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Voorwoord

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal
wat gelederen binnen de Nederlandse samen
leving bezighoudt. Politici, beleidsvoerders en
politiefunctionarissen zoeken elk via hun eigen
invalshoek antwoorden op de vraag hoe het
politie-apparaat beter zou kunnen functioneren
en op welke wijze aan de problematiek van de
stijgende criminaliteit het hoofd geboden kan
worden. Oplossingen worden gezocht in uit
breiding van de sterkte, herverdeling van man
kracht en andere veranderingen binnen de
politie-organisatie. Organisatie-adviesbureaus
worden ingehuurd en onderzoekinstituten
evalueren de effecten van (experimentele)

3 projecten.
In het inleidende artikel van drs. Liesbeth
Nuijten-Edelbroek en drs. Hans Spickenheuer
wordt in het kader van de discussie omtrent
het functioneren van de politie, de beheersing
van de zogenaamde kleine criminaliteit centraal
gesteld. Aan de hand van literatuur en een
aantal experimenten die in Nederland zijn uit
gevoerd wordt bekeken welke bijdrage van de
politie voor een betere beheersing van de crimi
naliteit verwacht kan worden. Daarbij is geko
zen voor twee invaishoeken: in de eerste plaats
criminaliteitsbeheersing door de geüniformeer
de dienst (de surveillance), in de tweede plaats
beheersing van criminaliteit door de justitiële
dienst (de recherche). Ter afsluiting worden
enkele suggesties gedaan m.b.t. de vraag hoe de
politie nu verder zou moeten.
In nauwe samenhang met het inleidende artikel
zijn vier buitenlandse artikelen in bewerkte
vorm in dit nummer opgenomen.
Het artikel van Kelling ‘Het Newark voet-
surveillance experiment’ geeft een evaluatie van
de effecten van deze wijze van surveilleren in
een grote Amerikaanse stad.
Het tweede artikel van Clarke en Heal
‘Effectiviteit van het politie-optreden en het
voorkomen van misdrijven (enig recent onder
zoek uit Engeland)’ laat aan de hand van een
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viertal kleinschalige experimenten in Engeland
zien welke effecten nieuwe activiteiten van de
politie hebben in termen van criminaliteits
beheersing. Aan het eind van hun artikel gaan
zij ook nog in op een aantal methodologische
aspecten van politie-experimenten.
Williams en Sumrail beschrijven in hun artikel
‘Het meten van de produktiviteit van het recherci
onderzoek’ een experiment waarin de doel
matigheid en produktiviteit van het recherche-
onderzoek aan de orde is.
In het laatste artikel, wederom van Kelling,
‘De veronderstelde effecten van een speciale
vaardigheid’, wordt naar aanleiding van een
reeks van onderzoekresultaten nog eens nage
gaan welke effecten nieuwe politiestrategieën
hebben gesorteerd en wat dit betekent voor
nieuwe ontwikkelingen binnen de politie en op
het terrein van politie-onderzoek.



De politie en de beheersing
van kleine criminaliteit

‘

drs. Liesbeth Nuijten- drs. Hans Spickenheuer*
Edelbroek*

1. Inleiding
De laatste jaren — vooral ook na het ver
schijnen van het rapport ‘Politie in Verande

5 ring’ (Projectgroep Organisatiestructuren,
1977) — staat de taak en de plaats van de
politie in de samenleving voortdurend ter
discussie. De taak van de politie wordt in
artikel 28 van de huidige Politiewet als volgt
omschreven: ‘De politie heeft tot taak in
ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in
overeenstemming met de geldende rechtsregels
te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde en het verlenen van hulp
aan hen die deze behoeven’. Ook in het nieuwe
ontwerp Politiewet is deze formulering gehand
haafd. Als voornaamste bestanddeel van de
politietaak wordt gezien de daadwerkelijke
handhaving van de rechtsorde, uiteengelegd in
‘handhaving van de openbare orde’ en ‘straf
rechtelijke handhaving van de rechtsorde, dat
wil zeggen daadwerkelijke voorkoming, op
sporing, beëindiging, vervolging en berechting
van strafbare feiten alsmede de tenuitvoer
legging van de beslissingen van de rechter of
het openbaar ministerie in strafzaken’ (Vast
stelling van een nieuwe Politiewet, 1981).
Een tweede taak is het verlenen van hulp aan
hen die deze hulp behoeven. In de Memorie

* De auteurs zijn als wetenschappelijk onderzoeker

werkzaam bij het Vetenschappe1ijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum.



van Toelichting (1981, p. 9) worden daarin
niet veel beperkingen aangebracht. Hulpver
lening wordt als een wezenlijk onderdeel van
de politietaak gezien, zonder dat daarbij uit
het oog wordt verloren dat hulpverlening niet
exclusief een taak van de overheid of van de
politie als overheidsdienst is.
De discussie over de hulpverlenende taak van
de politie wordt in feite reeds gevoerd sinds
1948 met de instelling van de commissie
Langemeijer*. Binnen deze commissie ging het
volgens Van Oosten (1982) niet zozeer om de
vraag of de politie hulp zou moeten verlenen —

daarover liepen de meningen niet uiteen —

maar of dit in de wet moest worden vastgelegd
en of daarvoor de term hulpverlening moest
worden gekozen. Dat uiteindelijk voor een
ruime taakomschrijving is gekozen, is volgens
Van Oosten vooral gedaan om de wens van de
politie te honoreren. Deze ruimetaakomschrij
ving m.b.t. hulpverlening leidt evenwel tot

6 onduidelijkheid over datgene wat er precies
van de politie mag worden verwacht, zowel
binnen de kring van de politie, het bevoegd
gezag als bij de bevolking. Zo wijst een
onderzoek naar het functioneren van de wijk
agent uit dat wijkagenten geconfronteerd
worden met een aantal dilemma’s die voort
vloeien uit het dualisme van de politietaak
(Vriesema en Bastiaenen, 1981). Bij het.uit
oefenen van de repressieve taak maar ook bij
de hulpverlenende taak, staat de wijkagent
voor de keuze: moet ik het korps dienen of
de wijk(bewoners)? Onderzoek onder de
bevolking toont aan dat men allerlei aspecten
van sociale hulpverlening niet tot het speci
fieke werkterrein van de politie rekent (Junger
Tas, 1978; Nuijten-Edeibroek, 1982a). Aan

* De commissie Langemeijer werd in 1948 ingesteld
om advies uit te brengen over een ontwerp Politiewet
ter vervanging van het Politiebesluit uit 1945. De
commissie bestond uit vertegenwoordigers van het
Openbaar Ministerie, het provinciaal en lokaal bestuur,
.1e departementen Justitie, Binnenlandse Zaken en
Defensie en de gemeentelijke en rijkspolitie. In plaats
van een advies kwam de commissie met een meerder
heidsvoorstel, een minderheidsvoorstel en drie afzon
derlijke voorstellen tot een nieuw wetsontwerp. Het
meerderheidsvoorstel is uiteindelijk in de Politiewet
van 1957 terug te vinden. (Verslag van de commissie
ter bestudering van het politievraagstuk, 1950.)



de andere kant blijkt uit een onderzoek naar
de activiteiten van de surveilancedienst op
straat (Junger-Tas, 1977) en een onderzoek
naar de meldingen die bij de meldkamer
binnen komen (Van der Zee-Nefkens, 1975)
dat de bevolking een groot beroep doet op de
politie t .a.v. hulpverlening, bemiddeling,
assistentie en informatie. Ook als de bevolking
wordt gevraagd naar contacten die men zelf
met de politie heeft gehad, komt dit beeld
naar voren (Junger-Tas, 1978; Nuijten-Edel
broek, 1982a).

Het onderdeel van de politietaak dat betrek
king heeft op de ‘strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde’, de bestrijding van de
criminaliteit, heeft nooit ter discussie gestaan.
Zeer nadrukkelijk wordt deze taak aan de
politie voorbehouden. Bij de politie wordt o.a.
in de opleiding groot belang gehecht aan het
bestrijden van misdrijven; veel nadruk wordt

7 erop gelegd dat de politie alle misdrijven kan
en moet ophelderen (Junger-Tas en Holten
Vriesema, 1978). De agenten zien ook zelf
hun rol op deze manier (Vlek, 1982). De
bevolking rekent het bestrijden van misdrijven
(door het opsporen van daders en/of van
gestolen goederen, maar ook door het voor
komen van een misdrijf), naast het handhaven
van de openbare orde en de verkeersveiligheid,
tot hét typische werkterrein van de politie
(Junger-Tas, 1978; Nuijten-Edelbroek, l982a)*.
Men is bovendien van mening dat de politie
er veel tijd aan besteedt, terwijl men maar
matig tevreden is over de wijze waarop de
politie deze taak vervult.
Het antwoord vanuit de politie is dat zij over
onvoldoende mankracht beschikt om, naast de
enorme vraag van de bevolking om assistentie
en hulpverlening, daadwerkelijk iets te kunnen
doen aan de bestrijding van criminaliteit.
Voortdurend komt dan ook de wens tot uit
breiding van de sterkte naar voren, vooral
vanuit de vier grote gemeentelijke politie
korpsen. Recentelijk zijn in Amsterdam recher
cheurs zelfs overgegaan tot een ‘staking’, een

* Op verschillende manieren wordt dit beeld van de
politie als ‘crime fighter’ in stand gehouden, vooral
ook door de media, TV, film (Kojak!).



collectief ziekteverzuim, toen door de korps
leiding bekend werd gemaakt dat het aantal uit
te betalen overuren beperkt werd omdat het
voor 1982 toegestane aantal reeds halverwege
het jaar voor driekwart was gebruikt.
Slachtoffers van een delict uiten hun ontevre
denheid over het feit dat de politie niets aan
hun zaak doet en het gevaar van ‘eigenrichting’
wordt steeds groter (‘Als mijn fiets gestolen
is, steel ik maar een andere fiets terug. Aan
gifte doen haalt niets uit, want de politie doet
er toch niets aan. Ik los dat zelf wel op’).

In dit artikel wordt niet alleen devraag aan de
orde gesteld of de politie inderdaad (niets of)
weinig doet aan de bestrijding van de criminali
teit. Nagegaan wordt of de politie betere
resultaten zou behalen wanneer zij, zonder
daarmee onmiddellijk te denken aan een uit
breiding van de sterkte, op een andere manier
dan tot nog toe is gebeurd, gaat optreden tegen

8 de zogenaamde kleine criminaliteit. Het gaat
daarbij niet om ernstige vormen van criminalitei
zoals gewelddadige roofovervallen, moord of
doodslag, maar om kleinere vormen zoals
diefstal, inbraak, zakkenrollerij, beroving enz.
In dit kader zal in paragraaf 3 een aantal
Nederlandse initiatieven besproken worden.
Tevens wordt een aantal begrippen nader
omschreven. De paragrafen 4 en 5 gaan achter
eenvolgens in op de bijdrage of rol van de
geüniformeerde dienst en de justitiële dienst
bij de beheersing van de kleine criminaliteit.
Daarbij zullen de resultaten van de nieuwe
aanpak in enkele binnen- en buitenlandse
experimenten worden vermeld. Het artikel
wordt afgesloten met een beschouwing over
de vraag wat er — gezien de resultaten van deze
experimenten — nog verder door de politie
gedaan zou kunnen worden om de criminaliteit
beter te beheersen.
Allereerst echter zal een schets gegeven worden
van de ontwikkeling van de kleine criminaliteit
en de sterkte van het politieapparaat in
Nederland.

2. Ontwikkeling van de kleine criminaliteit en
de sterkte van de politie
Om de ontwikkeling van de kleine criminaliteit
te kunnen schetsen is het vooreerst nodig een



omschrijving daarvan te geven. Zonder de
pretentie te hebben dat dit een eenduidige en
alomvattende is, wordt aangesloten bij een
omschrijving zoals deze is gehanteerd in de
vergadering van Procureurs-Generaal: ‘onder
kleine criminaliteit worden die vormen van
misdaad verstaan die ieder voor zich van be
trekkelijk lichte aard zijn, maar zo massaal
worden gepleegd dat zij onder de plaatselijke
bevolking ernstige overlast veroorzaken en ook
het gevoel van onveiligheid dreigen op te
roepen: de doorsnee inbraak, zakkenrollerij,
lichte berovingen, kleine diefstallen, vernie
lingen’ (interne notitie, 1978). Wanneer in dit
artikel sprake is van criminaliteit, worden deze
vormen van kleine criminaliteit bedoeld.

Voor Nederland geven de statistieken van het
CBS (Maandstatistiek politie, justitie en
brandweer) een beeld van de ontwikkeling van
de (kleine) criminaliteit zoals deze ter kennis

9 is gekomen van de politie. Onderzoek m.b.v.
slachtofferenquêtes onder de Nederlandse
bevolking heeft uitgewezen dat van delicten
die vallen onder de omschrijving van kleine
criminaliteit ca. 50% in de CBS-statistieken is
vermeld (Van Dijk en Steinmetz, 1980).
Tabel 1 bevat de totaalcijfers van misdrijven
volgens het wetboek van strafrecht (WvS) over
de periode 1976—1981. In tabel 2 worden
enkele veelvuldig voorkomende vormen van
kleine criminaliteit WvS weergegeven voor de
periode 1979—1981.
Vergelijkt men tabel 1 met tabel 2, dan blijkt
dat van alle ter kennis gekomen misdrijven ruim
90% uit kleine criminaliteit bestaat.

Tabel 1. Ter kennis gekomen misdrijven WvS,
1976 —1981

Jaar Ter kennis Index
gekomen

1976 459 832 100
1977 477 018 104
1978 488 708 106
1979 528410 115
1980 610680 133
1981 708 687 154



Tabel 2. Ter kennis gekomen kleine criminaliteit
WvS, 1979—1981

SoortdelictWvS 1979 1980 1981

Eenvoudige dief
stal (excl. winkel
diefstal en
zakkenrollerij) 223 201 249 555 278 695
Diefstal d.m.v.
braak 143 445 171 777 214 903
Gekwalificeerde
diefstal (excl.
diefstal d.m.v.
braak) 16 907 19 595 25 778
Vernieling 58 115 69 779 75 792
Winkeldiefstal 26 056 31 206 36 037
Mishandeling 13 407 13 409 14 319
Zakkenrollerij 6 936 10 782 12 452

Totaal 488 067 566 103 657 976

In percentages van
tabel 1 92 93 93

10
Uit tabel 1 blijkt dat het totaal aantal mis
drijven WvS in Nederland de laatste zes jaar met
54% is gestegen. Voor enkele vormen van kleine
criminaliteit is deze stijging, ook al geeft tabel 2
een kortere periode weer, zeker niet minder;
alleen mishandeling en eenvoudige diefstal
vertonen een geringere stijging.
Het succes van de politie in de bestrijding van
de criminaliteit kan worden afgemeten aan
het aantal of het percentage ophelderingen.
Tabel 3 bevat het totaal aantal ophelderingen
WvS voor de periode 1976—1981; tabel 4 geeft
ditzelfde aan voor enkele veelvuldig voor
komende vormen van kleine criminaliteit voor
de periode 1979—1981.

Tabel 3. Opgehelderde misdrijven WvS, 1976—198 1

Jaar Opgehelderd % Index

1976 121 409 26 100
1977 119 315 25 98
1978 121 509 25 100
1979 125 110 24 103
1980 137260 22 113
1981 156 140 22 129

Een vergelijking van tabel 1 en tabel 3 laat
zien dat de stijging van het aantal ophelderingen
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in wat mindere mate bij diefstal dm.v. braak
en vernieling, ligt de toename van het aantal
ophelderingen aanmerkelijk onder de toename
van het aantal ter kennis gekomen feiten. De
politie lijkt dan ook in de loop der jaren
minder succesvol geworden te zijn in de uit
oefening van (dit onderdeel van) haar taak.

Het aantal ophelderingen dient evenwel gere
lateerd te worden aan de sterkte van de
politie. Tabel 5 bevat de executieve sterkte
van het korps rijkspolitie en van de gemeente
lijke politiekorpsen over de jaren l976—1981;
gegevens zijn ontleend aan het CBS (Maand-
statistiek politie, justitie en brandweer).

Tabel 5. Sterkte van Rijks- en Gemeentepo!ïtie,
1976— 1981

Jaar Aantal Index Aantal per
100 000 mw.

1976 22971 100 167
1977 24288 106 176
1978 25448 111 183
1979 26 239 114 188
1980 26902 117 191
1981 27611 120 194

Uit tabel 5 blijkt dat de executieve sterkte van
de politie in Nederland in de periode 1976—
1981 niet alleen in absolute zin, doch ook in
relatie tot de groei van de bevolking is toege
nomen. Aan de andere kant is zoals ook
Cachet (1982) voor een langere periode aan
toont — de toename van de executieve sterkte
geringer dan de toename van de criminaliteit
en de toename van het aantal ophelderingen.
Daaruit zou men mogen concluderen dat een
relatief minder groeiend politie-apparaat een
beter resultaat boekt bij een relatief sterker
toenemende criminaliteit. Dat neemt echter
niet weg dat een steeds groter aantal burgers
in Nederland het slachtoffer wordt van een
delict dat onopgehelderd blijft en waarvan de
dader niet wordt gepakt en dus niet wordt
gestraft. En zoals o.a. Antunes en Kunt (1973)
stellen: in de bestrijding van criminaliteit zijn
de ‘zekerheid’ (kans) op straf en de ‘zekerheid’
(kans) om gepakt te worden belangrijker dan de
zwaarte van de straf.

12



3. Een andere aanpak van kleine criminaliteit
Op verschillend niveau is reeds een aantal jaren
terug de aandacht gevestigd op de sterke toe
name van de kleine criminaliteit. Lokaal werden
binnen politiekorpsen initiatieven ontplooid
om extra mankracht Vrij te maken: admini
stratief werk werd overgedragen aan admini
stratieve medewerkers; er werden preventieve
surveillances opgezet; men ging tijdens de
surveillances meer werken met diensthonden.
Over de resultaten van deze lokale initiatieven
is echter weinig bekend.
Ook landelijk werden stappen gezet. Zo werd
in 1972 door de toenmalige minister van
Justitie de Werkgroep Verbaliseringsbeleid
Misdrijven ingesteld die onder meer tot taak
kreeg om na te gaan of er gekomen kon worden
tot een landelijke prioriteitstelling in het verba
liseren van bepaalde misdrijven. In het eind
verslag van de werkgroep was het antwoord
op deze vraag vooralsnog negatief; wel achtte

13 men lokaal of regionaal een selectief opsporings-
en verbaliseringsbeleid mogelijk. Dat beleid
zou dan moeten worden vastgesteld door het
lokale driehoeksoverleg van burgemeester,
hoofdofficier van justitie en korpschef (Eind
verslag Werkgroep Verbaliseringsbeleid Mis
drijven, 1976). Op instigatie van de vergadering
van Procureurs-Generaal heeft het WODC in
enkele politiekorpsen experimenten opgezet
en geëvalueerd die op de conclusie van de
werkgroep voortbouwen en tot doel hebben
om de ontwikkeling van de kleine criminaliteit
beter te beheersen d.m.v. prioriteitstellin en
gewijzigd politie-optreden. Een aantal van die
experimenten is nog in uitvoering.

Dat dit niet de enige inititatieven zijn blijkt
ook uit een inventarisatie verricht door de
begeleidingscommissie van de WODC-experi
menten. De ingezonden reacties geven aan dat
per korps in ons land gemiddeld twee experi
menten lopen, de meeste op het gebied van
jeugdcriminaliteit, kleine criminaliteit, vanda
lisme, inbraak en diefstal (waaronder winkel
diefstal en diefstal van bromfiets en fiets).
Activiteiten die in dat verband worden onder
nomen zijn vooral gewijzigde vormen van
surveillance, overheveling van kleine recherche
zaken naar de geüniformeerde dienst. rationali



sering en vereenvoudiging van procedures en
voorlichting aan de bevolking. Ook van deze
lopende experimenten ontbreekt een weten
schappelijke evaluatie en valt derhalve niet aan
te geven of de aanpak succesvol is of niet. Een
uitzondering hierop is een experiment dat bij
de Haagse Gemeentepolitie is uitgevoerd.
Voor het beantwoorden van de vraag of nieuwe
methodieken van politie-optreden effect
hebben op de bestrijding van de criminaliteit
zal hierna dan ook in hoofdzaak gerefereerd
worden aan de politie-experimenten die hun
oorsprong vinden in het rapport van de Werk
groep Verbaliseringsbeleid Misdrijven en die
door het WODC worden geëvalueerd. Op enkele
plaatsen zullen deze resultaten worden aange
vuld met buitenlands onderzoek.

Tot nu toe is steeds gesproken over ‘bestrij
ding’ van de kleine criminaliteit. Het mag als
een illusie worden beschouwd om te veronder

14 stellen dat met wat voor aanpak dan ook, de
(kleine) criminaliteit tot een nulpunt kan
worden teruggebracht. Van goede resultaten
kan al sprake zijn indien een stijgende lijn in
de ontwikkeling van de criminaliteit als gevolg
van een gewijzigde aanpak in de loop der tijd
kan worden afgevlakt of zelfs kan worden
afgebogen in een dalende lijn. Het is dan ook
beter om te spreken over ‘beheersing’ van de
kleine criminaliteit (‘crime control’) in plaats
van bestrijding van de kleine criminaliteit.

Geüniforrneerde en justitiële dienst
Misdaadbestrjding vormt een onderdeel van
misdaadbeheersing. Beheersing van criminaliteit
is naast het opsporen ook het voork6men van
misdrijven. Voor het politiewerk valt dit in
tweeërlei aspecten uiteen. Aan de ene kant
zijn dat werkzaamheden die erop gericht zijn
ervoor te zorgen dat er geen strafbaar feit
wordt gepleegd; surveilleren op straat, obser
veren/volgen van potentiële daders, voorlich
ting aan potentiële slachtoffers over preventie
maatregelen e.d. Onderzoek naar oorzaken van
crimineel gedrag kan ook hiertoe gerekend
worden.
Anderzijds bestaat het politiewerk uit het
opsporen van daders en het ophelderen van
reeds gepleegde strafbare feiten waarvan bij



de politie aangifte is gedaan; dit vanuit de
veronderstelling/hoop dat het verbaliseren en
opleggen van een straf voor de dader preventief
werkt voor de toekomst*. Dit onderscheid
in politie-activiteiten valt grotendeels samen
met het onderscheid naar de diensten die deze
activiteiten verrichten: de geünifornieerde
dienst, m.n. de surveillancedienst, tegenover
de justitiële dienst (zie ook par. 4 en 5).
Daarmee is niet gezegd dat dit een elkaar
volledig uitsluitend onderscheid is. Het gebeurt
ook dat de geüniformeerde dienst tijdens de
surveilanceronde of na een binnengekomen
melding een dader op heterdaad betrapt of
dat de geüniformeerde dienst informatie
aandraagt op grond waarvan de justitiële
dienst vervolgens tot arrestatie van de dader
kan overgaan. Het omgekeerde kan ook
gelden t.a.v. de justitiële dienst. Haar op
sporingsactiviteiten m.b .t. bepaalde delicten
kunnen voor andere potentiële daders preven

15 tiefwerken: men acht de kans gepakt te
worden te groot. Voor het gemak echter
zullen in dit artikel het voorkémen van crimi
naliteit en het opsporen/ophelderen van
criminaliteit min of meer gelijkgesteld worden
met werkzaamheden van de geüniforrneerde
dienst enerzijds en de justitiële dienst anderzijds.
Samenhangend met de verschillende rol van
de twee politiediensten in de beheersing van
de criminaliteit is de opzet van de diverse
experimenten die in Nederland bij de politie
gestart zijn verschillend van aard. Dit brengt
dan tevens een andere evaluatie van de effec
ten met zich mee.
Met betrekking tot de geüniformeerde dienst
richt de nieuwe aanpak van de experimenten
zich vooral op preventieve surveilances,
gewijzigde vormen van surveillances met een
grotere zichtbaarheid van de politie op straat
en tevens richt zij zich op preventievoorlich
ting. Bij dit laatste wordt zeker niet voorbij
gegaan aan de rol van de bevolking in de
preventie van criminaliteit.
Van de aanpak wordt verwacht dat de omvang
van de kleine criminaliteit afneemt, dat tevens

* Dat deze preventieve werking overigens niet groot
is, blijkt o.a. uit een onderzoek van Van der Verff
(1979).



de beleving van criminaliteit en onveiligheid
door de bevolking minder wordt en bovendien
dat een aantal belangrijke randvoorwaarden in
de beheersing van de criminaliteit ten goede
beïnvloed wordt. Gedacht wordt hierbij aan
de bereidheid van de bevolking om bij de
politie aangifte te doen van een reeds gepleegd
of mogelijk te plegen delict, aan de bereidheid
tot het nemen van maatregelen om te voor
komen dat men het slachtoffer wordt van
een delict, en aan het vertrouwen dat de
bevolking heeft in het optreden van de politie.
Of deze effecten zijn bereikt, wordt onder
zocht door op een aantal tijdstippen (voor,
tijdens en na afloop van het experiment) over
de genoemde aspecten gegevens te verzamelen
aan de hand van bevolkingsenquêtes en•
politiestatistieken.
T.a.v. het opsporingsonderzoek bestaat de
nieuwe aanpak vooral uit veranderingen binnen
de Organisatie en werkwijze van de justitiële

16 dienst. Hierbij wordt de nieuwe aanpak
geëvalueerd door na te gaan of er betere
resultaten worden behaald in het ophelderen
van delicten en liet oppakken van daders.
Tevens wordt gekeken naar de hoeveelheid
tijd die aan het opsporingsonderzoek is
besteed. Dit gebeurt door gegevens te verzame
len uit de politiestatistieken, door observatie-
onderzoek en door onderzoek naar de tijds-
besteding van rechercheurs.
Voor een uitgebreidere weergave van de
experimenten die in Nederland door het
WODC zijn geëvalueerd wordt verwezen naar
een aparte publikatie (Experimenten op
sporings- en Verbaliseringsbeleid Misdrijven,
1980).

4. Het voorkomen van criminaliteit door de
geüniformeerde dienst
De vraag die in deze paragraaf aan de orde
komt is welke invloed de geüniforrneerde
dienst heeft of kan hebben op het criminali
teitsniveau. In hoofdzaak zal de aandacht
gericht zijn op de politiesurveillance omdat
de meerderheid van de geüniformeerde politie
dagelijks in de surveillancedienst werkzaam is.
Meer gespecialiseerde onderdelen zoals ver
keerspolitie, hondengeleiders e .d. vallen buiten
het kader van deze beschouwing.



Allereerst wordt aan de hand van beschrjvende
onderzoeken inzichtelijk gemaakt welke bij
drage de surveillancedienst in de dagelijkse
praktijk levert tot de beheersing van de crimi
naliteit. Vervolgens worden nieuwe methodie
ken die experimenteel ter hand genomen zijn,
beschreven. Daarbij staan met name preventie-
activiteiten centraal.

Bijdrage tot criminaliteitsbeheersing
Al jaren bestaat er van, maar ook bij de politie
het beeld dat zij haar werkzaamheden voor een
groot deel concentreert rondom criminaliteit.
Amerikaans onderzoek heeft echter laten zien
dat dit beeld nauwelijks overeenstemt met
de werkelijkheid: minder dan één vijfde van
het totale politiewerk had betrekking op
criminaliteit. (Zie ook de bewerking van het
artikel van Kelling op pag. 78 van dit nummer).
Voor Nederland wijzen de cijfers uit het
Sterkterapport eveneens op een laag percen

17 tage. (Projectgroep Organisatiestructuren,
1979). Voor wat betreft de surveilancedienst
kwam men in de afgelopen tien jaar op basis
van diverse binnen- en buitenlandse onder
zoeken tot de conclusie dat zij in de dagelijkse
praktijk slechts marginaal bezig is met crimina
liteitsbeheersing. De surveillancedienst houdt
zich in eerste instantie bezig met ordehand
having in de ruimste zin van het woord; ver
keer en verkeersincidenten vormen daarbij een
zeer belangrijk onderdeel.
Zo concludeerden Comrie en Kings (1975)
naar aanleiding van hun onderzoek in Engeland
dat een gering gedeelte van de werktijd van de
surveillant op straat een directe relatie heeft
met criminaliteit en wel zo’n kleine 5% van
de totale diensttijd.
Ook een observatie-onderzoek bij de politie
surveillance in Nederland van Junger-Tas
(1977) leidt tot eenzelfde conclusie. In de
eerste plaats constateerde zij dat de surveilant
ongeveer tweederde van de werktijd (in de
auto) op straat doorbrengt. Eenderde van de
totale tijd op straat is men bezig met directe
actie. Daarbij wordt ofwel assistentie verleend
op verzoek van het publiek ofwel op eigen
initiatief direct gereageerd op zelf geconsta
teerde incidenten (de zogenaamde assistentie
surveillance). Opvallend was de uitkomst dat



die acties veelal te maken hebben met verkeers
incidenten en hulpverlening aan het publiek
en slechts in geringe mate met criminaliteit.
De resterende tijd — en dat is het grootste
deel — die de surveillant op straat doorbrengt
en waarin hij niet bezig is met acties naar aan
leiding van incidenten, heeft een preventief
karakter en moet dienen ter voorkoming van
criminaliteit, verkeersincidenten en orde
verstoringen. Men spreekt in dat geval dan ook
wel van preventieve surveillance.
Het is nog niet zo lang geleden dat een ont
wikkeling in gang werd gezet de werkwijze
van de surveillancedienst anders te organiseren.
Niet in het minst vanwege het belang dat wordt
toegekend aan preventieve surveillances werden
deze, waar mogelijk, losgekoppeld van de
assistentiesurveillances. De preventiesurveil
lance werd planmatig georganiseerd, maar de
basis voor de activiteiten zocht men vaak in
het bestaande incidentenpatroon. Gezien

18 eerder genoemde uitkomsten is het aanneme
lijk dat, zeker als er geen aanwijzingen of richt
lijnen zijn hoe de preventieve surveillance
ingevuld moet worden, de aandacht van de
surveillant in sterke mate gericht zal zijn op
verkeer en ordeverstoringen en in mindere mate
op criminaliteit. Het is dan ook niet verwonder
lijk dat in de praktijk de preventiesurveillance
voornamelijk bestaat uit activiteiten die verband
houden met het verkeer. Bovendien is de preven
tiesurveilance vaak niet kunnen uitgroeien tot
een volwassen en zelfstandige taak van de
surveillancedienst. Overheveling van mankracht
van de preventiesurveillance naar de assistentie-
surveillance blijkt een gebruikelijke methode
om extra werkdruk naar aanleiding van (ge
melde) incidenten op te vangen. In dit kader
is een enkel cijfer illustratief: in de periode
1978—198 1 steeg het aantal assistenties bij de
Amsterdamse politie met meer dan 24 000
(1978: 120682en 1981: 144880*).
Een sterke mate van sturing van dit soort surveil
lances lijkt problematisch. Enerzijds omdat
assistentiesurveillances voorrang krijgen en de
preventiesurveillances op ieder (on)gewenst

* Gegevens ontleend aan de jaaroverzichten van het
Stafbureau Organisatie en Planning van de Gemeente
politie Amsterdam



moment kunnen verstoren. Anderzijds omdat
activiteiten in de preventiesurveilances nauwe
lijks te controleren zijn.

Wanneer we het voorgaande nogmaals over
zien lijkt het erop dat, afgemeten aan het
activiteitenpatroon en de hoeveelheid tijd die
eraan wordt besteed, de geüniformeerde
dienst of surveilancedienst in geringe mate
direct betrokken is bij criminaliteitsbeheer
sing. Uiteraard reageren assistentiesurveillances
op criminele incidenten waarbij opgemerkt
moet worden dat het aandeel van dit soort
incidenten toeneemt. Zo liep in Amsterdam
het percentage gemelde criminele incidenten
(via de meldkamer) op van 19% in 1978 tot
29% in 1981.
Toch reageert de politie bij het verlenen van
assistenties altijd nog vaker op andersoortige
incidenten (verkeer, orde en hulpverlening)
dan op incidenten die direct met criminaliteit

19 van doen hebben.
Wat betreft de preventiesurveilances — al of
niet als zelfstandig onderdeel — kan gezegd
worden dat zij in de huidige vorm hoogst
waarschijnlijk evenmin een belangrijke bijdrage
(kunnen) leveren tot de beheersing van de
criminaliteit.

De roep om meer politie
Het is zeer goed mogelijk dat zich bij politie
mensen die aan het begin van hun loopbaan
staan, een conflict voordoet tussen de ver
wachtingen die zij van het werk hebben en de
praktijk waarmee zij geconfronteerd worden.
Weliswaar hecht men bij de politie groot
belang aan het beheersen van de criminaliteit,
maar de praktijk leert dat aan de beginnende
politie-ambtenaar bij zijn eerste stappen binnen
het apparaat als surveillant een groot aantal
andere eisen wordt gesteld (Junger-Tas en
Holten-Vriesema, 1978). Daar komt nog bij
dat als de politie spreekt over het beheersen
van de criminaliteit, vooral gedacht wordt in
termen van opsporen en ophelderen en niet
zozeer aan het voorkomen van misdrijven door
middel van preventie-activiteiten. Beziet men
het voorgaande tegen de achtergrond van een
almaar stijgende criminaliteit en een vermin
dering van de ophelderingspercentages, dan is



het denkbaar dat bij de politie de nodige
frustraties ontstaan. De redenering om uit het
dilemma te komen lijkt op zichzelf een zeer
logische: geef ons meer mensen en middelen
en de zaken gaan in de toekomst beter. Deze
redenering gaat evenwel voorbij aan een
bezinning op de manier waarop de politie haar
mankracht inzet: is die inzet efficiënt, is zij
optimaal, zijn er met het totaal aan beschik
bare mankracht en middelen mogelijkheden om
toch tot een effectievere bestrijding van de
criminaliteit te komen. Voor de surveillance-
dienst zou de vraag gesteld kunnen worden of
de aandacht voor verkeer, orde en criminaliteit
wel in een juiste verhouding is. Een andere,
meer concrete vraag die bijvoorbeeld kan
worden gesteld, is hoe inhoud dient te worden
gegeven aan preventiesurveilance en men zou
zich af kunnen vragen of het bestaande mci
dentenpatroon inderdaad de juiste basis daarvoor
is. De vraag waar de bronnen te vinden zijn die

20 buiten de politie kunnen worden aangeboord
om de beheersing van de criminaliteit beter uit
te voeren, wordt niet of nauwelijks gesteld.
Wel spreekt men over een verbetering van de
relatie tussen politie en bevolking, maar het
gevaar is aanwezig dat dit een doel op zich
wordt. Dat een goede relatie met het publiek
als middel ter beheersing van de criminaliteit
zou kunnen worden ingezet wordt vaak ver
geten, ondanks het feit dat bekend is uit de
literatuur dat zo’n 60% van de criminaliteit
zich op plaatsen afspeelt die zich aan het oog
van de politie onttrekken (Elliot, 1973).

De roep om meer mensen en middelen ten
behoeve van de criminaliteitsbeheersing is niet
alleen afkomstig van de politie.
Dat er bij het publiek ideeën of verwachtingen
leven die niet in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid is al in een vorige paragraaf
opgemerkt. Crin-minaliteitsbeheersing wordt
gezien als een van de belangrijkste taken van
de politie, men heeft het idee dat de politie
er veel tijd in steekt en toch is men niet
bepaald tevreden over de resultaten (Junger
Tas, 1978; Nuijten-Ecleibroek, l982a). Het
is dan ook zeer wel mogelijk dat de redenering
die het publiek hanteert: belangrijke taak — er
wordt veel tijd aan besteed — de resultaten



zijn matig’, uiteindelijk ook leidt tot de nodige
frustraties. Dit zou niet alleen tot gevolg
kunnen hebben dat de bereidheid om op het
terrein van de criminaliteit met de politie
samen te werken afneemt, maar zelfs dat men
op den duur het recht in eigen hand neemt
(eigenrichting). Bovendien schuilt in de
gedachtengang van het publiek een ontkenning
van eigen verantwoordelijkheden waarbij
bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het
nemen van preventieve maatregelen ter be
scherming van eigen zaak of goed, of ook het
vermijden van onzorgvuldig gedrag om te voor
komen dat men zelf slachtoffer van een mis
drijf wordt.
Uit een Amerikaans onderzoek (Biderman e.a.,
1967) blijkt bijvoorbeeld dat het publiek de
politie weliswaar verwijt dat haar werkwijze
niet effectief genoeg is, maar dat ook daar de
oplossing van het probleem gezocht wordt in
meer politie, meer middelen en een strengere

21 aanpak van de delinquenten. Op dat moment
sluiten de gelederen zich en zitten politie en
bevolking op één lijn als het gaat om een
betere beheersing van de criminaliteit: een
kwantitatieve vcrbetering in de vorm van méér
politie wordt door beide voorgestaan.

Experimenten in het buitenland
Nu zijn er in het recente verleden bij de politie
inderdaad een aantal experimenten uitgevoerd
die uitsluitend gebaseerd zijn op een kwantita
tieve uitbreiding van de inzet van geünifor
meerde politie. Daarnaast zijn ook experimenten
uitgevoerd waarbij inhoudelijk nieuwe werk
wijzen werden beproefd. (Zie voor een be
schrijving van vier projecten in Engeland de
bewerking van het artikel van Clark en Heal
op pag. 55 van dit nummer).
Voorzover het gaat om uitbreiding van sur
veillance ging het veelal om de effecten van
intensieve autosurveillances op het criminali
teitsniveau. Het bekendste voorbeeld is het
Kansas City Preventive Patrol experiment
(1974). De bevindingen van dit experiment
waren dat er bij een intensievere autosurveil
lance geen effect was op het criminaliteits
niveau, het aangiftegedrag van het publiek niet
veranderde en de bevolking niet tevredener
was over de extra inspanningen van de politie.



Een belangrijk bezwaar dat tegen het experi
ment werd ingebracht is, dat de stimulus die
werd toegediend relatief zwak was en dat
daarom ook nauwelijks effecten konden
worden verwacht.
Andere experimenten in de Verenigde Staten
waarbij wèl een sterke stimulus werd toege
diend in de vorm van grotere inzet van auto
surveilances bleken — tenminste tijdelijk —

effect te hebben op die vormen van criminali
teit die zich in het openbaar afspelen (Press,
1971; Schnelle e.a. 1977). Er moet echter wel
op worden gewezen dat ook verplaatsings
effecten werden vastgesteld (Press, 1971).

Het belangrijkste bezwaar van genoemde experi
menten lijkt te zijn dat het in alle gevallen gaat
om autosurveillances terwijl, zoals ook al
eerder is aangegeven, meer dan de helft van de
criminaliteit zich afspeelt op plaatsen die niet
zichtbaar zijn voor de politie en waar waar-

22 schijnljk alleen met behulp van informatie van
de bevolking en dus direct contact met de
bevolking, resultaten kunnen worden geboekt.
Skogan en Antunes (1979) hebben, op basis
van gegevens uit de Verenigde Staten, een
verband aangetoond tussen plaatsen waar mis
drijven worden gepleegd en de kans dat de
politie zich ter plaatse vertoont, zonder daartoe
opgeroepen te zijn.
De kans op (toevallige) aanwezigheid van de
politie wanneer een misdrijf wordt gepleegd
blijkt, gezien de percentages in tabel 6, nogal
minimaal te zijn.

Ook wanneer meldingen van misdrijven door het
publiek bij de politie binnenkomen, draagt de
reactietijd van de assistentiesurveillance niet
substantieel bij tot een betere beheersing van
de criminaliteit (in termen van een heterdaad).
Belangrijker dan de reactietijd van de politie is,
zoals verschillende onderzoeken uitgewezen
hebben, de snelheid waarmee het publiek de
politie informeert (o.m. Bieck, 1977).

Mede naar aanleiding van een aantal van boven
genoemde onderzoekresultaten werd de hoop
gevestigd op voetsurveillance. Niet alleen zou
de politie de buurt beter leren kennen, ook
zou door de surveilant contact worden gelegd
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en de subjectieve beleving van de criminaliteit
veranderde: angst- en onrustgevoelens namen
af(Kelling, 1981).
Een bewerking van het Newark Foot Patrol
Experiment is op pag. 47 van dit nummer
opgenomen

Experimenten in Nederland
Inmiddels zijn ook in Nederland enkele experi
menten afgerond waarbij verschillende vormen
van surveillance een belangrijke rol spelen en
die in eerste aanleg gericht zijn op de beheersing
van de (kleine) criminaliteit. In drie gemeenten,
Hoogeveen, ‘s-Gravenhage en Amsterdam zijn
met inzet van voornamelijk geüniformeerde
politiemensen projecten uitgevoerd die alle
drie het voorkomen van criminaliteit als hoofd-
accent hadden. Een belangrijk gemeenschappe
lijk element was een zichtbare en aanspreekbare
politie op straat die voor een groot deel gestalte
kreeg in surveillances te voet. De projecten

24 hadden alle drie een eigen accent. Achtereen
volgens zullen zij in het kort worden besproken.
Ook worden enkele resultaten in grote lijnen
beschreven.

Hoogev een
In het Hoogeveense project lag het accent op
het voorkomen van criminaliteit met behulp
van gerichte surveillances. Op basis van gegevens
die intern bij de politie aanwezig waren, werd
gericht aandacht besteed aan die plaatsen waar
en op die tijdstippen dat de misdrijven frequent
voorkwamen. Inbraak in woningen, diefstal uit
voertuigen en vernielingen of baldadigheid
kregen bijzondere aandacht. Afhankelijk van
tijd en plaats zijn de projectsurveillances per
auto, te voet of per fiets uitgevoerd. Er werd
zowel in uniform als in burger gesurveilleerd en
alle surveillanten van het korps waren gedurende
een jaar bij het project betrokken. Daarnaast
werd een ambtenaar Voorkoming Misdrijven
belast met allerlei preventie-activiteiten
(Nuijten-Edelbroek, 1982a).

Den Haag
In Den Haag werd een speciaal team geihstal
leerd met als eerste taak de inbraken in Moer
wijk terug te dringen. Acht geüniformeerde
agenten en twee rechercheurs werden voor de



duur van een halfjaar ingezet. De activiteiten
van het team bestonden uit intensieve voet- en
fietssurveilance, het geven van voorlichting
over de wijze waarop men inbraken kan voor
komen, het opnemen en afhandelen van
aangiftes van inbraken (Onderzoek naar.
1981).

Amsterdam
Het Amsterdamse project dat in de wijk Osdorp
werd uitgevoerd kan gezien worden als een
aangepaste replicatie van het Haagse project.
In de eerste plaats werden meer delicten in het
experiment betrokken. In de tweede plaats
was er in Amsterdam geen vermenging van
preventie- en recherchewerkzaamheden. Als
eerste doel werd gesteld de relatie met het
publiek te verbeteren door zoveel mogelijk
directe contacten. Daartoe werd in hoofdzaak
te voet gesurveilleerd en veel aandacht besteed
aan liet geven van voorlichting over het voor-

25 komen van vermogensmisdrijven. Ook hier
werd gedurende een halfjaar een team ingezet
dat vooral bestond uit geüniformeerde politie
(Spickenheuer, 1982).

Wat zijn nu de resultaten van deze drie preven
tie-experimenten?
In de eerste plaats is het algemene criminaliteits
niveau als gevolg van de experimenten niet
gedaald, hoogstens kan van een stabiisering
worden gesproken. Dit resultaat sluit aan op de
conclusie die getrokken werd naar aanleiding
van het voetsurveillance-experiment in Newark.
Ook daar was geen effect op het criminaliteits
niveau in de zin van een afname. We willen er
evenwel met nadruk op wijzen dat de conclusie
wat betreft de Nederlandse experimenten enige
nuancering behoeft. Het lijkt er namelijk op
dat bepaalde delicten, met name die welke zich
in het openbaar afspelen zoals bijv. vernieling,
gevoeliger zijn voor deze manier van werken
dan andere.
Wel hebben sommige experimenten een gunstig
effect gehad op de subjectieve beleving van de
criminaliteit bij de bevolking. Alleen dan als
de aanwezigheid van de politie niet gerelateerd
wordt aan het gevoel dat er iets mis is in de
wijk of de stad, nemen de gevoelens van onvei
ligheid bij de bevolking sterk af. Ook dit is in



overeenstemming met het genoemde Ameri
kaanse project.
Naast de subjectieve beleving van de criminali
teit bij de bevolking hebben de experimenten
nog andere belangrijke effecten gehad.
Zo steeg in de eerste plaats de aangiftebereid
heid bij de bevolking als men het slachtoffer
werd van een agressief misdrijf. Ook toonde
men zich eerder bereid de politie te waar
schuwen wanneer verdachte situaties geconsta
teerd werden waarmee men zelf niet direct te
maken had.
Over het algemeen beoordeelde de bevolking de
politie gunstiger naar aanleiding van de project
activiteiten. Voorlichtingsactiviteiten hebben
met betrekking tot de preventiebereidheid bij
de bevolking niet al te positieve resultaten.
Wel heeft een directe benadering meer effect
dan algemene voorlichting via media.

Samengevat moet geconstateerd worden dat,
26 hoewel de verschillende projecten een aantal

belangrijke positieve resultaten hebben opge
leverd, de bijdrage tot de beheersing van de
criminaliteit niet al te groot is geweest.
Uitgangspunt voor alle projecten was de ver
wachting dat met behulp van een andere
werkwijze van de surveillancedienst de crimina
liteit zou dalen; deze blijkt zich echter hooguit
te stabiliseren.
Misschien is in de projecten een te hoge ver
wachting gesteld aan de bijdrage die de politie,
in dit geval de surveillancedienst, kan leveren.
Nogmaals zij gewezen op het feit dat criminali
teit zich vaak afspeelt op dieplaatsen waar de
politie nauwelijks enig zicht heeft.
Het maakt wat dat betreft dan misschien
ook weinig verschil of de surveilant per auto
of te voet zijn ronde doet.
Het is gebleken dat de manier waarop gesur
veilleerd wordt wel wat uitmaakt voor de
subjectieve beleving van de criminaliteit bij
de bevolking.
Voetsurveillance heeft in het algemeen een
positief effect op de onrustgevoelens met be
trekking tot criminaliteit bij het publiek.
De experimenten hebben ook laten zien dat
een andere werkwijze van de surveillancedienst
een gunstig effect heeft op een aantal rand
voorwaarden die van belang zijn voor een



betere beheersing van de criminaliteit door de
politie. Een van de belangrijkste randvoor
waarden is de bereidheid om met de politie
samen te werken in de vorm van een grotere
aangiftebereidheid en de politie te informeren
als zich in de ogen van de burger iets verdachts
voordoet. Een tweede randvoorwaarde is, dat
met behulp van directe voorlichting over
preventieve maatregelen, de bevolking bewust
gemaakt wordt van eigen verantwoordelijk
heden om zich tegen misdrijven te beschermen.
De resultaten op dit gebied zijn nog niet al te
gunstig.
Tenslotte is in de meeste experimenten aan een
derde belangrijke voorwaarde voldaan die tot
het inperken van criminaliteit zou moeten
kunnen leiden namelijk een gunstiger beeld
bij de bevolking over de (nieuwe) werkwijze
van de politie.

5. Het ophelderen van criminaliteit door de
27 justitiële dienst

In deze paragraaf zullen twee vragen aan de
orde komen:
— Welke factoren spelen een rol in het ophel
deren van criminaliteit door de politie, en
meer specifiek door de justitiële dienst?
— Is het voor de justitiële dienst mogelijk om
betere resultaten te behalen dan momenteel
het geval is en hoe zou dat dan kunnen
gebeuren?
Uitgangspunt bij beide vragen is dat het gaat
om strafbare feiten die ter kennis komen van
de politie, die men aan de politie meldt. Voor
de kleine criminaliteit is dit ca. 50% van de
werkelijke criminaliteit (Van Dijk en Stein
metz, 1979).

Relevante factoren bij de opheldering van
criminaliteit
Binnen de organisatiestructuur van de politie
is het ophelderen van criminaliteit en het
opsporen van verdachte personen toegedeeld
aan de justitiële dienst. Deze dienst omvat
(bij gemeentelijke korpsen) ongeveer 15% van
de totale sterkte van het korps.
De justitiële dienst kent een aantal specialismen.
Naast het werk van de algemene recherche is
er het terrein van het technische recherche
onderzoek naar vingerafdrukken en andere



sporen. Een herkennings- en inlichtingendienst
die foto’s van verdachte personen en besclirj
vingen van hun methode van werken verzamelt
en gegevens over hun (dagelijkse) doen en
laten, behoort eveneens tot de justitiële dienst.
Ook het specifieke terrein van de verdovende
middelen en de vuurwapens valt veelal onder
de justitiële dienst. Afhankelijk van de grootte
van het korps is de justitiële dienst onderver
deeld in specialistische afdelingen, of hebben
de leden van deze dienst naast het algemene
recherchewerk één van de specialismen in hun
takenpakket. Vrijwel alle korpsen kennen een
afdeling algemene recherche, een technische
opsporings- en herkenningsdienst en een
inlichtingen- en informatiedienst. In dit artikel
ligt het accent op de afdeling algemene
recherche.

Lang is men er van uitgegaan dat een effectieve
methode voor het identificeren en oppakken

28 van daders van een delict bestaat uit:
— rondrijdende surveillances die uitkijken
naar delicten ‘on scene’;
— assistentiesurveillance die, nadat de melding
is binnengekomen, snel op de plek des onheils
aanwezig is;
— technische rechercheurs die op zoek gaan
naar vingerafdrukken en sporen;
— een herkennings- en inlichtingendienst die
foto’s verzamelt van verdachte personen,
beschrijvingen van hun methode van werken
en gegevens over hun doen en laten;
— steeds meer geavanceerde hulpmiddelen,
snellere politie-auto’s, het gebruik van mobilo
foon en portofoon;

rechercheurs met specifieke vaardigheden
voor het verrichten van opsporingsonderzoek,
het ondervragen van verdachte personen, het
horen van getuigen e.d.
Of dit inderdaad allemaal effectief is valt
moeilijk aan te geven. Daartoe is in Nederland
(te) weinig onderzoek verricht; de lage ophel
deringspercentages wijzen in elk geval niet in
die richting. Kelling vecht op basis van Ameri
kaans onderzoek de effectiviteit van deze
aanpak aan (zie een bewerking van zijn artikel
op pagina 78 van dit nummer). Ondanks
verschillen in Organisatie en werkwijze van de
politie mag worden aangenomen dat het beeld



dat Kelling schetst, ook voor Nederland geldt.
Zowel in buitenlands als Nederlands onderzoek
springen twee factoren naar voren die van
belang zijn bij het ophelderen van een delict,
ni.:
1. het informatiegehalte van de aangifte van
het delict;
2. de tijd die de rechercheur tot zijn beschik
king heeft voor het recherche-onderzoek dat
volgt op de aangifte.
Beide factoren zullen achtereenvolgens aan de
hand van beschikbaar onderzoekmateriaal
aan de orde komen. Aansluitend daarop worden
tevens suggesties gedaan voor veranderingen
die zouden kunnen leiden tot betere resultaten,
zonder de oplossing op voorhand te zoeken
in uitbreiding van mankracht.

Het informatiegehalte van de aangifte

a. Onderzoekresultaten
29 Een delict dat ter kennis komt van de politie,

kan wat betreft de soort informatie sterk
uiteenlopen:
— de dader is al bekend omdat de politie na
de melding zo snel ter plekke is dat hij of zij
daar wordt gepakt of omdat de dader op heter
daad door een toevallig langskomende surveil
lance wordt aangehouden;

het slachtoffer of een getuige kunnen gede
tailleerde of globale aanwijzingen geven over
de dader;
— op basis van de methode van werken (modus
operandi) zijn er aanwijzingen over een moge
lijke dader of het technisch onderzoek levert
vinger-, voetafdrukken e.d. op.
Skogan en Antunes (1979) zijn van mening
dat de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid
van informatie over het incident/delict en over
de dader een centrale rol spelen in de bepaling
of de politie in staat is het delict op te lossen
en de dader te pakken. Er is bijvoorbeeld meer
informatie beschikbaar wanneer: er een
contact is tussen slachtoffer en dader, het
contact langer duurt, de dader een bekende is
van het slachtoffer of het delict zich zichtbaar
voor getuigen of omstanders afspeelt.
In die gevallen is het delict gemakkelijker op te
lossen en m.b.v. ophelderingspercentages wordt
dit door Skogan en Antunes aangetoond. Zo



zijn de ophelderingspercentages voor verkrach
ting en geweldsdelicten tegen personen (zware
mishandeling, poging tot doodslag/moord)
hoog, alsook voor bepaalde vermogensdelicten
zoals oplichting en verduistering. Wanneer er
geen contact is tussen dader en slachtoffer,
het delict zich niet in de openbaarheid afspeelt
en/of pas achteraf wordt geconstateerd, is het
informatiegehalte aanmerkelijk lager. Aan
knopingspunten zijn er hooguit nog in de modu
operandi of achtergebleven sporen. Lage ophel
deringspercentages zijn het gevolg, zoals bij
eenvoudige diefstal, zakkenrollerij, insluiping.
inbraak en vernieling. Dit beeld is ook van toe
passing op Nederland.
Men zou haast willen concluderen dat het in
feite nogal onrealistisch is om van de politie
te verwachten dat de daders van delicten
geidentificeerd en opgepakt worden, wanneer
er weinig informatie bekend is.
Een onderzoek van Bloch en Bell in Rochester,
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in tweederde van de processen-verbaal van
inbraak niets vermeld stond over een mogelijke
verdachte. Slechts 5% van de inbraken werd
opgelost door het recherche-onderzoek dat
volgde op de aangifte (de meeste daarvan op
grond van het horen van het slachtoffer of
nieuwe getuigen).
De bevindingen van Bloch en Beil ondersteunen
de conclusie van het onderzoek van de Rand
Corporation (Greenwood e.a., 1975) dat de
belangrijkste factor voor het wel of niet oplos
sen van een delict de informatie is die het
slachtoffer of de getuige verstrekt aan de politie
man die snel ter plekke is.

Het onderzoek in Nederland op het terrein
van het informatiegehalte van een aangifte
is beperkt. Slechts een drietal onderzoeken is
ons bekend. Uit een intern onderzoek binnen
de afdeling recherche van de gemeentepolitie
te Utrecht (Onderzoek naar . . ., 1979) blijkt
dat van een steekproef van aangiften bijna
tweederde (60%) géén directe opsporings
kansen bevatte en daarom niet in een onder
zoek van de recherche werd betrokken. Het
resterende deel van de aangiften bevatte wél
directe opsporingsaanwijzingen en werd wél
in een recherche-onderzoek opgenomen. De



helft daarvan werd veelal door de grote werk
druk niet afgewerkt en dus niet opgehelderd.
Van de wél opgehelderde zaken kwam vervol
gens slechts de helft tot een proces-verbaal; de
andere helft werd afgedaan met een berisping,
een waarschuwing e.d. Aangiften die op het
moment van melding bij de politie geen directe
aanwijzingen bevatten werden dus helemaal
niet in een recherche-onderzoek betrokken; en
ook van de aangiften met directe aanwijzingen
werd maar de helft opgelost (in totaal 20%
van alle aangiften, 10% in de vorm van een
proces-verbaal).
Een WODC-onderzoek in hetzelfde politie
korps (Nuijten-Edelbroek en Ter Horst,
1980) wees uit dat slechts 15% van de aan
giften van inbraak en diefstal (exclusief
winkeldiefstal) opsporingsaanwijzingen
bevatte t.t.v. de aangifte. Van alle aangiften
werd 14% opgehelderd. Daarbij speelde de
aanwezigheid van directe opsporingsaanwij
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zaken bevatten drie maal zo vaak opsporings-
aanwijzingen als de niet-opgehelderde zaken.
Een andere uitkomst was dat iets minder dan
een vijfde deel van de ophelderingen zgn. ophel
deringen-op-heterdaad waren.
In een nog niet gepubliceerd observatie-onder
zoek van het VODC bij de algemene recherche
van de gemeentepolitie te Leiden bleek dat
de rechercheurs bij het opnemen van de aan
giftes maar in een beperkt aantal gevallen
(15%) aan de aangever vroegen naar namen
van mogelijke daders, getuigen, naar het
bestaan van sporen of andere aanwijzingen.
Voor het merendeel (85%) liet men de aan-
gever zelf praten of stelde men vragen over het
delict zelf (schade, plaats van pleging, datum,
tijdstip e.d.). Het kan zijn dat mede hierdoor
in iets meer dan 10% de naam van de dader
bekend was en in nog eens 15% was er een vage
beschrijving van de dader. Uiteindelijk is in
ongeveer 90% van de aangiften met onbekende
dader maar een klein aantal aanwijzingen voor
verder recherche-onderzoek.
In grote lijnen bevestigen deze Nederlandse
onderzoeken de buitenlandse bevindingen.
Veel meldingen van een delict bevatten weinig
tot geen opsporingsaanwijzingen, terwijl deze
juist een belangrijke rol spelen bij het starten



en tot een goed einde brengen van het recher
che-onderzoek. Over de rol van de politieman
op de plaats van het delict zijn voor Nederland
geen gegevens bekend. Het WODC-onderzoek
in Utrecht (Nuijten-Edelbroek en Ter Horst,
1980) wees wel op het belang van de agent
ter plekke; het percentage ophelderingen-op
heterdaad was tamelijk hoog.

b. Voorstellen tot verandering
Tot nu toe is een aantal manco’s naar voren
gebracht die betrekking hebben op het infor
matiegehalte van aangiften. Wanneer men nu
denkt in termen van veranderingen of verbete
ringen zijn de volgende suggesties wellicht
van nut:
1. Als politie/recherche moet men sneller
en vooral méér informatie over het delict
krijgen. Aan de ene kant speelt de bevolking
hierin een belangrijke rol nl. door informatie
aan de politie te verstrekken en door de politie
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worden dit verder te stimuleren. Anderzijds
verdient het wellicht aanbeveling om recher
cheurs en agenten van de surveillancedienst
beter te trainen in het stellen van gerichte en
relevante vragen aan aangever of getuige.
2. De informatie die men krijgt van aangever
of getuige schriftelijk beter vastieggen. Men
zou kunnen overgaan tot het hanteren van
standaardformulieren die, meer dan momen
teel het geval is, zoveel mogelijk relevante
vragen bevatten.
3. De contacten tussen surveilancedienst en
recherche zouden geihtensiveerd kunnen
worden, opdat men over en weer meer op de
hoogte is van elkaars doen en laten en ook van
de informatie die men nodig heeft om het werk
goed uit te kunnen voeren.
4. De binnen het politiekorps aanwezige
informatie zou beter gebruikt kunnen worden.
De Randstudie wees uit dat veel politie
korpsen meer inlichtingen en informatie ver
zamelen dan zij kunnen verwerken en ook
daadwerkelijk gebruiken (Greenwood e.a.,
1975). Ook het Sterkterapport (Projectgroep
Organisatiestructuren, 1979) toonde aan dat
een kwart van de tijd van de justitiële dienst
wordt besteed aan het verzamelen van inlich
tingen en informaties. Dat van deze inlichtingen



lang niet altijd een optimaal gebruik wordt
gemaakt, bleek uit het interne recherche-onder
zoek in Utrecht (Onderzoek naar . . ., 1979).
Van een steekproef van informatiestaten van
de inlichtingendienst (CID-info’s) is nagegaan
wat daarmee gebeurde. Circa eenderde had een
dergelijk laag informatiegehalte dat er niets
mee werd gedaan. Met eenderde van de overige
info’s werd evenmin iets gedaan, alhoewel
deze relevante informatie voor recherche-
onderzoek bevatten. De CID-info’s die wel in
een recherche-onderzoek werden betrokken,
leverden vervolgens slechts in de helft van de
gevallen een bijdrage aan de opheldering van
het delict. Over het geheel genomen was het
informatiegehalte van CID-info’s nogal beperkt
en daarmee de rol in het opsporingsonderzoek
gering.
Dat wil niet zeggen dat daarin geen verbetering
kan worden aangebracht bijvoorbeeld door
een selectieve vervaardiging van info’s of door
een meer systematische analyse van de soort
informatie. Ten aanzien van dit laatste lijkt de
tijd rijp dat elk politiekorps overschakelt op
informatieverwerkende systemen (mini-com
puter).

De beschikbare tijd voor recherche-onderzoek

a. Onderzoekresultaten
Het tweede aspect is de tijd die een rechercheur
besteedt aan het opsporingsonderzoek, volgend
op de binnengekomen aangifte.
In het onderzoek van de Rand Corporation
(Greenwood e.a., 1975) bleek dat er relatief
weinig tijd wordt besteed aan het onderzoek
van misdrijven, vooral ook van ernstige mis
drijven. De meeste tijd van de rechercheurs
ging zitten in allerlei administratieve werk
zaamheden. En wanneer slachtoffers van een
delict door de recherche opnieuw werden
gehoord, deed men in feite het werk van de
surveillance nog eens over; meestal kwam er
geen nieuwe informatie boven tafel. Conclusie
van de Randstudie is dat de tijd van de recher
cheur voornamelijk wordt besteed aan het
doornemen van dag- en nachtrapporten, het
horen van slachtoffers van een delict dat toch
niet opgehelderd kan worden en aan het af-



handelen en op papier in orde maken van een
opgehelderde zaak.

In Nederland is eveneens onderzoek verricht
naar de tijdsbesteding van de recherche, In het
kader van het sterkte-onderzoek heeft de
Projectgroep Organisatiestructuren (1979)
een tijdsbestedingsonderzoek gedaan in een
drietal gemeentekorpsen. De gemeentepolitie
te Utrecht (1979) heeft intern een tijdsbeste
dingsonderzoek uitgevoerd. Ditzelfde is gedaan
door het WODC bij de recherche-afdeling van
de gemeentepolitie te Leiden. Over dit onder
zoek is nog niet gepubliceerd.
Ondanks de methodologische kritiek en de
verschillen in de gehanteerde methoden is het
beeld dat uit deze tijdsbestedingsonderzoeken
naar voren komt, tamelijk gelijkluidend:
— 30 â 35% van de tijd van de afdeling
recherche* wordt besteed aan onderzoek:
aanhouden, horen van verdachte, inverzeke
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opnemen van aangiften;
— 25 â 30% van de tijd wordt besteed aan
administratieve werkzaamheden: opmaken en
afwerken van een proces-verbaal, administra
tieve handelingen zoals het invullen van allerlei
formulieren;
— 5 û 10% van de tijd wordt besteed aan
informatievoorziening, surveilleren, posten;
— 5 â 10% van de tijd wordt besteed aan
overleg met collega’s, chef, OvJ, advocaat,
andere diensten of een ander korps.
Het Sterkterapport (Projectgroep Organisatie-
structuren, 1979) toont verder nog aan dat
driekwart van de tijd die wordt besteed aan het
behandelen van misdrijven (inclusief de admini
stratieve afwikkeling), gaat zitten in zware en

• ernstige vormen van misdrijven, die echter maar
5% van de binnenkomende aangiften uitmaken.
Aan de resterende 95% van de aangiften van
lichte misdrijven wordt slechts een kwart van
de behandeltijd besteed.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat
de rechercheur zeker m.b.t. de kleine crimina
liteit relatief weinig tijd aan onderzoek besteedt;

* Niet meegerekend is de tijd van de technische
recherche, de herkenningsdienst en inlichtingendienst.



dat relatief veel tijd gaat zitten in allerlei
administratieve handelingen; dat de recher
cheur weinig tijd besteedt aan informatie
voorziening intern en extern en niet of nauwe
lijks de straat op gaat om te surveilleren.

b. Voorstellen tot i’erbetering
Ook met betrekking tot de beschikbare tijd
voor opsporingsonderzoek of de tijdsbesteding
van de recherche willen we enkele mogelijk
heden tot verandering de revue laten passeren.
Wij komen dan tot de volgende suggesties:
1. Verbetering van het recherchemanagement,
waardoor meer tijd beschikbaar is voor
recherche-onderzoek.
Dit kan gebeuren door het opnemen van aan
giften toe te delen aan bepaalde rechercheurs
of administratief personeel, waardoor de tijd
van de overige rechercheurs minder verbrok
keld en versnipperd wordt.
Een andere mogelijkheid is binnen de recher
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de voortgang van het recherche-onderzoek
bewaakt en het afbreekt wanneer er geen
verdere kans op succes aanwezig lijkt. Tijd kan
eveneens worden gewonnen door geen/weinig
tijd te besteden aan zaken die toch geen kans
op opheldering hebben. (De bewerking van
het artikel van Williams op pag 67 van dit
nummer bevat een aanzet om deze kans te
bepalen.) Volstaan zou dan kunnen worden
met het verstrekken van informatie aan het
slachtoffer over hoe of waar eventuele schade
claims zijn in te dienen, over preventiemaat
regelen voor de toekomst of over mogelijk
heden tot hulpverlening.
Een andere vorm van management kan zijn
om, met name bij ernstige of frequent voor
komende delicten, in teamverband te werken,
onder supervisie van een teamcoördinator.
Ook hier kan het gebruik van informatiever
werkende systemen zijn nut bewijzen in de
vorm van systematische analyse van binnen
gekomen aangiften.
2. Intensivering van het overleg tussen politie
en justitie.
Regelmatig overleg tussen de recherche-afde
ling en de officier van justitie kan op ver
schillende manieren tijdbesparend werken. In
dit overleg kunnen bijvoorbeeld de sepot



gronden door de OvJ toegelicht worden; de
recherche kan op basis daarvan een selectie
aanbrengen in die zaken die verder zullen
worden onderzocht. Zoveel mogelijk dient
voorkomen te worden dat een rechercheur
erg veel tijd besteedt aan een zaak die ver
volgens door de OvJ wordt geseponeerd. Deze
zaak is dan wel opgehelderd, doch de preven
tieve werking is waarschijnlijk gering.
Het overleg kan er ook toe dienen om van de
OvJ te vernemen welke zaken hij uitvoerig
in het proces-verbaal opgenomen wil zien met
het oog op de strafvordering en welke ter
informatie in bijlagen kunnen worden vermeld.
Overleg kan er bovendien toe dienen om ervoor
te zorgen dat in ieder geval voldoende infor
matie en bewijslast door de rechercheur in
het proces-verbaal wordt aangedragen, waar
door de kans op sepot vanwege onvoldoende
bewijs wordt verkleind. (Zie ook de bewerking
van het artikel van Williams op pag. 67 van
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3. Een derde aanpassing van de tijdsbesteding
is gelegen in een vereenvoudiging van allerlei
administratieve procedures (concept proces
sen-verbaal) en het inschakelen van admini
stratieve medewerkers die een deel van de
administratieve afhandeling voor hun rekening
nemen.

De resultaten van een rechercheproject
Geleidelijk aan worden in den lande boven
genoemde suggesties geihtroduceerd; o .a.
het gebruik van een computer, de vereen
voudiging van procedures, de inschakeling van
de surveillancedienst bij het recherche-onder
zoek en het werken in teamverband. Ook het
overleg tussen politie en justitie komt op
gang. In een artikel van Herstel in het Alge
meen Politieblad (juni, 1982) wordt het
belang van een dergelijk overleg ook voor
het 0 .M. onderstreept. Prioriteitstelling t.a.v.
criminaliteitsbeheersing wordt binnen het
driehoeksoverleg van burgemeester, hoofd
officier van justitie en korpschef meer en
meer een punt op de agenda.

Onderzoek naar de resultaten van deze nieuwe
methoden op de effectiviteit van de recherche
is evenwel nog nauwelijks verricht. Voorzover



bekend is er alleen een onderzoek van het
WODC naar de resultaten van het zogenoemde
inbraakproject bij de gemeentepolitie te
Utrecht (Nuijten-Edelbroek en Ter Horst,
1980).
Dit inbraakproject was een initiatief van de
Utrechtse politie en bestond uit een team van
rechercheurs en surveillanten die tot taak
hadden aangiften van inbraak en diefstal op
te helderen.
Binnen het inbraakproject was een aantal van
bovengenoemde suggesties geünplementeerd:
- de teamleden waren vrijgemaakt uit de
normale dienst, hun tijd werd dus niet ver
brokkeld door allerlei onderbrekingen;
— men werkte met meerdere teamleden aan
een zaak;
— een projectleider droeg zorg voor de taak
verdeling, procesbewaking, controle en
coördinatie;
— er werd een beter gebruik gemaakt van

37 CID-info’s. Bovendien had het inbraakproject
een eigen infonatiesysteem, toegespitst op
inbraak en diefstal;

er was administratieve ondersteuning;
— de administratieve procedures waren
vereenvoudigd;
— het team bestond uit rechercheurs en
surveillanten.
Dit WODC-onderzoek wees uit dat het inbraak-
project succesvol was. Het aantal en het per
centage ophelderingen was toegenomen, met
relatief minder ophelderingen-op-heterdaad
en relatief meer ophelderingen zonder directe
opsporingsaanwijzingen.
Bovendien was de pakkans groter geworden;
er waren niet alleen meer zaken opgehelderd,
doch ook meer daders geverbaliseerd. Tevens
was er gemiddeld minder tijd besteed aan de
opheldering van een zaak.

Het kenmerkende van deze, evenals van alle
andere, initiatieven m.b.t. de recherche en het
opsporingsonderzoek is dat zij niet veel anders
beogen dan het optimaliseren van een aantal
randvoorwaarden. De vraag blijft of daarmee
ook de criminaliteit beter wordt beheerst.
Gegevens over de ontwikkeling van de crimi
naliteit in de gemeente Utrecht wijzen niet in
die richting (Nuijten-Edeibroek, 1982b).



Voorzover er een daling in de criminaliteit
optreedt, is dit pas langere tijd na het bestaan
van het inbraakproject. Of deze daling derhalve
een gevolg is van het functioneren van het
inbraakproject valt niet te beantwoorden.
Dit brengt de vraag naar voren in hoeverre van
de zijde van de recherche een bijdrage verwacht
mag worden in de beheersing van de criminali
teit. Zijn in dit kader alle recherche-inspan
ningen gedoemd te mislukken en daarom een
‘hopeloze’ zaak? In de slotparagraaf zal hierop
worden ingegaan, in samenhang met de vraag
of een dergelijke bijdrage wél van de preven
tieve inspanningen door de surveillance kan
worden verwacht.

6. Slotbeschouwing
Alvorens nog een aantal suggesties te geven
m.b.t. de beheersing van de criminaliteit door
de politie, zullen wij de resultaten van de in
Nederland geëvalueerde experimenten in het

38 kort samenvatten.
Wat betreft het voorkomen van criminaliteit
hebben de experimenten in Amsterdam,
1-loogeveen en Den Haag aangetoond dat een
andere (voet, fiets) en intensievere wijze van
surveilleren, in combinatie met een doel
gerichte voorlichting over preventiemogelijk
heden, op een aantal terreinen succesvol kan
zijn. Ten aanzien van de beheersing van de
criminaliteit lijken de resultaten (nog) wat
minder hoopvol. Slechts bij bepaalde delicten
werden positieve effecten geconstateerd. Op
andere terreinen zijn de resultaten gunstiger
zoals de beleving van criminaliteit door de
bevolking (de gevoelens van onveiligheid en
angst voor criminaliteit) alsook de bereidheid
van de bevolking om, in geval van eigen slacht
offerschap van een delict of in geval van moge
lijk criminele situaties, de hulp van de politie
in te roepen. Daarbij komt dat de effecten
wellicht groter zouden zijn geweest wanneer
de politie er in geslaagd zou zijn om met deze
experimenten een groter deel van de bevolking
te bereiken. De resultaten in het Osdorpse
experiment wijzen in die richting: in verge
lijking tot de andere experimenten waren er
relatief meer mensen op de hoogte van het
experiment; de effecten van het experiment
waren relatief groter. Bovendien kan nog



worden aangetekend dat de effecten op de
omvang van de criminaliteit zich mogelijk pas
op een langere termijn zullen gaan voordoen
dan in het onderzoek is gemeten. Voor een
bespreking hiervan wordt verwezen naar een
WODC-publikatie (Nuijten-Edelbroek, 1 982c).
Met betrekking tot de opsporing van crimina
liteit wijzen de uitgevoerde experimenten in de
goede richting: het aantal en het percentage
ophelderingen neemt toe alsook het aantal
geverbaliseerden; relatief ‘moeiijkere’ zaken
zijn opgelost, met relatief minder tijd. Of dit
ook leidt tot een betere beheersing van de
criminaliteit valt niet aan te geven. Dit geeft
nogmaals aan dat de relatie tussen recherche-
activiteiten en omvang van de criminaliteit
twijfelachtig is. Er kan een preventieve werking
uitgaan op de dader die is opgepakt of op
potentiële daders die van goede recherche-
resultaten op de hoogte komen. Daarnaast
spelen zeer veel andere aspecten waarschijnlijk

39 een grotere rol. Genoemd kunnen worden de
werkdruk van het Openbaar Ministerie, het
sepotbeleid, het straftoemetingsbeleid, de
capaciteit van huizen van bewaring en gevange
nissen en vooral ook de sociale omstandig
heden waarin een (potentiële) dader verkeert
(werkloos, verslaafd aan drugs). Ook bij nieuwe
recherche-experimenten blijft deze vraag naar
de relatie tussen het doel van het experiment
(veelal: betere opsporingsresultaten) en de
beheersing van de criminaliteit van kracht.

Welke aanknopingspunten geven deze resul
taten nu voor de toekomst?
De preventie-experimenten hebben uitgewezen
dat nog gerichter dan reeds is gebeurd, keuzen
moeten worden gemaakt voor delicten die men
op deze manier wil bestrijden. Sommige
delicten zijn aanzienlijk ‘gevoeliger’ voor een
extra inzet van politiemankracht dan andere
delicten. Bij deze keuze dient bovendien mee
te spelen dat alleen delicten die zich buitens
huis of in openbaar toegankelijke gebouwen
afspelen (± 40% van alle delicten) zich lenen
voor preventieve surveillance, zoals vernieling,
beroving, zakkenrollerij, diefstal uit auto of
van (brom)fiets. En ook dan geldt dat een
potentiële dader zich niet zo snel van zijn daad
zal laten affiouden door een op dat moment



langskomende surveillance doch de daad even
zal uitstellen. In de gedragsbepaling spelen
daarvoor te veel andere overwegingen een rol
dan alleen de mogelijke kans om door de
politie of anderen betrapt en gepakt te
worden. Delicten die op het moment dat ze
gepleegd worden onzichtbaar zijn voor derden,
dus ook voor surveillerende politie, vergen
een andere aanpak. Juist bij deze delicten zal
een groter beroep gedaan moeten worden op
de bevolking.
Bij die delicten die zich wél voor preventieve
surveillances lenen is bovendien de vorm
belangrijk. Een intensieve, zichtbare vorm,
(het liefst te voet of op de fiets) met frequent
contact niet de bevolking en allerlei instanties
heeft veruit meer kans op succes dan het
‘zomaar’ rondrjden van surveillance-auto’s.
De nieuwe preventieve activiteiten door de
politie veronderstellen extra mankracht.
Daarbij zijn twee soorten oplossingen denk-

40 baar. De totale politiesterkte kan worden
uitgebreid of men maakt binnen de bestaande
sterkte capaciteit vrij. We willen niet ontkennen
dat vooral in de grotere steden de problemen
waarmee de politie wordt geconfronteerd zo
omvangrijk zijn dat een uitbreiding van de
politie gewenst of noodzakelijk is. Toch moet
o.i. de oplossing niet alleen worden gezocht in
een uitbreiding van de sterkte doch ook in het
vrijmaken van capaciteit binnen de gegeven
sterkte. Onderzoek heeft aangetoond dat de
tijd die door de surveillancedienst wordt
besteed aan preventie-surveillance en/of
criminaliteit maar zeer beperkt is. Deze tijd
zou zeer zeker uitgebreid dienen te worden,
doch de vraag is ten koste waarvan. Zijn er
binnen het geheel van politie-activiteiten
terreinen aan te wijzen waar volstaan zou
kunnen worden niet een tijdelijke vermindering
van politie-inzet of politie-aandacht zonder
dat dit op langere termijn (ernstige) gevolgen
heeft? We willen eindigen met enkele voor
stellen.
1-let observatie-onderzoek naar de activiteiten
van de algemene surveillancedienst (Junger-Tas,
1977) wees uit dat een groot deel van de tijd
bestond uit ‘zomaar’ rondrijden, zonder
incidenten, zonder voorvallen en zonder
contacten met de bevolking. Niet ontkend



kan worden dat van dit rondrjden een zekere
preventieve werking zal uitgaan; deze kan
echter door een andere aanpak waarschijnlijk
aanzienlijk worden vergroot. Dit geldt ook
voor de uren waarop wordt gesurveileerd.
In het huidige dienstroostersysteem wordt
relatief veel gesurveilleerd op uren waarop
t.a.v. verkeer, criminaliteit en assistentie of
hulpverlening relatief weinig gebeurt (over
dag, op uren dat de doorsnee burger werkt, op
school zit, e.d.); relatief weinig wordt gesur
veileerd op uren dat de kans op incidenten
groter is (de avonden, de weekends, e.d.).
Nagegaan zou kunnen worden in hoeverre dit
dienstroostersysteem kan worden doorbroken.
Op een andere manier zou ook nog tijd/man
kracht gewonnen kunnen worden. Veronder
steld mag worden dat daders van bepaalde
delicten zich in hun gedrag eerder laten leiden
door politieoptreden dan daders van een ander
delict. Zo is het denkbaar dat het overtreden

41 van allerlei verkeersregels minder zal worden
beinvloed door het aantal politiemensen dat
ter controle wordt ingezet dan het plegen
van een vernieling of een diefstal uit een
auto. Wanneer dit inderdaad het geval is, zou
men bijvoorbeeld gedurende een bepaalde
periode kunnen volstaan met minder verkeers
controles en de vrijkomende capaciteit kunnen
aanwenden voor het aanpakken van delicten
die wèl bestreden kunnen worden met extra
politie-aandacht.
Het lijkt erop dat juist binnen ‘het verkeer’
nogal wat capaciteit bij de politie te winnen
zou zijn ten behoeve van aandacht voor crimi
naliteit. Daarbij komt dat deze extra politie-
aandacht niet alleen invloed kan hebben op
de omvang van de criminaliteit, maar ook,
vanwege de grote zichtbaarheid van deze
politie-aandacht, op de beleving van criminali
teit door de bevolking en op de gepercipiëerde
pakkans hij potentiële daders. Vooral ook van
een verhoging van de gepercipiëerde pakkans
kan preventie uitgaan.
Nieuw experimenteel onderzoek is noodzakelijk
om de hier genoemde suggesties op hun haal
baarheid en hun effecten te toetsen en o.a. na
te gaan welke zaken de politie zonder (te)
grote nadelen een tijdje (en hoe lang dan wel)
kan laten liggen.



Voor de opsporing van criminaliteit zouden wij
willen pleiten voor een selectief opsporings
onderzoek, toegespitst op zaken die een rede
lijke kans op opheldering hebben. Bij dit
selectieve onderzoek zou zeer nadrukkelijk
gebruik gemaakt moeten worden van zowel
methoden van management en Organisatie als
van geautomatiseerde informatieverwerkings
systemen. Het opsporingsonderzoek is, ondanks
haar wellicht geringe directe bijdrage aan de
beheersing van de criminaliteit, niet los te
denken van allerlei preventieactiviteiten door de
politie. Bij het voorkomen van de criminaliteit
wordt een steeds groter beroep op de bevolking
gedaan, door preventiemaatregelen te nemen,
door zo snel mogelijk de politie te waar
schuwen, en vooral ook door een bijdrage te
leveren tot het herstel van de informele sociale
controle of door zelf te interveniëren wanneer
men getuige is van een strafbaar feit. Een
recent WODC-onderzoek (Roëll, 1982) heeft

42 laten zien dat er op dit laatste terrein bij
fietsendiefstal nog heel wat kan worden verbe
terd. Wellicht is de overtuigingskracht in het
wijzen op het belang van de rol van de bevolking
groter wanneer de politie kan laten zien dat zij,
binnen haar grenzen en m.b.t. delicten waarvoor
het reëel is dit te verwachten, goede resultaten
in het opsporen en oppakken van verdachten
behaalt. Daarmee zouden mogelijke tendenzen
van eigenrichting een halt toegeroepen kunnen
worden. Goede resultaten in het opsporen van
criminaliteit zijn bovendien voor de bevolking,
maar ook voor de politie beter zichtbaar dan
goede resultaten in het voorkomen van crimi
naliteit.
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Het Newark voetsuryej11ance
experiment *

door G. L. Kelling

Wij willen hier een beschrijving geven van een
experiment in Newark (New Jersey) met
voetsurveillances Dit experiment maakte deel
uit van een uniek totaalprografla onder de
noemer ‘veilige en schone buurten’, waarbij
getraclt werd om de omstandigheden in wijken
in 28 steden in New Jersey te verbeteren Eén
van de middelen daarvoor was het instellen van
voetsurvejflances Het experiment startte in
december 1977, de formele evaluatieperiode
werd in februari 1979 afgesloten De evaluatie
heeft voornamelijk betrekking op de experi

47 mentele situatie in Newark, Een gebeurtenjs
die waarschijnlijk de resultaten beihvloed heeft,
is het noodzakelijke ontslag van 200 agenten
aan het eind van deze periode en de strijd tussen
vakbonden en bestuur die daaruit voortvioejde
Er werden drie evaluatjeschema’s gehanteerd-

De attitude van voetsurvejilanten werd
vergelekeji met die van gemotoriseerde surveil
lanten. Dit gebeurde in alle 28 steden.

In Elizabetl waren wijken, die ook al v66r
het programni een vaste voetsurvejilance
hadden, Andere wijken hadden dit niet In
beide soorten wijken werden de misdaadcijfers
véér de invoering van het programma vergelekej
met die van daarna,

- In Newark werden de rapporten van alle
posten bestudeerd teneinde routes te ontdekKej
waarop van begin af aan steeds te voet gesur
veilleerd was,
Dit bleken er acht te zijn. Hiervan werden vier
paren gevormd op basis van de soort bebouwing
van de wijk (woonhuizen bedrijven), Van elk
paar werd in het ene geval de voetsurveillance
gecontinuee in het andere niet, Bovendien

Dit is een verkorte 000rOtye van: Time Neo ark foot
patrol experiment

Wasliingtoji Pohce 1 oundation, 1981, blz. 3 5 en
111 122.



werd in vier wijken met een VOetsunlejllance
gestart, waar dat daan oor nog niet gebeurd
Was.
Daarna werden verschillende metingen verricht
geregistreerde misdrijven arrestaties slachtoffer.
schap, de angst en tevredenJejd van bewoners
en zakenmensen

Visies op pol itietaak
Wanneer we ons met het verschijnsel voet-
surveillance bezighouden dan raken we daarbij
al gauw aan zaken die te maken hebben met de
visie die men heeft op het algemene functione
ren van de politie.
Over het algemeen worden voetsurveillances
binnen het politieapparaat ouderwets gevonden
duur, en niet geschikt voor de moderne tijd.
Het duidt nogal eens op een lage status, als je als
agent te voet moet surveilleren Vaak ‘ordt
het alleen nog maar gedaan als tegemoetkonjj

aan het publiek en aan politici, liet wordt dan
48 ook als een luxe ervaren, iets wat je alleen maar

doet als eerst allerlei andere zaken gerealiseerd
zijn. Zelfs die politiefunctionarissen die er
sympathiek tegenover staan zien liet als een
marginaal onderdeel van de politietaak
En toch blijft het surveilleren te voet, alle
verguizing ten spijt. iets aantrekkeljks houden.
De burger en de winkelier blijken er prijs op te
stellen. De ‘hobbies’ in Londen schijnen iets
voor die stad te betekenen Misschien is het
wel zo, dat men zich in de anonimiteit van dc
grote stad vastklampt aan het min of meer
voorspelbare gedrag van een agent. 1-let is dan
ook nodig om deze specifieke wijze van dienst
verlening te betrekken in de totaalvisie op het
functioneren van de politie,
Over het algemeen wordt de politie gezien als
bestrijder van de misdaad en handhaver van de
wet. niet als algemeen dienstverlenende instel
ling. Dit blijkt uit de kreet die steeds weer naar
voren komt: ‘wij zijn geen niaatschappeljk
werkers’. Deze gedachte speelt een belangrijke
rol in de heroepscultuur van agenten en in hun
opstelling t,o,v, de buitenwereld De definitie
van agenten als bestrijders van de nusdaad is de
afgelopen 15 jaar vanuit verschillende hoeken
aangevochten De kritiek komt van drie ver
schillende soorten Onderzoek:

Uit historisch Onderzoek blijkt dat de



politie ook in liet verleden vele andere belang
rijke functies had, naast het bestrijden van de
misdaad,
De preventieve gerichthejd is in veel perioden
een belangrijke taak geweest,

Uit analyses van politie-activiteiten en van
de verzoeken die vanuit het publiek komen,
blijkt dat maar een klein deel van de tijd
besteed wordt aan zaken die iets met misdrijven
te maken hebben.

Evaluatie van politie.strategieën over de
laatste 5 lOjaar laat zien, dat politieoptreden

maar beperkte invloed heeft op de criminaliteit

Op grond hiervan kunnen we zeggen, dat de
functie van politie breder gezien moet worden,
Zij omvat 66k het handhaven van de openbare
orde en het regelen van allerlei zaken die van
wezenlijk belang zijn voor het leven in de grote
stad. Als zodanig zijn agenten niet alleen maar
een onderdeel van het justitiële apparaat, maar
nemen zij ook eei sleutelpositie in ko,v. het

49 stadsbestuur

Voetsui-vejflance in de steden
Laten we onze aandacht op Newark richten

om dit punt verder uit te diepen ln Newark

spelen alle problemen die men in grote-stads

centra tegenkomt bij de strijd om de leefbaar

heid. Daaronder zijn. liet samenleven van

verschillende ethnische groeperingen, een
toenemend gebrek aan geld, hoge belastingen,

veel forensen onder de beroepsbevolking.

Na sluitingstijd worden de straten bevolkt door

allerlei randflguren, jongeren en dronkaards,

terwijl mensen die laat van hun werk komen

op de bus wachten. De meeste wijken waarin te
voet gesurveilleerd wordt, kennen een hoog

criminaliteitsnjveau Er heerst een sfeer van
verval. De mensen die in deze wijken wonen

behoren tot de meest kwetsbare groeperingen

van de samenleving. Voor het merendeel zijn
liet ouderen en leden van minderheids

groeperingen ordelievende mensen die sterk te

lijden hebben onder de criminaliteit. Ze zijn,
en dat is terecht, bang.
De surveillances in deze wijken worden door

blanke agenten uitgevoerd, steeds in gezelschap

van een collega. De meesten zijn ouder dan hun

gemotoriseerde collega’s. Ze doen dit werk om
versclieideiie redenen: ze hebben er genoeg



van om steeds maar in een auto te zitten, ze
vinden het leuk in contact te komen met
mensen en groepen jongeren die ‘zomaar wat
rondhangen’, Dit laatste is - zo vinden zij
een ongewenst verschijnsel, dat naar hun idee
minder wordt bij regelmatige voetsurveilance
Het blijkt ni. dat vooral ouderen er grote
moeite mee hebben om dergelijke groepjes
jongeren te passeren, uit angst gaan ze dit
steeds meer vermijden. Ook al gaat het hier
dan niet om direct crimineel gedrag, toch wordt
de loegankeljkheid van wijken op deze manier
sterk verminderd en worden pogingen om liet
stadsleven draaglijk te maken onderrnijnd.
Als nu een bepaalde politieactivjtejt er toe
bijdraagt dat kwetsbare en zwakke mensen
zich veiliger gaan voelen en dat de kwaliteit
van hun leven verhoogd wordt, dan is dat
uiterst belangrijk.
Tegen dit licht bezien krijgen de resultaten
van deze studie een speciale betekenis.

50 Alvorens echter deze resultaten te bespreken,
moeten we het nog over twee kwesties hebben:

Het effect van het conflict dat ontstond
tussen beleid en vakbond naar aanleiding van
de massale ontslagen.

De beslissing om het accent te leggen op de
minder conservatieve statistische analyses.
Wat het eerste punt betreft lijkt het aanneme
lijk, dat de kwestie van deze ontslagen meer
invloed heeft gehad op de winkeliers dan op de
besoners van de wijken. In de explorerende
fase, voorafgaand aan het Onderzoek, was er
een intensievere positieve verstandhouding
gegroeid tussen agenten en winkeliers dan
tussen agenten en wijkbewoners. Vaak was er
sprake van een Vrij persoonlijke verstandliou
ding. Dit leidde er toe, dat de winkeliers de
gang van zaken rondom de ontslagkwestie met
meer betrokkenheid gevolgd hebben dan de
doorsnee bewoner.
Wat betreft het tweede punt moet genoemd
worden, dat er bij de evaluatie voor gekozen
is om de data op twee manieren te evalueren
Bij de eerste manier, de conservatieve benade
ring, worden statistische berekeningen uitge
voerd op wijkgemiddelden Bij de tweede
manier, een minder conservatieve benadering,
richt de analyse zich op gemiddelde scores
per individuele respondent, De onderzoeksstaf



heeft gegronde redenen om ervan uit te gaan,
dat de tweede soort gegevens een beter beeld

van de werkelijkheid geven dan de eerste
Zo zijn we dan nu aangeland bij de resultaten

van het onderzoek.

Resultaten van het onderzoek
1) liet eerste belangrijke gegeven, significant

bi1 elke analytische benadering, was dat wijk

bcwuneis zich er san bewust waren in welke

mate er te voet gesurveilleerd werd. Stelt men
zich dus ten doel om de bevolking meer bewust

te maken van de aanwezigheid van de politie.

dan lijkt voetsurveillance daarvoor een uiterst
nuttig instrument.
De zakenmensen waren er zich in mindere
mate van hewust, waarschiinlijk omdat de
surveillances ‘S avonds na sluitingstijd plaats

vonden.
2) Het algemene criminaliteitsniveau (op basis

van gemelde misdrijven en slachtoffersahap)

51 werd niet significant beihvloed.
3) De perceptic van criminaliteit liet een ander

beeld zien Bewoners van wijken waar voor liet

eerst gesurveilleerd werd, zagen de ernst van

criminalitcitsproblemen afnemen. Met name

gold dit voor relletjes. liet lastigs’allen van

bejaarden en autodiefstal.
Bij de svinkelieis lag het anders. de meeste

problemen werden gezien in de wijken waar

voor het eerst gesurveilleerd werd, de minste

in de wijken waar de voetsurseilhmces gemaakt

werden. Dit tegengestelde resultaat moet
meer toegeschreven worden aan de heroeringen

rondom het genoemde ontslagconflict en de

betrokkenheid van de winkeliers daarbij
4) Bij dc bewoners lagen we een gelijksoortige

trend v.w,b. de gepercipieerde veiligheid van de

huurt. Waar voor het eerst te voet gesurveilleerd

werd of waar dit opnieuw gebeurde, zien we

in bijna alle gevallen de gevoelens van veilig

heid toenemen. Ook hier was de ervaring van

zakenmensen anders, Onder alle omstandig
heden nam bij hen het gevoel van veiligheid af.

5) Eenzelfde patroon werd zichtbaar v.w.b.

het nemen van individuele maatregelen ter
bescherming tegen criminaliteit, liet nemen

van dit soort maatregelen wordt minder, als er
voor het eerst te voet gesurveilleerd wordt.

Bij de winkeliers ks amen in dit opzicht geen



significante gegevens naji voren. Wel bleek een
algemene tendens om voorzorgsmaatregelen te
treffen,
6) Tenslotte werd de respondenten nog gevraagd
om de dienstverlening door de politie te evalue
ren. In de wijken. waar voetsurveillances voor
het eerst ingesteld werden, gaf deze evaluatie
een overwegend positief beeld Daarbij dient
nog opgemerkt te worden, dat deze evaluatie
ook op andere zaken dan voetsurvej]lances
betrekking had. We hebben de indruk dat een
positieve houding. die door voetsurveillance
ontstaan is, zich ook naar andere politieactivi.
teiten generaliseert,
Ook hier is het beeld bij de winkeliers weer
anders, Dit klopt wel met liet feit, dat de
surveill ances na sluitingstijd plaatsvonden.

De algemene indruk is dus dat surveillances te
voet geen significante invloed hebben op de
criminaliteit, Zij hebben daarentegan weldege

52 lijk invloed op de angst van burgers voor crimh
naliteit, op de voorzorgsmaatregelen die zij

treffen, en de mate waarin zij hun huurt als
veilig ervaren, De gevoelens van persoonlijke
veiligheid nemen toe.
De agenten zelf tenslotte, bleken meer plezier
in hun werk te hebben. een mildere visie op
burgers, en een meer rnaatschappijgericlite
kijk op hun beroep dan hun gemotoriseerde
collega’s.
Fen kostenbatcn analyse bleek in de praktijk
onuitvoerbaar te lijn. Een maatstaf voor de
produktiviteit van een agent kon in de huidige
omstandigheden niet gevonden worden, lIet lijkt
zinvol in de toekomst nadere studie te doen op
dit terrein. Van belang daarbij is, dat men
kritisch blijft. Het is bijvoorbeeld heel goed
mogelijk, dat een eerste gemotoriseerde agent
tienmaal zo produktief is als een voetsurveillant,
Maar als het aantal gernotoriseerden steeds
toeneemt, dan kan liet wel eens zo zijn dat ddn
een voetsurveilaiit meer oplevert dan een
zoveelste motoragent. Dat surveilleren te voet
belangrijke resultaten kan opleveren, blijkt in
ieder geval uit deze studie.
Deze studie kan een bijdrage leveren tot de
reeds eerder genoemde discussie m.b.t. liet
functioneren van de politie: bestrjder van de
misdaad versus sociale dienstverlener, Er zijn



mensen die vinden dat deze twee functies
elkaar uitsluiten. Er is echter nog een andere
visie mogehk, Volgens die visie kan de politie
de mate van criminaliteit heihvloeden p basis
ran haar sociaal functioneren in dit licht
bezien kunnen de eniaringen van voetsunieil
lanten een belangrijke bijdrage leveren aan het
bestrijden van dc misdaad.

Conclusies en aanbevelingen
Als het experiment tct doel had gehad om de
gevoelens van veiligheid op straat te bevordejen
dan zou dit doel bereikt zijn. Uit 0117e gegevens
blijkt niet dat het experiment de criminaliteit

vermjjiderd heeft Maar er is reden om aan te
nemen, dat het surveilleren te voet wel moge
lijkheden in deze richting heeft. mits het
geihtegreerd wordt in het totale politiebeleid
De volgende punten lijken ons daarbij van
belang.

Een gelijkschakej11gvan de status van de
53 voetsunieillant met die van zijn collega’s. Dit

zal een evenwichtioer recrutering mogelijk
maken.

1s de hulp van de politie ingeroepen

wordt, kan er meer gebruik gemaakt worden
San voetsurvejllajiten Er zijn maar weinig
situaties waarbij een gering uitstel in reactietijd
niet mogelijk is en de vertrou\vejïjkl]eid tussen
burgers en agenten kan ZO belangrijk vergroot
worden, De zo verkregen infonnatie kan nuttig
zijn voor de bestrijding van de criminaliteit

Een specifieke training kan de agent van
begin af aan gericht doen zijn op de doelstel
lingen en methoden die anders zijn dan bij

motorsunieillaiice

De informatie die de voejsurveillant ver
zamelt. moet op een effectiese manier gebruikt
en doorgegeven worden.

Een grotere integratie van de agent in de
huurt zal tot gevolg hebben, dat hij vaker
geraadpleegd zal worden in gevallen van open
bare orde en cminaliteit Dit kan een grote
preventieve waarde hebben

De momenten waarop gesurvei1jee wordt,
moeten flexibel gekozen worden, Op die svijze
is de agent aanwezig wanneer hij het meest
nodig is.
Voor dit alles geldt de beperkiiig dat de gegevens
berusten op een specifieke grote-stad situatie.
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Effectiviteit van het politie
optreden en het voorkomen
van misdrijven:

enig recent onderzoek uit Engelancl*

door R. V. G. Clarke en K. F1. Heal

Inleiding
De meeste mensen zijn van mening dat ver
sterking van het politie-apparaat een halt kan
toeroepen aan de toename van criminaliteit.
Ilieraan ligt de algemeen aanvaarde gedachte
ten grondslag dat politiewerk in wezen bestaat
uit het opsporen en oppakken van daders en
dat een grotere inspanning op dit terrein een
sterkere afschrikwekkende werking met zich
mee brengt. Dit getuigt van een nogal beperkte
visie op de rol van de politie in verband met
het voorkomen van misdrijven zij tracht
immers tevens het veiligheidsgevoel van de
burger te vergroten en een grotere gehoorzaam
Iieid aan de wet te bewerkstelligen door de
burgers erbij te betrekken. Eveneens gaat dit
standpunt voorbij aan het feit dat door de
politie de meeste tijd wordt besteed aan zaken
die nauwelijks verband houden met criminali
teit: het regelen van verkeer, hulpverlenen
wanneer een ongeluk heeft plaats gevonden of
brand is uitgebroken, handhaving van de Open
bare orde enz. Men kan zich overigens afvragen
of het opvoeren van de politiesterkte wel de
oplossing is in een tijd waarin door de overheid
bezuinigd moet worden.
De eerdergenoemde gedachte lijkt echter.
afgezien van deze bezwaren, een misvatting
te zijn. In de periode 1964 1979 waarin de
hoeveelheid criminaliteit een constante
stijging te zien gaf, is het aantal politieagenten
met een derde toegenomen en is het aantal
burgerpersoneel meer dan verdubbeld, Een
constante stroom van onderzoek, met name

Dit s een verkorte oeervave van: Police effective
ness in dealing w ith erime: sorne eerrent British
xesearch,
In’ The Police Journal. januari 1979, blz. 24 36.



uit de Verenjg Staten trekt bovendien een
groot deel van de afchrjkkingç0van de pofltj
in twijfel Zoals het effect van preveiitjef sur
veilleren en het effect van snel beantwoorden
aan de vraag van burgers om assistentieverlenin

Steeds meer is men van mening dat de waarde
van de afsclirikkjngsrol van de politie is gelegen
in de symbolische functie van wetsha1dhayer

Hoewel uit de statistieken blijkt dat de crïmi
iialifeit een enornj probleem is, is het aantal
gepleegde delicten bijzonder hein, rekening
houdend met her aantal malen dat er gelegen
heid is delicten te plegen en gezien de activi
feiten van een immense hoeveelheid inwoners
geduren ieder uur van de dag, Verder zijn
dcie gebeurtenj55gespreid over een relatief
groot gebied dat de politie moet bestrjken
Bovendien worden veel delicten niet in het
openbaar gepleegd en indien dit wel het gev
is, gaat liet vaak snel en heimerik zonder dat
buitenstaanders waarsclten De kans dat de
politie iemand O heterdaad betrapt is daarom
erk klein met het gevolg dat zij in verreweg
de meeste zaken met de meer tijdrovende en
moeilijker onderzoekproblenicn te maken
krijgt.
liet zou erop kunnen lijken, dat gezien het
bovenstaande verder onderzoek in Engeland
naar de effectiviteit van de politie bij het
voorkomcn van crinnnaliteit, overbodig is,
In Engeland zelf is ccli ter tot nu toe weinig
Onderzoek gedaan en dc situatie in de Verenigde
Staten is niet zonder meer vergelijkb Verder
zijn er activiteiten die onder het lloofdsttik

preventjefpolirievek vallen, met name liet
verhogej1 van liet veiiigheid5ge0bij de
burger en versterjg van liet zich gebonde11
voelen aan de wet, die nog nooit gevaluee
zijn,
Reden voor de Engelse Home Office Research
Unit om het Onderzoek naar de effectiviteit
van liet politiewerk ter hand te nemeii
1 hiero der zullen vier onderzoeksprojecte

besproken worden die betrekkiiig hebben op
dit onderwerp Vanwege de beperkte middeleii
en relatieve onervarenheid met onderzoek op
dit gebied zijn de projeeteji cinsclialig
opgezet

Wanneer hierna over effectiviteit van de



politie gesproken wordt gaat het over de mate
waarin zij haar doel bereikt. Met produkt ivi
teit van de politie wordt bedoeld de mate
waarin zij haar doel in termen van kosten/baten
bereikt.

Lopende onderzoeken ni.bt. effectiviteit

t ei aoeke,i om po/itie-as5jfe,Jtje en Lie eerdeiing
1 ‘all /)Ohtie-agen ren
Vanaf 1975 werd in eén van Engelands grootste
stedelijke agglomeraties het sturen van surveil
lances door de meldkamer naar bepaalde
plaatsen met behulp van een computersysteem

uitgevoerd. De informatie die in deze computer
terecht kwam over de assistentieaanvragen de
lokatie en beschikbaarheid van surveillances
werd achteraf op systematische wij7e binnen
het korps gepresenteerd Flet hieronder beschre
ven onderzoek (uitgevoerd door llough) had
ten doel na te gaan nf met behulp van dit be
sturings- en informatjesysteem (Management

information System MIS) en met behulp
van de demografischie kenmerken van bepaalde
gebieden, de verdeling van surveillances verbe
terd kon worden. Gehoopt werd aldus de
gevolgen van de bestaande werkwijze vast te
kunnen stellen met name in termen van
criminahiteitsnjveau en te kunnen bekijken
of de demografiscite aspecten van de wijken
betrokken konden worden bij de serdeling
De verwachting was dat de beheerders van de
surveillancedienst zich voornamelijk bezig
70 den houden met het aanpassen in elke wijk
van de hoeveelheid manschappen aan de ver
anderingen in het criminaliteitspatrooi in die
wijk. Alle tijd ging echter 7itten in het uitvoeren
van een surveillance.systeem dat drie jaar
voordien ontworpen was, en waarbij iedere
surveillance tenminste een bepaald aantal
straten moest aandoen. Wijkgrenzen soort
SLirveilances en dienstroosters beperkten de
leiding waardoor hun taak, rhie in geen geval
eenvoudig was. neerkwam op het goochelen met
een beperkte hoeveelheid mankracht om de
doelstellingen van liet surveihiancesysteem te
halen en op adequate wijze aan de vraag om
assistentieverlening te kunnen voldoen.
Via het onderhavige project werden verschillen
in werklast tussen de surveillances opgespoord



gemete naar wijk, tijd en soort urvejJJance
Zo ontstozd liet inmjddel bekende beeld dat
de vraag om assisteitje in de loop van de dag
toeneemt om s avonds laat zijn piek te
bereiken Om historiscle redenen en omdat
aan dc basis Weerstand bestond tegen veran
deringen in het dienstrooster bleef de inzetbare
mankracht gedurende de gehele dag echter op
een Constant niveau.
Al deze inforn]atje zou moeten leiden tot een
evenwicltiger verdeling van de werkiast met
als gevolg een verbetering van de dienstverlening
aan de burger. De vaststelling hiervan gaf
echter problemen vanwege niet accurate en
onvolledige gegevens waarvan het semioederi
rijst, dat ze i&erent zijn aan politie-informatie
systemen Belangrijker is echter te constateren
dat bovengejie benadering berust op de
veronderstelling dat datgene wat de survejl.
lances doen, ook datgene is wal zij zoudei
moeten doen. Het onderzoeic uit de afgelopen

58 jaren op dit gebied trekt echter de waarde van
surveillances steeds meer in twijfel en tot het
moment dat gebleken is wat effectieve surveiy
lance inhoudt, zullen computersy5 geel]
oplossing bieden voor dc belangrijkste prohle
men waarmee de surveiilancelejding kampt,
liet is daarom van belang op gedetaiJleed
wijze na te gaan waarop het werk van d surveij
lances gebaseerd is. In dit kader gaat hinneni-ort
een project van start waarin onderzocht zal
worden om welke redene’i mensen dc hulp van
de politie inroepen, wat de aard van assistentie
verlening is en in hoeverre men h’erme tevreden
is.

De ef/ectin’itejt ran spijhelçu,iej//0jjes op hei
Tec/uce,’en non criminaliteit
In Engeland wordt iedere dag door meer dan
2 van de leerplichtige kinderen van de middel.
bare schoten gespijbeld Men is algemeen van
mening Zowel hij de politie als elders, dat
spilhelaars verantwoordelijk zijn voor een be.
hoorljk gedeelte van de overdag gepleegde
criminaliteit Met liet doel deze climiflalitejt
terug te dringen, werden in een groened
aantal Politiekorpsen zogenaande spijbel.
surveijlances ingesteld, In het onderzochte
korps bestaan deze teams uit een Vrouwelijke
en een niannelijke agent en een maatsch]apl)e lijk



werker van de school. Zij liepen een week lang
door een bepaalde wijk. spraken kinderen aan
en brachten ze indien nodig weer naar school.
Ter evaluatie van deze spijbelsurveillances is
door Ekblom een experiment opgezet. In
twee wijken werd een week gesurveilleerd, Vijf
weken daarna gebeurde dit nogmaals, maar
toen werd eerst de ene wijk gedaan en daarna
pas de andere, dit om een eventueel verschui
vingseffect te kunnen meten. Gedurende het
experiment werd via de presentielijsten van de
scholen in de stad het aantal spijbelaars gemeten
en werd tevens het aantal kinderen op straat en
in een bepaald warenhuis geteld. Tenslotte
werd inzage verkregen in politiegegevens met
betrekking tot de jeugdcrirninalitejt.
Na cle eerste week van surveillance bleek het
aantal kinderen op straat slechts in één van de
twee wijken lager dan ervoor. Bij de herhaling
vijf weken later waren de aantallen na de sur
veillance-week in heide wijken lager. Deze

59 dalingen kunnen waarschijnlijk niet geheel
toegeschreven worden aan het optreden van de
spijbelteams. in de eerste dagen van dc experi
mentele weken was het aantal kinderen op
straat namelijk lager dan aan het eind van de
week, terwijl verwacht mocht worden dat het
effect van de teams toe zou nemen naarmate
de week vorderde, Tevens vertoonden de
presentielïjsten van de scholen buiten de expe
rimentele wijken dezelfde tendens als op de
scholen daarbinnen. Kennelijk waren er externe
factoren die de gevonden dalingen (mcde)
veroorzaakten.
De criminaliteit was in geen enkel gebied
gedaald en er viel geen verschuiving te consta
teren van criminaliteit van de ene wijk naar de
andere, Evenmin bleek er een verschuiving
te hebben plaatsgevonden van winkeldiefstallen
tijdens de schooluren naar de rest van de dag.
De conclusie is derhalve dat de invloed van
spijbel-teams op de criminaliteit niet aange
toond kon worden en dat betwijfeld kan worden
of de daling van het aantal spijbelaars in zijn
geheel toegeschreven kan worden aan het op
treden van deze teams,

De im’loed run publiciteits-eanz,,ag,jes op cle
beveiliging van auto’s ter voorkoming van diefstal
Burrows heeft de invlued van een publiciteits



Canipagne (via t.v., radio krantcn en toldersj
gericht op de beveiliging van de auto tegen
diefstai van en uit de auto, onderzocht Deze
campagne duurde vijf weken en vond plaats
in een stad in het westen van Engeland De
auto werd gekoze0 omdat de gedragsver

ringen van de bestuurders hierbij op eenvoudjg

wijze te controleren waren Voor, tijdens en op
de laatste dag van de carnpagiie werden op
vastgesfeJ plaatsen de geparkee auto’s
gecontroe door agenten in het bijzijn van
onderzoekers Dit werd ‘s avonds gedaan om
de controle zo Onopvallend mogelijk te laten
verlopen Tevens werd Ilagegaaii of het auto’s
waren van bezoekers, dat wil zeggen bestuur
ders die buiten deze stad woonden Op dit
moment wordt nog bekeken of liet aantal ter
kennis van de politie gekomen diefstallen van
of uit auto’s veranderd is in Vergeljkig met
twee vergeb khare steden waar geen campagne
werd gevoerd Tenslotte wordt nagegaaj of

60 een verschu0gvan crimmnaljteit naar andere
gebiede0 heeft plaatsgevo11
Een aantal resultatei is reeds voorhanden
De mate waarin de auto beveiligd werd (deur.

kofferdeksel op slot, raampjes gesloten) werd
niet door de campagne beihyloed Dit kan niet
geweten worden aan onbekendheid met de
campagne aangezien gebleken is dat eefl groot
gedeelte van de bestuurders hiervan op de
hoogte was. Omdat de campagne niet geleid
heeft tot het vaker toepassen van beveiligings

maatregelen kan nu niet meer nagegaan Worden
of een grotere beveiliging van de auto bijdraagt
tot een afname van de criminaliteit hetgeen
de centrale hypothese van dit Onderzoek was,
Resteert de mogeljhlieid dat de campagne

rechtstreeks invloed heeft gehad op de hoeveeg

heid criminaliteit De resultatem van dat gedeel
te van het Onderzoek zijn nog niet bekend*

Jnhraakbeiei/ji,ig two ss oninge,z
Inbraak in woningen vormt een groot probleem
voor de politie Meestal word1 er ingebroe

* Jnmiddel5 is gcb1eke dat lmrt aantd nisdrjjven
in de stad w de campa0 0 cr0 ge1moud0 okt
verminderd is in vergeljgj0gtot ue twe stecji waar
geen campagj10 sserd gevoerd 1 en uitrebreide ssee
gave van dit onderzoek vindt u in J.V.2 1980 blz,
68, cv.
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dit niet vonden- in liet autodjefstalonderzoek

lekte een gedeelte van de campagne vooraf uit
bij de pers, ondanks duidelijke instructies
dienaangaande aan de politie,
Ook kunnen externe gebeurtenjsse11 risico’s
voor het slagen van het Onderzoek met zich
meebrengen tijdens het spijbel-onderzoek
gaven de scholen vrijaf wegens hevige sneeuwval
Nog problematisclier dan dergelijke toevallige

gebeurtenissen zijn de veranderingen in crimina
liteitsnjveau waarvoor geen externe factoren
als oorzaak aangewezen kunnen worden, maar
die aan de andere kant toch ook niet het
resultaat zijn van het experiment Een uitge
breidere opzet van liet Onderzoek zou de beih
vloeding luerdooi kunnen reduceren, maar ook
al is het onderzoek nog zo uitgebreid opgezet,
toch zal liet moeilijk zijn volkomen ondubbel
zinnige resultaten te verkrijgen,

Evalucz/iecyjte,.ja
63 Een tweede groep problemen betreft de

criteria om de effectiviteit te meten. Er kunnen
bijvoorbeeld problemen ontstaan, wanneer
men criminaliteitscijfers als maatstaf neemt.
Zo komt slechts een klein gedeelte van de
gepleegde criminaliteit ter kennis van de politie
en wordt niet elke melding geregistreerd Dit
heeft tot gevolg dat een grotere inspanning van
de Politie op een bepaald terrein kan leiden
tot een schijnbare toename van de criminaliteit
terwijl in werkelijkheid alleen maar meer
delicten gemeld of opgespoord worden. Er zijn
delicten waarbij dit in mindere mate het geval
is: autodiefstal moet volgens de verzekerings

voonvaarden bij de politie gemeld worden.
In het algemeen zijn echter evaluaties die
alleen op criminaliteitscijfers gebaseerd zijn,
bijzonder gevoelig voor fouten en afwijkingen.

Slachtofferst udies heb ben hieronder minder te
lijden, maar het nadeel ervan is dat ze kostbaar
zijn. Wanneer delicten weinig voorkomen moet
een dermate grote steekproef getrokken worden
om voldoende slachtoffers over te houden,
dat de kosten onoverkomelijk hoog kunnen
worden, Dit is niet name het geval wanneer
effectiviteit van politie-optreden wordt onder
zocht, waarbij het onderzoek één of meer
malen herhaald dient te worden.
Soms kunnen andere meetinstrumen ten ge-



bruikt worden: in het autodjefstahonderzoek
werd het aantal niet afgesloten auto’s geteld
om te meten in hoeverre men 7ich meer ging
beveiligen tegen autodiefstal, In het spijbel
onderzoek hadden kinderen gevolgd kunnen
worden die een warenhuis ingingen, om te
kijken of ze winkeldiefstal pleegden, maar
ethische en juridische problemen sloten dit
althans voor deze studie, uit.

rsc Jltiii’ingseffec[e,,

Bij studies naar preventieve maatregelen moet
men er altijd op verdacht zijn, dat een bepaalde
soort criminaliteit verschuift naar andere tijden,
plaatsen of zelfs naar een ander type delict.
Wanneer een woonwijk beveiligd is tegen
inbraak moet men altijd met de mogelijkheid
rekening houden dat de daders bijvoorbeeld
roofovervallen gaan plegen. Het kun moeilijk
zijn met al deze mogelijkheden rekening te
houden hij de opzet van het onderzoek, maar

64 pogingen om dergelijke verschuivingen te
meten zijn te vinden in een aantal reeds uitge
voerde studies waaronder die studies die
hierboven beschreven zijn.
Ten behoeve van het traceren van deze ver
schuivingen is een goed inzicht in het onder
zochte delict en het soort personen dat erbij
betrokken is van bijzonder belang. De hoe
veelheid planning die nodig is om het delict te
plegen, de vaardigheid. (le vastberadenhc-jd van
de dader en de gelegenheid die geboden wordt,
zijn belangrijke factoren in dit verband, Vanda
lisme is bijvooibeeld waarschijnlijk voor een
groot gedeelte afhankelijk van de gelegenheid
die geboden wordt, zodat objecthevejliging
een goede preventieve maatregel zou kunnen
zijn. Voor autodiefstal en inbraak in woningen,
waar de gelegenheid door de dader gezocht
moet woi dcii, zal dit in veel mindere mate
opgaan. Met name ook omdat in de buurt van
elk door middel van een alarminstajlatje bevei
ligd buis of auto, vele andere objecten te vinden
zijn die niet op die manier beschermd zijn.
Bij misdrijven als hankovervallen die voorname
lijk gepleegd worden door professionals, zal
een betere beveiliging bijna zeker leiden tot een
hoger risico voor minder beveiligde banken.
Toch zou het aantal hankoveivallen omlaag
gebracht kunnen worden door alle of bijna alle



banken te beseiligen. Het probleem zou dan
kunnen ontstaan dat de bankoveryallers om
hun doel te bereiken. de hoeveelheid gebruikt
geweld gaan opvoeren,
liet denkbeeld dat het reduceren tan de hoe
veelheid gepleegde delicten van één soort zou
leiden tot een verhoging van het aantal van
een ander type, is in zekere mate gebaseerd op
een gedachte. die op dit moment weinig aan
hang ondervindt. Namelijk dat criminaliteit
gepleegd wordt door mensen die de neiging
hebben tot crimineel gedrag dat zij hoe dan
ook tot uitdrukking zullen willen brenger
Een groot gedeelte van de gepleegde delicten
wordt echter gepleegd door mensen die
normaal gesproken niet als crimineel beschouwd
zullen worden, De kans om misdrijven te
plegen wordt in hoge mate heihvloed door
bijzondere situationele prikkels en de verhou
ding tussen het risico dat men loopt en het
voordeel dat men kan verkrijgen. Mensen die

65 bereid zijn delicten te plegen die niemand in
het bijzonder schaden (winkeldiefstal), zullen
niet zomaar andere delicten gaan plegen (roof
overvallen). Er is met andere woorden een
aantal subtiele factoren (waarvan hier slechts
een paar genoemd zijn) van invloed op de
beslissing al of niet een delict te plegen. ie
weinig is bekend over deze factoren. Studies
naar effectiviteit van politie-optreden ter voor
koming van misdrijven, dienen aangevuld te
worden met nieuwe studies op het gebied van
de aard van criminaliteit en de ps chologische
processen die bij liet plegen van een delict een
rol spelen. willen de resultaten an praktisch
nut zijn voor de politie.

Conclusie
Zoals boven opgemerkt, zijn er plannen om
onderzoek te verrichten naar de meer centrale
preventieve activiteiten van de politie zoals
het surveilleren en rechercheren. De gevolgen
van het verhogen van beveiliging zullen bestu
deerd blijven worden en ook zullen moeilijke
studies ter hand genomen moeten worden ter
evaluatie van die activiteiten die opgezet zijn
om de gehoorzaamheid van de burger aan de
wet te bevorderen, We moeten er echter op
voorbereid zijn dat de uitkomst van al dit
onderzoek zou kunnen zijn, dat slechts een



grotere nadruk gelegd wordt op de interpre.
taties van de resultateii van reeds uitgevo

Onderzoek: namelijk dat de waarde van een
Politje.apparaat voor het voorkomen van mis
drijven niet zozeer gelegen is in hetgeen zij
doet, swel in het Symbolische effect dat de
aanweziIejd van dit apparaat heeft en het
geloof van de burger in de doeltreffendheid
ervan
Indien de kans derh&ve klein is om het effect
van preventieve maatregelen vast te kunneii
stellen, dan zullen de kanseij om produktiviteit
te meten, dat wil zeggen een optjm&e verhou
ding tussen effectiviteit en kosten, navenant
zijn In plaats van dergelijk Onderzoek te zien
als een instrument om harde gegeven5 te leveren
ten behoeve van beleidsbeslj55jg0zou het
zinvol kunnen zijn dit soort Onderzoek te
beschouwen als een soort archief waarin
kennis ligt opgeslagen over het politiewerk
die kan helpen bij de oordeelsvonnjng van de

56 leiding.
\Vanneer de preventieve werking van het
politie.appr werkelijk berust op het geloof
van de burgers in de doeltreffendheid ervan,
houdt het aantonen dat dit op een misvatting
berust een aantasting van deze effectiviteit in
en doet tevens de angst toenemen voor crimi.
naliteit (deze angst houdt immers waarsclmjn
lijk nauwelijks verband met het objectieve
risico slachtoffer te worden) Het zou er op
kunnen lijken dat dit soort Onderzoek daarom
stopgezet zou moeten wordeji Dit is echter
geen realistiscJe gedachte gegevemj het feit
dat veel Onderzoek gedaan wordt door onaffian
kelijke instellingen
Veeleer zou onderzocht moeten worden of er
andere preventieve middelen zijn die wel effec
tief zijn, hetgeemi ook in de bedoeling ligt van
de van het home Office.
Wat de Politie aangaat, is er alle reden te gelo
ven dat zij veel beter in staat zou zijn de kwali
teit en efficiency van haar diensteij te verhogen
indien zij af zou kunnen komen van onrealis.
tische veacl1timjge;j omfremit beheersing van
criminaliteit



Het meten van de
produktiviteit van het
recherche-onderzoek *

door V, L. Williams en R. 0. SLimrail

In oktober 1975 publiceerde de Rand Corpo
ration de resultaten van een nationaal onder
zoek naar de effectiviteit van het opsporings
onderzoek van de recherche in de Verenigde
Staten. De conclusies brachten in de politie-
wereld een schok teweeg omdat er geen aan
wijzingen waren dat rechercheurs een rol van
betekenis spelen bij het oplossen van misdrijven,
ondanks het populaire, stereotype beeld van de
rechercheur zoals dat in romans, films en op de
televisie wordt opgediend. Als een zaak werd
opgelost bleek dit eerder te danken aan het
eerste voorlopige onderzoek door surveillanten.
aan de informatie die door burgers aan de sur
veilanten werd verschaft of aan het feit dat bij
routineonderzoek gegevens aan het licht
kwamen (bijvoorbeeld het identificeren van een
verdachte bij een verkeerscontrole). Kortom,
maar weinig misdrijven worden opgelost door die
bekwaamheden die gewoonlijk aan rechercheurs
worden toegeschreven.
Ondanks de scherpe kritiek op het onderzoek
vond de Law Enforcement Assistance Admini
stration (LEAA) de studie belangrijk genoeg
om experimenten die in de lijn lagen van de
aanbevelingen, te subsidiëren.
De auteurs van dit artikel evalueerden een
vervolgexperiment dat plaats vond bij het
Birmingham Police Department in Alabama.
De direct aan de oorspronkelijke Randstudie
ontleende vooronderstelling bij dit experiment
was, dat bepaalde vemogensmisdrjven niet
door rechercheurs kunnen worden opgelost.
Als benadeelden of getuigen geen naam of
zeer gedetailleerde beschrijving van de plegers
van een vermogensrnisdrjf kunnen geven, wan

Dit is een verkorte weergave van: Productivity
Measures in the Qrirninal Invesligation function.
In: Journal of Criminal Justice. lOr jrg.. 1982.
blz. 111 122.



neer er geen specifje modus operandj is en
wanneer er ter plekke geen verdachte wordt
aangehoj11 dan ZOU het lnisdrijfwaarschijn

lijk als Oflopjosbaar kunnej worden geassj
ceerd Olioplosbare misdrijven Zouden dan
met toegewe7fl moeten worden aan recher
cheurs Voor Verder onderzoek In plaats daar
van zou een Zgn, bureauagent later nog eens
met het slachtoffer contact moeter opnemen
om na te gaan ofer sinds het misdrijf nog nieuwe
gegeve5 boven tafel zijn gekomen Indien niet,
dan ZOU me de zaak verder moeten laten
rusten
Dit proces van elilniflatie van Zaken wordt
‘case screening’ (het Ziften van Zaken) genoe

Het voordeel van ‘case screening’ is dat de
werklast van rechercheurs aanzienlijk wordt

eri}1inderd Wanneer veel van het adrnjnjstra
tieve werk dat besteed wordt aan onoplosbare

zaken wordt weggeno dan ligt het voor de
hand dat rechercheurs meer kans hebben de

68 overblijvejjd wel Oplosbare Zaken op te bel-
deren Bovendien kunnen deze Zaken beter
Voorbereid aan de ofBcier van justitie worden
overgedrg

Dit a1ikel bevat de conclusies van een 18
maanden durend experiment op het gebied
van het opsporjnsoider,ol (Managing
Criminaj Investigation verder M( T genoemd)

dat door de auteurs werd geëvaluee Bimmjng
ham was slechts één van de plaatsen die deel
namen aan dit experiment Andere steden
waren: lontgomery County Marylan

Rochester ew York. St. Paul Minnesota en
Santa 1onica, Cahifornia
Het MCT.experj111 betrof de activjteitei
van en de verhoudingen binnen Politiekorpsen

voorzover zij te makeim hebben met het Opspo.
ringsonde10fr Het ging daarbij met name om
te bekijken of bepaalde veranderj0gde doel.
matighej van liet oPsporingsonderzoek ‘ouden
kunnen verhogen in termen van het gebruik
van mankracht het management van het

recherc1eoflderzoek en de vervolging van
verdachten.

[Jet MCI.progr151j51omvat te vier belangjke

onderling samenhanoende aspectei van
het opsporii1gsonde
701 liet eerste had

betrekking op een herstructurering van de



organisatje zoals een heierdeling tan man

kracht, een grotere nadruk op de °psporhgs.
taak van sulveillasitep een toewijzing van
rechercheurs Voor vermogensnlisdrj aan

afdeljlshure.iuç en een coördinatie van de

verantwoorde1ijkl]jd voor het Onderzoek van
ernstiger misdrijven
liet twec’de aspect van het programma was een
case screening’sy51Op basis van eerder

Onderzoek werd een oplosbaarlsejdsbeslis

singsnsode’ ontwikkeld Dit model maakte
het mogelijk incidenten te klassificeren naar
hun potentieje Oplosbaarhejd op basis van
informatie die uit het eerste Voorlopige onder

zoek naar voren kwam
Het derde aspect legde de nadruk op het beleid
inzake de Voortgang van het opsporingsoncleo

zoek en op het tot stand brengen van een

samenwerking tussen de politie en de officier
van justitie. liet programnii benadrukte de
onderJing ahankeljjkhesd tussen politie en

60 openbaar ministerie binnen het strafrechtelijk

systeem en in het bijzonder hun gedeelde
t.a .v. de voorbereiding

van de aan de rechter Voor te leggen strafzaken

Aanbevolesi werd ons de communicatie tussen
heide instanties te verbeteren vooral m,b.t
de voorbereïdjg van de zaken en de terug.

koppeling naar de politie van infonuatie over
de uiteindelijke afdoening ervan.
lIet vierde aspect van het program ina was een
iiIforniaties,steemn Verondersteld weru dat
een intern systeem voor lmct verschaffen van

permanente terugkoppeling over dc stand van
Zaken van het OPspOrtngsorlde0zou
kunnen dienen als een Uitstekend mechanismise
Voor kwaliteitscontrole

Het project in Birmingham
In 1977 had de politie in Birmingham een
industriële stad van ongeveer 300 000 inwoners.
een executieve sterkte van 679 mensei en
155 man burgerperso Het korps was
Verdeeld over vier suweilanceb ureaus, gecoör
dineerci vanuit een Operations Bureau’ De
recherche was centraal georganiseerd in het
‘Special Investigatjo5Bureau’ Binnen deze
dienst was de Afdeling Vermogensmfljsdij15

verantwoordelijk voor het onderzoek naar liet
soort misdrijven waarop het MCI.project zich



richtte Het experiment vereiste enige decen

traljsa[je van rechercheurs Voor vermogens

misdrijven Zestien van hen werdei van de

Afdeling Vermogeflsmi
5ij overgep1a5

naar de vier su1ejljancebur hierdoor

kregen deze rechercheurs de gelegenhej om
nauw Samen te Werken met survejllaflten bij

het Onderzoek naar
Vö6 de invoering Van het experiment deden
de sueillanten het eerste voorlopige ondcr
zoek bij kOe vermogefl5Jj5.. die ter
kennis van de politie kwamen Ernstjge ver
mogensmisdrjyj
1werdeii vervolgens Voor
verder Onderzoek toegewe aan de daartoe
aangeste rechercheurs Deze traditionele

procedure resulteerde vaak in een verdubbeling

van inspanfl1jgomdat de rechercheurs opnieu’

contact opnaineji met de slachtoffers bij

zakeii die OflOploshaar waren

70 Tabel 1. TOC;lj7iflg en ordejg van Zaken V(

ategoj0 OplOsbaarild. toren

1. drrutdp

2 verdjej, POOtje

1 en dwdejjj

berhrjjt ing van rerda
Cfl ‘of c1 toig

1 duidei,1g. modos opei
2, 1defitjfI0rt afdru
3. vage heeiirjjyjg va,i

verdaeb te

1) t. beperkte

PlInten
2. tegeneSteld aanwijzj

van de
3. bepa (‘ei
4. gete11 i te achten1

1 1. geen Opiob(( rhejd
aan \( ezig
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stadium contact opnamen met de benadeelde1
om te zien of er nieuwe aanwijzingen waren d.
toewijzing van de zaak aan een rechercheur

noodzakelijk niaakteii
Door deze wijze van selecteren trad er een
aanzienlijke vermindering op van het aantal
zaken dat aan rechercj,eirs werd toegewe11
Bij de evaluatie Van het MClexperjjnent is
gebruik gemaa van een kos tenhatenanyse

zoals gepresenteerd door Ostrom (1976)
Volgens dit model is de doelmatjgl,ej een ratio
tussen de opbrengst van de pohitie.actiVif

(in termen van oPbeldering5perce
11g)en

kosten (in termen van inzet van middelen en
niankraclit van de Politie en kosten van de
burgers) Het MClexperiment werd als SUcces
vol bescho uwd wanneer de poflt ieeeJihejd

Voor het onderzoek van vermogeflsnij5rjj

geduren het experiment efhciênter werkte
dan daaoor Met andere woorden wanneer
bij geljkb1jj1van kosten en inzet van man

72 kracht het ophielderinospercet stijgt
terwijl consumenten niet Ontevredener worden
over de dienstver0j11gdoor de politie

Resultaten

Behalve de overplaatsing van reLliercheurs

voor vermogensrnisdij
san li Un centrale

plaats hij de Opspoiingsdieiist flJi de su1eih

lancebureaus vergde liet experimnemit enkele

andere veranderingen Om hei oplosbaarjiejds

model’ te kunnen hanteren was een u1tgebre

der onderzoek door surveiflanten noodzake
lijk, ‘naar liet aantal su;eillcmten werd voor
liet experiment niet Uitgebre llureauage11

kregen bovendien iets meer werk omdat zij
contact moesten opnemen met de slachtoffers
i .v.m. mogelijke nieuwe gegeve5 Rechercheurs

kregen weliswaar een geringere werklast maar
werdemi verondersteld aan de zaken die ze wèl
kregen meer tijd te besteden Hoewel gepoogd
werd 1iietoplo5bare zaken te selecteren en liet

te verhogen of op z’n
minsf gelijk te houden niet eenzelfde hoeveel
heid middelen en mankracht was er gedmire

het expedmnent in feite sprake van een daling
van lief aantal bij het experiment ingeschakej

rechercheurs omdat ook training gegeve1
moest worden m,h.t het experiqient



Bij de evaluatie was de moeilijkheid exact te

bepalen wat het eindprodjkt van de inspan
ningen van de rechercheurs was, Onder recher
cheurs is het gebruikelijk het aantal opgehe}
derde zaken als een maat voor de hoeveelheid
geleverd werk te beschouwen Daarnaast
echter is het ook de gewoonte het veroorde
lingspercentage als een maat voor de kwaliteit
van het werk van de rechercheur te beschouwen
Vooral dit laatste leverde problemen op.
Om het in een zaak tot een veroordeling te
laten komen is weliswaar een goede voorberei
ding van die zaak door een rechercheur nood
zakelijk, maar het is in de eerste plaats het
werk van de officier van justitie. Het parket
van de officier van justitie dat verantwoorde
lijk was voor de vervolging van zaken van het
MCl-experiinen behandelde ook zaken uit
andere politie-districten dan Birmingham,
Omdat naast de kwaliteit van het werk van de
rechercheur veel andere niet meetbare factoren
een rol spelen in het veroordeJingspercentge

werd niet de veroordeling als maatstaf voor de
evaluatie van de efficalntje van de politie
beschouwd, maar de selectie van zaken voor
vervolging door officieren van justitie. Deze
oplossing werd gekozen omdat na de beslissing
over al dan niet vervolging de politie nog
slechts een tamelijk onbelangrijke rol speelt.
Op deze manier werden dus zowel de kwanti
teit als de kwaliteit van het werk van de politie
gemeten op het moment dat de politie de
zaak uit handen geeft.

Op het moment dat de officier van justitie een
zaak krijgt voorgelegd kan deze daarover in
principe op vier verschillende manieren beslis
sen. Als het Onderzoek in de zaak volledig
genoeg is voor justitie om ermee door te gaan
wordt een ‘bevel tot aanhouding’ gegeven. Ook
kan de officier een ‘voorwaardelijk bevel’ geven
wanneer er nog enig aanvullend Onderzoek moet
worden gedaan en de recherc1eur daarmee
instemt. In dit geval zou een bevel tot aanhou
ding gegevej kunnen worden wanneer men
denkt dat de verdachte nog steeds misdrijven
pleegt. Een derde mogelijkheid is dat de zaak
wordt ‘terugverwezen’ Dit gebeurt als de
officier van justitie gelooft dat een aanvullend
onderzoek de zaak vervolgbaar maakt. De zaak
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een zodanig negatieve kijk op de politie dat ze
niet geloofden dat de politie hen zou helpen.
Weer anderen deden alleen aangifte voor de
verzekerg het zou hen wel eens slecht gelegen
kunnen komen wanneer hun eigendom werd
teruggevon0

Conclusie
De in het experuhlent ingevoer verandering

in de resulteerden in een
verhoogde doelmatigheid en produktiviteit
Dit was het geval ook al werden de besclsik.
bare middelen (met name mankracht) minder
De tevredepJeid van de bevolking over de
politieactiviteiten veranderde niet merkbaar.
De onderzoekers introduceerden het gebruik
van indexen als een mogelijk middel om doel
matigheid te meten; een methode, die nog
weinig bekend is binnen het strafrec1teljk
Systeem
Naast de hier genoemde resultaten van het

76 experiment zijn enkele andere minstens even
belangrijke veronderstellingen het waard nader
onderzocht te worden
We noemen er drie:
1. liet percentage veroordelingen is geen goede
maat voor de kwaliteit van de opsporingsactjvi
teiten, ongeacht de onderlinge wisselwerking
van activiteiten van surveiljanten tecllnjscle
specialisten en rechercheurs
2. De doelmatigleid van het Opsporingso

zoek kan niet onafhankelijk van de doelmatig
heid van de surveillancedienst geëvaftjeer

worden gegeven de aard van het geleverde
‘produkt’
3. De organisaj moet zo veranderd worden
dat het idee van de produktieeeeid wordt
bevorderd. De mythe van de rechercheur als
degene die misdrijven oplost moet ontkracht
worden.
Het onder punt 1 genoemde de moeiJjkJeid
om het percentage veroordelingen als een onder
deel van de mate van ef6cjntie van recher
cheurs te gebruiken stond in het experinent
ter discussie. Politiemensen hadden het gevoel
dat er een manier ZOU moeten zijn om de kwali
teit van het onderzoekwerk af te meten aan
de kwaliteit van de geproduce processen
verbaal, maar men was het er niet over eens of
deze benadering praktisch was. De onderzoekers
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aangetrokke11 tot een carrière bij de politie
omdat ze denken dat dat heel spannend is.
Zelfs tot op de dag van vandaag betitelen
sommige politiechefs zichzelf in de eerste
plaats als misdaadbestrjders Toch heeft
onderzoek dat al sinds 1950 verricht wordt,
herhaaldelijk aangetoond dat dit beeld van de
politie niet juist is. Minder dan twintig procent
van haar tijd besteedt de politie aan zaken die
met criminaliteit te maken hebben; de meeste
tijd besteedt zij aan sociale hulpverlening, het
handhaven van de Openbare orde, ed. Als dit
werkelijk zo is - en alles wijst erop dat het
zo is dan moet dat consequenties hebben
voor vrijwel ieder aspect van de huidige
politieorganj5j Volgens Goldsteiii heeft
de bewustwording van het fit dat de politie
meerdere functies te vervullen heeft, belang.
rijke consequenties voor werving, opleiding
en Organisatie Als de bul pverlenende taak ni.
belangrijker is dan die van misdaadbestrjding

79 zal de politie een ander soort mensen moeten
werven, zal in de opleiding meer liet accent
gelegd moeten worden op conflictoplossjng
en sociale relaties, en zal het vinden van rnetho.
des om zo snel mogelijk op de plaats van een
misdaad te zijn, minder aandacht behoeven
Het belangrijkste gevolg van de misvatting
omtrent de poljtiefunctie is wel de nadruk
die op de surveillance wordt gelegd. Aange
zien zij zichzelf voornamelijk ziet als mis
daadbestrjder, heeft de politie prevenfjcstra.
tegieën ontwikkeld waarbij surveillance een
voorname rol speelt. Pas nu beginnen we in te
zien dat het ontwikkeleji van dergelijke strate
gieën ten koste gegaan is van andere belang
rijke activiteiten.

Auto-surveillance als voornaamste politjetaak
‘vVilson heeft een beschrijving gegeven van het
begrip preventieve surveillance (per auto)
zoals we die heden ten dage kennen. Volgens
Wilson werd de auto aanvankelijk gebruikt

ten behoeve van wijkagenten te voet, uitslui
tend met het doel om snel van de ene wijk
naar de andere te komen, waardoor het aantal
wijken per agent kon worden uitgebreid Pas
later ontwikkelde zich de theorie van de
preventieve surveillance volgens Wilson ging
de politie door dat snelle heen en weer rijden
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minderheidsgroep wonen zijn politieauto’s
een symbool geworden van onderdlukking

door het estahlishnent

Conciuderend is het resultaat een wederzijdse

vervreelnchnp tussen politie en burgerij De
invoering van preventieve survej11ajce is eerder
een misluh.te poging tot imageverheterjng

gehlekej1 dan een manier om de hulpverlening

te bevorderen.

Reactietjjd
Toen de strategie van preventieve surveillance
zich ontwikkelde werd zij gekoppeld aan een
complementaire tactiek, namelijk die van het
snel in actie komen in geval van het inroepen
van assistentie Als de politie de tijdsduur kon
terugbrengen tussen het moment waarop het
misdrijf begaan werd en het moment waarop zij
ter plaatse was, zou dit kunnen leiden tot een
vergrote pakkans beter afscl1rikkj5eff1en

81 minder angst en meer tevrede1heid bij de bur
gerij. Volgens een Onderzoek van Bertram en
Vargo echter had de reactietijd geen effect op
het aanhouden van roofoveallers Ook bleek
uit hun Onderzoek dat slachtoffers van ernstigc
misdrijven aanzienlijic veel tijd laten verlopen,

voordat ze de hulp van de politie inroepen. De
tevredenheid van de bevolking over het optre
den tegen criminaliteit hangt volgens onder
zoeker Pate e.a, niet af van de werkelijke
reactietijd, maar veeleer van de tijd die het
‘ICC? ‘e,waj’j,, zal duren voordat de politie
ter plaatse s. Als de politie langer op zich
laat wachten dan de burger verwacht wordt
deze ontevreden; echter is de reactietijd van
de politie korter dan verwacht, dan is de
burger in het algemeen tevreden.
De onderzoekers denken dat de meldkamers
een belangrijke rol kunnen spelen bij het con
troleren van de vevachtijgen bij de bevolking
omtrent liet tijdstip van arriveren van de politie.
Er zijn geen aanwijzjnge voor, dat de reactie
tijd invloed heeft op de effectiviteit van het
politieoptreden Daar komt nog bij dat de
ontwikkeling en handhaving van de7e strategie
erg duur is. In plaats van allerlei apparatuur
aan te schaffen waardoor ze nog sneller op
oproepen kan reagerej zou de politie er beter
aan doen zich eens af te vragen of daardoor
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Informatie
Ten minste vijf onderzoeken wijzen erop, dat
voorzover de politie de criminaliteit kan beih
Vloeden, het beschikken over informatie en
het gebruik daarvan van doorslaggev0
belang kunnen zijn.
Deze resultaten geven aanleiding tot de
volgende vragen. Hoe kunnen we kwaliteit en
kwantiteit van contacten tussen politie en
bevolking doen toenemen, zodat burgers meer
aangifte doen, aan de politie informatie geven
over misdaadpatronen en de problemen die
zich in hun wijk voordoen met de politie
bespreken? Hoe kunnen we de politie beter in
staat stellen die informatie te verzamelen, op
te slaan en er bij gelegepJiei gebruik van te
maken? Hoe kunnen we zorgen dat de politie
de bevolking beter begrijpt. zodat zij de
informatie die ze krijgt beter kan interpre
teren? Hoe kunnen we de beloningsstruc0
van politieorgani5fj5Zodanig Wijzigen dat

83 het verzamelen van informatie aantrekkelijk
wordt gemaakt? Het zijn al1enia vragen die
samenhangen met organisaj strategie en
technologie van liet politieapparaat

Rechercllewerkzaamhd

Ook rond het recherchewerk is een mYthe.
vorming ontstaan Zo wordt er gedacht dat het
altijd even opwinderid is, dat een bekwame

rechercheur veel meer kan dan een gewone
agent en dat zo iemand ook meer misdaden
weet op te lossen. Uit Onderzoek blijkt dat dit
beeld nogal overtrokken is. Volgens de zoge
heten Randstmdie is de rol van de recherche
bij het ophelderen van misdrijven sterk Over
schat. Volgens een ander Onderzoek, de

Rochester.studie Waren rechercheurs van
mening dat ze hun tijd efflcjnter besteedden
wanneer ze zich concentreerden op Zaken die
volgens agenten van de surveillancedjenst de
meeste kans op succes boden.
Het is duidelijk dat op dit gebied nog veel
Onderzoek gedaan moet worden

Technologie
Er is altijd veel heil verwacht van de techno
logie waar liet gaat om het vergroten van de
effectiviteit van het politiewerk Toen in
1929 de politie voor het eerst radio’s in haar



auto’s kreeg, dachten sommigen dat de

criminaliteit in de steden daarmee wel Volledig

uitgebannen ZOU kunnen worden. Hoewel we

heden ten dage misschien minder verwach

tingen hebben van technologiscle ontwikke

lingen, blijven we maar doorgaan met het

investerei van veel geld in nieuwe hulpmiddelen

zoals helicopters computers, wapens en
geavancee surveillancesysternen Het moet

gezegd worden dat sommige uitvindingen

inderdaad hun nut hebben bewezen, zoals

bijvoorbeeld de mobilofoon en het kogeivrije

vest. Maar afgezien van een paar uitzonderingen

blijkt nergens uit dat het gebruik van techno

logische hulpmiddelen heeft geleid tot een

duidelijke verbetering van de effectiviteit van

de politiehulp. Het gebruik van computers

voor het verwerken van binnenkomejde

meldingen heeft de reactietijd niet doen af

nemen. Trouwens, het staat helemaal niet

vast dat een kortere reactietijd tot betere
84 resultaten leidt. Dit wil niet zeggen dat

computers en andere instrumentei niet nuttig

kunnen zijn. want ongetwijfeld 7ijn ze dat.

Maar de invloed ervan op de meervoudige

politietaak staat nog te bezien.

Tegenstad5van technologische vernieuwing

zien de nieuwe hulpmiddelen in het algemeen

als duur en nutteloos ‘speelgoed’. De geld

verspilling is echter nog niet zo kwalijk als de

aantasting van de kwaliteit van de dienstver

lening. De radio bijvoorbeeld is gebruikt om de

reactietijd te bekorten Het nuttig effect

daarvan werd verondersteld doch niet aange

toond. Niettemin werd aan de aanschaf van

radio’s hoge prioriteit gegeven. Zo kan tech

nologie, aangewend in organjsaj leiden tot

verplaatsing van doelen, tot het overheersei

van de ene functie over de andere alleen maar

op basis van r’eronde,-st/J effecten. De vraag

die de politie zich moet stellen is, voor welk

doel zij de technologie het best zou kunnen

aanwenden Die vraag is gewoon nog niet

beantwoord.

Conclusie
De politie heeft strategieëii ontwikkeld die

geconcentreerd zijn rond slechts één van haar

vele taken. Deze strategieën hebben niet alleen

de gewenste resultaten doen uitblijven, maar



hebben er ook toe geleid dat zij andere belang
rijke taken verwaarloosde en dat de bevolking
van de politie vervreemd raakte, terwijl steun
van die zijde juist van vitaal belang is voor een
effectief optreden.
Behalve in de periode tussen de beide wereld-
oorlogen zijn onze steden en ons platteland
waarschijnlijk nog nooit zo veilig geweest als
nu. Mensen die hysterisch reageren op onze
hedendaagse misdaadproblei-nen en die beweren
dat orde en gezag compleet in elkaar storten,
zouden eens moeten lezen over criminaliteit in
het verleden. Steden zijn altijd onveilige plaat
sen geweest. En nog niet zo lang geleden waren
degenen die de stad verlieten en naar het
platteland reisden, nauwelijks beter af. Als ze
geen bescherming huurden, mochten reizigers
blij zijn als ze met paard en laarzen op hun be
stemming aankwamen. Zelfs als men wel
bescherming had was het essentieel om voor
donker ergens binnen te zijn. Tegenwoordig

85 kan men door het land reizen zonder veel angst
voor criminaliteit Men kan overdag veilig in
de meeste delen van de stad lopen. Als men
maar redelijk voorzichtig is, is de kans Om

slachtoffer van een misdrijf te worden werkelijk
vrij gering.
Ik wil niet beweren dat de criminaliteit geen
ernstig probleem is. Dat is het wel. Maar onze
angst gaat het gevaar ver te boven en tast in
ernstige mate ons leven in de steden aan.
Momenteel ziet het ernaar uit dat de invloed die
de politie kan uitoefenei op de criminaliteit.
relatief beperkt is, Dit ligt niet alleen aan het
open karakter van onze samenleving maar ook
aan de aard van bepaalde soorten criminaliteit.
Op de meeste geweldplegingen is door de
politie geen greep te krijgen omdat ze vrienden,
buren, familie of geliefden betreffen. Trek deze
af van het totaal aantal moorden en geweld
plegingen en het aantal van potentieel te be
strijden misdrijven is al aanzienlijk geringer.
Trek daar van af de misdrijven die binnens
kamers plaatsvinden of op voor de politie ontoe
gankeljke plekken en de misdrijven gepleegd
door beroepsmisdadigers en het aantal loopt
nog verder terug. Kijk eens naar gewapende
roofovervallen Ruim een derde van de slacht
offers blijkt volgens een Onderzoek door het
Vera-instituut de daders te kennen. Ook hier
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docenten Dit varieerde van Verbaal tOenadcjg

Zoeken ot het (incidenteel) aanbieden van een

unjversstajre graad in ruil voor ‘°\uele gun De
meeste meisjes gebruik ren allerlei taktieken om de
lastige docent te ontlopen maar naarmate de verlsom
ding student_ docent hechter was, bijvoorb( in het
geval van een part-time werkverband 0s het moei

lijker en riskan Ier ons confrontatie met de betrokken

docent te vermijd Volge de auteurs waren de
directe gevolgen van de ongevraagd attentie5.een
verlies van vertrouwen in eigen capaciteiten en een
gcvocj van desillu5 m.b.t de mannelijke docenten
Deze vorns van lastig vallen moet dan ook niet gezien

Oorden als een op Zieh zelf staand verschijnsel maar
als een samena van mannelijke formeic autoriteit
en se\Ueje interesse Dit alle5 ZOU er toe bijdragen

dat vroust en er ‘an af aaan zien earêre te willen

maken in een door sa gedornine
beroet,5

sfeer
Met htsrhuuropg
0

Congres os er ‘Onhozêd505.Jongere15 Amsterdam

25 janujr1 1982

89
Jeugd en Samenleving )2ejrg nr. 4, april 1982.

Dit gehele nummer van Jeugd en Samjmles ing is
gevuld met [en serslagleggg van het congres over

onhoijd bare jongerefl 1 en rij sprekers bestaande uit
een straatljogksS.erk een ss etlmouder een directeur

van een middelbare school een POlitiemars een

sportsclsoolhOud een beroepsvoetballer een

horecaonder en een kinderrechter deed op
zeer gevarieeç wijze zijn licht schijnen over het
congre515 Het congr5 genoot een overss eldigemm
de belangsjpg er waren 350 deelnejmjers Het
jeugdvm5d55 is in de laatste 30 jaar vervijfvoudjg

(&thans het aantal ter kennis van de Politie geko,ne

misdrijvefl) en kost de sansenlevinjaa
1.. 2,23 sf11-

jard gulden Dit wettigt zeker het houden van een
congres over dit ondervverp Het themantunswer

bevat verslagen van de lezingen van alle acht Sprekvrs

l-r wordt niet of nauwelijks overgega tot een alge.

mme besclmou55gof tot het trekken van conclusies

3
Dondorp, 11. fIer r/atahesc/le,.,.

NederlandsJuriçtbl S7ejrg, nr. 14, 3 apmil 1982.
hlz, 428 434

In dit artikel gaat de schrijver nader in op het verdrag

van 28 januari 1981 ter bescherming van de Privacy
van het individu bij het gebruik van COmnptmters Voor

het verss erken van gegeve5 over de persoon Het
verdrag is nog niet m werki n° getred en door

Nederland overigens nog niet Ondertekend of gerati

ficeerd Het databeschermni wordt gepresen

teerd als het eerste verdrag ter bescherming van het



indi5jdu in Verbassd met liet gebrt1jg van computers
De auteur is van mening dat het Verdrag te weinig
bescherming biedt nu le begrip computerpri

versmald wordt tot de besclsermin van de persoon
ljke gegeve5 in en rond de woniflg Het verdrag
Schept eveneens geen gelijke Privarbeseheriniisg voo
het individu in de Serschillende lidstaten aangezj0d
feitelijke controle te veel verschilt Tot slot gaat de
schrijver in op de relatie tussen het verdrag en het
ïnternation&e gegesefl55reg

Met literatuuropg

4
Tierney, K. J. The battered sto,fl ?flOi’e,,je,jt and
t/je creatie,5 of t/te wife beat/eg probie,,1
Social Problems 2Oejrg er. 3, februari 1982
blz, 207_220 (USA)

rouwensfliShdl. is de laatste jaren Steeds meer
in de belangstellflggg

De oorzaak hiervan is
niet een toename van dit versejnnsel of een grotere

bezorgdheid bij het publiek maar veel meer liet feit
dat actiegroep0er in geslaagd zijn enige hulpvcrlejg

op gang te brengen voor nushandelde vrouwen De

90 schrijf geeft een historisch overzicht van het ont
staan van deze huJpverlenj0g de 7O-er jaren In
deze periode is op drie fronten vooruitgang

nl, op weteeviflse.
op het terrein van het over.

heidsbeleid en bij de research en informatieverslf

/ïng, De snelle groei van de actiegroep is te danken
aan de reeds bestaande goed groepe.

ringen van ininisten en andere maatschappelijk

Stromingen svaarop de beweging kon Voortbouwen
De sclsrijfs ‘ijdt vervolg5 een beseboust ing aan
de rol die de media speelden in he bess’usts5ordings
proces van vrouweflinish dl als maatschappelijk

probleem en aan de diverse overlvesissg,n die geleid
hebben tot liet Steunen van de nieuwe antivrouwen

Een reble bedreiging voor de
organisatie svordt gevorifl door de inpassing ervan in
traditionele instelUflge Voor maatsehappehjk werk
met hun eigen Politieke struettmr en doelstellingen

die vaak tegenge5(ezijn aan de maatsellappi,

OPvattingen en doeistel(1g0van de fenunistjs(he

basisgroepen

Met literatuLiropg

Strafrecht e Strafrechtsp1egjg

5
ailey, W. C. C’aita1pi,,,811151, and let/ja!
assaijits agai,j5POl/ee

Crirninology an interdisciplinary journal l9c jrg
nr. 4. februari 1982 blz. 608 625 (USA)

De schrijver gaat in dit artikel nader in op de dOod.
straf als Preventief midd t tege’s he vermnoosden van
Politie fun etionarissen Hoewel de meeste onderzog
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als de strattoenietiiig van de rechter vertonen regio
haal Serscljllen Deze s erçclhllen blijken rn 1 980. aan
de hand van 5Ourlupig crjte klem t zijn dan in
1979, Ook tussen de hoven /ijn dereeljke verschillen
te constateren in 1980 niet ode 9k anders dan in
1979 Het eu mula tiet te la te leggen van lie t wcigcre

van dc bloedproef en rijden onder nivloed blijkt
steeds minder Voor te komen

12
Yunker, J. A. Test/eg the c/ete,/’e,ir e/7r of
dU/sffeiJ PUofSJzmc ut.

Crim1no0g,. en interdiscjl)linar juurnaJ 19e jrg,,
nr, 4, februari 1982. blz, 626 649 (USA

De autreir geeft de drie belangrtj5alternatieve
serklarjg voor dc drainatiSli stijging van dc

misdaad in de laatste 15 jaar: (1) het afschaffen van
de doodstraf: (2) de sociaaleeonoriijsl ornstaisdig

lieden en (3) de diverse sociale schokken die zich
voordeden te bcginne met de moord 01) Kenned1
o 1963 De auteur beliandlt in dit artikel een

statistisch Onderzoek nset betrekg tot dc hier
boven Sern1de tweede verklaring Dit ohiderlock

95 behelst de uiteenlopende moordcijfers die verkreg15

lijn van,f het tijdperk van dc doodstraf tot aan
lied ‘ii. Deae voorspelde monrdcijfers gebaseec op

5Ociaaiccoison51 variabelen
-. vertonen Vanaf 1962

ecn lange tcrnnn dalend Patroon, teroajl de o erke.
ljke cijfers daarentegen een tjgepd verloop vertonen
Tot lo beocert de auteur dat de algeinen af5chaffg

van de doodstraf een aannernelijkere verkla0gvoor
de toepapw in criminaliteit is dan dc ‘social silock’
theorie
Met literatuuru1).

Criminologje

13
Currmculum tracking and dolinquency; by l D
lt’iatromeski S. bosch C R. Afassey et al.
Anmerican sociologjj reviev,47ejrg, nr. 1,
februari 1982, blz. 151 160,

leo Onderzoek ‘serd gedaan onder 1600 lugh school
jongens (secundair onderwijs) van verschillende leef
tijden ons dc hypotlsese te toetsen dat het niet
geplaat worden in een leerplan dat toegang geeft tot
liet ‘college’ (universitair onderwijsj leidt tot verlies
van zelfsrespect en meer delinque gedrag Uitgangs

punt voor deze Studie vormden de gegeve05 van
‘Youtlm in transitio0’San Bachnian uit 1975, De resul
talen bevestigden de hypote5niet, Rekening houdend
met gezinsachterg0 intelliget, aanleg,
gehechtlij aan school, zelfrespect en aspiraties voor
Verdere Studie, bleek dat delinquentje in liet laatste
high schooljaar en een jaar daarna het best te voor
Speflen is O grond van delinquen lie in het tweede
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meerderheid de school bezor-lmten bestaat er een
sterk negati verband tusen het hebben van een
religie en het pleee van e’-n misdrijf Dit Verhard
verdwijnt bij de jongOren aan de Vestkut van de V.
die Ovevegend niet gelovig zijn,
Met hteraiuurç pgave,

22
Thomas C. W., D. M. Petersen end R. J. Cage.
.4 organi:ational analj’sjs ofprisoni-j0
Crimjnal justUc reviuw, 6e jrg,, nr. 1, lente 1981,
hlz 36 43 (USA)

Met de vaststelling dat de verschillen in effectiviteit
van verschillende gevangeni5sy5fniet konden
worden verklaard met behulp van de gegevens Over
de gevangem1isbe00gen liet regime starten de
auteurs een onderzoeg naar de effecten van de Vrij

heidsben1100gO zich/elf Zij constateren dat
bepaalde effecten pas optreden nadat iemand al
langere tijd in vrijheid is. In het artikel gaan de auteur
Verder na wat bij de Vrjheidsbe1111geen rol speelt
in relatie tot het gedrag na ontslag uit de inrichting
Zij signalere11 dat cle houding van de gcdetjnecr11

tcgcnVe liet mstltuut van groot belang is. In hun
lUu

Slolconclnsie ‘Sijzen zij op de noodzaak an meer
longitudinj Onderzoek op dit gebied.
Met literatuuropg.lve

Gevangen iswezen

23
Bal kema, J. P. Verlofpo01.gedetj,lee,11
Ptoses 6lejrg,, nr 5, nei 1982, blz, 117 127 (Nt,

Het 10 artikel 26 BceirsclL.nsVct gcvangeni5s50

(BW(,) ncergeleg resocialisatiebcgjns 1 Krij op
versclujlelSde. manieren gestalte In de o en gesange
flitsen wordt seekebjks verlof verleend in de gevangc
nisscn voor zelf-nielders gebeurt dit een maal per
maand De Verlofreelj0gvormt in deze gevangeni55
een vast van het regime, Voor d
gedetineerden in de overige inrichtingen (dit zijn
ruwweg de langgestragte0)is thans ecn verlofregelino
in De opzet daajvan zo blijkt uit een
departementale notitie, is svezenjjk anders het Verlof
zal geen Vast van het regime
zijn maar onderdeel vCn een individueel detentieplan
Begin 1981 is de Commissie voortwrcid0gen

evaluatie algemene verlofrcg00ggedetineerd15geib
stahjeerd die tot taak kreeg dc daadwerkelijke invoe
ring van dc algemene verlotregehing Voor te bereiden,
en na de invoering de werking van de regeling te
cvaluercn en daarover te rapporteren Op 12 novcmnbe
heeft deze comni55 een rapport uItgehrac1waadn
de departemwentale notitie wordt uitgewerg en Voor

stellen voor de daadwerkelijke invoering van de ver

lofrcgeing worden gedaan waar aanleiding Van dit

eommissierapport gaat de ae teur in op een aantal
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een aan ambevel gep s-oo om vooral de geZjns

leden, die °nsLlwldi lijden (inhiners de exeedetjfleerd

wordt vel begeleid) te helpe0 bij hun aanpassjn op

Verschillende niveft5
Met literOrop0

32

Pentiand, B. end R. SCurfjeld Inreacli Counsellj,jg and

adrocacj, with vetean in prison

federal probation 46e jrg., sir. 1 maart 1982.

bis. 21 29 (USA).

Van het totaal aantal gedetineerden in de USA wordt

een belangrijk deel gevormd door

Deze oorlogsteraiie hebben binnen de gevangonj5

met Speciheke problenieji te maken In dit artikel

besteden de auteurs aandacht aan de zgn. ‘resoeialis9
tieprografl
0j15Voor deze gedetine0oorlogs

Veteranen Deze Program5zijn er Speciliek op

gericht om de P5Ychjshe depressies van oor1og5

veteranen te behandelen en te anyseren Zo 0onsta
teren de auteurs dat niet de kwantiteit der programmas

doel1 de kt5alitejt met name op oreanisatorjs,li gebied,

ssel verbetering behoeft De optimale benug van

ne de progrJ5zal ook 00000lniseh gezien haar

vruc afwerpen Tot slot gaan de auteurs nader in
op de Speci fieke problemen waarmee de Vietm

veteranen te kampen hebbeis en op SS elke wijze de

gemeenseha13Probie0010105 d kan Optreden

Met literatuuropgavo

33
Wieranders, M. R. Sonme ‘Pt/ms about The emp!oyflle,jf

proh/e,ii of oung offenciers
1 eder probatiori, 45ej nr. 4, december 1981

blz 9 12 (USA)

In dit artikel ord door de auteur verslag gedaan

Van ee Onderzoek dat hij gehoudefl heeft Onder

jongeren uit Californie die voorwaardelijk vrijgekom0

zijn uit de gevaiigen5 Ir is onderzocht in hoeverre

deze jongeren problemen hebben met liet zoeken

van werk en of zij dit werk blijven uitvoeren kr zijn

145 gestruetureerde inlerviesss met veraeluflende

jongere11 uit oversseend de lagere sociale klassen

gehouden waar met name ingegaan is op het werk dat

ze in het verleden gedaan haddeii, wat de reden is

geweest van Verandering van baan en wat de reden is

geoces( van ontslag De belangrj5conclusie is dat

e\Cedetineerde jongeren relatief snel een baan Vinden

maar dat zij deze gemjdde minder dan twee maan

den houden Andere bevindingen uit het Onderzoek

zijn: dat bijna de helft Van de onderaagd 0n een

baan kreeg via Vrienden of familieleden dat de reden

dat zij met hun sterk Oplioriden niet liet lage loon is

dat zij verdienen maar Veelal onidat ze niet die juiste

houding weten te vinden waardoor de baan Voor hen

behouden blijft D California Youth Autliority waar

de auteur Werk/aani is heeft dit Onderkend en een



progra,nn1jOntwikkeld niet de bedoeling deze
jongeren dc socUic vaardjbeid bij te brengen die
nodig is om een eenmaal verworven baan te behouden
De auteur geeft aan wat er aan de7e training ont
breekt liet cOr Sniaterial moet Worden verbeterd
en uitgebrcj Zodat het niet blijft bij een oPpervlaggjg
behandeling van de stol. zoals helaas nog al te veel
SOOrkomt
Mci literatuuropg1

Psychiatrische Zorg

34

mmerik, J. L. van. Enkele uitko,,,t0twfl /iet
followup onderzoek sij expQ[jg,2,,van de dr. Henri
VOO der Hoeve,, kliniek te Ufrec/,t
Bala,w l3ejrg nr. 4, 1982 Balansxtra (Nl.

in het Onderzoek heeft centraal gestaan de vraag naar
de samenhang tussen het functioneren Van epatignten
na hun vertrek uit de kliniek en hun vroegere behande
line. Uit dossiermateriaal zijn gegeven5 vastgelegd Over
de achtergron en het deljetverieden van de 627
tussen 1955 en 1977 opgenoien de

106 periode an hun verblijf in de kliniek ende omvang
en aard van hun recidive zoals deze sinds het Vertrek
uit de kliniek bekesid is gen orden verder zijn, het
VooronderzoCk meegerege0 in totaal 330 epatignten

Ceintervjewd In deze interviews lijn aspecten aan de
orde geweest van de huidige leefsituatie Zoals de deel
name aan het arbeidsproces de gezondhej de sociale
betrekkingen en dergelijke Ook is gevraagd naar de
beleving van de behandelingsl)eriod Uit de analyse
van de gegeven5 is gebleken dat er in tal van opzichten
grote verschillen zijn tussen ex:patignten die hun

behandeling in de Van der Hoeven Dinjek hebben
aGesloten met een proefverlof en ex-pat,gi die
naar een andere inrichig zijn overgeplaatst om daar
hun behandeling Voort te Zetten In algemene termen
kan daarover gelegd worden dat van de ‘overgeplg55
ten’ de Sociale aehtergrofl en het delictverleden
voor opname ongunstiger zijn, zij tijdens liet verblijf
vaker delicten hebben gepleegd een negatiever oor
deel over de kliniek en de behandeling hebben het
hun in hun huidige situatie minder goed gaat, en zij circa

tweemaal zoveel recidivisfen tellen dan de proef
verlofgang5 Geconcludeerd wordt dat door vele
ex-patignten een Positieve invloed wordt onderkelld
maar vooral door de Proefverlofgg5en niet of in
veel mindere mate door de overgeplaat5 Realisme
is gebod in de verwachngen over de resultaten van
de behandeling in liet kader van de terbeschigj51g
stelling en andere justitigJ maatregelen

35
Simps011 C. A, and G. L. Porter SelJ:,nuj0j00in

rhi/dren and adolesce,its
Bulletin of the Menninger Clinic. 45e jrg., nr. 5,
September 1981, blz, 428—438 (USA)
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dingsorganij en herzien tem
einde effectiever te kunnen Optreden In dit artikel
gaan de auteurs in op het drugbejeid zoals dat tot op
heden lS gevoerd en analyseren dc problemen waar
mee de Overheid te kampen heeft. Zo bestuderen de
auteurs de markt van vraag en aanbod van drugs en
komen hierbij tot een aantal conclusi die mogelijk
van praktisch belang kunnen zijn. Tot slot gaan de
schrijvers in op de strategie van de Overheid die erop
gericht is het aanbod en de aanvoer van drugs te
doen verminderen

41
Eriekson P. G. Jllkjt drug use, peer attitudes and
perceptjon5of harm [bi efferts among coIlvicted

cannahis offenders

International journal of the addictions 17e jrg,,
nr, l,januari 1982, blz, 141 154.

85 cannabis gebruiker5 uit Toronto werden op het
moment van hun veroordeling in 1974 en een jaar
daarna ondervraagd In 1975 werd uitvoerige infor
matje verzameld over het gebruik van verschillende

illegale drugs inclusief cannabis Over de eigen houding
en de houding van vrienden tav. deze drugs, en Over

110 meningen omtrent schadelijke gevolgen van het
gebruik De meeste ondervraagden bleken regelnsatige

zware gebruikers van cannabis te lijn, evenals hun
vrienden Zij hadden meer ervaring met allerlei
andere illegale drugs dan andere jongeren T,a.v,
opiaten en amphetaminen hielden dc ondervraagden
er nogal conventionele ideebn op na. zij werden als
zeer riskant gezien. las. geestverruimfl middelen
en cocaïne svaren de meningen meer verdeeld Van
de illege drugs en alcohol werd cannabis als het
minst schadelijke beschouwd De veroordeelden

wegens het bezit van cannabjs huldigden de bij
cannabisgebrug5gangbare opvatting,n over e
verschillen in gevaarljkheid van de diverse drugs. Ver
schillen die in de betreffende wetgeving niet o
dezelfde wijze worden gemaakt De auteur is van
mening dat preventieve programma’5zich zouden
moeten richten op geloofwaardjge informatie over
gezondhei5rj505 Dit geeft waarschijnlijk meer
resultaten dan wettelijke dreigemejite0
Met literatuuropgave
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