
het resultaat te zijn van een belangenafweging, 
nl. van het belang dat met de registratie is 
gediend tegen het belang om van ongewenste 
beeldvorming gevrijwaard te blijven. 
Deze afweging van belangen kan slechts ten 
dele door de wetgever zelf worden gerealiseerd. 
Een wettelijke regeling zal er dan ook vooral 
op gericht moeten zijn te verzekeren dat die 
afweging op aanvaardbare wijze elders plaats-
vindt. Daarbij speelt ook een rol dat de opvat- 
tingen omtrent de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer aan ontwikkeling 
onderhevig zijn. 



2. Bij de inadere uitwerking van deze gedachten-
gang he, de Staatscommissie zich nog op het 
standpunt gesteld, dat een wettelijke regeling 
van deze 'materie wenselijk is. In dat verband 
wijst zij jr echter op, dat behalve wettelijke 
ook andere maatregelen dienen te worden 
getroffen en dat een wettelijke regeling eerst 
volledig effect kan hebben als zij kan steunen 
op de ovértuiging in brede lagen van de bevol-
king dat áe bescherming van de persoonlijke 
levenssfeér werkelijk de moeite waard is. 
Met betrékking tot de doelstelling van een 
wettelijke regeling heeft de Staatscommissie 
zich dooi een drietal uitgangspunten laten 
leiden, te weten: dat de ondoorzichtigheid van 
het verschijnsel persoonsregistratie moet 
worden doorbroken, dat de rechtspositie van 
de geregitreerde personen ten opzichte van 
de houders van persoonsregistraties versterking 
behoeft én dat de registratie en het gebruik i van persoonsgegevens ook meer rechtstreeks 

39 	 1 aan bepaalde regels en toezicht dienen te worden 
onderwol

l
pen. Een wettelijke regeling die aan 

deze uitgangspunten voldoet zou als nader 
effect kuren hebben, dat een aantal beslissings-
processen waarbij persoonsgegevens van belang 
zijn bete zichtbaar wordt gemaakt en dat er 
mogelijkheden zijn om te verzekeren dat die 
gegevens juist, volledig en relevant zijn. 
Gezien dé uitgestrektheid van het terrein waarop 
registrati6 van persoonsgegevens plaatsvindt en 
de grote iverschillen die daarbij zowel naar aard 
als werkwijze kunnen optreden, meent de 
Staatscomi  missie dat een wettelijke regeling een 
gevarieerd stelsel van maatregelen zal moeten 
bieden waarbij de nadruk valt op die registra-
ties waaraan voor de persoonlijke levenssfeer 
de meest' gevaren zijn verbonden. Daarnaast 
zal een ettelijke regeling als geheel de nodige 
flexibilit it moeten bezitten om ook tegen 
techniscle en maatschappelijke ontwikkelingen 
bestand ie zijn. 
Bij de verdere opzet van een wettelijke regeling 
heeft de 'Staatscommissie de voorkeur gegeven 
aan het scheppen van een algemeen kader waar-
binnen dei bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer op de verschillende deelgebieden op 
evenwichtige en samenhangende wijze kan 
worden angepakt. Eerst op basis daarvan kan 
naar haar mening worden bezien in hoeverre 



voor bepaalde deelgebieden nog bijzondere 
regelingen nodig zijn. 
De Staatscommissie is voorts tot de conclusie 
gekomen dat op dit gebied met algemene 
gedragsregels moeilijk valt te werken. Wel 
zou een wettelijke regeling normatieve uit-
gangspunten kunnen bevatten aan de hand 
waarvan in concreto een verantwoorde 
belangenafweging kan worden verricht. In 	• 
verband daarmee dient met name te zijn 
verzekerd, dat aan de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in concreto de 
nodige aandacht wordt besteed. Daartoe is 
onder meer noodzakelijk, dat een bepaalde 
overheidsinstantie met het toezicht daarop 
wordt belast. Een en ander heeft de Staats-
commissie ertoe gebracht zich bij haar voor-
stellen van een proceduremodel te bedienen, 
waarbij aan de verschillende categorieën van 
persoonsregistraties verschillende en aan de 
meest privacygevoelige registraties de zwaarste 

40 	eisen kunnen worden gesteld. Een belangrijk 
voordeel van een proceduremodel ziet zij in 
de omstandigheid dat aldus in het licht van 
latere ontwikkelingen bijsturing mogelijk is. 
Tenslotte heeft de Staatscommissie ernaar 
gestreefd in de voor te stellen wettelijke 
regeling ruimte te scheppen voor een zekere 
zelfregulering door de houders van persoons-
registraties. In het kader van die regeling zou 
deze dan in meerdere of mindere mate moeten 
kunnen worden getoetst. Zelfregulering beveelt 
de Staatscommissie ook aan voor de houders 
van registraties, die niet of niet aanstonds aan 
het wettelijk regiem zouden worden onder-
worpen. In een aantal gevallen zal het mogelijk 
zijn daarbij direct of indirect de personen te 
betrekken over wie gegevens worden vastgelegd. 
Voor wat de reikwijdte van de wettelijke 
regeling betreft is de Staatscommissie ervan 
uitgegaan dat deze in de eerste plaats zal 
moeten gelden voor al die verzamelingen van 
persoonsgegevens die langs geautomatiseerde 
weg toegankelijk zijn gemaakt. Dit criterium 
heeft zij echter aangevuld met andere, waar-
door enerzijds binnen de groep van de geauto-
matiseerde registraties nadere onderscheidingen 
kunnen worden aangebracht en anderzijds het 
bereik van de wettelijke regeling kan worden 
uitgebreid tot die andere registraties waarbij de 



bescherming van de persoonlijke levenssfeer •  
bijzondeiiie aandacht verdient. In dit verband 
heeft zij met name betekenis toegekend aan 
de vraag C.f in een registratie bepaalde gevoe-
lige gegevens worden opgenomen dan wel of 
deze wordt gebruikt om persoonsgegevens aan 
derden tel verstrekken. 

3. Tegen deze achtergrond heeft de Staats-
commissiie haar denkbeelden nader uitgewerkt 
in een concept-wetsontwerp met artikels-
gewijze toelichting. Dit ontwerp heeft in hoofd-
zaak betrekking op verzamelingen van persoons-
gegevens die hetzij langs geautomatiseerde weg 
toegankelijk zijn gemaakt, hetzij dusdanig zijn 
opgezet dat daaraan systematisch bepaalde 
gevoelige gegevens ontleend kunnen worden, 
hetzij gelpruikt worden om persoonsgegevens 
aan derdén te verstrekken. Al deze verzame-
lingen wirden in het ontwerp 'registratie-
systemen' genoemd. 

41 	Het zwaa'rtepunt van de voorgestelde regeling 
ligt intusisen bij de geautomatiseerde registratie-
systemen . Voor die systemen bevat het ont-
werp een' stelsel van regulering en toezicht 
en een rjgeling voor de rechtspositie van de 
geregistréerden. Voor de niet-geautomatiseerde 
registratiesystemen beperkt het ontwerp zich 
tot de mlogelijkheid deze bij algemene maat- 
regel var bestuur met geautomatiseerde 
systemeni gelijk te stellen. 
Centraal in de regeling voor geautomatiseerde 
registratiesystemen staat een verbod op de 
werking 1 rari registratiesystemen die niet in 
een daartoe bestemd openbaar register zijn 
ingeschréven. Deze inschrijving bindt het 
ontwerp aan een aantal voorwaarden, die in 
gewicht oenemen met de zwaarte van de 
categorié waartoe het registratiesysteem 
behoorti In het ontwerp wordt in dit verband 
een drietal categorieën onderscheiden. 
De eerstie categorie omvat een aantal veel voor-
komende persoonsregistraties van een betrekke-
lijk beperkt en intern karakter, zoals leden-
adminisiraties, abonnementenadministraties, 
salarisadministraties en boekhoudingen. Deze 
registrat'esystemen worden `meldingsplichtig' 
genoem , omdat zij met een simpele aan-
melding ter inschrijving kunnen volstaan. Voor 
deze sy temen geldt dat zij geen gevoelige 



gegevens mogen bevatten en dat daaruit in 
beginsel ook geen gegevens aan derden mogen 
warden verstrekt. 
Tot de tweede categorie behoren de persoons-
registraties die niet voldoen aan de eisen voor 
meldingsplichtige systemen, maar evenmin tot 
de zwaarste categorie moeten worden gerekend. 
Deze registratiesystemen heten `reglements-
plichtig; omdat hun inschrijving in het open-
baar register mede afhankelijk is van de over-
legging van een reglement waarin de werking van 
het systeem duidelijk is beschreven. De inschrij- 
vingsprocedure omvat in dit geval ook een onder-
zoek naar de vraag of het reglement aan de 
gestelde eisen voldoet, terwijl de inschrijving 
bovendien kan worden geweigerd indien 
kennelijk onvoldoende waarborgen voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
aanwezig zijn. Is een reglement eenmaal 
ingeschreven, dan is de houder aan de inhoud 
daarvan gebonden. 

42 	De derde categorie tenslotte is bestemd voor 
registratiesystemen die ingevolge hun reglement 
gevoelige gegevens mogen registreren of 
persoonsgegevens mogen verstrekken aan 
derden. Het ontwerp noemt deze systemen 
`vergunningsplichtie, omdat hun inschrijving 
niet alleen afhankelijk is van de overlegging 
van een reglement maar ook van de afgifte 
van een vergunning. Daartoe zal de werking 
van het systeem in zijn volle omvang aan een 
onderzoek kunnen worden onderworpen, waar-
bij met name dient te worden bezien of het 
belang dat door het registratiesysteem 
wordt gediend in voldoende mate opweegt 
tegen het belang van de geregistreerden bij 
de bescherming van hun persoonlijke levens- 
sfeer. Met het oog daarop is voorzien in de be-
kendmaking van aanvragen voor een vergunning 
en in de mogelijkheid voor een ieder om tegen 
de verlening daarvan bezwaar in te dienen. 
Het ontwerp gaat ervan uit, dat een ingeschre-
ven registratiesysteem gedurende zekere tijd 
volgens die inschrijving moet kunnen functio-
neren. Mogelijkheden tot ingrijpen doen zich 
bij vergunningsplichtige systemen in de regel 
na vijf jaar en bij andere systemen eerst na tien 
jaar voor. Wijzigingen in een registratiesysteem 
maken echter een nieuwe inschrijvingsprocedure 
nodig, terwijl ook voorafgaande toestemming 



Voor de 
43 	naleving 

ontwerp 

vereist isindien de houder zijn systeem aan een 
ander zou willen overdragen. Doorhaling van 
een inschrijving brengt voor de houder in het 
algemeen de verplichting tot vernietiging van 
persoonsgegevens met zich mede. 
Behalve op de houders van geautomatiseerde 
registrati2systemen richt het ontwerp zich 
op degenen die als 'bewerker' van die systemen 
optreden, . Daarbij is gedacht aan servicebureaus, 
die hun diensten aan verscheidene houders 
tegelijk 1 1(unnen verlenen. Voor deze categorie 
voorziet -tet ontwerp in een afzonderlijk ver-
gunning stelsel om te verzekeren, dat ook bij 
die `bew rking' voldoende maatregelen ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
zijn getróffen. Voor het bewerken van niet-
vergunningsplichtige systemen is overigens de 
mogelijkheid van een categorale vergunning 
gecreëerd. 

uitvoering en het toezicht op de 
van de voorgestelde regeling is in het 
de instelling van een Registratiekamer 

voorzien!, waarvan de leden worden benoemd 
door de Kroon. In concrete gevallen zal dit 

I orgaan met een grote mate van onafhankelijk- 
heid moten kunnen optreden. Op het beleid 
van de Registratiekamer zal de regering echter 
toch een zekere invloed kunnen uitoefenen via 
bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
richtlijnén en doordat tegen beslissingen van 
de kame ir beroep zal openstaan op de Kroon. 
De Regátratiekamer zal kunnen beschikken 
over een ambtelijke staf en over bevoegd-
heden oin naar de werking van registratie-
systemen ter plaatse een onderzoek in te 
stellen. De kamer zal verder het beheer voeren 
over het reeds genoemde openbare register. 
Dit register biedt een -  ieder de mogelijkheid 
zich over bepaalde registratiesystemen te 
oriënterén en zal aldus tot een grotere door-
zichtighéid kunnen bijdragen. 
In aanvu ling daarop zal de houder van een 
regleme , tsplichtig of vergunningsplichtig 
registratiesysteem aan elke geregistreerde 
een eenrnalige mededeling omtrent zijn 
opname in het systeem moeten doen. Deze 
verplichting geldt niet, indien mag worden 
aangenonien dat de betrokkenen reeds uit 
anderen boofde voldoende op de hoogte zijn. 



Verder zijn enkele uitzonderingen voorzien 
voor gevallen waarin een zwaarderwegend 
belang zich tegen het doen van mededelingen 
verzet. 
Ook desgevraagd zal de houder van een regi-
stratiesysteem aan een ieder moeten mede-
delen of gegevens over hem in dat systeem 
zijn opgenomen. In dat geval zal de betrokkene 
als regel een afschrift van die gegevens kunnen 
verlangen. De nadere uitwerking van dit 
inzagerecht wordt overgelaten aan het regle-
ment. Ook op het inzagerecht staat het ont-
werp bepaalde uitzonderingen toe. Aan de 
uitoefening van dat recht kan tenslotte een 
beperkte vergoeding zijn verbonden. 
In aansluiting hierop bevat het ontwerp een 
regeling voor de correctie van opgenomen 
gegevens. Zo zal de houder op verzoek van de 
geregistreerde tot verbetering of verwijdering 
moeten overgaan, indien bepaalde gegevens 
onjuist zijn of gezien de doelstelling van het 

44 	systeem niet terzake doende of indien zij 
in strijd met het reglement zijn opgenomen 
of niet verwijderd. Daarnaast zal aanvulling 
mogelijk zijn met gegevens die ingevolge 
het reglement vermeld hadden kunnen zijn. 
Tegen een weigering van de gevraagde correc-
tie zal beroep openstaan bij de gewone rechter. 
Voorgesteld wordt de behandeling van deze 
zaken bij een gerechtshof te concentreren en 
de Registratiekamer in dat verband een advi-
serende taak toe te kennen. Van aangebrachte 
correcties zal de houder mededeling moeten 
doen aan degenen die de betreffende gegevens 
in het verleden hebben ontvangen. Bovendien 
zal hij dan de voor de inzage betaalde vergoeding 
moeten teruggeven. 
De houders van vergunningsplichtige systemen 
zullen moeten bijhouden aan wie gegevens uit 
het systeem zijn verstrekt en welke gegevens 
dit betreft, tenzij een en ander rechtstreeks 
uit het reglement kan worden afgeleid. Deze 
informatie zal de houder dan gedurende zekere 
tijd moeten bewaren teneinde de betrokken 
geregistreerden daarvan op hun verzoek mede-
deling te kunnen doen. 
Tenslotte biedt het ontwerp een regeling om-
trent schadevergoeding in aanvulling op die van 
de onrechtmatige daad. Daardoor zal het 
mogelijk worden ook voor niet-vermogensschad( 



een vergdeding toe te kennen. Bovendien wordt 
op de hoUder een risicoaansprakelijkheid 
gelegd. I 

De bovenstaande regeling voor geautomatiseerde 
registratiésystemen is ook bestemd voor die 
niet-geautomatiseerde systemen die daarmee 
zullen wckrden gelijkgesteld. Daarbij zal gekozen 
kunnen worden tussen de regiems voor mel-
dingsplichtige, reglementsplichtige of ver-
gunningsplichtige systemen, met de mogelijk- 
heid bepaalde onderdelen daarvan uit te 
zonderen. Een eventuele gelijkstelling zal 
echter in elk geval tot de toepasselijkheid van 
inzage- en correctierecht moeten leiden. 
Voor beiaalde niet-geautomatiseerde verzame- 
lingen van persoonsgegevens voorziet het 
ontwerp 'daarnaast nog in een afzonderlijk 
regiem, vaarvan de toepasselijkheid kan wor- 
den geregeld bij algemene maatregel van 
bestuur. Hierbij is gedacht aan verzamelingen 

45 	van persoonsdossiers e.d., die in bepaalde 
sectoren van de samenleving een belangrijke 
rol spelen. Dit regiem kan van betekenis zijn 
voor zover de bereidheid tot zelfregulering 
in die sectoren zou blijken te wensen over te 
laten. 
De voorgestelde regeling zal in beginsel ook op 
overheid registraties van toepassing zijn. Met 
het oog 1aarop bevat het ontwerp enige 
bijzondei.e voorzieningen, waaronder die dat 
bij de ovérheid mede van verstrekking aan 
derden sprake is indien persoonsgegevens 
worden VI erstrekt aan personen of organen die 
een taak [vervullen die geen nauw verband 
houdt met de doelstelling van het registratie-
systeem f indien deze zodanig is dat gegevens 
uit het systeem voor de vervulling van geheel 
verschillende overheidstaken kunnen worden 
gebruikt. 
Tenslotte bevat het ontwerp een regeling van 
de interationale aspecten van persoonsregistra-
ties, welke erop gericht is de reikwijdte van de 
Nederládse wetgeving op dit gebied te bepalen 
en te vool  rkomen dat die wetgeving wordt 
ontdoke door het vestigen van een registratie 
in het buitenland. 

4. In eei 
besteedt 

bijzonder deel van haar eindrapport 
de Staatscommissie nog aandacht aan 



de problemen die in het licht van de voorge-
stelde regeling voortvloeien uit het bestaan van 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zij 
onthoudt zich daarbij echter van het doen van 
voorstellen en beperkt zich tot het aangeven 
van enkele probleemgebieden. 
Wel is de Staatscommissie nader ingegaan op 
het vraagstuk van de politieregisters. Zij is 
daarbij tot de conclusie gekomen, dat deze in 
eerste instantie, zij het met enkele aanpassin-
gen, onder de algemene regeling kunnen wor-
den gebracht. Met betrekking tot een onder-
deel van het vraagstuk, nl. de door de politie 
aangehouden antecedentenregisters, beveelt 
zij een uitbreiding van de Wet op de justitiële 
documentatie aan. 
Bij haar bespreking van het gebruik van per-
soongsgegevens voor wetenschappelijke en 
statistische doeleinden geeft de Staatscommis-
sie o.m. uitwerking aan het denkbeeld van een 
codetransformatie, waardoor de betreffende 

46 gegevens voortaan niet dan met inachtneming 
van bijzondere waarborgen op individuele per-
sonen herleidbaar zouden zijn. In het wetsont-
werp is op dit punt ook een voorlopige regeling 
opgenomen. 
In afwachting van de uitkomsten van een door 
haar aanbevolen adviesaanvrage aan de Gezond-
heidsraad over de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer bij de registratie van medische 
en psychologische gegevens heeft de Staats- 
commissie zich ertoe beperkt bij enkele bijzon-
dere aspecten van dit onderwerp voorlopige 
kanttekeningen te maken. 
Tenslotte is de Staatscommissie vrij uitvoerig 
ingegaan op de activiteiten van informatie-
bureaus. Hoewel de voorgestelde regeling naar 
haar meting reeds een belangrijke bijdrage zou 
kunnen leveren aan een betere bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer op dit gebied, 
beveelt de Staatscommissie aan de wenselijk-
heid van een afzonderlijke wettelijke regeling 
voor informatiebureaus nader in onderzoek te 
nemen. In dat verband besteedt zij ook aan-
dacht aan de mogelijke inhoud van een derge-
lijke regeling, die vooral door meer stringente 
waarborgen voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer zou moeten worden 
gekenmerkt. 
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5. Onder de bijlagen van het eindrapport 
bevinden ich onder meer een weergave van 
alle schriftelijke reacties op het interimrapport 
van de Staiatscommissie en het verslag van de 
openbare hoorzitting die zij aan dat rapport 
heeft gewijd. Bovendien is een verslag opge-
nomen v het bezoek dat een delegatie uit de 
Staatscommissie heeft gebracht aan Zweden 
om zich oer de toepassing van de daar reeds 
bestaande wetgeving te informeren. 



Informatieverbond 
tussen politie en justitie* 

door dr. H. Herold 

Het informatieverbond bestaat in het weder-
zijds verbinden van databanken van politie en 
justitie tot een als eenheid functionerend 
systeem ten einde aan de gerechtigden zo vol-
ledig en zo snel mogelijk informatie beschik-
baar te stellen voor de afweer van gevaar en 
voor het bestrijden van criminaliteit. Hieronder 
volgt een grove vereenvoudigde schets van een 
eerste globale planning van een dergelijk sy-
steem. 

1. Onderwerp en afgrenzing 

1.1 

	

48 	Vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Justitie zijn leidraden voor de hervorming 
van de verhoudingen tussen Openbaar Minis-
terie en de politie opgesteld en is de bonds-
regering verzocht dienaangaande wettelijke 
maatregelen te treffen. Ondanks het feit dat 
deze leidraden slechts de relatie O.M. — politie 
betreffen, zijn zij uit te breiden tot andere 
diensten van justitie. 
Om aan de eerste leidraad te voldoen, waarin 
gesteld wordt dat O.M. en politie ter effectieve 
bestrijding van de criminaliteit nauw en in 
wederzijds vertrouwen moeten samenwerken, 

	

• 	is het nodig dat deze diensten elkaar inlichten 
en informatie verstrekken. Dit moet door 
wederzijdse deelname aan de informatie- en 
communicatiesystemen van politie en justitie, 
zoals het politie-telexnet, het INPOL-systeem 
en het centrale justitieregister van de Bonds-
republiek gewaarborgd worden. Kenmerkend 
voor dit informatieverbond tussen politie en 
justitie is het volledig en wederzijds deelnemen 
aan elkaars systemen. 

*Dit is een verkorte weergave van: Inform ations-
verbund zwischen Polizei und Justiz. In: Kriminali-
stik, Heft 1, 1977, blz. 1-13. De auteur is president 
van het Bundeskriminalamt te Wiesbaden. 



1.2 
Deze deelname aan elkaars informatie wordt 
belangrijk ingeperkt door: 
— het feit dat ze slechts mogelijk is binnen het ii  
kader van e strafvervolging; 
— het feit dat gegevens slechts afgegeven mogen 
worden als de ontvanger ze voor dezelfde 
doelen gebruikt als waarvoor ze zijn verzameld; 
— het algánene principe van de efficiëntie 
van bestuur. 

1.3 
Op basis v n het voorgaande moeten de 
mogelijke ormen van verbindingen van infor-
matie uitg werkt worden, waarbij onderschei-
den dient e worden informatie, dit is 
de inhoud ,ran berichten, en communicatie, 
dat wil zeggen de overdracht van berichten. 

2. Deelname aan de communicatie 

49 	2.1 
Communicatie wil zeggen het uitwisselen van 
berichten tussen mensen of tussen technische 
systemen, die tot informatieverwerking en 
-opslag in taat zijn. Dit omvat ook de tech-
nische mo elijkheden van informatieover-
brenging. 

2.2 
Justitie gelmuikt momenteel voor haar interne 
communicatie bijna uitsluitend het openbare 
PTT-net, maar zal in de toekomst bij een 
verdere uitbouw gebruik gaan maken van 
speciale veirbindingen. 

2.3 
De politie gebruikt in de eerste plaats voor 
interne dokeinden draadloze communicatie-
middelen, als F.M. en korte golf. Deze zijn 
voor het informatieverbond niet van belang. De 
`draadgeb1nden' communicatie speelt zich af 

t op twee n 	 am veaus. Op het zogenaamde boven-
niveau loopt de communicatie tussen de bonds-
politie en de politie van de deelstaten via 
speciale PTT-netten voor de overbrenging van 
spraak, beád, schrift en gegevens. Het zoge-
naamde orderniveau vormt de verdere vertak-
king binnen de bondspolitie en binnen de 
deelstaatpólitie. 
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2.4 
Voorwaarde voor communicatie is een gemeen-
schappelijk net, dat zorgt voor de koppeling 
van het politie-informatiesysteem INPOL aan 
de juridische informatiesystemen JURIS en 
het `Bundeszentralregister'. Deze koppeling 
dient te geschieden op een speciaal digitaal 
net van de politie (DISPOL) dat via knoop-
punten zowel in verbinding staat met de ver-
takkingen op de lagere niveaus binnen de 
politie-organisatie als met de justitiële docu-
mentatie- en informatie-opslagsystemen. Deze 
knooppunten nemen de vragen naar informatie 
op, zoeken uit waar deze te verkrijgen is, 
zorgen voor het verkrijgen van informatie en 
bezorgen deze bij de informatievrager. In het 
programma van dit net wordt de bescherming 
van de privacy ingebouwd, doordat alleen 
gerechtigden toegang hebben. 

3. Deelname aan de informatie 

3.1. Deelname van de politie aan de informa-
tiesystemen van justitie 
Bij justitie zijn momenteel twee informatie-
systemen in opbouw: het `Bundeszentral-
register' en het documentatiesysteem JURIS. 
Het juridische informatiesysteem JURIS stelt 
via 13 terminals jurisprudentie bestaande uit 
meer dan 30.000 uitspraken voornamelijk met 
betrekking tot sociaal- en belastingrecht aan 
verschillende gerechten ter beschikking. Als 
het compleet is, moet het systeem de organi-
saties, die zich bezighouden met wetgeving, 
rechtspraak en met bestuur, alsmede de 
universiteiten van gegevens voorzien. Vervol-
gens moeten de andere rechtsgebieden en 
literatuurdocumentatie stap voor stap erbij 
betrokken worden. In het INPOL-systeem 
slaat de politie onder meer literatuurdocumen-
tatie op, zodat het systeem op dit punt met 
het juridische informatiesysteem overeenkomt. 
Een samengaan van beide systemen is mogelijk. 
Uiteindelijk kunnen beide systemen zorgen 
voor informatievoorziening aan wetgeving, 
rechtspraak en criminologie. 
In het Bundeszentralregister worden sinds 
1972 gegevens met betrekking tot vonnissen 
in een databank opgeslagen. In 1981 zullen 
zo'n 12,5 miljoen vonnissen betreffende ca. 



6,5 miljoen personen voor raadpleging in 
verband met justitiële documentatie gereed 
liggen. Eert wijziging in momenteel nog 
'interne' gegevensverwerking, zodat ook andere 
instanties Van deze informatie gebruik kunnen 
maken, is nog niet gepland. Helaas wordt deze 
isolering, die van de wezenlijke voordelen van 
automatisering afziet, door de wet op het 
Sundeszentralregister' van 1976 versterkt, 
daar in deZe wet een mogelijk informatie-
verbond bissen politie en justitie buiten 
beschouw'g gelaten wordt. r 

' 3.2. Deelname van justitie aan het informatie-
systeem INPOL 

Opbouw van het INPOL-systeem 
Sinds 1972 is het elektronische informatie-
systeem ván de politie (INPOL) met het 
`Bundeskriminalame (BKA) als centrale in 
werking. Op deze BKA-computer zijn momen- 

51 	teel 350 terminals aangesloten, terwijl een aan- 
tal deelstaten hun eigen computer met in totaal 
450 terminals hebben, die voor een deel hun 
bestand aanl  de BKA ontlenen. 

Inhoud van het INPOL-systeem 1 De soort informatie, waarover de politie voor 
de uitvoering van haar taak moet beschikken, 
valt uiteer 	(A) spoedinformatie die in 
enkele seconden beschikbaar moet zijn en (B) 
informatie voor de recherche, waarop wel 
minuten of soms uren gewacht kan worden. 
ad  A. In del categorie spoedinformatie zijn de 
volgende hoofdgroepen te onderscheiden. 
1. De centrale personenindex (ZPI) — het 
identificafiesysteem. 
2. Het op poringsregister — worden bepaalde 
personen n/of goederen gezocht? 
3. Gegeve s over de personen, die hun straf 
uitzitten. Op dit punt zou samenwerking met i justitie vruchtbaar kunnen zijn. 
ad B. Recherche-informatie. 
1. PIOS -J-I vindplaatsen van en verbindingen 
tussen personen, instituten, objecten, zaken 

: enz. Dit s ,  steem wordt met toenemende ver-
fijning bij de bestrijding van het terrorisme 

1.  

ingezet. et  is ook geschikt te maken voor 
andere teijreinen, als drugs, verboden wapen-
bezit, vals( geld enz. 



2. Literatuurdocumentatie — crimineel-
technische, criminalistische en criminologische 
literatuur. 
3. Dactyloscopie. 
4. Het bestand waarin gegevens zijn opgenomen 
betreffende gepleegde delicten en betreffende 
(vermoedelijke) daders van delicten (SSD). 
5. Strafprocessuele gegevens. Dit deel zou door 
justitie uitgevoerd moeten worden. 
De dactyloscopie en het bestand van delicten 
en daders (SSD) moeten buiten het informatie-
verband van politie en justitie blijven, omdat 
zij of een zuivere politie-aangelegenheid zijn 
of omdat deelname de uitvoering van de politie-
taak zou hinderen. De andere onderdelen van 
het INPOL-systeem zouden voor het opvragen 
van informatie door justitie beschikb aar 
kunnen zijn. Voorzover het de invoer van 
gegevens betreft zouden nadere regelingen 
getroffen moeten worden. 

52 	3.3. Aard en wijze van deelname van justitie 
aan het INPOL-systeem 

1. De centrale personenindex (ZPI) 
Daar de index op kleinere schaal een afbeelding 
geeft van de persoonsbetrokken gegevens van 
alle databestanden, zijn aan de bescherming 
ervan hoge eisen te stellen. De wet inzake 
privacybescherming van 1976 beperkt de deel-
name tot die afdelingen van justitie, die de 
gegevens voor doelen gebruiken die met de 
doelen van de politie identiek zijn. Praktisch 
betekent dit dat het gerechtigd zijn tot het 
verkrijgen van informatie slechts aan het Open-
baar Ministerie voor haar taak in de strafver-
volging toegekend kan worden. 

2. Het opsporingsregister 
Het is aan te bevelen om ruimte toe te bedelen 
aan de rechtercommissaris en aan de officier in 
de opsporingscentrale, zodat zij deel hebben 
aan de informatie. Op deze wijze is ook de 
invoer van beslissingen verband houdende met 
strafprocessen mogelijk. 
De manier van werken van dit informatie-
systeem maakt het mogelijk dat ingevoerde 
gegevens direct ter beschikking staan van ca. 
800 terminals aan de grens, op vliegvelden en 
politiebureaus. Met behulp van dit systeem 



was het in 1976 mogelijk meer dan 100.000 
opsporingsaanvragen te verwerken. Welke 
afdelingen van justitie behoefte aan opsporings-
gegevens hebben moet justitie zelf uitmaken. 
Duidelijk á dat deze behoefte bij het Open-
baar Ministerie aanwezig is. 

3. Gegevens over de personen, die hun straf 
uitzitten 
Een bijzondere vorm van het informatie-
verbond tussen politie en justitie zou de nog 
op te richten centrale gevangenenregistratie 
zijn. Wettelijk is justitie verplicht aan de 
recherchediensten van de deelstaten en van de 
Bondsrepubliek het begin, het einde en de 
onderbreklng van alle door de rechter opge-
legde vrijheidsbenemingen te melden. Aan 
deze wettellijke verplichting wordt niet voldaan 
mede omdát via de handverwerking van de 
gegevens d informatie niet actueel genoeg is. 
De gegeve sverwerking in het kader van het 

53 	INPOL-sy teem kan deze leemte opvullen. 

4. PIOS 
De letters IOS staan voor gegevens over 
Personen, nstituten, als verenigingen en 
vennootschappen, Objecten, dat wil zeggen 
onroerend? 	adressen, telefoon- 
nummers én Zaken (Sachen), dit zijn de 
roerende goederen. Deze worden uit de 
processen- -trerbaal gehaald en per probleem-
complex in verbinding gebracht, waardoor er 
een totaalbeeld van een bepaald probleemveld 
kan ontsta lan. 

5. Documéntatie 
Dit systeel in is een parallel van het juridische 
documentátiesysteem JURIS. In de elektro-1 
nische centrale bibliotheek, die door elke 
INPOL-deOnemer gebruikt kan worden, moet 
de volledige criminalistische-criminologische 
literatuur iaar auteur, vindplaatsen en tref-
woorden g rangschikt worden opgenomen. Een 
ieder, die áan een bepaalde zaak bezig is, 
wetenschappers, docenten en deskundigen 
kunnen zidh volledig van de meest actuele 
stand van de kennis op de hoogte stellen, zon-
der dat zij op de meer bewerkelijke en steeds 
onvolledige zoekarbeid in de bibliotheek 



aangewezen zijn. Ook justitie kan in de toe-
komst aan dit systeem deelnemen. 

6. Strafprocessuele gegevens 
Dit databestand zou door het Openbaar 
Ministerie op poten gezet kunnen worden als 
deel van het INPOL-systeem of als een apart 
bestand, dat met het INPOL-systeem verbon-
den is. Het zou kunnen dienen als hulpmiddel 
bij een verregaande automatisering van de 
werkzaamheden van het O.M. Tevens zouden 
met zo'n systeem de verschillen tussen de politie-
statistieken en die van Justitie beperkt kunnen 
worden. Ook zou het systeem van dienst 
kunnen zijn bij het opzetten van een meer 
zuivere meting van de criminaliteit, een soort 
criminometrie, die een betrouwbare beoorde-
ling van de echte criminaliteitsontwilckeling 
toelaat. 

4. Slotbeschouwing 
54 	De in het informatieverbond tussen politie en 

justitie ingebrachte gegevens voor het doel de 
criminaliteit te bestrijden laten zich in andere 
combinaties gebruiken voor een aantal andere 
doelen, als: 
— inlichtingen 
— recherche-onderzoek 
— statistieken 
— wetenschappelijk onderzoek 
— organisatiebeheer 
— planning van de inzet van mensen en 
materiaal 
— documentatie 
— bestuur. 
De hieruit opgedane inzichten sturen de werk-
zaamheden van politie en justitie en maken 
een rationeel inzicht in het wezen van de 
misdaad mogelijk, waarmee voor alles de 
criminaliteit tegengegaan kan worden. 
In de realiteit zullen politie en justitie al snel 
stoten op andere situaties, veranderde verhou-
dingen, andersoortige criminaliteitsvormen en 
daarmee ook op kwantitatief en kwalitatief 
veranderde gegevens, die bij de verwerking 
aanleiding zullen geven tot veranderingen, 
vernieuwingen, waardoor er als het ware een 
kringloop ontstaat. Elke fase in deze kringloop 
leidt tot diepere en meer gedifferentieerde 
inzichten. De steeds voortdurende informatie- 
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verwerking zal de aanpassing van het informa-
tiesysteem permanent verbeteren, zowel naar 
binnen toe door aanpassing van de systeem-
structuur (In van de wijze van verwerking, als 
naar buiten toe door optimalisering van de 
resultaten. 
Het model van een nu al technisch te verwe- 
zenlijken iáformatieverbond tussen politie en 
justitie, da in dit artikel naar voren is 
gebracht, bevat alle elementen, die vanuit de 
systeemleer vereist worden, om te kunnen 
komen tot een dynamisch proces, dat zorgt 
voor een p rmanente en een zich vernieuwende 
aanpassing aan de veranderende omstandig-
heden. 



Automatisering en 
privacy 

door prof. drs. B.K. Brussaard* 

Inleiding: wat zijn geautomatiseerde informa-
tiesystemen? 
Het doel van dit artikel is in zeer kort bestek 
iets aan te stippen van de privacyproblematiek 
in verband met de automatisering van de 
informatievoorziening. De invalshoek van 
waaruit dat gebeurt is die van de toegepaste 
informatica. 
De informatica is het vakgebied dat zich bezig-
houdt met de theoretische studie van informa-
tiesystemen en hun praktische realisatie in 
menselijke taken en machines, in het bijzonder 
computers. Het object van de informatica 
wordt dus niet gevormd door computers maar 

56 door informatiesystemen. Informatiesystemen 
dienen voor het kennen en besturen van de 
reële systemen in het bijzonder activiteiten in 
organisaties. De functie van een informatie-
systeem is het beschrijven van een werkelijk-
heid (het reële systeem) zoals mensen die — 
willen — zien of zoals zij denken dat zij was, 
of naar verwachting of volgens planning zou 
kunnen of moeten worden. 
Informatiesystemen leveren de gegevens die 
men nodig heeft om beslissingen te nemen, en 
zij leggen die beslissingen en de gevolgen ervan 
vast. 
Een informatiesysteem bestaat uit apparatuur 
(bijv. computers met bijbehorende 
programmatuur), uit personen met de proce-
dures volgens welke zij werken en uit de 
gegevensverzamelingen die bij de informatie-
verwerking worden gebruikt of ontstaan. Een 
groot aantal geautomatiseerde informatie-
systemen bevat informatie over personen, 
bijvoorbeeld personeels-, klanten- en belasting-
informatiesystemen of informatiesystemen ter 
ondersteuning van sociale voorzieningen en 
t.b.v. politiële en justitiële taakuitvoering. 

* De auteur is chef van de afdeling Automatische 
informatiesystemen van de Directie Overheids-
organisatie en -automatisering van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 



Andere informatiesystemen bevatten informa-
tie over rriteriele objecten bijvoorbeeld huizen, 
wegen, voertuigen, voorraden, gevonden of 
zoekgeraak

l
te voorwerpen. Weer andere 

informatiesystemen bevatten informatie over 
activiteiten als zodanig, bijvoorbeeld in de 
vorm van Werkorders, projecten, processen, 
opdrachten. Een bijzonder geval vormen de 
zogenaamde documentaire informatiesystemen. 
Zij bevatt+ informatie over boeken, rapporten, 
processen-verbaal, tijdschriftartikelen, wetten, 
e.d. en in toenemende mate ook de inhoud van 
die 'documenten' zelf. Voor het ontwerpen en 
voor de werking van informatiesystemen 
maakt het igeen verschil wat de informatie-
objecten zijn. 

Het tot stánd komen van informatiesystemen 
en de privacy 
Informatiesystemen worden ontworpen en 
gebouwd 1

1
iolgens een strikt voorgeschreven 

57 	procedure, de z.g. projectcyclus' . De eerste 
fase daarván is de informatieanalyse waarin 
wordt vastgesteld wat de informatiebehoeften 
op een beitaald deelgebied zijn. Aan elk infor-
matiesy'steem wordt een groot aantal eisen 
gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
snelheid, de actualiteit, de betrouwbaarheid, 
de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid, de 
flexibiliteit en de beveiliging. Al deze begrippen 

il worden in de informatica steeds nauwkeuriger 
gedefiniee d. Het uitgangspunt voor een 
systeemo4werp is niet een bepaald pakket 
van absolute eisen. Alle aspecten moeten in 1 
het ontwerp tegen elkaar worden afgewogen. 
Niet alleeni door de informaticus maar vooral 
door de oPdrachtgever en door degenen met 
wie de opdrachtgever rekening moet houden 
of wenst te houden. 
Elke fase Van de projectcyclus bestaat in 
hoofdzaak uit het vervaardigen van uitvoerige 
document tie. Daarin wordt vastgelegd wat 
het inforntatiesysteem zal omvatten en hoe 
het zal functioneren. Zonder die documen-
tatie zou e informatiesysteem nformatiesysteem nooit tot 
stand kunnen komen en ook niet volgens de 
specificatie kunnen werken. De documentatie 
is verder belangrijk omdat zij een belangrijk 
aanknopgspunt biedt voor de beveiliging van 
informatie' en daardoor van personen. 



Informatie moet worden beveiligd tegen 
verlies, misvorming, ongeoorloofde verstrek-
king, etc. Elk van deze verschijnselen kan 
opzettelijk worden veroorzaakt (bijvoorbeeld 
diefstal of fraude) of per ongeluk (bijvoorbeeld 
door menselijke fouten of technische 
storingen). De gevolgen van onvoldoende 
beveiliging kunnen van economische aard zijn 
(b.v. materiaalverlies) of van ethische aard 
(b.v. inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) of 
politieke aard (b.v. beperking van de autono-
mie van bestuurseenheden). Met technische 
maatregelen (toegepaste natuurwetenschappen) 
en organisatorische maatregelen (toegepaste 
mens- en maatschappijwetenschappen) brengt 
men de beveiliging op het gewenste niveau. 
Voorbeelden van de eerste zijn bepaalde voor-
zieningen in apparatuur en programmatuur, 
voorbeelden van de tweede zijn het voor-
schrijven van bepaalde besluitvormingsproce-
dures of het toekennen van bepaalde controle- 

58 	bevoegdheden. 
Het is niet mogelijk gebleken het begrip privacy 
zodanig te definiëren dat daarvan langs 
formeel-logische weg kan worden afgeleid wat 
onder operationele omstandigheden wel of niet 
toelaatbaar zou zijn (wie welke informatie mag 
hebben). Zo is een categorisch verbod op het 
gebruik van informatie voor een ander doel dan 
waarvoor de informatie werd verzameld (zoals 
vaak wordt geëist) irrationeel. Geen enkele 
organisatie kan geheel voorzien welke informa-
tische eisen zij nog eens aan zichzelf zal stellen 
of welke eisen nog eens aan haar gesteld zullen 
worden. Het kan in het belang van individuele 
personen en organisatie-eenheden zijn dat 
onder bepaalde voorwaarden beschikbare 
informatie op korte termijn voor een niet 
voorzien doel wordt gebruikt (flexibiliteitseis). 
Een maatregel ter bescherming van de privacy 
heeft bovendien bijna altijd ook gevolgen die 
direct in strijd zijn met het oorspronkelijke 
doel waarvoor het informatiesysteem werd 
opgezet (bijvoorbeeld snelle en gemakkelijke 
dienstverlening aan een groot publiek). Veelal 
zijn er ook ongewenste en soms onvoorziene 
nevengevolgen zoals vergemalckelijlcing van 
belastingontduiking en misbruik van sociale 
voorzieningen, of bemoeilijking van weten-
schappelijk onderzoek en opsporing van mis- 
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drijven. Eli moet dus op een andere wijze 
naar beveiliging gezocht worden dan in het 
minitieus formeel en voorgoed voorschrijven 
en verbieden uitgaande van algemene en 
abstracte beginselen. 

Beveiliging van en tegen informatie 
Er moet veeleer aansluiting worden gezocht 
bij de technisch-operationele wijze van wer-
ken op he gebied van de geautomatiseerde 
informatieverwerking. Formele b.v. wettelijke 
maatregelen of richtlijnen op het niveau van 
individuele reglementen kunnen zich dan 
beperken tot besluitvormingsprocedures, 
beslissingsbevoegdheden, controlemechanis-
men, e.d. 
Als men dile weg volgt dan blijken de externe 
maatschap elijke eisen en de interne organisa-
torische w rkwijze elkaar op gelukkige wijze 
aan te vull n en zelfs te ondersteunen. Dit kan 
op de volgende wijze worden geadstrueerd. 

59 	(Zie schema). 

Beveili-
gings-
schema 

Toelichting op het schema (te nemen 
ontwerp-beslissingen) 
In elk oper tioneel informatiesysteem kunnen 
de volgendé uitvoeringsfasen worden onder-
scheiden: 
a. vastlegging: welke informatie wordt op 
welke wijze door wie verzameld. 
b. verwerking: welke verwerking ondergaat de 

1 vastgelegde informatie vóór en na opslag 
inclusief sc1. oning, koppeling, ordening, enz. 



c. verstrekking: aan wie op welke wijze onder 
welke voorwaarden wordt informatie ter 
beschikking gesteld. 
d. gebruik: wat doet de ontvanger met de 
verstrekte informatie, welke beslissingen 
neemt hij volgens welke regels, enz. 
Voor elke fase kunnen de volgende functies 
worden onderscheiden: 
a. beslissing: het gaat hierbij om beslissings-
bevoegdheden en beslissingscriteria. 
b. uitvoering: dit betreft de technische en 
organisatorische wijze waarop een fase wordt 
uitgevoerd. 
c. bewaking: hierbij gaat het om bevoegd-
heden en middelen voor controle op de voor-
gaande functies en procedures voor de wijzi-
ging ervan. 
De kern van de beveiliging van informatie is 
functiescheiding: 
In principe moet de verantwoordelijkheid 
voor elke functie en elke fase (elk hokje in het 

60 	schema) aan verschillende organisatie-eenheden 
of personen worden toegewezen. Door de 
vergaande arbeidsverdeling in geautomati-
seerde informatiesystemen, is de functie-
scheiding eenvoudig uit te voeren. Zij is in 
detail vastgelegd in computerprogramma's, 
werkinstructies, e.d. (de systeemdocumen-
tatie). 

Toelichting op de functiescheiding 
a. Functiescheiding is een zeer gebruikelijke 
organisatorische techniek als grote zorgvuldig-
heid is geboden vanwege de moeilijkheids-
graad van werkzaamheden of vanwege het 
feit dat mensen elkaar niet (kunnen) vertrou-
wen, respectievelijk door eenvoudig contro-
leerbare werkwijzen wantrouwen weg willen 
nemen. Men vergelijke ook in de bestuurs-
kunde de min of meer ver doorgevoerde 
scheiding tussen de wetgevende, de uitvoeren-
de en de rechterlijke macht en in de bedrijfs-
kunde de scheiding tussen beheer, bewaring, 
administratie en controle bij beveiliging van 
economische waarden zoals betaalmiddelen 
of kostbaar of gevaarlijk materiaal. 
b. Functiescheiding werkt niet alleen opzette-
lijke inbreuk op de regels tegen (men kan ze 
niet alléén overtreden) maar het is ook één 
van de belangrijkste organisatorische maat- 



regelen oin onopzettelijke fouten te voor- 
komen. Hetzelfde geldt voor functiebeweging i 
d.w.z. dat personeel niet te lang achtereen 
dezelfde 

i
di eelfunctie bij hetzelfde informatie- 

systeem mag vervullen. Het zijn tevens 
uitstekende controlemaatregelen op het aan-
wezig en liet actueel zijn van de systeem-
documentatie. 
c. Er is en afnemende bescherming naarmate 
men in en latere fase komt: 
als iets niet is vastgelegd, kan het niet worden 
verwerkt verstrekt en gebruikt, als het niet 
wordt veiw erkt, kan het niet .... etc. De 
zwakste chakel blijft uiteraard de laatste fase. 
Als iemand gerechtigd is bepaalde informatie 
over bepalde doeleinden te ontvangen is het 
moeilijk óm zeker te stellen dat inderdaad 
alleen het bedoelde met die informatie gebeurt. 
Men kont dan al spoedig in de sfeer van 
beroepscódes, e.d. 
d. De fuilictiescheiding gaat in de praktijk veel 

61 	verder dan de hier aangegeven fasen. Elke 
subfase eb elke activiteit van een projectcyclus 
kan voor 
belangriji 
ontwerpt 
informatiesystemen. Binnen de verwerkingsfase 
als zodanig treft men zeer gedetailleerde functie-
scheidingen aan (apparatuurbediende, databank-
beheerder, in-/uitvoer verzorger, etc.). 

Enkele vóorbeelden 
Als regie imenten voor persoonsregistratie en 
zelfs wettelijke voorschriften ter bescherming 
van de p rsoonlijke levenssfeer met behulp van 
dit sche a worden geanalyseerd vertonen zij 
vaak eig naardige leemten. Dit betekent niet 
dat het cnder alle omstandigheden mogelijk en 
nuttig is een strikte functiescheiding voor elke 
cel van let beveiligingsschema door te voeren. 
In sommige gevallen is er geen bezwaar tegen 
bepaalde combinaties te accepteren, in andere 
gevallen is een veel verder gaande splitsing 
meestal (i)m andere redenen dan beveiliging 
noodzakelijk. 
Voor elk van de elementen in het schema is 
een grooilt aantal technische en organisatorische 
maatregelen beschikbaar die bij het ontwerpen 
van een informatiesysteem systematisch op 
hun bruilcbaarheid in een specifiek geval moeten 

functiescheiding worden gebruikt. De 
:ste is wel de scheiding tussen het 
n van systemen en het exploiteren van 



worden getoetst 2 . Bij beslissingen over het al 
of niet vastleggen van informatie kan men er 
bijvoorbeeld in principe vanuit gaan dat deze 
beslissing moet worden genomen door (even- 
tueel een vertegenwoordiging van) degenen over 
wie informatie wordt vastgelegd. Bij de controle 
op de verstrekking kan men bijvoorbeeld eisen 
dat elke verstrekking afzonderlijk en automa-
tisch wordt geregistreerd. Dit is de zogenaamde 
protocolplicht. Een ander voorbeeld is de 
beveiliging in de verwerkingsfase als gewerkt 
wordt met decentraal opgestelde via telefoon-
lijnen werkende eindtoestellen (terminals). De 
te nemen maatregelen kunnen dan in drie 
groepen worden ingedeeld: 
1. Beperking van de fysieke toegankelijkheid 
van de eindtoestellen (persoonlijk toezicht, 
afzonderlijk afsluitbare vertrekken, speciale 
sloten voor in- en uitschakeling van de eindtoe-
stellen, e.d.). 
2. Identificatie van het bedienend personeel 

62 door iets wat men is (b.v. vingerafdrukken), 
in zijn bezit heeft (b.v. een sleutel) of weet 
(b.v. geheime toegangscodes). Een programma-
technische voorziening bewerkstelligt dan dat 
alleen toegang wordt verleend na autorisatie 
en uitsluitend voor een bepaald gebruik. Een 
code kan bijvoorbeeld ook op onregelmatige 
tijdstippen worden veranderd en de program-
matuur kan zorg dragen voor blokkering na 
een bepaald aantal toegangspogingen. 
3. Beperking van de functies van de eindtoe-
stellen (toestelidentificatie) door technische 
voorzieningen in apparatuur en programma-
tuur waardoor met behulp van een bepaald 
toestel slechts bepaalde functies op bepaalde 
informatie kunnen worden verricht. 
De beperkingen betreffen bepaalde deelbestan-
den (groepen van informatie-eenheden — per-
sonen — binnen een groter geheel) of bepaalde 
informatievelden binnen de informatie-een-
heden (b.v. alleen privacy-gevoelige gegevens) 
of bepaalde gebruikscategorieën (b.v. alleen 
voor het opvragen van informatie over de 
geïdentificeerde personen of uitsluitend voor 
het aanbrengen van wijzigingen). Belangrijk is 
dat al deze maatregelen niet alleen en zelfs niet 
in de eerste plaats nodig zijn met het oog op de 
bescherming van persoonsinformatie maar 



vooral oin ongewilde fouten b.v. voor 
onbedoelde mutaties te beperken 3 . 

Slotopmrkingen 
Velen zijn van mening dat beveiligingsmaat-
regelen bij geautomatiseerde informatie-
systemeniduidelijker zijn aan te geven, beter te 
handhaven en gemakkelijker te controleren dan 
bij ander wijzen van informatieverwerking. 
Een intrierende vraag is dan waarom de auto-
matisering van gegevensverwerking met betrek-
king tot ersonen met zoveel wantrouwen 

- 
i 

wordt be ien, zelfs in de openbare sector, als een 
n  

en ander reglementen en wettelijke voor-
schriften wordt geregeld. 
De verklaring voor dit feit is wellicht tweeledig: 
a. het betaan van onvoldoende inzicht in de 
technisch-operationeel noodzakelijke functie-
scheidingen bij het bouwen van informatie-
systemen en het verwerken van informatie. In 
een enigszins omvangrijke organisatie met 

63 	enigszins !geavanceerde systemen is het bijvoor- 
beeld ondenkbaar dat degenen die een systeem 
ontwerpCn, degenen die de programma's 
schrijven,' degenen die de proefgevallen maken, 
degenen tIie de persoonsgegevens invoeren en 
degenen 4lie aan de hand daarvan beslissingen 
nemen over personen, dezelfde functionarissen 
zouden zijn. Elke poging een dergelijk systeem 
te manip leren vraagt de medewerking van een 
groot aai! tal personen en organen en dat in een 
strikt gereglementeerde en controleerbare 
omgeving. 
b. het be!staan van onvoldoende inzicht in het 
feitelijk functioneren van de overheid. Men 
ziet veelal over het hoofd dat centrale eenheden 
in grote enganisaties (b.v. de centrale overheid 
in een stáatsbestel) geen strak geordende 
hiërarchi lsche verbanden vormen. Zij bestaan 
uit een g1-oot aantal elkaars bevoegdheden 
angstvallig bewakende en vaak heftig bestrij-
dende deleleenheden juist op het gebied van 

li de info atievoorziening. Sommigen menen 
dat dit d beveiliging van de informatie ten 
goede k mt. In het algemeen leidt dit echter 

1 behalve ot ondoelmatige duplicaties (die 
prijs zou men desnoods wel willen betalen) 
tot ondoorzichtigheid en oncontroleerbaar-
heid. Allen zorgvuldig voorbereide met alle 
beveiligingsmaatregelen omgeven nieuwe — 



geautomatiseerde — informatiesystemen 
kunnen daarin verbetering brengen. 
Waar dan ook behoefte aan is is niet zozeer om 
in detail b.v. in een reglement vast te leggen 
welke gegevenselementen in een bepaald 
informatiesysteem voor een bepaald doel 
mogen worden verwerkt. Dit blijkt al voldoen-
de uit de systeemdocumentatie. Waar behoef te  
aan is zijn stringente voorschriften voor het 
bouwen en het functioneren van informatie-
systemen als zodanig. 

Noten 

' Voor een gedetailleerde beschrijving van de project-
cyclus wordt verwezen naar de vele handboeken op 
dit gebied, bijvoorbeeld 'Systems development 
methodology', G.F. Hice, W.C. Turner, en L.F. 
Cashwell, North-Holland, Americal Elsevier, 1974. 
2  Een overzicht van in elke fase en elke functie in 
aanmerking komende beveiligingsmaatregelen vindt 
men b.v. in: B.K. Brussaard: `Privacy-aspecten van 
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	de automatisering van de informatievoorziening', 
INFORMATIE, jan. 1972, pag. 2-7. 

Er kan hier uiteraard niet worden ingegaan op de 
technische vraag welke graad van beveiliging op deze 
wijze kan worden bereikt b.v. tegen doelbewuste 
pogingen tot 'inbraak' in het systeem door specia-
listen ('computer-crime'). 



Misbruik te goeder 
trouw vai persoonsgegevens 

door mr.E. Singer-Dekker* 

In de tijd dat ik hoofd was van een bureau 
voor Arbeidsrecht van het N.V.V., heb ik eens 
een teleftk)ngesprek van een uur gevoerd met 
een ambtenaar van de afdeling steunverlening 
van één onzer grote gemeenten. Dat gesprek 
ben ik nooit vergeten. Het probleem dat 
daarin aan de orde werd gesteld lijkt mij name-
lijk een pirototype van de problematiek van de 
privacy-b6schenning. Wat was het geval? 
Een vakb londslid had bij het bureau voor 
Arbeidsrecht een zaak in handen gegeven tegen 
zijn werkever die hem te weinig vakantie-
dagen had toegestaan. Deze cliënt had zijn 
gezin verlaten. De ambtenaar had een verzoek 

65 	gekregen van zijn vrouw om steunverlening 
voor haar en de kinderen. De man bleek echter 
nogal eens van werkgever te wisselen en was 
onvindbaar. Het lukte de gemeente niet de 
werkgever op te sporen teneinde loonbeslag te 
leggen tot verhaal van verleende ondersteuning. 
Het was de ambtenaar ter ore gekomen dat de 

• man een zaak had lopen bij het bureau voor 
Arbeidsrecht. En zo kreeg ik die ambtenaar 
aan de telefoon met het verzoek de naam van 
de werkg iever te noemen opdat loonbeslag zou 
plaatsvináen. Ik heb dat — natuurlijk — gewei-
gerd. De lembtenaar kon dat niet begrijpen. 
Zijn redenering was als volgt: 'Als U nou een 
gewone ádvocaat was geweest die commercieel 
is ingesteld en let van zijn cliënten hebben 
moet' zoit ik Uw weigering begrijpen. Maar 
het N.V.V. is toch een sociaal-gerichte organi-
satie. Dij werkt toch niet om let gewin' maar 
om een wereld tot stand te brengen waarin 
betere verhoudingen bestaan. Iedereen moet 
toch toegeven dat die man verplicht is zijn 
gezin te énderhouden en dit niet ten koste te 
laten korilen van de belastingbetalers, tot 
welke griep  ook de leden van het N.V.V. 

* De schrijfster is lector Strafrecht en strafproces- 
recht aan ele Rijksuniversiteit van Groningen. 



behoren. Ik had daarom verwacht dat U Uw 
medewerking zoudt willen verlenen'. 
Ik moest die ambtenaar teleurgesteld met zijn 
probleem laten zitten. Welk probleem deed 
zich hier voor? Twee organisaties streven beide 
let goede' na. Zij werken niet met winstoog-
merk, doch hebben een ideële instelling. De 
ene organisatie beschikt over bepaalde 
persoonsgegevens welke de andere organisatie 
niet kan verkrijgen. Die laatste organisatie 
wordt daardoor gehinderd bij het volbrengen 
van haar — door vrijwel iedereen als juist 
erkende en in de wet vastgelegde — taak. Wat 
is meer voor de hand liggend dan dat deze 
organisaties hun gegevens uitwisselen? Waarom 
zou dat onjuist zijn? Wel, de client vertrouwde 
zijn persoonsgegevens toe zonder te weten dat 
die gegevens zouden kunnen worden gebruikt 
voor een geheel ander doel dan waarvoor zij 
waren verstrekt. Het zou — op zijn minst ge- 
nomen — onfatsoenlijk zijn geweest deze 

66 	gegevens toch te verstrekken. Al is het juist dat 
het N.V.V. 'het goede' nastreeft, het is even 
juist dat zo'n organisatie nooit 'al het goede' 
tegelijk kan nastreven. Zij heeft duidelijk om-
lijnde doeleinden waartoe zij zich moet beper-
ken. Dat was in dit geval: met alle wettige 
middelen bereiken, dat werkgevers hun bij wet 
of c.a.o. opgelegde verplichtingen ten opzichte 
van hun werknemers nakomen. Het bereiken van 
dit doel zou ernstig in gevaar komen, wanneer 
de gegevens van cliënten zouden worden ver-
strekt aan andere organisaties, die heel andere 
doeleinden nastreven. De leden van de vakorga-
nisatie zouden immers niet meer bereid zijn 
hun gegevens aan de organisatie te verstrekken 
uit angst dat deze op de één of andere manier 
tegen hen zouden worden gebruikt. Overwegingei 
van fatsoen en van 'welbegrepen eigenbelang in 
ideële zin' gingen hier samen. Maar de ze twee 
overwegingen gaan lang niet altijd zo goed 
samen. 
Twee voorbeelden van gevallen waar het anders 
loopt. In een onzer grote steden bestaat de 
regel dat over iedere sollicitant naar een functie 
bij de gemeente een verzoek naar de politie 
gaat om de bij de politie bekende gegevens 
betreffende de persoon in kwestie te verstrek-
ken. De dienst loopt gesmeerd. Op dezelfde dag 
waarop het verzoek binnenkomt, wordt het 



antwoord — op speciale formulieren — gegeven. 
Deze gari!g van zaken is ongetwijfeld in strijd 
met de géest van de Wet op de justitiële 
documerittatie en op de verklaringen omtrent 
het gedrag. Of zij ook in strijd is met de letter 
van de wét is een andere vraag, die ik hier nu 
maar laa, rusten. Zeker is dat dezelfde gemeente 
deze praktijk niet volgt wanneer de sollicitant 
toevallig in een andere gemeente woont. Dan 
wordt verzocht een verklaring omtrent het 
gedrag oer te leggen. 
Nog een hinder geval. De personeelschef van één 

t onzer la ere organen' vertelde mij eens vol 
trots dat 

h. 
 ij min of meer tegen zin en wil van 

de leiding, bij behandeling van sollicitaties 
overlegging van een verklaring omtrent het 
gedrag ve irlangt en niet op andere wijze een 
onderzok naar de justitiële antecedenten van 
de solliciiant instelt. Toen ik hem vroeg welke 
regeling dienaangaande geldt voor het schoon-
maakper oneel, vertelde hij mij in alle argeloos- 

67 	heid, dat iierover een regeling was getroffen 
met een schoonmaakbedrijf. Dat bedrijf geeft 
op wie er komt werken. Bij verhindering van 
een bepaalde schoonmaker wordt opgegeven 
wie als pl iáatsvervanger optreedt. Deze namen 
worden dezelfde dag gecontroleerd door de 
politie, dr adviseert over het al of niet toelaten 
van de persoon in kwestie. Het contract bevat 
een clausUle die het mogelijk maakt een 
bepaalde persoon zonder opgave van redenen 
te weigerèn. Pas toen de personeelschef het 
hele verháal had verteld, schrok hij. 'Lieve 
hemel', zei hij, 'laat ik me nou nooit hebben 
gerealisee d, dat ik mijn eigen principes niet i.  
toepas!' et dilemma waarin deze man ver-
keerde is 

v  

, el duidelijk. De verklaring omtrent 
het gedrag kan nooit reeds op dezelfde dag 
worden afgegeven. Het schoonmaakpersoneel, 
dat buiten de normale kantooruren moet 
werken, vaak zonder toezicht, en over het 
algemeen weinig binding heeft met de dienst 
waarvoor het werkt, levert ongetwijfeld 
een bijzonder risico op. Snelle informatie 
omtrent de betrouwbaarheid (althans over 
mogelijke i contra-indicaties ten opzichte daar-
van) is wel een vereiste. Er bleef niet veel anders 
over dan de geschetste gedragslijn. 

Bij de politie werkt het 'welbegrepen eigen- 



belang' niet altijd als een rem op de gegevens-
verstrekking. In het eerste geval is het de burge-
meester — hoofd van de plaatselijke politie — 
die de gegevens vraagt. De politie kan zich op 
het standpunt stellen: als mijn baas dat vraagt 
krijgt hij het. Het is zijn zaak een al of niet 
fatsoenlijk gebruik van de gegevens te maken. 
In het andere geval bestaat er geen hiërarchieke 
verhouding tussen de politie en het vragende 
orgaan. Maar er is wel een vorm van samen-
werking. In zulke gevallen kan het `v66r wat, 
hoort wat' een rol gaan spelen. Nu is het verre 
van mij te suggereren dat de politie zich tot 
medewerking aan opgelegd misbruik laat 
verleiden. (Het is mij trouwens bekend dat er 
politiechefs zijn die ook in gevallen als hier-
boven geschetst, eenvoudig hun medewerking 
weigeren). Het probleem is echter dat men in 
de geschetste gevallen helemaal niet van 
'opgelegd misbruik' kan spreken. De mensen 
die deze methode toepassen zijn zich van geen 

68 	kwaad bewust. Men gebruikt de gegevens niet 
ten eigen bate, maar om de opgedragen taak zo 
goed mogelijk te vervullen. Ik zou dit 'misbruik 
te goeder trouw' willen noemen Ik vermoed 
dat dit type 'misbruik' buitengewoon veel 
voorkomt. En laten we wèl wezen: zijn er geen 
gevallen waarin dit type gebruik beslist nood-
zakelijk is, gezien de belangen die op het spel 
staan? Kan men de hierboven ten tonele 
gevoerde personeelschef van het 'lagere orgaan' 
kwalijk nemen dat hij zo handelt? M.i. niet. 
De verklaring omtrent het gedrag is in dit geval 
geen doelmatig middel. De behoefte, ingelicht 
te worden en wel op zeer korte termijn, is m.i. 
reëel. Conclusie: er zijn gevallen waarin het 
noodzakelijk is, dat degene die persoonsgegevens 
onder zich heeft, deze verstrekt aan een andere 
instantie, die deze gegevens gebruikt voor een 
ander doel dan waarvoor zij verstrekt of 
verkregen zijn. Maar in zulke gevallen dient wel 
een goede regeling te bestaan. In dit geval zou 
ik willen zeggen: het moet kunnen, maar de 
betrokkene moet het weten en er moet een 
middel van verweer zijn. 
Het is ook denkbaar, b.v. ingeval van het 
vermoeden van zeer ernstige misdrijven, dat 
de betrokkene het niet mag weten. Men kan 
situaties hebben waarin ook de telefoon mag 
worden afgeluisterd of brieven mogen worden 



geopend. Dat is in ons Wetboek van Straf-
vordering erkend, maar tegelijk is een aantal 
waarborgen in het leven geroepen om misbruik 
te voorkómen. In dezelfde geest zou men een 
regeling kunnen bedenken voor beheerders van 
registraties van bepaalde persoonsgegevens. 
De algemene regel dient te zijn dat deze 
gegevens ,,,z)or geen ander doel mogen worden 
gebruikt tf worden doorgegeven dan waarvoor 
zij zijn verstrekt. Eén zaak dient in ieder geval 
duidelijk te zijn: de gebruiker van een regi-
stratie mag niet zelf beslissen of hij de gegevens 
doorgeefti Men laat ook de directie van de 
P.T.T. niet beslissen of telefoongesprekken 1 
mogen worden afgeluisterd of brieven mogen 
worden gopend. Daarom is het — om het 
kind nu maar eens bij de naam te noemen — 
niet voldcende als de directie van een com-
putercentrum zegt: 'ons centrum zal nooit 
gegevens uit het ene bestand aan de houder 
van het andere bestand verstrekken, tenzij 

69 	met toestemming van de gebruiker van het 1 bestand wlaarin deze gegevens zich bevinden!. 
Hier moet een afweging van belangen plaats 
vinden, dip men niet aan de betrokken gebrui-
ker mag overlaten. De vragende partij zal al 
gauw vincién dat zijn belang het 'hogere' 
belang is waarvoor het belang van de betrok-
kene moei wijken. En de gevende partij kan ,z  
allerlei re l enen hebben de gegevens te verstrek-
ken. Misschien is hij het gewoon met de 
verzoeker leens, misschien ook heeft bij redenen 
tot het toepassen van de regel: 'voor wat hoort 
wat'. (0, nee, helemaal niet tot iemands 
persoonlijk voordeel, maar uitsluitend tot het 
voordeel ‘)an de dienst!) Waar het algemeen 
belang (went daarom gaat het) moet worden 
afgewogen tegen het persoonlijk belang, zal 
dat altijd Moeten plaatsvinden op een niveau 
waar bijzondere belangen van personen en van 
bepaalde diensten niet onevenredig zwaar 
kunnen méewegen. Vooral waar het over-
heidsinstanties betreft zou ik willen pleiten 
voor de regel: geen verstrekking van gegevens 
voor andeie doeleinden dan waarvoor zij zijn 
verzamelrl dan uit kracht van een openbare, 
bij of krachtens een wet gemaakte regeling. 
Die rege •lit ig zal waarborgen moeten bevattenn  
ter besche *in g van het belang van de betrok-
kene. Meestal zullen de waarborgen moeten 



bestaan in bekendheid van de betrokkene met 
het verstrekken van de gegevens en een ver-
weermiddel tegen het verstrekken van onjuiste 
gegevens of het trekken van onjuiste conclu-
sies uit op zichzelf juiste gegevens. Soms zal 
dit onmogelijk zijn, doch dan zullen er toch 
steeds andere waarborgen moeten zijn, zoals 
b.v. vernietiging van voor het doel waardeloos 
gebleken gegevens etc. (vgl. art. 125h Wetboek 
van Strafvordering) en een algemeen toezicht. 
Toezicht op de nakoming van voorschriften 
zal nodig zijn. Daarbij mag het echter niet 
blijven. Het gaat er ook om, informatiestromen 
te achterhalen die mogelijk met geen enkel 
voorschrift in strijd, maar wel zeer ongewenst 
zijn. De ervaringen met de Wet op de justitiële 
documentatie hebben uitgewezen dat het 
maken van een waterdichte regeling tot de 
praktische onmogelijkheden behoort. De 
praktijk stelt iedere dag nieuwe eisen. Bestaan-
de regelingen worden vaak te goeder trouw, 

70 	maar niet overeenkomstig de bedoeling van 
de wetgever toegepast. Nieuwe 'oplossingen' 
worden gevonden, die door de wetgever niet 
zijn voorzien en vaak ook niet kunnen zijn 
bedoeld. Informatie betreffende persoons-
gegevens vertoont veel gelijkenis met zand, 
het zit overal tussen en het dringt overal door: 
Ik zou daarom willen pleiten voor een soort 
ombudsman voor de privacy-bescherming in 
verband met persoonsregistraties. D.w.z. een 
instelling waarbij men kan klagen, 66k over 
toestanden die niet met een bepaald wettelijk 
voorschrift in strijd zijn, en waarbij men ook 
zijn ervaringen en suggesties kwijt kan. Men 
zou daarvoor een orgaan nodig hebben dat 
werkt met mensen, die verstand hebben van 
de behoeften die in de verschillende sectoren 
van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven 
worden gevoeld en de maatstaven die daar 
worden gehanteerd. Om goed te kunnen 
controleren moet men weten 'waar Abram de 
mosterd — in dit geval: de gegevens — haalt'. 
Men moet weten welke relaties worden onder-
houden tussen diverse overheidsdiensten onder-
ling en tussen deze diensten en het bedrijfs. 
leven. Pas dan kan men vermoeden welke 
informele gegevensuitwisseling kan vóórkomen. 
Deze relaties zijn namelijk lang niet altijd 
direct uit een wettelijke regeling af te lezen. 



Kennis va 'n de behoeften. Dit punt zou ik 
graag will n beklemtonen. Ik krijg wel eens de 
indruk dat er enerzijds te weinig oog is voor 
de omva4 en de betekenis van het 'misbruik .  
te goeder 'trouw' van persoonsgegevens maar 
dat er anderzijds op te weinig genuanceerde 
wijze eisett worden gesteld op het punt van 
bescherming van de privacy. Daardoor zou wel 
eens het tgengestelde kunnen worden bereikt 
van wat wordt nagestreefd. Onder diegenen die 
zich schul

ll
dig maken aan 'misbruik te goeder 

trouw' va persoonsgegevens bevinden zich 
ongetwijf ld een aantal personen die een 
betere re ling, met meer waarborgen voor de 
betrokkerie, ten zeerste zouden toejuichen. 
Die mens'n zwijgen echter vaak omdat zij — 
naar mijn indruk — bang zijn een stroom van 
kritiek los te maken, die gepaard gaat met 

it 

eisen van maatregelen tot bescherming van de 
privacy, d e de grenzen van het redelijke over-
schrijden. 

71 	M.i. zal de kracht en de invloed van het toe- 
zichthoudend orgaan moeten bestaan in: 
a.) kenni van zaken, niet alleen op het gebied 
van de technische mogelijkheden van verbinding 1 van gegevens, maar ook van de sluipwegen die 
de informatieverstrekking kan gaan 
b.) jaarlijcse verslaglegging van de bevindingen 
bij controles, klachten en ontvangen suggesties; 
het orgaan i zou daarbij de bevoegdheid moeten 
hebben suggesties te doen ter verbetering van 
geconstatéerde misstanden. 
c.) volstrekte onafhankelijkheid van wie dan 
ook. 
Het zou van het gezag van het hoofd van zo'n 
orgaan aflangen of zijn suggesties van invloed 
kunnen zijn en of deze een redelijk tegenwicht 
kunnen bilren ten opzichte van eisen, gesteld 
door men en die het goed menen, maar te 
weinig erv'aring met en inzicht in de materie 
hebben ori bij hun voorstellen aan redelijke 
verlangens recht te doen. 
Noodzakelijk zou in ieder geval zijn dat dit 
orgaan ona' fhankelijk werkt. Dat houdt in dat 
het geen a'rwijzingen of vergunningen kan 
verstrekkep. Wie beslissingen neemt moet 
verantwoording afleggen, in laatste instantie 
aan de vol svertegenwoordiging. Dit veronder-
stelt dat h] aan een minister ondergeschikt 
dient te zijn. Dat houdt dan weer in dat die 



minister hem bevelen kan geven, b.v. om 
bepaalde sectoren niet en andere wel te contro-
leren of om bij het verlenen van vergunningen 
een bepaald beleid te voeren. 
M.i. zal men moeten kiezen: bf een volstrekt 
onafhankelijk orgaan dat naar eigen goedvinden 
controleert en zijn bevindingen — eventueel 
met suggesties ter verbetering — openbaar 
maakt; zo'n orgaan zou adviserend kunnen 
optreden, zijn adviezen zouden zelfs in een 
aantal gevallen verplicht kunnen worden gesteld; 
beslissingen zou dat orgaan echter niet mogen 
nemen '; bf een apparaat dat beslissings-
bevoegdheid heeft, doch dat ondergeschikt is 
aan een minister. 
Kiest men nu voor het eerste, en ik zou daar 
vóór zijn, dan moet men wel weten dat het 
verlenen van vergunningen etc. moet worden 
toevertrouwd aan een ander — eventueel reeds 
bestaand — apparaat dat wél aan een minister 
ondergeschikt is. 

72 	Ik ben mij ervan bewust hiermee een gecom- 
pliceerd probleem te hebben aangesneden, 
waarover het laatste woord nog niet is gezegd. 
Wel lijkt het mij zonder meer duidelijk dat men 
op het 'misbruik te goeder trouw' of, zo men 
wil: de ongecontroleerde informatiestroom 
tussen al of niet openbare diensten en instel-
lingen, alleen redelijk vat zal kunnen krijgen 
wanneer men bereid is een onafhankelijke 
controlerende instantie in te voeren. Ik hoop 
met het bovenstaande te hebben aangetoond, 
dat deze instantie haar taak slechts dan goed 
zal kunnen vervullen, als zij veel ervaring in 
deze materie heeft en veel wijsheid bij het doen 
van suggesties ter verbetering van geconstateerde 
ongewenste situaties. Alleen wanneer aan deze 
voorwaarden is voldaan zal m.i. het 'misbruik 
te goeder trouw' binnen aanvaardbare (het 
volmaakte is niet bereikbaar) grenzen kunnen 
worden gehouden. 

Noot 

I  Volgens dit model werkt de Hessische Daten-
schutzbeauftragte. Deze ontleent zijn bevoegdheden 
aan het Hessische Datenschutzgesetz van 7 oktober 
1970. (G.V.B1 1 S 625). Aan deze wet ligt de opvat-
ting ten grondslag, dat de Beauftragte geen beslissings-
bevoegdheid dient te hebben omdat dit zijn onafhan-
kelijkheid in gevaar zou brengen. (Zie Erste litigkeits-
bericht des Datenschutzbeauftragten, 7. Wahlperiode, 
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Drucksaché 7/1495 d.d. 29-3-72, blz. 12.) Het is mij 
uit persoonlijke contacten bekend, dat de medewer-
kers van de Datenschutzbeauftragte bij voorkeur 
worden gezocht onder hen, die bestuurlijke ervaring 
hebben. Htrb ij wordt uitgegaan van de gedachte, dat 
men slecht dan goed kan controleren en waardevolle 
adviezen kán geven, wanneer men uit eigen ervaring 
op de hoogte is, van de behoeften enerzijds en van de 
vele sluipwgen waarlangs informatie met betrekking 
tot persoonsgegevens overheidsorganen kan bereiken. 
anderzijds. (De Beauftragte werkt alleen op het 
terrein van automatische overheidsregistraties (art. 1 
Datenschu t izge se tz .)) 



Een privacyreglement 
voor politiegegevens 

door mr. F. Kuitenbrouwer* 

Een van de kernproblemen bij de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
(geautomatiseerde) persoonsregistraties vormt 
de verhouding tussen controle van buitenaf en 
zelfregulatie door de databankwereld. De 
grenzen die in Nederland daarvoor zijn aangege-
ven door de Staatscommissie-Koopmans in 
haar Eindrapport annex Concept-wetsvoorstel' 
zijn voor discussie vatbaar 2 . 
Op zichzelf hecht de Staatscommissie echter 
met reden groot belang aan de plicht van 
databankhouders zelf een reglement op te stel-
len ter verzekering van de privacy van bij hen 
geregistreerde personen. De regering heeft dit 

74 	vooruitlopend op het Eindrapport ook reeds 
tot uitdrukking gebracht in Aanwijzingen 
voor rijks-databanken 3 . 
Dit klemt wel in het bijzonder voor registraties 
in de sfeer van politie en justitie. De gegevens 
die zij verwerken worden door de Staatscom-
missie immers als 'gevoelig' aangemerkt en 
daardoor een maximum aan rechtsbescherming 
waard geacht. Met name bij de politie begint 
de automatisering thans aardig op gang te 
komen en onderstreept zo het slepende pro-
bleem van een wet op de politieregistraties 4 . 

Er is in deze sfeer thans een voorbeeld waaraan 
enkele haken en ogen van het privacy-reglement 
vallen te illustreren: het Reglement geautoma-
tiseerde herkenningsdienst (hkd) gemeentepo-
litie Amsterdam van 2 mei 1977. 
Het Amsterdamse hkd-systeem was op die 
datum reeds geruime tijd in bedrijf; de data-
bank-gemeenschap blijft het moeilijk hebben 
met het grondbeginsel `Datenschutz vor Daten-
fluss' s  . Dat neemt niet weg dat het Amsterdam-
se reglement belangrijke normerende elementen 
bevat, al blijkt het huiswerk nog niet helemaal 
afgerond te zijn. Hopelijk lukt het bij de 
lopende automatisering van de Rotterdamse 

* De auteur is commentator bij NRC/Handelsblad 



herkenningsdienst helemaal, zowel wat betreft 
het scenario als de inhoudelijke afronding. 
Eindrappot en Aanwijzingen zijn niet geheel 
congruent in de eisen welke zij aan het privacy-
reglement tellen, mede omdat de Staatscom-
missie twe soorten reglementsplichtige regi-
straties onderscheidt 6 . Met dit voorbehoud 
kent de regiementsplicht de volgende aandachts-
punten: naiiwkeurige omschrijving van het 
doel van de registratie, over welke (categorieën) 
personen ce registratie zich uitstrekt, welke 
gegevens tën hoogste over hen worden opgeno-
men en in welke gevallen ze weer worden ver-
wijderd, aan welke categorieën van afnemers 
welke soorten van gegevens worden verstrekt, 
welke personen rechtstreeks toegang tot de 
databank hebben en wie daarbij de leiding 
heeft (plus nadere technische en organisato-
rische beveiliging) en een recht op inzage en 
correctie v6 de betrokkene. 
Het Eindrtport kent nog een algemene plicht 

75 	daaraan vo rafgaand mededeling van registra- 
tie te doen laan de betrokkene; de Aanwijzingen 
stellen hemi in de gelegenheid te vernemen 
welke gegeens over hem in een bepaalde perio-
de aan andre instanties zijn verstrekt. De 
Aanwijzingen voorzien ook in het creëren 
van een coilnmissie van toezicht 'indien de aard 
van de regijtratie daartoe aanleiding geeft'''. 
Met als grote uitzondering het informeren van 
de betrokkëne volgt het Amsterdamse regle-
ment deze-hoofdpunten. Het bevat in art. 15 
ook nog de[stelregel dat de opgenomen 
informatie zoveel mogelijk juist en volledig' 
is, zoals art 44 Concept speciaal aan vergun-
ningsplichtige registraties (zie noot 6) voor-
schrijft. 
De ijzeren driehoek van ieder reglement vormt 
— zoals Eindrapport blz. 80, 135 opmerkt — 
'het verband tussen de doelstelling van het 
systeem, dei  aard van de opgenomen gegevens 
en de kring van personen (intern en extern) 
aan wie de egevens worden verstrekt'. Het 
Amsterdam e reglement bindt de herkennings-
dienst aan 'de opsporing van strafbare feiten, 
in het bijz.:+der met betrekking tot de identifi- 
catie van daders van misdrijven' (art. 2). 
Zo worden krachtens art. 4 (a) allereerst gege-
vens opgenomen van degenen tegen wie proces-
verbaal is 4gemaakt wegens misdrijf — of 



wegens een overtreding waarvan de opneming 
in de registratie voor de opsporing van enig 
misdrijf van belang kan zijn. Deze oriëntatie 
op het opsporen van misdrijven vormt een wel-
kome uitdrukking van beginselen van propor-
tionaliteit en subsidiariteit, die terugkeert in 
art. 5 (2): met het opnemen van 'summiere 
gegevens' wordt volstaan bij first offenders, bij 
feiten van eenvoudige aard en indien de kans 
op herhaling gering is. 
Van belang is ook het vereiste van het proces-
verbaal omdat dit de verantwoordelijkheid 
voor opgenomen gegevens vastlegt 8  en omdat 
het een verwijzing bevat naar art: 27 Sv. en het 
daarin besloten objectiveringsvereiste. Het lijkt 
bijna te mooi om waar te zijn — art. 4 (b) 
voorziet dan ook in de registratie van personen 
'uit wier gedragingen blijkt van ernstig gevaar 
voor het begaan van enig feit bedoeld onder a'. . 
Dat lijkt al weer aardig op caoutchouc — zij het 
dat hieraan de voorwaarde wordt verbonden 
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	dat de Commissie van Toezicht toestemming 
voor opneming heeft gegeven. 
Dat kan een belangrijke restrictie vormen. De 
ironie wil echter dat deze waarborg wel eens 
op gespannen voet zou kunnen staan met de 
algemene privacywetgeving zoals die uit het 
Eindrapport opdoemt. Hier treedt immers de 
commissie buiten het kader van toezichthou-
den. Op zichzelf is er niets tegen enige ver-
menging van controlerende en regelgevende 
taken, maar daar wil de Staatscommissie nu 
juist niet aan 9 . 
En dan is er nog de registratie van gepleegde 
misdrijven waarvan de daders niet bekend 
zijn onder vastlegging van 'een zo nauwkeurig 
mogelijke persoonsbeschrijving van mogelijke 
daders' (art. 7). 'Mogelijke daders': .  betekent 
dat registratie op naam? Zo ja, wat is de 
waarborg van art. 4 dan nog waard? Een posi-
tief punt vormen de termijnen die art. 9 stelt 
voor het verwijderen van gegevens. Dat is het 
zogenaamde 'schonen', zoals men reeds kent 
bij de strafbladen van de justitiële documen-
tatie. Het ontbreken van specifieke schonings-
termijnen geldt als een ernstig manco van 
bestaande politieregisters. 
Het Amsterdamse reglement stelt nu termijnen 
van 30 jaar (in geval van misdrijven waarop 
meer dan 10 jaar gevangenisstraf staat), 15 jaar 



(misdrijven met een gevangenisstraf van 1 tot 
10 jaar) en 5 jaar (andere feiten of gedragingen). 
Wanneer een nieuwe aantekening wordt 
gemaakt terwijl een oude nog loopt, blijft die 
staan (naai!  analogie met de strafbladen) maar 
in ieder geVal wordt de informatie verwijderd 
op de 80ste verjaardag van de betrokkene of 
twee jaar rik diens overlijden. Dat is thans toch 
al de normi 
Deze regeling blijft nog behoorlijk ruim beme-
ten en daaijom is het van extra belang welke I 1 normen w rden gesteld aan de afgifte van 
informatie. Art. 13 geeft als hoofdregel dat 
opsporings mbtenaren hkd-informatie krijgen 
'indien en i.00rzover zij die gegevens nodig i hebben voor de opsporing van strafbare feiten, 
bij het onárzoek waarbij zij zijn betrokken, 
of ter vaststelling van de identiteit van onbe-
kende persmen, waarbij hun medewerking 
wordt gevragd'. Die 'medewerking' lijkt wat 
ruimer dan de 'opsporing' waarover de doel- 

77 	stelling van het reglement spreekt, maar in 
ieder geval lijkt art. 13 voldoende om deze 
gevoelige politie-informatie af te schermen voor 
sollicitaties of vergunningskwesties. Ook hier 
is er overigens een ontsnappingsclausule: de 
verantwoordelijke bewindslieden kunnen andere 
personen toestemming geven de hkd te raad-
plegen, alwker gehoord de Commissie van 
Toezicht. 
Dat maakt benieuwd naar de inrichting van 
deze belangrijke commissie — en daar beginnen 
meteen de vragen die het Amsterdamse regle-
ment oproep' t. Er is geen reden tot twijfel aan 
het kaliber ivan de leden die feitelijk benoemd 
zullen worden, maar het reglement zwijgt over 
hun kwaliteit en onafhankelijkheid. 

Het reglemént is ook nogal vaag over de wijze 
waarop de juistheid en volledigheid van de 
opgenomen gegevens verzekerd worden. De 
normale manier hiervoor is de geregistreerden 
een recht (.1.j inzage en correctie van hun gege-
vens te verl nen. Dat is een van de hoofdpijlers 
waarop de 8taatscommissie-Koopmans heeft 
gebouwd. Eindrapport blz. 80 voorziet wel 
een uitzonáring voor de gevallen 'waarin en 
zolang als hét belang van de opsporing zich 
daartegen várzet'. 
Dat is juist, 'maar deze genuanceerde formule- 



ring is nog wel iets anders dan de complete 
uitsluiting van enig recht van de geregistreerde 
die het Amsterdamse reglement bevat. 
Niemand zal inzage in 'modus operandi'-gege-
yens bepleiten, maar waarom in beginsel niet 
een mededeling van het enkele feit van registra-
tie — zodat de betrokkene tenminste naar de 
Commissie van Toezicht kan? Ook al blijft de 
praktische betekenis van het recht van de 
geregistreerde beperkt, dan toch blijft het 
van belang om de bedienaren van de herken-
ningsdienst eraan te herinneren dat zij niet 
alleen te maken hebben met hun afnemers van 
informatie maar ook een eigen verantwoorde- 
lijkheid hebben jegens de geregistreerde. 
Juist gezien diens zwakke rechtspositie ver-
dient het element 'ambtshalve' in de privacy- 
bescherming hier extra druk. Maar wat gebeurt? 
Het reglement verwijst voor de opname van 
gegevens over de hele linie en ongeclausuleerd 
naar de meldingsformulieren zoals die door de 

78 	verantwoordelijke ministers worden vastgesteld. 
Men herinnert zich de discussie die vorig jaar 
ontstond naar aanleiding van sommige daarin 
gebruikte kwalificaties ('jood' — inmiddels 
geschrapt —, 'overige mongolen', 'demonstrant/ 
extremist'). 
Nu wordt het verzamelen van persoonsgegevens 
in het Eindrapport (blz. 21) scherp gescheiden 
van de te beschermen registratiefase, zodat men 
kan betogen dat het Amsterdamse reglement 
ook geen boodschap heeft aan de meldings-
formulieren. Hoe kan het reglement echter 
voldoen aan de 'nauwkeurigheid' die de Aan-
wijzingen eisen, wanneer de meldingsformu-
lieren niet eens als bijlage zijn opgenomen 
— laat staan dat voorzien wordt in periodieke 
herziening?")  
Deze zaken zijn niet zo scherp te scheiden, 
leert Resolutie (74) 29 van de Raad van Euro-
pa: 'The information stored should be obtained 
by lawful and fair means' 11 . Op zijn minst 
dreigt hier een vicieuze cirkel: het is nauwelijks 
mogelijk absolute maatstaven voor het meldings 
formulier te geven; veel hangt af van de opbouw 
en werkwijze (en dus het reglement) van het 
informatiesysteem waarvoor het bestemd is. 

Doordat het Amsterdamse reglement vragen 
van de nauwkeurige omschrijving van de te regi- 



streren geg( 
loos terugsi 
dreigen ker 
matieverwel-king in het ongewisse te blijven 
— laat staar beleidsvragen als de invloed van 
hkd-informatie op de selectiviteit van politie-
optreden (1' de mogelijkheid hkd-gegevens te 
gebruiken moor controle op politie-optreden. 
Een en andér lijkt vooral een gevolg van de 
beperkt-ambtelijke voorbereiding van het 
privacy-reglément (hetgeen overigens bepaald 
niet alleen bij de politie-automatisering regel 
is). Het is en miskenning automatisering 
van persoo sgegevens voor te stellen als een 
technisch-administratieve aangelegenheid, 
louter een aak van veranderende middelen. 
Automatisering kent een eigen innerlijke 
dynamiek, maakt 'het mogelijk om nieuwe 
uitgangspunten te kiezen' — dwingt daar vaak 
zelfs toe 12 . 
Met name bij de reglementering van gevoelige 

79 	registraties als die bij politie en justitie is het 
daarom van belang op ruimere schaal belangen-
groepen en einteresseerden te consulteren. 

Noten 

yens en de juistheid daarvan klakke-
eelt naar het meldingsformulier 
magen van een behoorlijke infor- 

1  Privacy mi persoonsregistratie, Eindrapport van 
de StaatsCommissie bescherming persoonlijke 
levenssfeeir in verband met persoonsregistratic. 
's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1976. 
Uitgangspunt is het instellen van een openbaar 
register waar alle databanken moeten worden ge-
meld. Op basis hiervan wordt een regeling voor-
zien die twee pijlers heeft: 
— de rechtspositie van de geregistreerde: een recht 
op inzage en correctie van over betrokkene vast-
gelegde informatie. 
— het sch I  ppen van staatstoezicht door het instel-
len van eei Registratiekamer met inspecterende 
bevoegdh i den en een beperkt vergunningstelsel. 
Dit voorstel blijft in beginsel beperkt tot geauto-
matiseerd registraties van persoonsgegevens. 

2  F. Kuitenbrouwer: Computer privacy — een 
welkom Wetsvoorstel met bezwaren, NJB 1977 
blz. 450 v! 

3  Aanwijzin igen geautomatiseerde registraties met 
persoonsgegevens bij de rijksoverheid, Ned. Staats-
courant 12.3.1975 nr. 50. De desbetreffende 
reglementen liggen ter inzage op de Centrale 
Bibliotheek van het Ministerie van Justitie; er 
zijn er thans ruim 60 gedeponeerd. 

4  F. Kuitenbrouwer: Het informatiewapen van de 
politie, Dl 7 (1977) 4, blz. 181 v. en 5, blz. 275 v. 
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5  F. Kuitenbrouwer: UN Covenant en computer 
privacy, NJB 1974, blz. 193 v. Vgl. Aanwijzing 1: 
'Een geautomatiseerde registratie waarin persoons-
gegevens zijn opgenomen treedt eerst in werking 
nadat daarvoor een regeling is vastgesteld'. 

6  Afgezien van eenvoudige registraties voor intern 
gebruik, die met melding bij het register kunnen 
volstaan, onderscheidt het Eindrapport: 
— reglementsplichtige registraties, een tussencate-
gorie, waaraan de eis wordt gesteld dat een regle-
ment wordt opgesteld en ingeschreven dat voldoet 
aan de eisen die art. 37 Concept stelt; 
— vergunningsplichtige registraties, die behalve een 
reglement ook vergunning van de Registratiekamer 
nodig hebben. Daarbij worden nadere eisen gesteld 
(art. 44). Vergunningsplichtig zijn registraties die 
voor derden werken of die 'gevoelige' gegevens 
bevatten: godsdienst of levensovertuiging, ras 
of huidskleur, politieke overtuiging, straf- of 
tuchtrechtelijk verleden, medische of psychologische 
gegevens. 

7  Indicaties voor het instellen van een Commissie 
van Toezicht kunnen ook bestaan indien er een 
algemene Registratiekamer is. Te denken valt aan 
gevallen waarin registratie in sterke mate onvrij-
willig is, gevaar voor misbruik aanwezig is en/of in-
dien de geregistreerden slecht georganiseerd zijn. 

8  Zo bepaalt Procedural Instruction 76-1, Kansas 
City .Police Department dat gegevens slechts in het 

„ie geautomatiseerd informatiesysteem worden opgeno-
men indien ze gebaseerd zijn op een `source docu- 
ment'. On line informatie dient regelmatig met 
behulp van deze documentatie gevalideerd te 
worden. 

9  Vgl. art.'85 Concept en toelichting; kritiek in het 
in noot 2 genoemde artikel. 

10 Vgl. Office of Management and Budget: Privacy Act 
Implementation, Guidelines and Responsibilities, 
Federal Register 40 (July 9, 1975) no. 132, blz. 
28948: 'Establish a program for periodically 
reviewing agency record keeping policies and 
practices to assure compliance with the Act'. 

11 Bijlage M, Eindrapport. Vgl. Privacy Act 1974, 5 
USC 552a (a) (3): 'the term `maintain' includes - 
maintain, collect, use or disseminate'. Anders in 
W.-Duitsland de Bundesdatenschutzgesetz (Bundesge 
setzblatt 1.2.1977) die zich beperkt tot `speichern, 
ndern, libermitteln,Uischen'. 

12  F. Kuitenbrouwer: Computer, manipulatie en 
macht, in C. Kelk c.s.: Recht, macht en manipula-
tie, Utrecht/Antwerpen 1976 (Aula boeken 572), 
blz. 352, 364 en de daar vermelde literatuur. 
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81 	gepubliceerd, kan een kopie worden gevraagd 
bij het Wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie, Bogaard-Centre, Sir Winston 
Churchilllán 366, Rijswijk, tel. 070-949383, 
toestel 143h 44. 

Algemeen 

1 
Geerts, P. Deii rechtshulp in België — 
Recht en kritiek, nr. 4/77, blz. 413-428 (N.). 

In dit artikel behandelt de auteur de Belgische 
rechtshulpverlening door de advocatuur. De advoca-
tuur bezit in /principe een vertegenwoordigings- en 
pleitmonopolie, maar geen monopolie voor wat 
betreft de juilidische advisering. Bij de 'gratis' rechts-
hulp aan on- of minvermogenden, kan men een onder-
scheid maken tussen het Bureau voor Rechtsbijstand, 
een afdeling van de Rechtbank, voor de procedure-
kosten en de gratis advocaat. Betreffende de gratis 
rechtshulp door de advocatuur bestaat aan elke balie 
een Bureau voor Consultatie en Verdediging. Met 
pro deo Zaken worden alleen stagiairs belast. De 
stagiairs vorthen een probleem i.v.m. hun financiële 
situatie en de grootte van de groep. Deze pro deo 
hulp functioneert echter niet goed. De auteur staat 
zeer sceptisch

i 
 tegenover het inkorporeren van een 

deel van de pro deo in de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. Tot slot stelt de auteur dat 
de rechtshulri een 'politiek-maatschappelijk' probleem 
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is geworden, wat geheel is toegespitst op de slecht 
functionerende pro deo hulp en waar relatief weinig 
groepen zich bij betrokken voelen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Gloria, J. da en R. de Ridder. Aggression in dyadic 
interaction. 
European journal of social psychology, 7e jrg., nr. 2, 
1977, blz. 189-219. 

Reacties van proefpersonen op schadelijke prikkels 
kunnen agressief of niet-agressief zijn. Dit is afhanke-
lijk van het feit of de schadelijke prikkel, die de 
proefpersoon ontvangt, geïnterpreteerd wordt als 
gedrag dat gerechtvaardigd is door de normen in een 
bepaalde situatie of als een weerspiegeling van 
agressieve bedoelingen van de ander. Hypothetisch 
wordt gesteld dat de normen die in de situatie worden 
opgebouwd afhankelijk zijn van de volgende factoren. 
le Wordt de schadelijke prikkel waargenomen als 
zijnde bevorderlijk voor het bereiken van het doel 
van de agressor? 2e Hoe schat de ander de waarde van 
het doel van de agressor? 3e Welke waarde heeft het 
doel dat het slachtoffer zelf nastreeft? Het tot 
stand komen van normen, die de uitwisseling van 
schadelijke prikkels tussen proefpersonen reguleren, 
is in twee experimenten geoperationaliseerd. Agressie, 
gedefinieerd als schending van deze normen wordt 
gemeten. Aan het eerste experiment namen 56 
vrouwelijke studenten deel, aan het tweede experi-
ment 80 mannelijke studenten. De proefpersoon is 
afwisselend slachtoffer (hij verricht een senso-moto-
rische taak) en agressor (hij geeft de andere proefper-
soon een shock). In het eerste experiment wordt 
gevonden, dat de proefpersonen sneller en vaker 
agressie met agressie beantwoorden, als zij de shock 
die zij ontvangen van de partner, interpreteren als een 
inbreuk op de norm. In het tweede experiment verto-
nen de proefpersonen weliswaar tegenagressie, maar 
zij waarderen de agressor negatiever. Geconcludeerd 
wordt, dat de resultaten duidelijk de gangbare stelling-
nam en tegenspreken. Zij begunstigen de cognitieve 
herformulering door de auteurs van de determinanten 
van agressief gedrag. 
Met literatuuropgave. 

3 
Malamuth, N.M., S. Feshbach en Y. Jaffe. Sexual 
arousal and aggression: recent experiments and 
theoretical issues. 
Journal of social issues, 33e jrg., nr. 2, lente 1977, 
blz. 110-133 (U.S.A.). 

Ondanks veel theorievorming over de veronderstelde 
verbanden tussen sexuele opwinding en agressie is 
empirisch onderzoek erg langzaam gevolgd. 
Recente onderzoekingen tonen aan dat er onder 
uiteenlopende experimentele voorwaarden verbanden 
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tussen sex n agressie bestaan. Beschikbare modellen, 
ontworpen om deze bevindingen te verklaren, worden 
onderzocht. Een alternatief model wordt voorgesteld, 
waarin onderscheidingen tussen vijandige en 
assertieve a lgressie zijn opgenomen en waarbij de 
nadruk geldgd wordt op de rol van kenmerkende 
verbods- er gebodstekens. Enige gevolgtrekkingen 
en mogelijke toepassingen van dit model voor mense-
lijk sexueel gedrag worden besproken. 
Met literatuuropgave. 

4 
McConahayi , S.A. en J.B. McConahay. Sexual 
permissived ss, sex-role rigidity, and violen ce across 
cultures. 
Journal of ocial issues, 33e jrg., nr. 2, lente 1977. 
blz. 134-14 (U.S.A.). 

De mogelijle verbanden tussen toegeeflijkheid op 
sexueel gebied, starheid wat betreft de sexrol en 
geweld op Maatschappelijk gebied wordt onderzocht. 
Uit de 'HuMan relations area files' werd een wille-
keurige ste kproef van zeventien culturen gekozen. 
Twee beoo delaars gaven onafhankelijk van elkaar 
deze cultuu patronen een rangnummer voor de mate 
van toegeeflijkheid op sexueel gebied. Een tweede 
groep van tWee beoordelaars voorzag de starheid 
t.a.v. sexrollen binnen deze cultuurpatronen van 
een rangnurnmer en een derde groep gaf de culturen 
een rangnummer naar de mate van binnen- en buiten-
gemeenschaippelijk geweld. Een poging om de mate, 
waarin de culturen hun mannen stereotiep als 
agressieve, etieve verwervers afschilderen, van een 
rangnummer te voorzien mislukte, omdat de beoorde-
laars dit niet betrouwbaar konden doen. Sexuele 
toegeeflijkheid correleerde niet met starheid van de 
sexrol of met geweld, maar starheid van de sexrol 
correleerde in hoge mate met geweld. De resultaten 
zijn onvererligbaar met theorieën over sex en geweld, 
die de nadruk leggen op een enkelvoudige fysiologische 
of instinctive factor. De resultaten ondersteunen 
theorieën, die uitgaan van factoren, die meer de nadruk 
leggen op sociale leerprincipes dan op fysiologische 
kenmerken. 
Met literatuuropgave. 

5 
Pitcher, B.L , R.L. Hamblin en J.L.L. Miller. The 
diffusion of collective violence. 
American sociological review, 43e jrg., nr. 1, 
februari 19')8, blz. 23-35. (U.S.A.). 

In het verleden hebben verklaringen van geweld duide-
lijk meer aahdacht besteed aan de sociale condities 
en psycho-c Pplturele stimuli dan aan het tijdstip waar-
op geweld plaatsvindt. Dit artikel richt zich op de 
tijdsbepaling, waarbij een gedifferentieerd vergelijkings-
model van de verspreiding van geweld in de tijd 
ontwikkeld wordt. Dit model is afgeleid van generali- 
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saties t.a.v. het gedrag, die aantonen dat agressie via 
een direct en overgedragen leerproces wordt geprikkeld 
en geremd. De parameters van het model geven 
maten voor de prikkelings- en remmingsprocessen, 
die via een uitbarsting plaatsvinden. 
25 Series van gegevens, die een grote verscheidenheid 
van collectieve uitbarstingen van geweld vertegen-
woordigen, worden gebruikt om de betrouwbaarheid 
te toetsen en om de geloofwaardigheid van de voor- 
onderstellingen van het model te evalueren. Het 
model beschrijft de distributie van voorvallen in de 
tijd tamelijk nauwkeurig en de vooronderstellingen 
en gevolgtrekkingen van de afleiding blijken consistent 
te zijn met de culturele condities, die, de uitbarstingen 
omgeven. 
Met literatuuropgave. 

6 
Welters, LA. Beleid ten aanzien van onderzoek en 
onderzoek voor beleid. 
Beleid & maatschappij, 5e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 8-17 (N.). 

De geuite kritiek over de geringe toepasbaarheid 
van toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek 
komt in hoofdzaak hierop neer, dat onderzoekers 
en onderzoeksinstellingen niet bij machte blijken 
een adequate diagnose te stellen en, voorzover zij 
deze al stellen, niet over therapeutische middelen 
blijken te beschikken. In de sociale wetenschappen 
heeft men verzuimd parallel met de research een 
sociale technologie te ontwikkelen. Aan de hand 
van literatuur beschrijft de auteur vier grondoorzaken 
van de geringe toepasbaarheid van toegepast sociaal 
wetenschappelijk onderzoek. Aan deze oorzaken 
zijn zowel het beleid als het onderzoek schuldig: 
zij houden ze beide in stand. Het wetenschapsbeleid 
t.a.v. genoemd soort onderzoek heeft vooral aandacht 
voor het feilen van de onderzoekskant en te weinig 
voor die van de beleidskant. De aanpak versterkt 
eerder de oorzaken van de geringe toepasbaarheid 
dan dat zij die wegneemt. Het onderzoek wordt 
dienstbaar aan de toenemende gecompliceerdheid 
waarmee overheidsbeslissingen tot stand kunnen 
komen. Maatschappelijke groepen die zich roeren in 
alle fasen van de beleidscyclus van de overheid voor-
zien zich van `countervailing power' d.m.v. belangen-
gebonden onderzoek; de overheidsbureaucratie 
houdt 'onafhankelijke deskundigen' achter de hand. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

7 
Andriessen, M. Zonder straf kan ook. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 10, 10 maart 1978, 
blz. 1-11 (N.). 
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Diversion 4 een manier om te pogen jeugdige delin-
quenten buiten het justitiële apparaat te houden. De 
schrijfster, leen van de oprichters van het Nederlandse 
diversie-project 'RBS 38' te Groningen, reisde naar 
Amerika en doet in dit artikel verslag van bezoeken 

1  aan een aantal chversion-projecten aldaar. Wanneer 
zij zich bij leen evaluatie van de verschillende 
programma's afvraagt of er werkelijk sprake is van een 
'cliverterenáe' werking, moet zij constateren dat er 
met het oolg op recidive nauwelijks sprake is van 
enige verbdtering, en dat niet de wetsovertreders 
voor wie het bedoeld was in de programma's terecht 
komen, maar veeleer mensen die vroeger na een 
waarschuwing door de politie weer zouden zijn losge-
laten. De schrijfster ontmoette slechts één project 
waar daadwerkelijk gediverteerd werd. Tot slot 

i  bespreekt ij de werkwijze van het "RBS 38-project. 
Gezien het 

t  
succes van dit project zou het volgens haar 

de moeite aard zijn, ook elders in Nederland de 
diversie a4•1 te vatten. 
Met literatpuropgave. 

• 8 	l 
Aultman, M.G. Applications for a théory of correc-
tions. 	1 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 1 1, februari 1978, blz. 81 -91. 

In dit artillel benadrukt de auteur een inductieve 
aanpak in Ide theorievorming rond de corrigerende 
gedragsverandering. Hij geeft in het artikel een 
theoretisc te grondslag aan de corrigerende werking 
van de straf op basis van een uitgebreide verzameling 
van bestaande empirische gegevens. Eerst wordt 
nader ingegaan op het begrip 'straf'. De frequente 
rationalis 'ring van de straf laat zien, dat zij een rol 
vervult bij liet bevorderen van de maatschappelijke 
solidariteit. Nadat hij een groot aantal straftheorieën 
heeft behándeld, gaat de auteur nader in op de vrij-
heidsberoving en de stigmatiserende werking van 
straffen. Met een beschouwing over de afschrikwek-
kende werking komt de auteur tot een aantal behan-
delingstypologieën. In zijn conclusie stelt de auteur, 
dat het meest vruchtbaar aan een verruiming van het 
inzicht in ide corrigerende werking van de straf kan 
worden gewerkt, als men voortbouwt op bestaande 
empirisch + gegevens op dit terrein. 
Met literatuuropgave. 

9 
Hutsebaut, Fr., Hervorming van het Belgische straf-
recht en strafprocesrecht: restauratie of renovatie? 
Delikt en dclinkwent, 8e jrg. nr . 2, februari 1978, 
blz. 96-116. (N.). 

In België wordt gewerkt aan een vernieuwing van het 
Wetboek van Strafrecht. De werkzaamheden van de 
Koninklijke commissaris zijn reeds zover gevorderd, 
dat alle bepalingen van het nieuwe Wetboek van 
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Strafvordering zijn opgesteld. De werkzaamheden 
van de commissie voor de herziening van het Wetboek 
van Strafrecht zijn pas gestart en tot op heden is 
hierover weinig informatie gegeven (Met een kort 
historisch overzicht van de hervormingsinitiatieven 
geeft de auteur enig inzicht in de achterliggende 
overwegingen.) In een schets van de algemene stand 
van zaken laat hij zien wat er verandert en wat niet. 
De structuur van het strafproces blijft gehandhaafd, 
nieuw is de in beschuldigingstelling van de verdachte. 
Bij het wetboek van Strafvordering is sprake van 
een algehele vernieuwing van de technieken van 
het opsporingsonderzoek door de Procureur des 
Konings. Ook de inlichtingenbladen en het persoons-
onderzoek zijn gewijzigd. Tot slot concludeert de 
auteur dat ten onrechte de wortels van het strafrecht-
systeem niet aan een grondig onderzoek worden 
onderworpen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Langemeijer, F. F. De militaire justitie. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 14, 7 april 1978, blz. 25-31 
(N.) 

De auteur geeft een historisch overzicht van de 
ontwikkeling van de krijgsraden. De oorspronkelijke 
grond voor het bestaan van een afzonderlijke militaire 
rechter: de geisoleerde positie van het leger en de 
ontoereikendheid van de burgerlijke justitie, gaat 
thans niet meer op. Waarom dan nog een militaire 
rechtspraak? De schrijver pleit voor specialisatie 
omdat kennis van de militaire sfeer bij de rechter 
een betere beoordeling mogelijk maakt van delicten 
die in die sfeer gepleegd zijn. Andere meer praktische 
voordelen van een militaire rechtspraak zijn: de . 
mobiliteit (die het mogelijk maakt om militairen in 
het buitenland te berechten) en het feit dat je in 
oorlogstijd niet van de ene op de andere dag een 
militaire justitie kunt opbouwen. Een aparte militair-
rechterlijke organisatie is echter niet verdedigbaar. 
Het zal voldoende zijn wanneer een kamer van de 
gewone rechtbank, eventueel met militairen aange-
vuld, met de militaire zaken wordt belast. De 
wetswijziging die thans in voorbereiding is, gaat 
in grote lijnen van hetzelfde uit. Tot slot gaat de 
auteur in op de vraag welke delicten voor de militaire 
rechter moeten komen, de samenstelling van de 
krijgsraden, de vervolging en het verdere procesrecht. 

11 
Lowenberg, D.A. Conjugal Assaults: The incarcerated 
or liberated woman. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 2, juni 1977, 
blz. 10-13 (U.S.A.). 

Zowel de rechtelijk macht, de politie, als de reclasse-
ring realiseren zich in toenemende mate dat de hante-
ring van het strafrecht niet in staat is mishandelingen 
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binnen een gezin te voorkomen. De emotionele, 
financiële 'en sociale factoren die de achtergrond 
vormen van veel mishandelingen worden door het 
strafrecht niet beïnvloed. Er moet intensief samen-
gewerkt worden met niet-justitiële instanties voor 
de eerste 4pvang en nazorg. De hulpverlening kan 
bestaan uit het bieden van een tijdelijke schuilplaats, 
juridische hulp, het verzorgen van een uitkering, 
bemiddeling bij het vinden van een baan, e.d. 

12 
Nijboer, J.E. De politierechter en de last tot tenuit-
voerlegging: een processuele kwestie in het Wetboek 

6  van Strafr cht. i  
Delikt en elinkwent, 8e jrg. nr . 2, februari 1978, 
blz. 88-9 (N.). 

De auteur i gaat na of het denkbaar en te verantwoorden 
is, dat de politie-rechter de tenuitvoerlegging gelast 
van een velorwaardelijk opgelegde straf, die is 
opgelegd door de meervoudige Kamer van dezelfde 
rechtban. In de praktijk is het zo dat de kamer die 
eertijds ,:l voorwaardelijke straf op heeft gelegd, ook 
de tenuit oerlegging beveelt. De auteur geeft aan dat . 

t ook een dere Kamer de tenuitvoerlegging kan 
bevelen e bespreekt in verband hiermee de verschil-
lende led én van artikel 14 WvSr. In een korte schets 
geeft de auteur aan wat de redenen voor een tenuit-
voerleggirig kunnen zijn. In een samenvatting geeft 
hij tenslotte puntsgewijs aan, wat de formele voor-
waarden ,00r een tenuitvoerlegging zijn. 
Met litergtuuropgave. 

13 
Orie, A. M. M. Werd Menten rechtmatig van 
Zwiteriarid naar Nederland gebracht? (een geval van 
verkapte Uitlevering) 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 2, 1978, 
blz. 138-157 (N.). 

De auteu: bespreekt het besluit van de Zwitserse 
Bondsraad om P. N. Menten uit te wijzen en hem 
daarbij i7 handen van de Nederlandse Justitie te 1_ 1  
spelen. et  tweeslachtige karakter van het uitleverings-
recht en e recente stellingnames in literatuur en 
rechtspráak komen aan de orde. De auteur schaart 
zich aan 'de zijde van hen die voor meer rechtsbescher-
ming vodr de uit te leveren persoon pleiten. Zijn 
constatetng is dat de verjaring naar Zwitsers recht 
geldt als en absolute hindernis voor uitlevering. 
Daarnaast zouden het bijzondere karakter van de 
berechtende Nederlandse instantie, de kracht van de 
Nederlandse jurisdictie-aanspraak jegens Men ten en 
de mogelijkheid dat andere landen zijn uitlevering 
zouden vragen, beletselen kunnen zijn om Menten uit 
te leveren. De feiten in deze zaak wijzen dan ook op 
een zuiv4re vorm van verkapte uitlevering, d.w.z. 
materieel gesproken is er sprake van uitlevering maar 
de bijbehorende formele procedure wordt veront- 
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achtzaamd. De conclusie van de auteur is dat de 
Zwitserse handelswijze in strijd was met het geldende 
uitleverings- en vreemdelingenrecht. Tot slot wordt 
de vraag behandeld of een onrechtmatig aan de 
Nederlandse justitie-autoriteiten overgedragen persoon 
moet leiden tot een soort exclusionary rule. In een 
Post Scriptum geeft de schrijver een beschouwing over 
de inmiddels gewezen rechtspraak. 
Met literatuuropgave. 

14 
Roos, F.J. De toepassing van art. 120. Gevangenis-
maatregel. 
Proces, 56e jrg., nr. 4, april 1978, blz. 99-107. (N.). 

De auteur gaat in dit artikel nader in op de rol die 
art. 120 G.M. in het strafrecht speelt aan de hand 
van de toepassing van de gevangenisstraf en t.b.r., 
het naast elkaar bestaan van deze twee sancties (de 
tweesporigheid) en dat wat kan worden afgeleid uit 
het gebruik dat rechters, administratie en gevangenis-
wezen van dit artikel maken. De auteur constateert, 
dat de rol van de rechter inzake de verlenging van de 
t.b.r. zeer frustrerend is. Wanneer hij het advies 
krijgt om te verlengen, dan kan bij dit advies opvol-
gen. Is hij het niet eens met dit advies tot verlenging 
en wil hij ontslag uit de t.b.r. verlenen, dan moet 
hij er rekening mee houden dat de t.b.r.-gestelde 
zonder voorbereiding in de maatschappij terugkeert. 
De rechter en de administratie zijn volgens de auteur 
in de loop der jaren van elkaar vervreemd. Op het 
ministerie probeert men nu via toepassing van 
art. 120 G.M. het aantal gestoorde gevangenen zo 
klein mogelijk te houden. Na de opvatting en 
werkwijze van respectievelijk de ambtenaren van het 
ministerie, de gevangenisdirecties, en de leden van 
het O.M. alsmede van de rechterlijke macht onder 
de loupe te hebben genomen, geeft de auteur tot 
slot een opsomming van de punten waarop de weer-
stand om gedetineerden in een asyl op te nemen is 
gefundeerd. 

15 
Straver, CJ. Heeft strafvervolging op grond van 
artikel 240 Sr. nog zin? 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 12, 25 maart 
1978, blz. 233-242. 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de relatie 
tussen het wettelijke 'aanstotelijk voor de eerbaar-
heid' en het maatschappelijke begrip hiervan. 
Aan de hand van een aantal onderzoeksgegevens laat 
de auteur zien, dat er kan worden gesproken van een 
verdwijning van het begrip 'eerbaarheid'. Deze 
constatering is van groot belang gezien de strekking 
van art. 240 Sv. en haar toepassing. Bij de bespre-
king van het onderzoek gaat de auteur uitgebreid 
in op een aantal moeilijkheden die zich hierbij 
voordoen. Zo bestaat de kans dat men op twee 
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niveaus mier het onderwerp spreekt. Enerzijds 
praat menin termen van 'men' over een algemeen 
oordeel, anderzijds geeft men een persoonlijke visie. 
In de samenvatting komt de auteur tot de conclusie 
dat `eerbarheid' als sociaal goed in onze samenleving 
moeilijk 4nkbaar is, terwijl 'aanstoot' in de meer 
persoonlijke zin evenmin aannemelijk is. 
Met literatuuropgave. 

16 
Sylvester, S.F. The dilemma of the correctional idea. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 2, juni 1977, 
blz. 3-9 (IjJ.S.A.). 

De veranderingen in de strafrechtstoepassing worden, 
zo stellen Rusche en Kirchheimer in een boek 
gepubliceerd in 1968, veelal doorgevoerd op basis 
van economische argumenten. Pas daarna presenteert 
men een ideologische verantwoording. Andere auteurs 
menen echter dat de veranderingen in het strafrechte-
lijke syste6m de neerslag vormen van de ontwikke-
ling van Waarden in het westerse denken m.b.t. 
misdaden en de voorkoming van dergelijke daden. 
De auteur '  bespreekt in vogelvlucht de reacties op 
crimineel gedrag vanaf de 16e eeuw. De schrijver 
besluit hei artikel met het signaleren van een zijns 
inziens fu lndamentele vraag m.b.t. het strafrecht en 
de straf: ik hoeverre kan een strafrechtelijk systeem 
overleven wanneer het niet langer in overeenstemming 
is met de morele gevoelens van een gemeenschap, 
maar veeleer een instrument van een overheidsbeleid. 
Met literatuuropgave. 

17 
Tak, P.J.P., Voorstellen rond de voeging ad informan-
dutn. 
Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 2, februari 1978 
blz. 79-88 (N.). 

Van alle ijeseponeerde misdrijven wordt 20 á 25% 
jaarlijks ad informandum gevoegd. In dit artikel 
gaat de ateur nader in op de doelmatigheid en 
rechtvaardigheid van deze voeging. Als een officier 
uit verschillende zaken er één uitkiest ter vervolging, 
terwijl hij de anderen voegt, dan maakt hij gebruik 
van het oPportuniteitsbeginsel. Voor de gevoegde 
zaken geldt niet de directe bewijsvoering, hoewel ze 
bij een bákentenis van de verdachte wel voor de 
strafmaat in aanmerking mogen worden genomen. 
Volgens de auteur moet het sepot ter Voeging ad 
informan um berusten op overwegingen van proces-
economi4 en procesefficiency. Voor de beslissing 
tot voegi g moet dus een afweging worden gemaakt 
tussen debelangen van de criminele politiek en de 
procesec nomie. Een bezwaar van de verdachte tegen 
de voeging ad informandum heeft vooral betrekking' 
op het feit dat deze nogal eens strafmaatbepalend in 
plaats van strafmaatondersteunend werkt. Tot slot 
stelt de anteur dat voorkomen kan worden, dat de 
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gevoegde zaken nogmaals vervolgd worden, nl. door 
een vermelding door de rechter van deze zaken in 
het vonnis. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

18 
Alper, B.S. en J.W. Weiss. The mandatory sentence: 
recipe for retribution. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 1, december 1977, 
blz. 15-20 (U.S.A.). 

De auteurs komen met argumenten tegen de huidige 
trend om wat duur betreft verplicht voorgeschreven 
gevangenisstraf als een oplossing te zien voor het 
misdaadprobleem. Recente pogingen in Florida, 
Massachusetts en New York om vonnissen onafhanke-
lijk van de persoon voor te schrijven bleken ineffec-
tief te zijn. Wie beweert dat van te voren vastgestelde 
strafduur een oplossing biedt voor de criminaliteit, 
vergeet te vertellen dat de V.S. het hoogste aantal 
in hechtenis genomenen van de wereld kent en dat dit 
aantal nog steeds stijgt. In het algemeen zijn het 
de armen, de verworpenen. Aan niet meer dan 10 of 
15 procent van hen wordt, wanneer zij eenmaal 
geinstitutionaliseerd zijn, de gelegenheid geboden om 
deel te nemen aan enig zinvol scholings- of behande-
lingsprogramma. Hoewel gevangenissen niet meer dan 
5 procent van hun budget aan dergelijke activiteiten 
besteden, wordt toch voortdurend herhaald, dat 
rehabilitatie mislukt is. De huidige populariteit van de 
`mandatory sentence' is een roep om repressie van de 
onderdrukten in naam van gelijke behandeling in 
het recht. 

19 
Bloom, D. M. en CE. Reavons. Ideology and crime: 
A study in the sociology of knowledge. 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 1, febr. 1978, blz. 19-30. 

Een student in de criminologie wordt overladen met 
een grote hoeveelheid theorieën. Om te voorkomen 
dat hij daarin verdrinkt moet volgens de auteurs 
een raamwerk worden aangeboden vanuit de kentheo-
rie. Zo krijgt hij meer inzicht in de aard van de 
theorie. Centraal in dit raamwerk staat het ideologie 
begrip. Ideologie speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën. De 
auteur stelt vast dat de paradigmata in de criminologie 
vooral zijn gerelateerd aan de socio-historische facto-
ren. Dit verduidelijkt de auteur met behulp van een 
grafiek. Men kan door de tijd heen een positivistische 
criminologie, een kritische criminologie, zowel als 
een conflict- en radicale criminologie onderscheiden. 



Deze beschouwingswijzen hangen samen met de 
geldende ideologieën. 
Met litera ltuuropgave. 

20 
Clifford, iV. Culture and crime — In globe! perspec-
tive. 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 1, februari 1978, blz. 61-80. 

De relati9 tussen criminaliteit en cultuur is door de 
• 	criminologen nooit ontkend. Als afwijkend of abnor- 

maal gedag heeft crimineel gedrag een lange geschie-
denis in e sociologie en psychologie. Hier werden in 
de vroegste studies de culturele conflicttheorieën uit-
gewerkt. Opmerkelijk is echter dat de culturele 
benadering zelden tot theorieën met een internatio-
naal karakter hebben geleid. Met het toenemende 
contact tussen de verschillende criminologische insti-
tuten weid de kans steeds kleiner dat van de culturele 
factoren bij de verklaring van criminaliteit werd afge-
zien. Met name het karakter van het recht verschilt 
per samenleving, waardoor de visie op de criminaliteit 
zal verscbillen. In een uitgebreid overzicht laat de 
auteur een aantal culturele verklaringen van criminali-
teit de reVue passeren. In zijn conclusie stelt hij vast, 
dat de culturele verklaringen tot nu toe bijna uitslui-
tend gericht zijn op de westerse samenlevingen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Coenen, A. en J.J.M. van Dijk. Politieverslaggeving, 
koffiepraat en de angst voor misdrijven. 
Tijdschrift voor Criminologie, 20e jrg., nr. 2, maart/ 
april 19718, blz. 86-100. 

Met een toename van delicten is in ons land ook de 
angst orn slachtoffer te worden van een geweldmis- 
drijf toegenomen. Er blijkt een negatieve samenhang 
te bestaan tussen het objectieve risico van de verschil-
lende be1l olkingsgroepen om slachtoffer te worden en 
de mate 

7. 
 aarin zij hiervoor beducht zijn. Er is reeds 

veel ond rzoek gedaan naar de mogelijke misdaad- 
bevorderénde werking van de massamedia, maar er is 
weinig bekend over de mogelijke angstaanjagende 
werking Iran de massamedia. Het WODC heeft een 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen berichtgeving 
over misdaad en de meningsvorming hierover. Men ging 
d.m.v. en twee weken durende enqu'ete na a) hoe 
vaak misdaadartikelen tot een gesprek leiden en b) het 
gebruik dat de verschillende bevolkingsgroepen van de 
krant maken. Het onderzoek betrof een aantal lande- , 
lijke en iegionale dagbladen. Bij de conclusie blijkt 
dat kran

I
itenartikelen over criminaliteit vaker dan 

andere typen mcdiaboodschappen aanleiding geven 
tot het %■ oeren van een gesprek. De misdaadverslag-
geving in de dagbladen ligt aan de basis van tweederde 
deel van alle gesprekken over criminaliteit. Ruim de 
helft van deze gesprekken handelde over moord of 



doodslag. De populariteit van de gewelddadige 
misdaad als gespreksonderwerp lijkt een gevolg te 
zijn van de geringe toegankelijkheid van de meeste 
andere onderwerpen van algemene aard voor grote 
delen van de bevolking. In deze visie zijn de misdaad-
gesprekken, die veel gevoerd worden door vrouwen, 
ouden van dagen en mensen met een laag opleidings-
niveau symptomatisch voor de achterstandsituatie 
waarin deze groepen verkeren. De auteurs besluiten 
met de opmerking dat zij niet de indruk willen wekken 
dat de dagbladen verantwoordelijk zijn voor het 
ontstaan van onrustgevoelens over criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

22 
M. Delmas-Marty. Criminalisation et infractions 
financières, économiques et sociales. 
Revue de science criminelle et de droit penal comparé, 
nr. 3, juli/september 1977, blz. 509-520 (Fr.). 

Terwijl aan de ene kant bijvoorbeeld m.b.t. enkele 
seksuele misdrijven gesproken kan worden van 
decriminalisatie heeft er anderzijds in West-Europa 
een proces van criminalisatie van gedragingen in de 
financiële (bijv. belastingontduiking), economische 

92 	(bijv. concurrentievervalsing) en sociale sfeer (bijv. 
milieuverontreiniging) plaats. Ondanks de omstandig-
heid dat de landen er moeite mee hebben om deze 
gedragingen strafrechtelijk af te bakenen en te bepalen 
wie i.c. verantwoordelijk gesteld moet worden pleit 
de schrijfster er voor het vervolgingsbeleid te 
verbeteren o.a. gezien de grote aantallen niet vervolgde 
gedragingen. Een snellere aanpassing van de strafwet-
geving aan nieuw ontgonnen terreinen van economisch( 
delinguentie kan pas gerealiseerd worden, wanneer 
nagedacht is over de banden tussen maachtschappij-
vorm en strafwetgeving. 
Met literatuuropgave. 

23 
Dessaur, C.I. Golven van terreur. 
Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 2, februari 1978, blz. 
73-79 (N.). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de verschil-
lende terroristische acties die recent hebben plaats-
gevonden. Zij bespreekt voornamelijk de achtergronden 
waartegen deze daden moeten worden beschouwd. De 
fascistische houding, de lafheid en de wreedheid van 
terroristen is in wezen het gevolg van een 
fundamenteel psychisch mechanisme. Dit psychisch 
mechanisme dat in ieder mens werkzaam kan worden, 
uit zich alleen bij zware psychotici wel eens solitair, 
maar is als psychische inflatie in wezen een groeps-
verschijnsel. Volgens de auteur is het opmerkelijk, dat 
onder politiek-ideologische terroristen relatief veel 
mensen zijn die zich inzetten voor problemen die hen 
niet rechtstreeks raken. Repressieve culturen, waarin 
de autoritaire patriarchen het voor het zeggen hebben, 
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zijn de vrtichtbaarste voedingsbodem voor terreur. 
Naar de niening van de auteur is straffen onvermijde-
lijk, maar niet effectief. De oplossing ligt volgens haar 
in een mekitaliteitsverandering. 

24 
Geelen, Kir  Sociale identificatie van wetsovertreders 
als 'crimineel'. 
Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1978, blz. 71-85 (N.). 

In dit artikel wordt getracht een antwoord te vinden 
op de vra4: 'Onder welke omstandigheden zal 
iemand, d e een delict pleegt, door anderen als 
'crimineel geëtiketteerd, uitgestoten en gestigmati-
seerd worden? Verschillende factoren blijken hierbij 
van beland, zoals de mate van verantwoordelijkheid, 
de ernst vn het delict, de mate waarin hij beant-
woordt aan stereotiepe verwachtingspatronen die 
bestaan ten aanzien van 'criminelen', en recidivisme. 
Er blijkt ónvoldoende empirisch materiaal voorhanden 
om na te gaan wat het gewicht van elk van deze 
factoren i. De conclusies die te trekken zijn, zijn dan 
ook speculatief en hoogstens bruikbaar als hypothese 
voor verder onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

25 
Glaser, D. The federal govemment and criminal 
justice reearch. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 1, december 1977, 
blz. 9-14 (U.S.A.). 
_ 	. 	. Door de federale regering zijn grote investeringen 
gedaan vOor criminologisch onderzoek. De verschil-
lende rollén die de federale regering speelt bij dit 
onderzoek worden uiteengezet en de functies worden 1 geillustreerd aan een lijst van gebieden waar behoefte 
aan onderzoek bestaat. Wanneer de federale regering 
snel de aandacht wil richten op één van deze behoef-
ten, dan kan zij dit onmiddelijk doen door publicatie 
van verzoéken voor onderzoeksvoorstellen. Kwalita-
tief hoogstaand onderzoek zal waarschijnlijker zijn 
als voor elk door de federale regering gesubsidieerd 
onderzoek een goed toezicht door wetenschappelijke 
collega's &iet een begeleidingscommissie wordt 

,I ingesteld. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden worden 
het snelst onder de officiële aandacht gebracht met 
gesubsidi erd onderzoek onder toezicht van collega's 
voor niet-Igouvernementele research. Onderzoek naar 
misdaad reducerende effecten en naar andere gevolgen 
van veel strafmaatregelen kan gerichter en efficienter 
geschieden, met in acht nemen van de rechten op 
privacy, vi,anneer zij door departement en extra-
departembntale instellingen gezamenlijk wordt 
verricht ikiiet gebruik maken van gegevens uit het 
federale registratie-systeem. 
Met litertuuropgave. 
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26 
Haaren, Th.H. van, E. Jessurun d'Oliveira-Prakken en 
B.J. Asscher. Klassejustitie I, II, en M 
Proces, 56e jrg., nr. 5, mei 1977, blz. 113-126 (N.). 

De auteurs geven commentaar op en een overzicht 
van de bijdrage van enkele inleiders van het sym- 
posium over klassejustitie in het kader van het studium 
generale van de rijksuniversiteit Groningen op 12 
maart 1977. Van Haaren stelt vast dat ondanks de 
bestaande tegenstellingen in opvatting over de rechts-
ongelijkheid tussen Jonginan en Buikhuisen, een 
pittige discussie achterwege bleef. Het Groningse 
criminologisch instituut en het WODC zullen nu 
samen een grootscheeps systematisch wetenschappe-
lijk onderzoek opzetten naar eventuele klassejustitie 
in Nederland. E. Jessurun d'Oliveira-Prakken bena-
drukt in haar inleiding, dat wetgeving en beleid op 
alle terreinen in een maatschappij die ondanks alle 
hervormingen gebaseerd is op klassetegenstellingen, 
onvermijdelijk klasscrecht produceren. Tot slot zegt 
zij in haar inleiding nog iets over de ongelijkheid in 
de rechtshulp. Asscher geeft in zijn inleiding aan dat 
het begrip klassejustitie weinig duidelijkheid biedt. 
Hij behandelt drie aspecten van klassejustitie. Hij 
beëindigt zijn inleiding met de opmerking dat hij 
zich niet kan verenigen met de conclusies van Jong-
man. 

27 
Helbush, D. en D. Mandel. Aid to victims and 
witnesses. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 1, december 1977, 
blz. 3-6 (U.S.A.). 

In een strafrechtelijk systeem dat geheel in beslag 
genomen wordt door de rechten van de dader, krijgen 
slachtoffers weinig bijstand en worden getuigen dik-
wijls vergeten. De auteurs beschrijven de gevolgen van 
een ernstig misdrijf voor een gezin. Zij vertellen hoe 
via het programma, dat zich bezighoudt met hulp 
aan slachtoffers en getuigen, hulp geboden werd. Ook 
wordt ter vergelijking beschreven hoe de gedaagde 
behandeld wordt. De auteurs tonen aan hoe een 
succesvol programma zowel de client als het departe-
ment heeft goed gedaan. De auteurs geven richtlijnen 
aan voor plaatselijk opgezette programma's. Eep 
programma gebaseerd op hulp aan slachtoffers en 
getuigen behoort alle slachtoffers van een misdrijf 
te omvatten, liet behoort samen te werken met alle 
instellingen op strafrechtelijk gebied, het moet 
uitgaan van het werk van vrijwilligers en een plaatse-
lijk opgezet programma kan beter en sneller werken 
dan hulp via fondsen die van staatswege beschikbaar 
worden gesteld. 

28 
Hindelang, M.J. Race and involvement in common 
law personal crimes. 
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American seiological review, 43e jrg., nr. 1, februari 
1978, blz. 9,3-109 (U.S.A.). 

De meeste gangbare sociologische theorieën over 
misdaad vo41rspellen, dat zwart oververtegenwoordigd 
zal zijn onder arrestanten van een misdrijf tegen de 
persoon. Ddze theorieën verschillen in de mate waarin 
zij deze ová-vertegenwoordiging toeschrijven aan 
onevenredige betrokkenheid bij misdrijven of aan 
vertekening d.m.v. de selectieprocedure in het straf-
rechtssysteem. De eerste soort theorieën worden vnl. 
ondersteund door onderzoek gebaseerd op officiële 
gegevens, 4 tweede door onderzoek gebaseerd op 
technieken van zelf-rapportage. De auteur gebruikt 
de gegevens' van het 'national crime panel', waarin aan 
een steekpr

'
6ef uit de bevolking gevraagd werd of zij 

in een bepaalde periode het slachtoffer van een 
misdrijf waren geweest en wat het ras v.d. dader was. 
In dit onderzoek waren 65.000 huishoudens en 
17.000 bedrijven betrokken. De gegevens t.a.v. roof, 
verkrachting en aanranding zijn consistent met de 
officiele da,a over gearresteerden en ondersteunen de 
hypothese ' an verschillende betrokkenheid. Enig 
bewijs voor een verschillende selectieprocedure is 
gevonden. liet meeste van de onevenredigheid naar 
ras wordt e6hter verklaard door de grotere betrokken-
heid van zwart bij de misdrijven verkrachting, roof en 
aanrandingJ Traditionele waarschuwingen tegen het 
gebruik van arrestatie gegevens als een index van 
betrokkenheid bij deze misdrijven kan dus te voor-
zichtig zijnJ Er wordt juist aangetoond dat zelf-
rapportage Op dit gebied voorzichtig gehanteerd moet 
worden en dat hierbij meer aandacht besteed moet 
worden aa.. -1 steekproef trekken en meettechnieken. 
De resultat n tonen ook aan dat de research nadruk 
moet legge op die theorieën, die de verschillende 

, 

betrokkenheid van de rassen in deze tegen de persoon 
gerichte misdrijven trachten te verklaren. 
Met literatUuropgave. 

29 
Jayaratne, S. Behavioral intervention and family 
decision-making. 
Social Work, 23e jrg., nr. 1, januari 1978, blz. 20-25 
(U. S.A.). 

De auteur bespreekt een onderzoek, dat deel was van 
een gezin- én schoolprojekt. Het betreft behandeling 
van delinquente jongeren en hun ouders door een 
therapeut f- de zogenoemde contract-based behavioral 
intervention. Het gebruik maken van deze therapie 
door het gezin had tot gevolg dat de comm unicatie 
en de relaties tussen de gezinsleden verbeterde. De 
schrijver gaat uit van een drietal hypotheses en 
bespreekt çle bij het onderzoek gevolgde methode. 
Het totaal aantal gezinnen dat deelnam was 28, waar-
van 13 in en experimentele groep en 15 in een con-
trole groe . Er waren geen significante verschillen 
tussen de groepen wat betreft sexe, ras, leeftijd van 
het kind en gezinsinkomen en in samenstelling. Wel 



werd onderscheid gemaakt tussen `one-parent' en 
`two-parent gezinnen. Een vooraf vastgestelde 
strategie werd gevolgd. Aan het einde van het onder-
zoek werden zowel ouders als kinderen geconfron-
teerd met een problemsolving situatie. Tenslotte 
bespreekt de auteur de uitkomsten, waarbij de voor-
naamste verschillen blijken te liggen tussen de one-
parent gezinnen en de two-parent gezinnen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Kosto, A. Een politieke kijk op misdaad preventie. 
Proces, 56e jrg., nr. 3, maart 1978, blz. 88-96. 

Het maximum aan misdaadpreventie wordt bereikt 
in een samenleving waar sprake is van een recht- 
vaardige verdeling van goederen, van gelijkwaardigheid 
in de toegang tot de mogelijkheden tot zelfontplooïng 
en van onderlinge solidariteit. Een dergelijke samen-
leving kan slechts benaderd worden. De auteur 
bespreekt een tweetal meer direct hanteerbare vormen 
van preventie: de sociale preventie en de techno-
preventie. De sociale preventie kan bevorderd worden 
door anonimiteit die vele sociale situaties kenmerkt, 
weg te nemen en te streven naar een mentaal goed 

96 	uitgerust politiekorps. 

31 
Martin, J.D. Negativistic delinquency revisited: a 
behavioral analysis. 
Journal of criminal justice, 5e jrg., nr. 4, winter 1977, 
blz. 301-309. (U.S.A.). 

Cohen's theorie gaat er vanuit dat door bet niet 
kunnen bereiken van de succesdoeleinden van de 
middenklasse, statusfrustratie bij lagere klasse jongeren 
zal ontstaan. De geinternaliseerde middenklasse-
normen zijn echter moeilijk los te laten. De spanning 
wordt opgelost door het proces van reactie-formatie: 
men zou graag het bezit van de middenklasse hebben 
en daarom verzet men zich er tegen. De auteur nu, 
tracht Cohen's theorie te verruimen. Niet de reactie-
formatie, maar de `distributive injustice' (Homans) 
ziet hij als oorzaak van de negativistische delinquentie. 
Geweld zal zich voordoen als de groep die onrecht-
vaardigheden bespeurt, geen andere mogelijkheden 
heeft om zijn woede te koelen. Het voordeel van deze 
aanpak is dat nu ook het studentenprotest en 
demonstraties etc. van andere minderheden, die 
geenszins te leiden hebben van statusfrustratie, te 
verklaren zijn door de theorie van Cohen. Bovendien 
is het punt van de internalisering niet meer aan de 
orde: voldoende is dat idealen of verwachtingen 
onvervuld blijven. 
Met literatuuropgave. 
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32 
Newman, G.R. Social institutions and the control of 
deviance: a lcross-national opinion survey. 
European j4urnal of social psychology, 7e jrg., nr. 1, 
1977, blz. 39-59. 

De auteur bcschrijft een onderzoek dat internationaal 
werd uitgevoerd; er namen proefpersonen uit vijf 
verschillende landen deel. Aangeboden werden 
beschrijving6 van handelingen of gedrag, variërend 
van crimineá via afwijkend tot normaal, met de vraag 
aan te geven onder welke instelling van social control 
zij de handling zouden rangschikken. Sociale instel-
lingen van kerkelijke, politieke of sociaal-culturele 
aard werde» zelden gekozen. De samples van alle 
landen noenden zonder uitzondering de politie en 

, bet gezin, naar de meer geibdustrialiseerde landen 
noemden o k de overheids-bureaucratie en de gezond-
heidszorg. Ambtenaren en deelnemers uit minder 
ontwikkeld é landen gaven de voorkeur aan het gezins-
en dorpsnivéau van sociale controle. Uit de resultaten 
blijkt dat tin theorie dat alle maatschappelijke instel-
lingen funOen als sociale controle instelling herzien 
moet wordcn. Voorgesteld wordt onderscheid te 
maken tussen socialiserende en controlerende instel-
lingen. 
Met literatu ropgave. 

33 
Quensel, S. Wie macht man Kriminelle? 
Kritische Justiz, lle jrg., nr. 1, 1978, blz. 20-35 
(B.R.D.). 

Het Kuratérium zur Beldrnpfung der Wohlstand> 
kriminalitM' is in 1977 een campagne begonnen onder 
schoolgaande jongeren met het doel het aantal winkel- 
diefstallen Onder jeugdigen terug te doen lopen. De 
auteur geef} een kritische beschouwing over deze 
campagne en haakt daarbij in op liet rechtssociolo-
gische onderzoek van Blankenburg, Steinert en 
Treiber (Krjtische J ustiz 1977 blz. 126). De campagne 
bestaat uit het verschaffen aan schoolkinderen van 
cijfermatefaal over de ernst van de door jeugdigen 
gepleegde winkeldiefstallen en waarschuwt hen dat 
het plegen van deze lichte criminaliteit gemakkelijk 
léidt tot zwiaardere vormen. De schrijver stelt dat 
deze eenzijdige gegevens, die tot een hoge verontrus-
ting mocteil leiden, eerder tot een toename van het 
aantal winkieldiefstallen zullen leiden dan tot een 
afname. De oorzaken van jeugdcriminaliteit (verveling, 
bravour etc ) worden hiermee namelijk niet opgelost. 
De waarschuwingen van het Kuratorium zullen de 
jeugd niet weerhouden, zij leren hen slechts dat 
winkeldiefstallen blijkbaar zo vaak voorkomen dat 
het wel niel zo schadelijk zal zijn. Het gevaar van de 
campagne ehuilt in een toenemende stigmatisering 
van delinquenten en een toenemende algemene 
law-and-order-mentaliteit. 
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34 
Rem schmidt, H. Neuere Ergebnisse der Kinder-
delinquenz-Forschung. 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
27e jrg., nr. 2, februari/maart 1978, blz. 29-40 
(B.R.D.). 

Voordat de auteur in dit artikel de resultaten weer-
geeft van zijn onderzoek naar de geregistreerde en 
niet-geregistreerde delinquentie onder kinderen, 
geeft hij eerst een uitgebreid overzicht van de litera-
tuur op dit terrein. Bij zijn onderzoek heeft hij met 
name gelet op de recidive onder de jeugdige delin-
quenten. Uit zijn onderzoek blijkt vooral de eenvou- 
dige diefstal en de zaakbeschadiging het delict van 
jeugdigen te zijn. Met behulp van een aantal grafieken 
laat hij de verhouding tussen de geregistreerde en 
niet-geregistreerde delicten zien. Hij onderscheidt bij 
de delinquenten verschillende groepen naar hun 
persoonlijkheidskenmerken. Uit de bij 560 school-
kinderen verzamelde gegevens blijkt dat veel delin-
quent gedrag niet geregistreerd wordt. De jongens 
blijken meer delinquent te zijn dan meisjes, terwijl 
er bovendien een relatie wordt aangetoond tussen 
sommige persoonlijkheidskenmerken en delinquent 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

35 
Shaw, R. The persistent sexual offender — control 
and rehabilitation. 
Probation Journal, 25e jrg., nr. 1, maart 1978, blz. 
9-13 (G.B.). 

De schrijver gaat in dit artikel in op de vraag, wie 
het zijn, die aanrandingen of pogingen tot aanranding 
en andere sexuele misdaden plegen. Daarna bespreekt 
hij de oorzaken ervan, en persoonlijke problemen die 
deze mensen hebben. Vroeger werden dit soort 
overtreders behandeld met hormoonpreparaten en 
ook nu is er een trend die dit voorstaat, al zijn de 
kansen op recidivisme hierdoor niet te verkleinen. 
Het artikel besluit met een behandelingsschema, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van medicijnen en 
groepstherapie en contacten met het gezin een onder-
steunende functie hebben. 
Met literatuuropgave. 

36 
Sinnema-Keijzer, M.E. en G. Sinnema. Kindermis-
handeling en psycho-sociale hulp. 
Proces, 56e jrg., nr. 5, mei 1977, blz. 105-112 (N.). 

In dit artikel stellen de auteurs voor het onderzoek 
naar diagnose en therapie met betrekking tot kinder-
mishandeling binnen één referentiekader te plaatsen. 
Zij adviseren dit daar een beschrijving van wat kinder-
mishandeling is, weinig houvast biedt ten aanzien van 
mogelijke behandelingswijzen. Voordat zij nader 



ingaan op de integratie van psychodiagnostiek en 
therapie doOr Barendregt, geven de auteurs een kort 
historisch overzicht van het verschijnsel, met een 
beschrijvinglvan het juridische aspect en het psycho-
sociale aspect. Het probleem kindermishandeling 
wordt opge4plitst in meerdere problemen en even-
tuele oorzal; en, bijv. onvermogen emoties te uiten of 
communica ieproblemen in het huwelijk. Een 
passende th rapie zou dan zijn het leren praten over 
problemen. In een laatste hoofdstuk geven de 
auteurs nog een overzicht van een aantal specifieke 
problemen van kindermishandeling. 
Met literatuuropgave. 

37 
Scutt, J.A. Toward the liberation of the female 
lawbreaker. 
Internationlal journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 1, februari 1978, blz. 5-18. 

Net zo min als voor de criminaliteit in het algemeen, 
kan voor de criminaliteit door vrouwen één theorie 
een verklaring bieden. Ook bij de criminaliteit door 
vrouwen geldt een algemeen definitieprobleem. 
Volgens de auteur moet in elk geval bij de beschou- 

99 	wing van criminaliteit door vrouwen acht geslagen 
worden op ide biologische theorieën, voorzover die 
met crimineel gedrag samenhangen. Op deze wijze 
kan o.a. het verschil worden nagegaan met de 
criminaliteit in het algemeen. Na een uitgebreid 
overzicht van de ontwikkeling van de criminaliteit 
gepleegd door vrouwen komt de auteur tot de 

tri  conclusie d t vrouwen met hun emancipatie wellicht 
in ruimere ate aan de criminaliteit zullen gaan deel-
nemen. He is naar haar mening echter onjuist om te 
veronderst Ren dat de vrouwen een dominerende rol 
zullen gaan spelen in de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

38 
Stollery, P.L. Searching for the magie answer to 
juvenile de inquency. 
Federal pr bation, 41e jrg., nr. 1, december 1977, 
blz. 28-33 (U.S.A.). 

Er schijnt nige reden te bestaan om te geloven dat 
de benade ing via het 'ouderlijk gezag' — opgevat 
als klinische behandeling in een dwangsituatie — een 
positieve Werking kan hebben op de rehabilitatie van 
jeugddelinquenten, in het bijzonder in een kleinere 
plaats. Volgens de auteur weigert de conventionele 
benadering elementen van hulpverlening te combi-
neren met elementen van controle en discipline. Een 
plaatselijk opgezet programma wordt beschreven, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van individuele 
therapie, roepstherapie, gezinstherapie, scholings-
mogelijkh den, verdediging van de jeugdige, gebruik 
maken vai plaatselijke mogelijkheden, polygrafisch 
onderzoek, schriftelijk vastgelegde afspraken etc. 
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Het hier beschreven programma moet gezien worden 
als een demonstratie, niet als een experiment. 

Rechtssociologie 

39 
Burggraaf, E., L. Spigt, Th. de Roos. Onderzoek, 
theorie en politiek van de rechtshulp. Het onderzoek 
'De weg naar het recht' volgens Schuyt c.s. 
Recht en kritiek, nr. 4, 1977, blz. 429-446 (N.). 

De auteurs bespreken het onderzoek 'De weg naar 
het recht' van Schuyt, Groenendijk en Sloot (1976). 
Zij beperken zich na een korte samenvatting tot een 
(rechts) sociologische weging, gevolgd door enkele 
(theoretische) kanttekeningen, aanknopend bij de 
n.a.v. het boek gevoerde discussie en verwerken 
verder ook de praktisch politieke ontwikkelingen 
sinds de verschijning. Zij signaleren dat de vraag naar 
het waarom van de opstelling van de advocatuur in 
het gehele boek achterwege blijft, terwijl de schrij-
vers aan de andere kant het belang van verandering 
van de institutionele rechtshulpverlening onder-
strepen. Via een combinatie van 'objectieve' analyse 
van de positie van de ondervraagden en de problemen 
die daarbij in het vizier komen en de huidige wijze van 
onderzoek hadden de onderzoekers iets meer kunnen 
zeggen over de ontwikkeling van de behoefte aan 
rechtshulp. De schrijvers betreuren het dat de rechts-
vormende, preventieve en vooral de structurele rechts-
hulp in het onderzoek niet aan bod komen. Schuyt 
c.s. bagatelliseren de politieke dimensie van de rechts-
hulp. Een verbetering van de rechtshulp kan zeker een 
bijdrage leveren om de bestaande economische en 
sociale machtsstructuren te doorbreken. 

40 
LaKind, E.D., D.W. Sussman en R. Gross. Knowledge 
of police and court procedures and respect for the 
law: a survey. 
Journal of criminal justice, 5e jrg., nr. 4, winter 1977, 
blz. 329-337 (U.S.A.). 

De auteurs hebben een survey-onderzoek gehouden 
onder 396 willekeurige respondenten in Philadelphia, 
met als doel kennis en attitudes tegenover het straf-
rechtelijk apparaat voor jongeren te meten. Daartoe 
werden 28 kennisvragen gesteld (multiple choice) en 
6 attitudevragen volgens een Guttman-schaal. De 
veronderstelling dat eerdere ervaringen met justitie 
leiden tot een betere kennis van strafrechtelijke proce-
dures, kon niet bevestigd worden. Evenmin werden 
er over de gehele linie genomen opmerkelijke verschil-
len gevonden tussen blanken en niet-blanken, tussen 
mannen en vrouwen en tussen personen jonger dan 18 
jaar en ouderen. Voor wat betreft de attitudes, bleek 
dat eerdere ervaringen met het strafrechtelijk systeem 
leiden tot een aanmerkelijk groter cynisme t.a.v. 
justitiële autoriteiten. De andere variabelen toonden 
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wederom weinig verschillen. De absolute resultaten 
van de kennisVragen worden door de schrijvers bemoe-
digend gevon l  en in tegenstelling tot de attitudes die 
van meer cyn sme getuigden dan was verwacht. Hun 
slotconclusie 's dat het strafrechtelijk apparaat voor 
jongeren tekort schiet in haar opvoedende taak. 
Met literatuuropgave. 

Reclasserin 

41 
Essen, G. van} Reclassering en preventie. 
Proces, 56e jig., nr. 3, maart 1978, blz. 69-76. 

Na een uitee zetting over de doelstelling van de 
reclassering e het strafrecht waarin de auteur onder 
meer aangeef op welke wijze de gedragswetenschap-
pen het denk n over criminaliteit en preventie daarvan 
heeft beihvlo d, gaat hij in op de preventietaak van de 
reclassering. 11 e hulpverlening van de reclassering, als 
categorale vo m van hulpverlening, is erop gericht de 
min of meer • wingende kanalisering van het gedrag in 
crimineel dev ante richtingen en patronen te ont-
krachten c.q. te voorkomen. In aansluiting bij het 
spraalcgebrui heeft de reclassering een taak bij zowel 
de primaire, se secundaire als de tertiaire preventie. 
Het gaat er hi - rbij niet om crimineel gedrag als 
zodanig te voOrkomcn, maar de kanalisering in die 
richting. 

42 
Maloney, J.0 en F.B. Raymond. A standardized 
presentence r port: one state's response. 
Federal prob tion, 41e jrg., nr. 2, juni 1977, blz. 
40-42 (U.S.A ). 

In diverse staten worden sinds enkele jaren pogingen 
ondernomen de voorlichtingsrapporten op een dus-
danige wijze p te stellen dat tegemoet gekomen 
wordt aan de behoefte van de rechtelijke macht en 
andere strafr chtelijke organen. In enkele staten 
wordt gewer t aan de ontwikkeling van een gestanda-
riseerd rappo t. De Federal probation system gebruikt 
reeds jaren g standariscerde rapporten. In dit artikel 
wordt deze si uatie in South Carolina besproken waar 
men erin gesl agd is ondanks uiteenlopende verlangens 
van de recht lijke macht en ondanks individuele 
wijzen van w rken van probation officers, een gestan-
dariseerd rapport van hoge kwaliteit te ontwikkelen, 
in te voeren en te evalueren. 
Met literatuu -opgave. 

Gevangeniswezen 

43 
Gray, 
Long-term ir 
approach. 

R.F. Ferdinand en C.W. Mason et al. 
prisonment: a three dimensional 



Probation Journal, 25e jrg., nr. 1, maart 1978, blz. 
2-9 (G.B.). 

De schrijvers belichten enkele aspecten van de invloed 
die langdurig verblijf in de gevangenis heeft zowel op 
de gevangenen zelf, als op hun vrouwen en kinderen 
en het gevangenispersoneel. Hoewel de meeste gevan-
genen een zekere mate van aanpassing aan hun om-
geving weten te vinden, zijn velen toch, zoals uit de 
dagelijkse observaties blijkt, gestoorde persoonlijk-
heden. De vraag is echter hoe degenen, die geen 
tekenen van psychische gestoordheid vertonen, de 
invloeden van langdurige vrijheidsstraf verwerken. Het 
blijkt moeilijk voor langdurig gestraften om relaties 
te onderhouden. Voor de vrouwen en kinderen geeft 
het verblijf van man en vader in een gevangenis huwe- 
lijksproblemen en aanpassingsmoeilijkheden op school 

• en in het sociale leven. Voor het gevangenispersoneel 
zijn er de problemen van het afgelegen wonen, omdat 
gevangenissen buiten de grote steden liggen, en onvol-
doende opleiding voor hun beroep. Tot slot trekken 
de schrijvers een vergelijking met het leger — waar de 
omstandigheden vergelijkbaar zijn. 

102 	44 
Klein, H.A. Towards more effective behavioral pro-
grams for juvenile offenders. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 2, juni 1977, blz. 
45-50 (U.S.A.). 

Veel pogingen jeugdige delinquenten te behandelen 
maken gebruik van aan leertheorieën ontleende 
gedragstherapieën. Deze therapieën worden zowel 
binnen als buiten gevangenissen opgezet. Voordelen 
zijn onder meer dat de verbale begaafdheid die bij 
veel conventionele therapieën een voorwaarde is, bij 
gedragstherapieën een minder grote rol speelt. Ook 
is het mogelijk ouders en anderen in te schakelen 
zonder dat deze een grondige training gehad hebben. 
Het voorspellen van de uitkomst van gedragsthera-
pieën levert echter nogal wat problemen op. Ook 
wordt door velen als bezwaar naar voren gebracht dat 
mensen gemanipuleerd worden. De auteur bespreekt 
enkele gedragstherapieën en geeft aan op welke wijze 
deze vermenselijkt kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

45 
Thomas, J.E. Hull '76 Observations on the inquiries 
into the prison riot. 
The Howard journal of penology & crime prevention, 
16e jrg., nr. 3, 1978, blz. 123-133 (G.B.). 

De auteur bespreekt de inhoud van drie rapporten 
welke zijn opgesteld naar aanleiding van de gevange-
nisopstand in Hull (Groot Brittannië) in 1976 en die 
elkaar gedeeltelijk tegenspreken. De directe aanleiding 
van de opstand was de (door de gevangenen veronder- 
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stelde) misha deling van een medegevangene door 
gevangenispe soneel. Op grond van hetgeen de rap-
porten verme den concludeert de auteur tot de vol-
gende achten l ggende oorzaken. Het beleid waarbij 
langgestrafte over de gevangenissen worden verspreid 
in plaats van n een aantal daarvoor geoutilleerde 
inrichtingen geconcentreerd, leidt ertoe dat lang-
gestraften la1 gdurig onder onnodig strenge condities 
in Victoriaan e en voor hen ongeschikte gevange-
nissen verker1 n. De laatste twee directeuren van de 
gevangenis ludden het aanvankelijk liberale regime 
strakker aangetrokken, zodat er van een meer formeel 
en autoritair 6n minder humaan regime sprake was. 
Dit blijkt o.ai uit het feit dat strafmaatregelen als 
eenzame ops éiting vaker voorkwamen dan vroeger 
en dan in ver elijkbare gevangenissen. De auteur laat 
in het midde l  of de directeuren hiermee handelden 
uit eigen initiref of op bevel van hoger gezag. Ver-
der was er ce groot gebrek aan communicatie tussen 
gevangenen en gevangenisstaf. De auteur beveelt 
aan van de geangenis in Hull een locale gevangenis 
voor kortgestraften te maken. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

46 
Abspoel, J.J. De verhouding politie — openbaar 
ministerie. 
Het tijdschri t voor de politie, 40e jrg., nr. 4, april 
1978, blz. 1 6-202 (N.). 

Er is sprake Van een verhouding politie — openbaar 
ministerie voller zover de taken van beide organen 
parallel lopen of raakvlakken vertonen. Uit art. 148 
Strafvorderir g en art. 35 Politiewet volgt dat voor 
wat betreft het opsporen van strafbare feiten de 
politie ondergeschikt is aan het Openbaar Ministerie 
vertegenwoo digd door de officier van justitie en dat 
voor wat betreft het handhaven van de openbare orde 
het bevoegd ezag door de burgemeester uitgeoefend 
wordt Deze olverdeling is echter niet absoluut. Het 
Openbaar Mi isterie moet zorg dragen dat de politie, 
ook op het gebied van ordehandhaving, binnen het 
raam van de bestaande wetten blijft. Daarnaast 
bestaat er bij de politie organisatorisch geen scherp 
onderscheid tussen delen die met verschillende taken 

\ belast zijn. erder zijn strafbare feiten vaak tevens 
ordeverstorei de gedragingen. Coördinatie van 
opsporings- dn vervolgingsbeleid is belangrijk i.v.m. 
het toeneme d aantal sepots en i.v.m. de sterke 
toename van bepaalde zware vormen van criminaliteit 
en de effecti ve bestrijding daarvan. De auteur is 
tenslotte van mening dat de verhouding politie — 
Openbaar Ministerie het beste gediend is en de meeste 
resultaten za1 opleveren, wanneer in veelvuldig onder- 
ling overleg beleidslijnen t.a.v. opsporing en vervol-
ging zullen worden uitgestippeld. 
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47 
Broer, W. en K. van der Vijver. Verandering in 
discussie. 
Het tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 4, april 
1978, blz. 204-215 (N.). 

In dit artikel behandelen de auteurs enige punten van 
hun reactie op het rapport 'Politie in Verandering' 
van de projectgroep Organisatiestructuren. Er wordt 
vooral ingegaan op de integratievisie van de project- 
groep, welke inhoudt dat de politie haar functie 
alleen goed kan vervullen als zij zowel extern als 
intern geïntegreerd is. Naar de mening van de project-
groep voldoet teampolitie het beste aan deze aspec- 
ten. Betreffende de integratie in de maatschappij 
merken de auteurs op dat open blijft de vraag hoe de 
diversiteit van behoeften van burgers kan worden 
vertaald in eisen die aan de politie-organisatie moeten 
worden gesteld. Een belangrijk nadeel van de interne 
integratie is het rolconflict, dat zich voor kan doen 
als de individuele politieman moet kiezen tussen 
zijn wets- en ordehandhavende taak en zijn hulp-
verlenende taak. Uit analyses van teampolitie-pro-
jecten bleek de verbeterde communicatie tussen 
bevolking en politie het belangrijkste positieve effect 
te zijn. De auteurs vinden veranderingen in de organi- 
satie-structuur en het functioneren van de politie 
gewenst, om dat de politie moet (kunnen) reageren 
op de steeds complexere problemen waarvoor zij zich 
in de maatschappij gesteld ziet. Afhankelijk van de 
complexiteit en de gevarieerdheid van het taken-
pakket van een politiekorps in een bepaald gebied 
dient het functioneren zo mogelijk gedecentraliseerd 
en geïntegreerd, maar zo nodig gecentraliseerd of 
gespecialiseerd plaats te vinden. 
Met literatuuropgave. 

48 
Buitelaar, W.L Corruptie en politie — Democrati-
sering politie — organisatie noodzaak. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 9, 3 maart 1978, blz. 
21-27 (N.). 

De auteur geeft in dit artikel een organisatie analyse 
van politiecorruptie. Hij wijst als verklaring van het 
verschijnsel `corruptie' de rotte-appeltheorie van de 
hand. Niet een enkel individu binnen de organisatie 
en ook niet de organisatie als geheel verklaren de 
corruptie. Met een analyse van de werkwijze in de 
georganiseerde misdaad laat de auteur zien, dat daar 
de verklaring voor de corruptie moet worden gezocht. 
De vergroting van de omvang van de geldbedragen die 
hierbij een rol spelen en andere specifieke kenmerken 
van deze criminaliteit zijn hier van belang. Zij leiden 
tot een tweerichting verkeer tussen politie en onder-
wereld, hetgeen extra problemen geeft. Een antwoord 
op deze problemen kan liggen in een verschuiving van 
bureaucratisering naar democratisering. Het systeem 
en de organisatie vermaatschappelijken dan en worden 
meer open. 
Met literatuuropgave. 
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49 
Dorst, E. Wetshandhaving. 
Het tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 3, maart 
1978, blz. 146-153 (N.). 

De auteur behandelt in dit artikel een aantal facetten 
van de hancthaving van de verkeersregels. Bij invoering 
van verkeer regels dient men zich af te vragen of deze 

cie  regels in de praktijk wel nageleefd zullen (kunnen) 
worden. De schrijver geeft voor een nieuwe wettelijke 
maatregel 	voorwaarden dat deze als wezenlijk 
noodzakelij1( wordt beschouwd, als redelijk en zinnig 
wordt ervaren en daarnaast te handhaven is. De 
politie moeit in verband hiermee in een zo vroeg 
mogelijk st dium bij de voorbereiding worden betrok-
ken. 1ncide tele handhaving van de verkeersregels, 
waarbij het initiatief van de burger uitgaat, kan gede- 
centraliseerd gebeuren, maar de algemene handhaving, 
waarbij het initiatief van de politie uitgaat, moet van-
uit een cen raal punt geregeld worden. Bij de algemene 
handhaving komen aan de orde de massaal gepleegde 
overtreding n en het gericht verkeersonderzoek. Daar 
in principe olitiële inspanning een justitieel gevolg 
moet hebb n, dient de samenwerking tussen politie, 
justitie en r chterlijke macht goed georganiseerd te 
zijn, zodat iien indien nodig het beleid kan bijstellen. 
Als laatste lespreckt de auteur de personele aspecten 
en de nood aak van onderzoek op dit terrein. 

Als gevolg 

50 
Griendt, H4. van der. Politie en preventie. Wie is 
verantwoor elijk voor wat? 
Proces, 56e 1  jrg., nr. 3, maart 1978, blz. 60-69. 

Een drietal op preventie gerichte activiteiten van de 
politie wor en nader belicht: Toezicht, opsporing en 
voorlichtin . De auteur stelt dat de verwachtingen 
m.b.t. prev ntieve surveillance en opsporing veelal 
te hoog ges annen zijn. Onderzoeksresultaten tonen , 
dit aan. Me r verwacht de auteur van beïnvloeding 
van potenti 'le slachtoffers en techno-preventie. Ook 
zou de poli ie door qua organisatie en werkwijze meer 
geïntegreer te raken in de samenleving, de nood-
zakelijke h lp van burgers kunnen bevorderen. Ver-
groting van de pakkans, onder meer door gebruik te 
maken van technische hulpmiddelen kan t.a.v. poten-
tiële daders preventief werken. Van groot belang is 

1 ,e  dat onderk nd wordt dat preventie van criminaliteit 
in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de 
bevolking z lf is en niet alleen de politie aangaat. 
Met literat uropgave. 

51 
Outrive, L van. Kon trole over de politie? 
Het tijdsch:ift voor de politie, 40e jrg., nr. 3, maart 
1978, blz. 131-145 (N.). 

an de professionalisering van de politie is, 
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ter voorkoming van de daarmee ;amenhangende 
problemen, controle nodig. De auteur behandelt één 
soort controle, nl. de externe en bedoelde controle. 
De auteur meent dat de politietaak dient te worden 
afgestemd op de rechtsbescherming van de burgers en 
dat de politie de bevoegdheid tot discretionair 
handelen moet hebben. Dit laatste maakt de eis van 
controle dringender. Het Openbaar Ministerie, de 
burgemeester en andere bestuurlijke instanties, het 
dualisme of trialisme van controle en de parlementaire 
controle zoals ze nu bestaat, zijn niet geschikt voor de 
controle over de politie. De auteur is van mening dat 
naast de parlementaire controle, een staatssecretaris 
voor politiezaken en een nationale politieraad met 
gewestraden ingesteld moeten worden. Van de raden 
zullen het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigers 
van bestuur en burgers en verenigingen van politie-
ambtenaren deel uit moeten maken. Aan deze raden 
zal men niet alleen adviserende, maar ook beslissings 
bevoegdheid moeten geven. De auteur zegt tot slot 
dat het betrekken van meerdere instanties in één 
controle-orgaan, het gevolg zal hebben dat de macht 
en het gezag over de politie de vorm van maatschap-
pelijke begeleiding zal aannemen. 
Met literatuuropgave. 

52 
Roebroeks, W. A. Machtsuitoefening buiten het 
boekje. Over buitenwettelijke en ongeschreven politie-
bevoegdheden. 
Algemeen politieblad, 127e jrg., nr. 5, 4 maart 1978, 
blz. 108-113. 

Aan de hand van jurisprudentie en rechtsgeleerde 
schrijvers schetst de auteur de juridische status van 
buitenwettelijke en ongeschreven politiebevoegd-
heden. Wen het Zeijense nachtbrakerarrest in 1961 
kon er nog gesproken worden van 'buitenwettelijke' 
politiebevoegdheden, daarna niet meer, omdat de 
Hoge Raad uit de algemene taakomschrijving van de 
politie volgens artikel 28 van de Politiewet uitdrukke-
lijk een aantal politiebevoegdheden heeft afgeleid, die 
met straf worden gesanctioneerd, wanneer de burger 
er zich tegen verzet. In toenemende mate erkent de 
rechtspraak het bestaan van ongeschreven politie-
bevoegdheden. Wat de wijze van uitoefening van deze, 
ongeschreven bevoegdheden betreft is de politie 
gebonden aan (dwang)middelen, die adequaat zijn aan 
het doel en naar redelijk inzicht worden vereist. In 
het slot van zijn artikel besteedt de auteur aandacht 
aan de voor een politieman soms problematische keus 
of hij zich n.a.v. de uitoefening van zijn bevoegdheden 
moet beroepen op zijn justitiële taak (in onderge-
schiktheid aan de officier van justitie) of zijn openbare-
ordetaak (in ondergeschiktheid aan de burgemeester). 
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Psychiatr4che zorg 

53 
Hausman, l. lest over forensische pathologie. 
Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 2, februari 1978, 
blz. 116-120 (N.). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de aard van 
het vak forensische pathologie. Dit doet hij naar aan-
leiding van het boekje 'Forensische pathologie' van 
dr. J. Zeldenrust. Deze noemt dit werk een vervolg 
van de Gerechtelijke Geneeskunde. De auteur geeft 

:,) aan, waarbij hij als voorbeeld het onderzoek van het 
lijk van pre ident Kennedy noemt, dat er een zeer 
specifieke ennis vereist is voor dit soort onderzoek. 
Er kan slechts weinig met zekerheid worden vastge-
steld, maar dit weinige is echter buitengewoon 
belangrijk. e auteur gaat na een aantal algemene 
opmerking n, het boekje van dr. Zeldenrust hoofd- 

1  

stuk voor oofdstuk na. In een slotopmerking stelt 
de auteur at het nut van het boek vooral bestaat uit 
de voorlic1 ting die het geeft aan juristen en politie-
functionar'ssen. Voor artsen zal het weinig nieuws 

,1  

opleveren, et geeft slechts meer bekendheid met het 
werk van en patholoog-anatoom. 

54 
Pool, W.J. ociotherapie, TBR en leertheoretisch 
behandelin smodel. 
Tijdschrift oor psychiatrie, 20e jrg., nr. 3, maart 
1978, blz. 75-181 (N.). 

De schrijve gaat in een inleidende paragraaf in op de 
identiteit v n de sociotherapeut en de gewenste voor-
opleiding. ervolgens bespreekt hij de werkwijze van 
de socioth rapeut binnen een therapeutische gemeen-
schap, zoal wij die vinden in tehuizen voor TBR- 
gestelden. n het tehuis waar de auteur werkzaam is, 
werkt men volgens een leertheoretisch behandelings-
model. Bij it model wordt met name gedacht aan 
die stroming die afwijkend gedrag niet uitsluitend in 
de context van de directe omgevingsfactoren 
beschouwt maar tevens in de context van cognitieve 

it en gedrags atige ontwikkelingen van de persoon zelf. 
In dit mod 1 wordt de bewoner van de instelling 
gezien als i mand, die door allerlei condities niet kon 
beschikken over de sociale gedragswijze, die kon voor-
komen dat hij in de inrichting werd opgenomen; 
problematt'sche gedragspatronen als produkt van 
omgevings actoren, vroegere sociale leersituaties en 
niet gefnte roerde specifieke situaties in de vroegste 
jeugd. Vo de therapie zijn in dit model van belang: 
een doelgeticht behandelingsplan waarin geleidelijke 
opbouw, -taining, bekrachtiging van succes en gelei-
delijke uit issing van de rol van de therapeut de 
hoofdken1. , erken zijn. 
Met literatUuropgave. 
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Strasser, P. Krankheit und Verbrechen. 
Kritische Justiz, Ile jrg., nr. 1, 1978, blz. 1-19 
(B.R.D.). 

De auteur bespreekt de restrictieve wijze waarop de 
huidige forensische psychiatrie verschillende groepen 
van delinquenten als 'psychisch ongezond' etiket-
teert. Ingegaan wordt op de theoretische achter-
gronden van liet pathologiscringsproces en de maat-
schappelijke, ideologische en institutionele invloeden 
daarop. Het ontoerekeningsvatbaar verklaren is 
volgens de schrijver niet een zakelijk medische con-
statering dat de delinquent ten tijde van het misdrijf 
niet anders handelen kon, doch het gevolg van de 
(convergerende) opvattingen van psychiater en rech-
ter over wat nog verontschuldigbaar geacht kan 
worden. Niet de resultaten van de forensische 
psychiatrie, maar veranderde maatschappelijke en 
politieke standpunten zullen dus leiden tot een andere 
inhoud van het begrip ontoerekeningsvatbaarheid. 
Psychopaten, waarvan het psychiatrisch gezien twijfel-
achtig is of zij wel verantwoordelijk gesteld kunnen 
worden voor hun daden, worden desalniettemin door 
de psychiater vaak toerekeningsvatbaar verklaard. 

108 	Daarmee wordt het juridisch oordeel gelegitimeerd. 
De auteur vraagt zich af of men de forensische 
nsychiatrie, die een zulke tweeslachtigheid voor haar 
rekening neemt, nog een wetenschap kan noemen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

56 
Morris, Ch.R. The Chddren and Young Persons Act: 
creating more institutionalization. 
The Howard journal of penology & crime prevention, 
16e jrg., nr. 3, 1978, blz. 154-158 (G.B.). 

De Children and Young Persons Act van 1970 in 
Groot Brittannië had tot doel in de behandeling van 
jeugddelinquenten een verschuiving te weeg te bren-
gen van het opleggen van vrijheidsstraffen naar 
behaLdeling en supervisie door sociaal werkers van 
het plaatselijk gezag. Deze opzet is echter geheel 
mislukt. Het aantal jongeren onder de 17 jaar die voor 
overtredingen werden vervolgd nam van 1970 tot 
1975 mét 22 procent toe, terwijl het aantal vrijheids-
straffen meer dan verdubbelde in die periode. Volgens 
de auteur is dit voornamelijk te wijten aan het finan-
ciële systeem. De zorg voor jeugddelinquenten con-
curreert met de zorg voor geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten, bejaarden, etc. daar alles uit hetzelfde 
budget moet worden betaald. Men wordt daardoor 
aangezet jeugddelinquenten in strafinrichtingen, die 
door het Prison Department gefinancierd worden, te 
plaatsen teneinde voor andere doelen meer geld te 
hebben. Aan de hand van een voorbeeld uit de 
Verenigde Staten illustreert de auteur tot slot, dat 
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door invoe ing van een financieringssysteem dat niet 
langer het elf behandelen van jeugddelinquenten 
ontmoedig , een zeer gunstig resultaat kan worden 
bereikt. 

57 
Peters, T. n L. Walgrave. Maatschappelijk-historische 
duidingen bij het ontstaan van de Belgische Jeugd-
bescherming. 
Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1978, blz. 57-70 (N.). 

De schrijvers behandelen het probleem van de wel-
L) zijnszorg i1 het spanningsveld tussen sociaal-econo-

mische ve anderingen en wettelijke controlesystemen 
aan de harkd van het voorbeeld van het ontstaan van 
de jeugdb scherming in België. Zij bespreken de 
voorgeschiedenis en de overeenkomst tussen het 
systeem ir België en de Westerse landen en zien de 
jeugdbesc erming vooral in het geheel van maat-
regelen di de overheid neemt. Thans is in België de 
jeugdbesc erming geregeld bij de wet van 1965 en er 
wordt ge ruik gemaakt van de gegevens van de sociale 
diensten n de gedragswetenschappen. 
Met litera uuropgave. 

58 
Pope, P.J. Children in prisons and remand centres. 
The How- rd journal of penology & crime prevention, 
16e jrg., r. 3, 1978, blz. 134-143 (G.B.). 

In Groot Brittannië kunnen kinderen van 14 tot 17 
jaar oud in een huis van bewaring worden vastge-
houden a leen voor voorarrest en alleen als de recht-
bank hiervoor een speciaal certificaat afgeeft. De 
auteur ve -zamelde in 1976 in twee huizen van bewa-
ring in nid-Wales diverse gegevens over 56 kinderen 
die in afwachting van hun berechting en 52 kinderen 
die tusser hun veroordeling en de strafuitvoering in 
een huis xan bewaring verbleven. Gevonden werd dat 
in Zuid-Wales ruim 3 procent van de kinderen die 
schuldig t erden bevonden aan door rechter en jury 
berechte vertredingen, in een huis van bewaring in 
voorarrest werd gehouden. De gemiddelde verblijfs-
duur v66 de berechting was voor jongens 2 weken en 
voor mei jes 1 week en de gemiddelde verblijfsduur 
daarna w s respectievelijk 5 en 4 weken. Meer dan 
20 proce t van de jongens was nog geen 15 jaar oud. 
Ongeveer de helft van de kinderen had nog niet eerder 
in een str finrichting vastgezeten. Deze situatie kan 
niet lang r bestaan. Het is ongunstig voor de kinderen 
die zich nu al jong leren aanpassen aan het gevangenis-
leven. DJ gevangenisstraf is niet berekend op het om-
gaan met kinderen. Daarnaast is de gevangenis geen 
goede omgeving om tot een juiste beoordeling van 
het kind e komen. Volgens in 1977 ingestelde strenge 
selectie criteria zou slechts 7 procent van de in 1976 
onderzochte gevallen buiten het huis van bewaring 



zijn gebleven. Er dienen derhalve nog stringentere 
criteria te worden ingevoerd, doch dit mag er niet toe 
leiden dat het regiem in de inrichtingen waar deze 
kinderen dan terecht zullen komen, veel strenger 
wordt. 

59 
Jung, H. Die Polizei und das Jugendhilferecht. 
Kriminalistik, april 1978, 32e jrg., nr. 4, blz. 149-155 
(B.R.D.). 

Op het terrein van het jeugdrecht doen zich verschil-
lende vernieuwingen voor. Eén van de regelingen die 
vernieuwd wordt, is die welke betrekking heeft op 
de kinderbescherming. De nieuwe regeling streeft 
ernaar zowel de jeugdarbeid als de hulpverlening aan 
jongeren te omvatten. Zoals bij veel wetsontwerpen 
ging ook deze nieuwe regeling de één te ver en de 
ander niet ver genoeg. De auteur gaat uitgebreid op 
de systematiek van het ontwerp in. Het uitgangspunt 
bij de regeling is, dat bij de hulpverlening primair het 
gezin moet worden gesteund. In een laatste hoofdstuk 
bespreekt de auteur de rol van de politie in het 
systeem van de kinderbescherming. Door de hele rege- 

110 ling wordt een nieuwe samenwerking tussen kinder-
politie en kinderbeschermingsfunctionarissen voorge-
staan. 
Met literatuuropgave. 

60 
Sutton, A. Theory, practice and con' in child care: 
implications from an individual case. 
The Howard journal of penology & crime prevention, 
16e jrg., nr. 3, 1978, blz. 159-171 (G.B.). 

De auteur behandelt het geval van een vijfjarig jonge-
tje dat voor de kinderrechter moest verschijnen en 
voor onderzoek drie weken naar een kindertehuis 
werd gezonden omdat hij regelmatig te laat of niet op 
school kwam. Volgens de schrijver was deze gang van 
zaken op verkeerde theoretisch psychologische uit-
gangspunten gebaseerd en daarnaast ineffectief en 
duur. Het schoolverzuim werd veroorzaakt door het 
feit dat de jongen er zelf voor moest zorgen op tijd 
op te staan en naar school te gaan. Ten tijde van de 
rechtzitting was aan het verzuim al een einde 
gekomen. Bovendien kon de oorzaak van het verzuim 
in het kindertehuis niet worden onderzocht, pmdat 
het kind was verwijderd uit de situatie waarin het 
verzuim optrad. Het weghalen van het kind dat van 
de situatie niets kon begrijpen was inhumaan en er 
werd beslag gelegd op de tijd van drie sociaal werkers, 
een psycholoog en een plaats in een kindertehuis; 
schaarse zaken die dringend nodig waren voor de 
behandeling van ernstiger gevallen. De auteur conclu-
deert uit het hier beschreven geval, dat men slechts 
over gebrekkige kennis en beperkte middelen beschikt 
en dat aan elke behandeling positieve en negatieve 
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effecten verbonden zijn. Alleen die activiteiten waar-
van men zácer is dat ze effectief zijn, dienen daarom 
te worden voortgezet. 
Met literatuuropgave. 

61 	. 
Wilson, Cl. en J. Orford. Children of alcoholics — 
Report of :a preliminary study and comments on the 
literature. 
Journal of studies on alcohol, 39e jrg., nr. 1, januari 
1978, blz. 121-142, (U.S.A.). 

De auteur bespreken in dit artikel elf gezinnen waarin 
één van beide ouders alcoholist is. Zij gaan hierbij 
nader in op de spanningen die in deze gezinnen ont-
staan. Eer van de facetten die hierbij uitgebreid aan-
dacht krijgt is het gebruik van geweld. In sommige 
gevallen lOkte het drinken van de ene echtgenoot, 
geweldpleging van de ander uit. In de meeste gevallen 
betrof de 'geweldpleging  de drinkende vader tegenover 
zijn kindeen. De gezinsatmosfeer was voor de kinde-
ren een gemakkelijk te herkennen graadmeter voor 
wat hen te wachten stond. In veel gevallen hadden de 
kinderen luit gezinnen met alcoholistische ouders veel 
huishoudelijke taken op zich genomen. Er kwamen 
over het álgemeen weinig vriendjes in huis. In de 
conclusie 
komstige 
schillend( 
zocht. 
Met liters 

Drugs 

ibenadrukt de auteur dat het voor het toe-
onderzoek vooral belangrijk is dat de ver-
fasen in het alcoholgebruik worden onder- 

tuuropgave. 

62 
Belenko, S.R. en LN. Friedman. The inpact of 
supported work on arrest rates of ex-addicts. 
Federal tirobation, 41e jrg., nr. 2, juni 1977, blz. 
14-20 (U1S.A.). 

1 	 . 
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van 
een onde irzoek naar de effecten van een project waar-
bij ex-verslaafden werden geplaatst in een beschermde 
werksituatie als voorbereiding op normaal werk. In 
totaal werden gegevens verzameld m.b.t. 288 per-
sonen in /een experimentele groep en 284 personen 
in een controle groep. In aanmerking kwamen per-
sonen boen de 18, die een uitkering van sociale 
zaken o i tvingen, tenminste 3 maanden deelnamen 
aan een rugbehandelingsprogramma en minder dan 
6 maand n gewerkt hadden in de afgelopen twee 
jaar. Het bleek dat de experimentele groep vooral 
het eerst half jaar minder vaak werd gearresteerd, 
vooral v i rmogenscriminaliteit nam af. De minste 
arrestaties kwamen voor bij de groep die tenminste 
één jaar itan het programma meedeed. 
Met lite4tuuropgave. 
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63 
Methadon en ambulante hulp. 
Kwartaalberichten van de federatie van Instellingen 
voor Alkohol en Drugs, 3e jrg., februari 1978, blz. 
1-22 (N.). 

De F.Z.A. wil met deze uitgave informatie over 
methadonverstrekking aanbieden aan hulpverleners 
en aan personen die verantwoordelijk zijn voor be-
leidsontwikkelingen binnen de alcohol- en drugszorg. 
Onder andere worden gegevens verstrekt over de 
stand van zaken in een aantal steden in Nederland. 
De hier en daar ongunstige praktijkstituaties geven 
volgens deze publicatie aan, hoezeer Nederland nog 
in de kinderschoenen staat t.a.v. de ontwikkeling van 
voorzieningen voor verslaafden. Er bestaat een grote 
behoefte aan een betere regionale ontwikkeling van 
methadonbehandelings-programm a's, en ook de 
onderlinge afstemming van hoog- en laagdrempelige 
programma's binnen één regio verdient nog alle aan-
dacht. 
Met drie artikelen als bijlagen. 
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RECTIFICATIE 

Door drukfouten is een belangrijk gedeelte van 
bladzijde 17 van Justitiële Verkenningen num-
mer 5/1978 onbegrijpelijk geworden. Daarom 
wordt dat deel van de betrokken bladzijde hier-
onder nogmaals, nu in de goede volgorde, weer-
gegeven. 

Deze voorbeelden geven aan dat beheerste 
heroïnegebruikers en patronen van druggebruik 
sterk van elkaar kunnen verschillen. Zij onder-
steunen de bewering van de hierboven ver-
melde studies dat niet-verslaafd en beheerst 
herdinegebruik bestaat. Beheerst gebruik lijkt 

• vooral in stand gehouden te worden door de 
evolutie van druggebruik-rituelen; voorgeschre-
ven gedrag dat het druggebruik omgeeft, en 
sociale sancties: de regels en gewoontes die 
voorschrijven hoe er een redelijk gebruik 
gemaakt kan worden van een bepaald verdo- 

116 	vend middel. Dezelfde mechanismen reguleren 
bijvoorbeeld ook het alcoholgebruik. Van de 
honderdvijfmiljoen gebruikers van alcohol 
(net zo'n krachtig verdovend middel als 
heroïne) zijn er honderdmiljoen 'sociale' drin-
kers of 'gezelligheidsdrinkers'. Zij hebben 
cultureel aanvaarde normen geinternaliseerd 
die alcoholgebruik toestaan en zelfs goedkeu-
ren. Vanaf hun kinderjaren worden zij gecon-
fronteerd met alcoholgebruik in het gezin, in 
boeken, tijdschriften, televisieprogramma's 
enz. Het kind ontwikkelt een meer onbewust 
dan bewust idee dat alcohol een vertrouwd en 
dus te beheersen, sociaal aanvaard bedwelmend 
middel is. Natuurlijk kan een groot aantal fac-
toren dit socialisatieproces verstoren, maar de 
op vroege leeftijd aangeleerde rituelen en 
sociale sancties reguleren het latere alcohol-
gebruik van de meeste Amerikanen. Deze regu-
lerende functie wordt duidelijk wanneer men 
bedenkt wat voor een desastreuze gevolgen de 
introductie van alcohol heeft voor een samen-
leving waar een dergelijk samenstel van rituelen 
en normen ontbreekt. De ontvankelijkheid 
van de Noord-Amerikaanse indiaan voor alcohol 
is een overbekend maar sterk voorbeeld. 
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