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Voorwoord 

Dit fraude-nummer van Justitiele Verkenningen 
wordt geopend met een inleiding van drs. 
P. C. van Duyne. De schrijver behandelt — in 
vogelvlucht — de geschiedenis van tien jaar 
fraudebeleid; een beleid, dat slechts langzaam 
op gang is gekomen. De in het inleidend artikel 
beschreven problemen om tot een vroege 
herkenning en adequate aanpak van het fraude-
probleem te komen, doen zich overigens niet 
alleen voor op het terrein van de fraudebestrij-
ding. Over tal van andere maatschappelijke 
problemen, bijv. heroihehandel, milieuvervui- 

. ling, monumentenzorg, cultuur- en weten-
schapsbeleid e.d. kunnen misschien gelijksoor- 

3 	tige verhandelingen geschreven worden. Waarom 
dan zo'n verhaal over fraude? Zeker, het is 
actueel. Deze actualiteit wordt evenwel mede 
bepaald door het felt, dat fraude geen enkele 
sector van onze samenleving onberoerd laat. 
Vrijwel iedereen die op enigerlei wijze aan het 
economisch verkeer deelneemt, heeft er (voor) 
deel aan, althans op korte termijn. Op langere 
termijn werkt fraude als verslaving aan alcohol 
of drugs: enerzijds kan men niet rneer zonder 
het korte termijn-voordeel (genot), anderzijds 
wordt de gehele staatshuishouding ontregeld - 
en wordt het financiele weerstandsvermogen 
om anderc maatschappelijke problemen te 
weerstaan aangetast. 
Dit artikel is niet geschreven voor `doemden-
kers'. In de slotbeschouwing van het artikel 
wordt ingegaan op recente positieve ontwikke- • 
lingen, die de hoop lijken te rechtvaardigen dat 
het geschetste beeld van knelpunten en tekor-
ten op een aantal punten spoedig verouderd zal 
zijn. De inleiding wordt gevolgd door een be-
werking van een paper van M. Levi over de so-
ciaal-psychologische aspecten van fraude. Twee 
artikelen in bewerkte vorm, zijn gewijd aan 
een bepaald soort fraude, nl. belastingontdui-
king. 
Het eerste, van A. Lewis, beschrijft een onder-
zoekje naar de factoren die de telastingmen- 
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taliteit' beinvioeden. De schriiver concludeert 
dat er behoefte bestaat aan opvoeding' 
van het publiek. Het tweede en [evens laatste 
artikel van dit themanummer van de hand van 
N. Friedland, behandelt een onderzoek naar 
belastingontduikend gedrag, via de methode 
van spelsirnulatie. 



Tien jaar fraudebeleid 

door drs. Petrus C. van Duyne l  

1. Inleiding 
Over. de actualiteit van het probleem van de 
fraude lijkt geen twijfel meer mogelijk te zijn. 
De pers maakt bijkans dagelijks melding van 
nieuwe aan het licht gekomen fraudezaken, in 
televisieprogramma's zetten bewindslieden hun 
te voeren fraudebeleid uiteen, terwijl kamer-
leden bij iedere gelegenheid - die zich voordoet 
de ministers van justitie of financidn vragen 
stellen over wat zij aan fraudebestrijding onder-
nemen. In veel gevallen wordt dit soort vragen 
gesteld naar aanleiding van geruchtmakende 
zaken, zoals de Tielse koppelbazenzaak, de 
Geffense fraude of naar aanleiding van in de' 
krant gepubliceerde vraaggesprekken met 
fraude-officieren of frauderechercheurs, waarin 
deze hun diepe bezorgdheid uitspreken over het 
gebrek aan wettelijke, maar vooral materidle 
middelen waarmee zij deze complexe problema- 
tiek te lijf moeten pan' . Door de grote aandacht 
die aan de fraudeproblematiek gewijd wordt, 
lijkt het woord fraude een modieus trefwoord 

De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
team rechtspleging van het WODC. 
De documentatie, verzamcling en vcrwerking van 
literatuur alsmedc de analyse van de kamervragen 
werden verzorgd door Mw. E. M. T. Beenakkers. 

Zie o.a. `De frustraties van de fraudejagers', 
Volkskrant, 4-7-81, waarin een aantal officieren van 
justitie hun ergernis en bezorgdheid uiteenzet en 
`Strijd tegen fraudeurs een zielige vertoning' Telegraaf, 
15-10-81, waarin enige leidinggevende politiefunctio-
narissen gebreken in de opsporingscapaciteit van de 
politie aan de kook stellen. 



te zijn geworden. Wat onder het begrip fraude 
verstaan wordt is geenszins ondubbelzinnig. 
Traude' is naMelijk geen juridisch begrip: het 
is een verzamelterm, waaronder tal van strafbaar 
gestelde gedragingen vallen zoals valsheid in 
geschrifte, (bedrieglijke) bankbreuk, oplichting, 
bcdrog, flessentrekkerij, zwendel (waarbij 
dikwijls gebruik gemaakt wordi van echte of 
gefingeerde rechtspersonen) en het doen van 
onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Hier-
bij zij opgemerkt dat deze opsomming geens- 
zins volledig is, terwijlonder elk van deze 
soorten van `vaisheidsmisdrijven' de meest 
uiteenlopende varianten schuil gaan. De laatste 
jaren is de aandacht evenwel sterk gericht ge-
weest op fraude tegen de orerheid: de betas-
ting- en premiefraude, steunfraude l  en subsidie-
fraude. 2  Het betreft bier het soort fraude dat 
sedert het verschijnen van het rapport van Van 
Bijsterveld (1980) en het zgn. ISMO-rapport 
(1981) sterk in de publiciteit is gekomen en 

6 	ook politiek een heet hangijzer geworden is. 
Hierdoor wordt fraude makkelijk geassocieerd 
en misschien wet gelijkgesteld met wat ambte-
lijk de IISMO-fraude genoemd wordt. Dit is 
onjuist. Fraudes komen in ieder handelsverkeer 
voor en iedere deelnemer aan het economische 
leven kan er het slachtoffer van worden. De 
Fraudecentrale van de Centrale Recherche 
Informatiedienst maakt niet alleen melding 
van fraudes waarbij uitsluitend de overheid 
slachtoffer geworden is. maar ook van om-
vangrijke zaken waarbij talrijke particulieren 
en bedrijven hun geld zijn kwijt geraakt: zwen-
del op de termijnhandelbeurs, verkoop van 
vervalste schilderijen, valse telefonische over- . 
boekingen bij banken, de •gewone' oplichting 
en flessentreklcerij, computerfraude, oplichting 
en bedrog d.m.v. advertenties (de 'thuiswerk-
koning'). In dit opstel zullen wij het begrip 
fraude ruim opvatten, nl. als.een volgens plan 

' Het begrip steunfraude is een uit de jaren '30 af-
komstig begrip, dat zowel werknemers- als ook bij-
standsfraude omvat. Hoewel de term 'uitkerings-
fraude' technisch juister is, hanteren we in dit opstel 
de ingeburgerde term •steunfraude. 

Bij subsidiefraude denken we aan misbruik van de 
individuele huursubsidie, de WIR-regeling, de recente-
Ink onder de aandacht gekomen fraudes van scholen 
die een te hoog leerlingen-bestand opgeven. 



opgezet valsheids- of bedrogsmisdrijf. Hieruit 
volgt meteen dat wij met zullen spreken over 
het zgn. oneigenlijk gebruik van wettelijke be-
palingen. Wij zullen ons richten op strafbaar 
gesteld gedrag, d.w.z. misbruik door het over-
treden van wettelijke bepalingen (Veiheul, 
1981), waarop een strafrechtelijke sanctie is 
gesteld. 
De opbouw van het opstel is verder als volgt. 
Allereerst zullen we nagaan hoe het besef, dat 
hier sprake is van een ernstig maatschappelijk 
probleem, gegroeid is (§ 2). In § 3 zal de straf-
rechtelijke reactie hierop ter sprake komen. 
Hierin zal nader ingegaan worden op de knel-
punten, waarop door de Officieren van justitie 
(OvJ) sedert 1972 gewezen werd. In beide pa-
ragrafen hebben we de geschiedenis van de af-
gelopen tien jaar in twee tijdvaldcen ingedeeld, 
nl. van 1972 tot 1978 en van 1978 tot 1982. 

• In de laatste paragraaf (§ 4) zal aandacht be-
steed worden aan het huidige beeld van het 

7 	fraudebeleid en de daarin te signaleren knel- 
. 	punten en ontwikkelingen. Gelet op de snelle 

ontwildcelingen op dit gebied kan daarbij 
slechts sprake zijn van een momentopname. 

2. De groei van het probleembesef 
Geld kruipt waar het niet eerlijk gaan kan: 
zolang er handelsverkeer is geweest is er gefrau-
deerd. Financiele liefde voor overheden is de 
gehele geschiedenis door een spaarzame deugd 
geweest en de aantasting van de beurs van de 
burger was meer dan eens de druppel die de 
emmer deed overlopen en de loop der geschie-
denis een andere wending gaf of voor een 
stroomversnelling zorgde. Men denke aan de 
10e en 20ste penning van Alva, waarvan de in-
voering meer verzet opriep dan de plakkaten 
tegen de. `ketters' en aan de ontketening van de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog l  . Belastingoproe-
ren en `aalmoesfraude' (door het 'gemene 

' Zie Rogiers (1952) en Presser (1963). De ontkete-
ning van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog is belas-
tinghistorisch een interessant geval. Naast (vele) an- 

• dere oorzaken wekte vooral de beslissing van de 
Engclse regering om de bestaande belastingwetten 

• beter te gaan toepassen grote beroering: door de 
slappe wetstoepassing was de economic van de 

. kolonien gewend geraakt aan smokkel en belasting- .. 
ontduiking. Zolang de toepassing van de wetten slap 
was maakte niemand bezwaar! (Marshall, 1962). 



Volk') (Valk, 1981; Visscher, 1976), waren in 
de 17e en de 18e eeuw ook in de Republiek 
een even regelmatig terugkerend verschijnsel 
als het `misbruik en oneigenlijke' gebruilc (door 
de Iregenten'). Deze constatering dat er altijd 
fraude en belastingontduiking is geweest is 

• misschien een platitude, maar zij brengt wel 
enige relativering aan in de crisissfeer die is 
ontstaan rondom alles war man enigszins naar 
fraude zweemt, waarmee wij overigens niet de 
indruk willen wekken dat het fraudeprobleem 
niet van zeer dringende aard zou zijn. Dit neemt 
niet weg, dat hier mogelijkenvijs in de eerste 
pleats sprake is van een in de laatste jaren vol-
trokken aandachtsverschuiving naar een reeds 
langdurig bestaand en publiekelijk bekend 
probleem, dat thans door de economische 
recessie niet meer uit de weg gegaan kan worden. 
Om de huidige belangstelling voor de fraude en 
het aandringen op tastbare resultaten van de 
bestrijding ervan enig relit-Pre geven, zullen we 

8 een schets geven van de groei van de beviust-
wording van dit probleem. Daarbij zullen we 
tevens nagaan op welke wijze er van overheids- 

- 	zijde op gereageerd is. 
De reden om tien jaar terug te gam is deels 
door historische, deels door pragmatische over-
wegingen ingegeven. De historische reden is 
gelegen in de in 1971/72 door de VVD in 
gang gezette of versnelde kritiek op de uit-
wassen van de verzorgingsstaat, daarmee felle 
discussies en tegenbeschuldigingen uitloklcend. 
In 1972 verscheen het rapport van de Telders- 
stichting l.over misbruik en oneigenlijk gebruik 
van de sociale wetgeving.Naast deze ontwikke-
ling begon het oude probleem van de koppel-
bazen weer de kop op te steken. Eerst in de 
zuidelijke grensstreken, later in vrijwel alle 

• delen van Nederland. 
Een praktische reden om bij 1972 te beginnen 
is gelegen in de besehikbaarheid van schnfte-
hike bronnen. Deze zijn minder overvloedig 

• dan men op het eerste gezicht zou denken, 
vooral als het om feiten gaat. Beschouwingen 
zijn er voldoende. Ons bronnenmateriaal 
bestond uit: 

Sociate wetgeving; misbruik, oneigenlijk gebruik, 
nieuwe wegen. Prof. Mr. Teldersstichting. Geschrift 
nr. 22. Den Haag 1972. 



— Persberichten sedert 1972, ons ter beschikking 
gesteld door de documentatie van NRC/Handelsblad 
en Algemeen Dagblad; 
— De jaarverslagen van de parketten sedert 1972 en 
de jaarverslagen van de procureurs-generaal; 
— De handelingen van de Tweede Kamer sedeit 
1971/72, waarbij we ons richtten op de vragen en 
antwoorden die betreldcing hadden op fraude. 
Alles wat op oneigenlijk gebruik betrekkirig had 
hebben we buiten beschouwing gelaten. 
— Ambtelijke stukken waarvan eerder in publicaties 
melding gemaakt was, zoals relevante onderdelen 
van.notulen, rapporten e.d. 
— Vakliteratuur 
In het onderstaande zullen we eerst de jaren 
1972 tot 1978 behandelen. Dit waren de jaren 
voordat de eerste `werkelijk' grote fraudes aan 
het licht kwamen, waarna de lacht' op 
fraudeurs op gang leek te komen. 

2.1. De gistingsjaren 
'De recherche in Enschede zoekt een omvangrijke 
zwendel uit ten nadele van de Sociale Dienst. Het 
brein achter de zwendel is de 35-jarige koppelbaas 
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	uit Enschede. Hij en 'zijn' medewerkers kregen 
sociale uitkeringen, maar hadden desondanks flinke 
bijverdiensten' . 	(Justitie) is na het verhoren van 
zes aannemers gestopt met het onderzoek, uit vrees 
vast te lopen in nog meer belastend materiaal' 
(Algemeen Dagblad, okt. 1973). 

Uit de vele persberichten over valsheid en be-
drog, zwendel en oplichting viel ons het boven-. 
staande op. Uiteraard omdat wij ernaar keken 
met de ogen van iemand uit 1983. Onderne-
mersfraude heeft thans grote belangstelling, 
ook van justitie. De opsporing en vervolging 
van fraudes leggen een zware druk op het 
justitiele apparaat. Een van de redenen zou de 
grote onervarenheid zijn die er op dit gebied 
bij justitie bestond. Tijdens recent gehouden 
vraaggesprekken met enige fraude-Ovi's 
(Van de Bunt en Van Duyne, 1983) merkten 
dezen op `onwetend' in de grote koppelbazen-
zaken gerold te zijn. Bovenstaand bericht uit 
1973 bracht ons evenwel op de gedachte, dat 
er waarschijnlijk lang voor de grote zalcen van 
na 1978 (De Haarlemmer Bouwfraude i  en de 

I  De Haarlemse Bouwfraude was een van de eerste 
zeer complexe zaken die grote aandacht trok. Het 
ging hierbij om een keten van BV's, die in handen 
waren van een paar koppelbazen en die bij elkaar 
een stroom van valse facturen indienden om zwart 
verrichte arbeid te kunnen 'wegboeken'. Met deze 



Papa Blanca-zaak 2 ) voldoende 'oefenmateriaal' 
bestaan heeft, maar dater riog weinig mee 
gedaan werd. Waarom niet? Was de tijd nog niet 
rijp? Was bet probleem nog niet ernstig genoeg 
of was het proces van bewustwording nog on-
voldoende gevorderd? 
Het begip tewustwording' is psychologisch 
moeilijk te omschrijven, zeker wanneer het 
gaat om een ingewikkeld proces van politieke 
en sociaal-economische aard. We zullen ons 
derhalve beperken tot berichten, waarin mel-
ding wordt gemaakt van fraudes en — waar dit 
mogelijk is — nagaan op welke wijze daarop 
politiek of anderszins gereageerd werd. 

2.1.1. De steunfirsude 
In 1972 ontstond een — politiek — grimmige 
strijd om de `uitwassen' van de verzorgings-
staat. De VVD trok, zoals vermeld, ten strijde 
tegen al dan niet vermeend misbruik van sociale 
voorzieningen, daarmee eeri zorgvuldig opge- 
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	bouwd en bijzonder taai taboe doorbrekend. 
Het ging irruners om de ‘zwakken in de samen- 

. leving', de `smalle schouders' die nu en 
masse verdacht gemaakt dreigden te worden. 
Door de PvdA en andere linkse partijen werd 

• ook herhaaldelijk gewezen op het gevaar van 
een lacht' op steunfraudeurs. 3  Ondanks deze 
bezorgdheid, die vaak tot kamervragen leidde, 
had de populaire voorstelling dat er massaal 
met de sociale voorzieningen gefraudeerd werd 
en dat er maar weinig tegen gedaan werd, stevig 
post gevat. Aansluitend op de NOS-televisie-
uitzending `Kort Ceding' op 21 jan. 1973, hield 
de NOS een telefonische enquete, waarbij 488 

valse facturen deed men voorkomen dat aangenomcn 
werk was doorgeschoven near andere BV's, die 
trouwens weer in handen waren van handlangers. 
Geschatte schade: 20 a 30 mln. gld. 
2  De Papa Blanca zaak komt min of meet toevallig 
aan het licht, wanneer de politic op het spoor komt 
van vervalste kodakverpakkingen, die in de VS geld-
waarde hebben. UiteindeLijk stuit men op ecn 
complex van commune en economische misdaad, die 
de Haarlemmer Bouwfraude in de schaduw stelt: 

• geschatte schade voor de fiscus/bedrijfsvereniging 
bedraagt ongeveer 150 mm. gld. 
3  Gelet op het geringe aantal 'sociale rechercheurs' 
kan (destijds zeker) toch moeilijk van een lache 
gesproken worden. De bestrijding van de steun-
fraude lijkt eerder schoorvoetend van de grond te 
zijn gekomen. 



11 

mensen naar hun mening over het misbruik van 
sociale voorzieningen werd gevraagd. 63% 
der ondervraagden bleek de stelling, dat er op 
grote schaal van de sociale voorzieningen 
misbruik gemaalct werd. te onderschrijven. 1  
(Kort Ceding, 1973). 
Ondanks de bestaande politieke tegendruk 
kon de onrust rondom het probleem van de 
steunfraude de ambtelijke beleidsvorming niet 
onverlet laten. In een brief (1973) van de 
Sociale Verzekeringsraad en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten aan de minister van 
justitie.werd erop aangedrongen meer aandacht 
aan de steunfraude te besteden. 'Nadat van 
verschillende zijden was aangedrongen op 
krachtiger optreden' bespralcen de procu-
reurs-generaal (voortaan PPGG) deze kwestie. 
Voorts werd in 1974 een interdepartemen- 
tale werkgroep tot bestrijding van sociale 
zekerheidsfraude ingesteld (werkgroep 
Lamers) die in 1978 een eindrapport uitbracht. 

De overheidsreactie op het gesignaleerde 
steunfraudeprobleem kan op z'n best als 
aarzelend omschreven worden: het instellen 
van werkgroepen kon begrijpelijkerwijs in de . 
nabije toekomst weinig tastbare resultaten op-
leveren. Dit leidde bij sommige uitvoerings-
organen — met name bij de GSD's — tot 
ernstige problemen, die de pers en vervolgens 
de Tweede Kamer bereikten. 2  In zijn ant-
woorden op kamervragen probeerde de 
minister van Sociale Zaken echter zoveel als 
mogelijk een geruststellend beeld te schetsen: 
onderzoek wees gewoonlijk uit dat het bericht 
'op zijn minst sterk overdreven kan worden 

genoemd'. (sept. 1975). 3  Twee jaar later wees 
de minister op de 'initiatieven die worden ont-
wikkeld om te komen tot een meer effectieve 

Verdeeld na politieke voorkeur waren de instem-
mingspercentages: 'links': 55%; `CDA": 67%; 
VVD/DS'70: 76% en `geen voorkeur': 60%. 
3  Vragen over de Haagse Sociale Dienst, maart 1976. 

Eerder had doze minister opgemerkt: Vaar moge-
lijk wordt door of riamens mij overcenkomstig het 
resultaat van onderzoek naar fraude steeds bestreden, 
dat misbruik van sociale voorzieningen op grote 
schaal zou voorkomen', hetgeen mogeliikerwijs • 
al een politieke keuze inhield. De geregistreerdc 
misdaad is immers gewoonlijk slcchts ecn klcin deel 
van wat er feitelijk geconstateerd wordt. (Hebing, 1975). 



bestrikling van fraude' (van sociale verzeke-
ringen). Deze initiatieven waren overigens de 
instelling van de eerder genoemde werkgroep 
Earners (1974) en het in 1975 ingestelde 
overlegpunt Noord Brabant', hetgeen juist 
een initiatief van een drietal OvJ's in het 
ressort Den Bosch is geweest. 

Ondanks de genoemde Initiatieven' krijgt men 
uit de literatuur uit de periode van 1972 tot 
1977 de indruk dat de aanpak van het steun-
fraudeprobleem nog sterk gehinderd werd 
door een ook thans nog niet volledig verdwe-
nen dogma- en taboestrijd (Lemmen 1980; 
De Boer, 1980). Hierbij valt op hoe weinig 
de discussies onderbouwd werden door harde 
gegevens en hoezeer wetgever en beleid het 
moesten hebben van incidenten en kranten, 
berichten. Opvallend was ook de lokale ver-
snippering van de aanpak van de steunfraude, 
een stand van zaken die nor steeds actueel is. 

12 Volgens een jaarverslag van de DIVOSA I  be-
schikten in 1978 slechts 101 gemeenten over 
een eigen sociale recherche of onderzoeks- 

' 	ambtenaren. (Jaarverslag DIVOSA, 1978). 
Een gelijksoortige verdeeldheid treffen we aan 
bij andere uitvoeringsorganen. Een probleem 
bij de bedrijfsverenigingen was (en is) voorts, 
dat de besturen zijn samengesteld uit werk-
nemers- en werkgeversvertegenwoordigers. 
Hierdoor kan er in sonunige gevallen wellicht 
een situatie zijn ontstaan waarin beide partijen 
in veel gevallen voor de fraudes in hun respec- 
tievelijke achterban, werlatemers en werkgevers- 
fraude, een oogje dichtdeden en voor de 
bestrijding ervan geen belangstelling toonden. 
Steunfraude en ondernemersfraude zijn onder-
ling, ook bestuurlijk, nu eenmaal sterk met 
elkaar verweven. 

2.1.Z De ondememersfraude 
Hoewel er de nodige legendevorming rondom 
`de koppelbaas' is ontstaan, beschouwen we 
hem in beginsel als een gewone ondememer, 
die evenals iedere andere ondernemer voor de 
keuze staat om al dan niet eerlijk zaken te 

• 	Vereniging van directeuren van overheidsorganen 
voor sociale arbeid. 



doe& . Het oprollen van malafide koppelbazen- 
• organisaties heeft door de opzienbarendheid 

ervan de laatste jaren echter altijd weer nieuws-
waarde gehad. De wijzen waarop koppelbazen 

• als ondernemers vaak middels BV's, faillisse- 
• menten, valse facturen en constructies . opereren 

is evenwel geenszins nieuw. 
Na de invoering van het vergunningenstelsel 
van de Wet Terbeschikkingstelling Arbeids-
krachten (afgekort: WTA) . in 1970 ter beteu-
geling van de koppelbazen, die in de 60er jaren 
herhaaldelijk voor arbeidsonrust in de haven 
en de bouw gezorgd hadden (Niestadt, 1972), 
stak het oude probleem spoedig weer de kop - 
op (Knottenbelt, 1975). De wet bleek zeer 
onvoldoende te kunnen worden toegepast en 
creeerde daarmee meer problemen dan zij 
oploste. Al in 1971 werd de minister van 
Sociale Zaken door de KVP gewezen op be- 

	

. 	richten als zou de Loon Technische Dienst 
(afgekort: LTD) de toepassing van de WTA 

	

13 	niet aankunnen. In zijn antwoord wees de 
minister op het `snelle en krachtige beleid van 
regering en bedriffsleven! en zegde hij toe dat 
hij 'uiteraard nauwlettend (zal) 	volgen 
of de hezetting (van de LTD) voldoende is 
(nov. 1971). Een jaar later werd door de KVP 
opnieuw gewezen op het koppelbazenprobleem, 
dit maal in verband met naar Duitsland 	• 
opererende Limburgse koppelbazen (dec. 1972). 
De minister wees in zijn antwoord op de in de 
Bondsrepubliek in dat jaar genomen maatrege-
len, waardoor 'de in de vraag gewraakte om-
standigheid zich niet meer zal kunnen voordoen' 
(dec. 1972) 2 . Dit antwoord was echter in 
dezelfde maand al achterhaald: in deze maand 
beeindigde de Sociale Verzekeringsraad een 
rapport over in Duitsland opererende koppel-
bazen. Hiervan maalcte de minister mei 1974 
gewag toen hij opnieuw vragen moest beant- 

In het dagelijkse taalgebruik, waarbij wij ons aan-
sluiten, wordt het begrip koppelbaas gebruikt als 
aanduiding van de malafide onderaannemer. Dit is 
nict hclemaal juist: een koppelbaas kan cvengoed 
bonafide orereren. 
2  De Duitse variant van de WTA is onlangs door 
Franzheim en Stallenberg (1982) gedvalueerd: ook in 
Duitsland bleek de wet niet te werken. Voor een kort 
overzicht van dit internationale probleem, zie Adam 
(1980). 



woorden over grensoverschrijdende koppel-
bazen. Het ging daarbij om 'een omvangrijk 
misbruik . . door een wijdvertakte organi-
satie van koppelbazen 	. naar de Bonds- 
republiek '. Het onderzoek wees u it Vat de zaak 
buitengewoon ingewikkeld is 

. Olt deze berichten zien we al enige kenmerken 
van het malafide ondememer(aan)schap naar 
voren treden: de omvang, georganiseerdheid en 
ingewildceldheid. Op andere, later belangrijk 
gebleken kenmerkeh werd door de VVD 
maart 1973 gewezen: faillissement, vlucht in 
de BV's, onvolledige of afwezige boekhouding. 
Ook werd bij deze gelegenheid gewezen op de 
te milde strafmaat ex art. 18, lid 1 van de 
Coordinatiewet Sociale Verzekering. Dit laatste 
werd door de minister ontkend.' Voor het 
overige kon hij de in de vragen aangeduide 
misstanden slechts beamen. Belangwekkend is 
dat de minister in zijn antwoord wees op de zgn. 

14 	gefingeerde aanneming. Hierrnee werd gewezen 
op het in zwang komende verschijnsel van het 
d.m.v. valse facturen `wegboeken' van uitge-
leende arbeid onder de omschrijving: 'In minde- 
ring aangenomen werk', hetgeen de nieuwe ver- . 
ichijningsvorm van de koppelbaas geworden 
was: hij werd schijnbaar onderaannemer. 
Maar: 'In deze gevallen zal streng word en op-
getreden'. Het is opvallend dat deze valsheid 
in geschrifte nog niet als zodanig onderkend 
en genoemd werd: men dacht blijkbaar nog in 
termen van overtredingen van de CoOrdinatie-
wet en niet in termen van misdrilven. 
[let laatste hier te noemen ingredient van 
de ondernemersfraude kwam pas in mei 1977 
onder de publicke aandacht: de georganiseerde 
misdaad is zich in toenemende mate van BV's 
gaan bedienen. De grens tussen de `gewone' 
ondernemersfraude en de sgewone' misdaad 
is gaan vervagen. De pers maakte ook melding 
van een onderzoek van de politie en van de 
Vervoersbond FNV naar een groot aantal 'op-
lichtingen en ontduikingen van sociale lasten 

De in de CoOrdinatiewet Sociale Verzekering 
(voortaan kortweg Icoordinatiewef) ncergelegde 
strafmaxima zijn: 1 100,— of I maand hcchtenis. 
De maximale stratbedreiging voor de overtreding van 
de WTA is zes maanden hechtenis en 1 10 000.— 
boete (Wet 1..conomische Delicten, art. 6 lid 41. 



bij vervoersbedrijven', waarbij dezelfde wijze 
van opereren gevolgd werd: oprichting BV, 
faillissement, nieuwe BV, at dan niet met stro-
man. De politie sprak van een `nauwelijks te 
bestrijden georganiseerde misdaad' met gebruik-
making van BV's. De chef van de Utrechtse 

• • politie merkte bij deze gelegenheid op: 'De 
heel slimme jongens stichten een hele keten van 
BV's, waarvan de een wel en de andere niet 
net/es werkt' 	komt er gewoon niet 
uit'. (Algemeen Dagblad, mei 1977) 

• De laatste opmerking is niet alleen bij het 
dagelijkse recherchewerk,maar ook bij de be-
leidsvoering een eigen (even gaan leiden, getuige 
de woorden van de toenmalige minister van 
justitie: 'De problemen worden onderkend en 
in samenwerking met het ministerie van finan-
cien stellen we een onderzoek in, maar voor-
lopi,g zijn we er nog niet uit'. (Algemeen Dag-
blad, mei 1977). 
Uit de reacties van de bewindslieden bleek in 

15 	elk geval dat zij omstreeks 1977 het probleem 
van de ondernemersfraude onderkend hadden. 
Dit wit zeggen, dat zij kennis hadden gekregen 
van de ingredienten van een groot probleem, 
waarvan de pers gewag maakte en dat in een 
aantal gevallen leidde tot lastige kameryragen. 
Uit de beschikbare bronnen blijkt echter niet 
dat de ernst van het probleem van de zijde van 
het (politieke) beleid hoog werd ingeschat. 
Uitgezonderd misschien het ministerie van 
financien, waarover tater 

In het voorgaande spralcen wij vooral over het 
malafide onderaannemerschap. Hoe staat het 
met andere `ondernemers' in deze tijd? In dit 
tijdvak vallen hoofdzakelijk de `zich verschrij-
vende' medici op: rOntgenologen en (huis)artsen 
die de ziekenfondsen voor tonnen (per strafzaak) 
zouden hebben opgelicht. Usselmuiden (1973) 
maakt melding van beleggerszwendel terwijl 
de door Van Meurs (1977) beschreven gang van 
zaken rondom de EMS van Zwolsman ten min-
ste grote twijfels over de integriteit van de daar-
bij betrokkenen oproept. 
Van deze ondernemers onderscheiden zich de 
groep van oplichters, zwendelaars, bedriegers 
en flessentrekkers, de `klassieke' fraudeurs. In 
tegenstelling tot de werkelijke — maar fraude-
rende — ondernemers, zoals koppelbazen, 



levert dit soon fraudeurs dienst noch goed: in-
palcken en wegwezen is de leus, vooral bij 
flessentreldcerij, een spoor van benadeelden 

• • . achterlatend. Vooral de grootschalige fiessen-
treldcerij trok in dit tijdvalc alleen al door haar 
'kleurrijkheid' sterk de aandacht van de media. 
Kijken we nu naar de bekendst geworden mala-
fide ondememer, td. de malafide onderaanne-
mer (koppelbaas), dan zien we hem in tegen-
stelling tot de flessentrekker, als een gewone — 
frauderende — schakel in het produktieproces, 
die voor alle betrokkenen op korte termijn • 
voordeel oplevert en aldus jarenlang zijn gang 
kan gaan. Behalve de gemeenschap en het 
bonafide bedrijfsleven, dat zich door concur-
rentievervalsing weggedrongen ziet (Donders, 
1980), pikt iedereen wel een graantje van de 

. koppelbaas mee. De zwartwerkers krijgen een 
beter onbelast loon en indien zij ook nog een 
uitkering genieten gaanij met een dubbel in-
komen naar huis. De opdrathtgever of hoofd- 

16 	&mummer ziet zijn opdrachten snel en goedkoop 
uitgevoerd en ;can bovendien zijn vast perso-
neelsbestand beperken. Bovendien levert de 
koppelbaas gewoonlijk ook goed Werk: tegen 
een hop betaling Voor goede valdui staat dat 
hij arbeiders die niet bevallen zonder meer kan 
ontslaan: hij is immers niet aan een moeizame 
ontslagregeling gebonden (Sleurink, 1982). Aan 
de andere kant kan de koppelbazerij grote 
arbeidsonrust doen ontstaan, zoals in het na-
jaar van 1970; en door het wegzuipn van be-
kwame arbeidskrachten voor tekorten op de 
arbeidsmarkt zargen, zelfs in een tijd van 
werkloosheid. Door de korte termijnvoordelen 
fungeerde het malafide onderaannemerschap 
als een industrieel `smeermiddel', zoals alcohol 
een sociaal smeermiddel kan zijn. Aan dit 
smeermiddel raalcte men verslaafd. Zoals iedere 
verslaafde dit pleegt te doen, werd het pro-
bleem eerst ontkend, vervolgens geminimali-
seerd, daarna werd er `ernstig naar gekeken' 
en 'cloorgepraats met welker schijnmanoeuvres 
de aanvang van de ontwenningskuur alleen 
maar werd uitgesteld. Zo ver zijn we echter 
nog niet (§ 2.2.2). We volstaan slechts met de 
constatering dat 'men' (het politieke) beleid, 
alsmede de top van het bedrijfsleven wist, dan 
wel behoorde te weten dat er sprake was van 
een emstige maatschappelijke verslaving. Al- 



vorens het beeld van de verslaving verder uit 
te diepen zullen we ons eerst bezighouden met 
een derde symptoom: de belastingfraude. 

2.1.3. De belastingfraude 
Het verlengstuk van de steun- en .ondernemers-
fraude is de belastingfraude: men fraudeert .  
niet om het aldus verkregen inkomen aan de 
belasting op te geven. Dat niet alleen. Ook 
legaal verkregen inkomsten, bijv. bankrente, 
neveninkomsten e.d. worden, mede door de 
hoge marginale tarieven, in elk geval ongaarne, 
maar waarschijnlijk vaak onvolledig of in het 
geheel met opgegeven zeker als er weinig kans 
voor ontdeldcing bestaat. Tien jaar geleden 
evenmin als tegenwoordig. 

• In tegenstelling tot andere departementen, die 
als het ware over het fraudeprobleem moesten 
vallen, opende het ministerie van financien 
als eerste een offensief tegen de toegenomen 
fraude. Bracht de staatssecretaris in 1970 nog 

17 	een geruststellende nota over belastingfraude 
uit (Huiskamp, 1972), maart 1972 kondigde 

- de nieuwe staatssecretaris een verscherpte 
controle aan. Het volgende jaar (tweede helft 
1973) werd aangekondigd dat een onderzoek 
zou worden ingesteld naar de wijze waarop 
mensen dure pleziervaartuigen bekostigd 
hadden. Hoewel de opbrengsten van deze actie 
bescheiden te noemen waren, was zij in een 
ander opzicht van groot belang: ten eerste 
werd door een dienst op eigen initiatief erkend 
dat er een omvangrijk fraudeprobleem bestond; 
en ten tweede werd deze erkenning ingeluid 
met een actie. Nadat dit eenmaal gebeurd was, 
is de discussie over belastingfraude niet meer 
verstomd. Hieraan hebben acties van de be-
lastingclienst, uitspraken van Van Bijsterveld 
tegenover het Algemeen Dagblad (1974), en 
publikaties (De Kam, 1976; Heertje en Cohen; 
1980) verder bijgedragen. Overigens wil dit nog 
niet zeggen dat ook binnen Financidn iedereen 
meteen doordrongen was van het fraudepro-
bleem: nog in april 1974 verklaarde een woord-
voerder namens Financidn Vat belastingfraude 
uitzondering is, de niet fraudeur daarentegen 
regel'. 
Deze zonnige kijk bleek echter niet houdbaar 
te zijn. Bij de invoering van de benzinedistribu-
tie najaar '73 bleek de motorrijtuigenbelasting 



op grote schaal ontdoken te ijn , hoewel be-
windslieden dit steeds ontkend hadden (HeIle-
ma, 1974). Deze fraude bleek anno 1973/74 
ten minste 30 mm. gulden te bedragenl,. Hoe-
wel de staatssecretaris hierover nog geruststel- 

• lende woorden uitsprak, gaf de minister reeds 
een eerste verslag van de genoemde zwarte-
jachtenactie: in 43% der onderzochte gevallen 
was men niet in staat duidelijk te maken hoe 
men het dure vaartuig van meet dan f 20.000,— 
had kunnen financieren. 'Men moet wet een 
bijzondere optimist zijn om te veronderstellen, 
dat de belastingontduiking zich tot de beide 
hierboven genoemde gevallen beperkt', merkte 
Hellema (mart 1974) in dit verband eerder 
bezorgd dan ironisch op. 
Een probleem voor het krijgen van een juist 
beeld van de belastingfraude was het ontbreken 
van cijfers. Op het ontbreken van kwantitatieve 
gegevens was al in 1972 door Huiskamp gewe-
zen. Twee jaar later (mei 1974) werd door de 

18 	PvdA op cijferrnateriaal aangedrongen. De door 
Financien verschafte gegevens konden op de 
gestelde vragen evenwel geen volledig antwoord 
geven (Van Overbeeke, 1976). Ook de VVD 
drong in dat jaar op een onderzoek aan, het-
geen de minister een jut later (maart 1975) 
toezegde. Tevens kondigde hij aan dat er 400 
extra controleurs zouden worden aangesteld. 
Het controle-apparaat bleek nl. ernstig te zijn 
ingekrompen: boekenonderzoek kon slechts 

• eens in de 12 A 13 jaar worden ingesteld, 
waardoor jaarlijks 1 A 1,5 mid. gulden aan 
zwart geld onontdekt bleef (Grotenhuis, 

' 1980). De nieuw aangestelde controleurs 
werden echter vaak ten behoeve van de aan-
slagregeling aangewend, waardoorcle controle-
dichtheid onvoldoende b1eef. 
Hoe belangrijk de uitbreiding van het controle. 

• apparaat was, kan men alleiden uit de door een 
aantal maatregelen en omstandigheden toege-
nomen mogelilldaden om te frauderen. Aller- 

. 

	

	eerst is er de uit de 60er jaren stammende 
BTW: voor iedere (valse) factuur in de boek- 

' Controles door de politic bij rijders door rood 
licht brachten een groter geschat bedrag aan ont-
doken motorrijtuigenbelasting ant het licht, nl. 
75 min. gid. De minister bleef cvenwel bij run eigcn 
schatting van 30 mm. gl& en kon clan ook verzuchten: 
'Het fraudebeeld lijkt minder ongunstig'. • 



houding 'can men bij de ontvanger der belas- 
tingen 1870 aan BTW terugkrijgen. In de 
beginjaren '70 werden er voor het eerst be-. 
drijfjes opgerold, die zich onledig hielden met 
het drukken en ondertekenen van valse factu-
ren,voor iedere ondernemer die een gat in de 
boekhouding wilde dichten. 
De tweede fraudemogelijkheid werd met de 
BV-wetgeving van 1971 in het leven geroepen, • 
hetgeen uiteraard pas later bleek. Doordat de 
bestuurder van een BV in beginsel niet persoon-
lijk aansprakelijk is, Levert het laten failleren 
ervan, bijv. ten gevolge van ontdoken lasten aan 
bedrijfsverenigingen en fiscus, of ten gevolge 
van het doen van inkopen zonder betaling, 

• weinig risico voor de betrokkene op. Het 
werken met een keten van BV's, het naar voren 
schuiven van katvangers, het werken met valse 
facturen die de BV's bij elkaar indienden, 
waardoor de verantwoordelijkheid steeds verder 
naar een nieuwe BV werd verschoven, dit alles 

19 

	

	maakt de malafide ondernemer vrijwel on- 
aantastbaar . 
Een derde fraude-bevorderende factor was de 
al eerder vermelde geringe controle. Bovendien 
werd deze, indien zij werd uitgevoerd zo ver van 
te voren aangekondigd, dat de administratie 
tijdig `geschoond' kon worden (deze stand van 
zaken is overigens nog steeds dezelfde). 
Een vierde factor is gelegen in het Nederlandse 
arbeids'recht, dat het aantrelckelijk maakt met 
koppelbazen te werken en in de omstandigheid 
dat steeds meer arbeiders zelf een hoog `zwart 
loon' eisten. Wie zelfs maar een deel van het 
werknemersbestand zwart moet uitbetalen, 
moet deze onkosten in zijn boekhouding 

• anders, d.wl. vals boeken. 
Dat zo'n — misschien geringe — fraude `voor de 
zaak' bij gebrek aan controle snel tot een com-
plexe organisatie kan uitgroeien, wist men toen 
even goed als nu. Afgezien van de door opspo-
ring aan het licht gebrachte gevallen van ernsti-
ge fraudes werd ook door deskundigen zoals 

1 Voor ecn overzichtelijke omschrijvingen van gehan-
teerde malalide constructies, zie Maks (1980) 
en Kahlman (1980). Bij alle negatieve aandacht voor 
de BV als rechtspersoon dient men overigens de 
belangrijke positieve aspecten die de beperkte aan-
sprakelijkheid met zich meebrengt niet uit het oog 
tc verliczen. 



Hofstra (1972, en NRC, maart 1974) en Van . 
Overbeeke (1974) ervoor gewaarschuwd, dat 
verloedering van de belastingmoraal niet alleen 
tot een ernstige verzwakking van het norrnbesef 
leidt, maar een bijna onomkeerbare ontwiklce-
ling kan betekenen. Hoever deze verloedering 
voortgeschreden was, wilde het beleid echter 
eerst onderzocht hebben alvorens met concrete 
maatregelen te komen. Zoals nu bekend zou 
dit tot 1980 duren. 
Moet uit de geringe ondemomen acties ook 
worden afgeleid, dat het besef van de ernst van 
de fraude in Nederland onvoldoende tot het 
beleid was doorgedrongen? Een stellig ant-
woord op deze vraag is niet mogelijk. Enerzijds 
zien we ondanks het slechter wordende econo-
mische klitnaat, een verbazingwekkend grote 
afwachtendheid, een berusting die de schrijver 
doet denken aan het regeringsklimaat van 
Lodewijk XV en XVI van het 18e eeuwse 
Frankrijk l  . Anderzijds zien'we de onrust bij 

20 	de diensten — vooral de uitvoerende diensten 
zoals de FIOD en de inspecties — toenemen. 
De aangiftebereidheid van de directeuren van 
's Rijksbelastingen en de HOD bij het OM 
nam toe, terwij1 de fiscale recherche geleidelijk 
weer werd uitgebreid. 

Rondom 1977 lijkt het te gisten van onrust: 
niet alleen bij de belastingdienst, maar ook bij 
de Sociale Diensten, sommige bedrijfsvereni-
gingen (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) en het 
OM. Buitendienstfunctionarissen beginnen 
hun ongenoegen te uiten, de door het OM ver-
volgde koppelbazen werden na '75 steeds 
groter (en brutaler), tenvijI weinigen konden 
blijven ontkennen dat er met de sociale 
zekerheid_aanzienlijk lgerommeld' werd. Twee 
onafhankelijke feiten hebben na 1978 voor een 
doorbraak gezorgd: de nog slechter wordende 
economische situatie en twee grote fraude- 

Structured en besliskundig — niet inhoudelijk, 
staatkundig of politick — zijn er interessante paral-
lellen; steeds groter wordende staatuitgaven en te-
korten, leningen om deze weer to dekken, grate 
zorgeloosheid gecombineerd met goedc voornemens 
en adviezenvan.ervaren financiers en ministers zoals 
Calonne, Turgot en Necker, waarnaar niet geluisterd 
werd. Uiteraard gaat iedere verdere vergelijking 
bistorisch mank. 



zaken, die alle eerdere zalcen leken ie over-
schacthwen. 

2.2. Het probleem barst open ( 1978-1982) 
'Ik heb altijd gedacht dat Rockefeller een hele 
grote was, maar toen ik dit zag, begreep ik dat die 
een,kleintje was vergeleken met deze jongen', zegt 
een verbeten zwartgeldjager van de FIOD over de 
hoofdrolspelers in de Haarlemse bouwfraude' 
(Telegraaf, juni 1979)'. 

De eerder vermelde Haarlemse Bouwfraude 
en de in 1979/80 aangevangen Papa Blancazaak 
hebben door hun enorme publiciteit het 
fraudeprobleem een zo brede bekendheid ge-
geven, dat men er — ook politiek niet meet 
omheen kon. Het kon moeilijk meet ontkend 
worden, dat het `normale' bedrijfsleven in 
toenemende mate aan het malafide onder-
nemerschap verslaafd raalcte l  . 
Afgezien van het aan het licht komen van 
steeds ernstiger fraudezaken, legde de ver- 

21 slechterende economie en het groeiend finan-
cieringstekort een steeds grotere druk op de 
behoeders van de verzorgingsstaat. Kamer en 
bewindslieden die de verzorgingsstaat hadden 
opgebouwd en gekoesterd, stonden nu voor 
de taak om `af te ilanken'. Bezorgdheid over 
de rechtshandhaving kon niet alleen aanleiding 
geven serieus over het fraudeprobleem na te 
denken: een financieringstekort en een gigan-
tische bezuinigingsoperatie moesten de aan- 

• zet geven. Zoals we zullen zien was deze druk 
nog niet zodanig, dat er van een ommezwaai 
gesproken kon worden. Slechts schoorvoetend 
en bij stukjes en beetjes werd in de loop der 
jaren het fraudeprobleem aangepakt. 
Bij de beschrijving van het tijdvak 1978-1982 
zullen we niet, zoals in het voorgaande, de 
drie soorten fraudes afzonderlijk behandelen. 
De redenen daarvoor zijn de volgende. Nadat 
het taboe rondom fraudes door de `zwaldceren' 

'Van belang is in dit opzicht de opmerking van 
dc OvJ te Maastricht (1978) die opmerkte: 'Helaas 
moet worden vastgesteld, dat enkele grote aanbe-
steders, die zelf prat gaan op een `goede naam' 
(onder hen zelfs een bestuurlid van een werk-
geversorganisatie), een kennelijk op winstbejag 
berustende voorkeur hebben voor malafide (en 
daardoor goedkope) onderaannemers en koppel-
bazen'. 



in de loop van de 70er jaren enigszins was 
doorbroken en de steunfraude geleidelijk werd 
aangepakt; kwamen ook de `grote jongens' 
-die mede van den fraude profiteerden onder 
schot. Beseft werd dat steun- en ondememers-
fraude de twee kanten van dezelfde — zwarte 
— munt zijn: de sta-caravan van de ldeine man 
wordt betaald met zwart loon uit de zwarte 
kas van de frauderende directeur the daaruit 
ook nog de (fiscaal) gescheiden (d.w.z. met 
ex-man samenwonende) bijstandstreldcende 
werkster betaalt. En dit is geen zwartgallige 

• overdrijving: men kon niet meer ontkennen, 
dat de fraude een zwarte economie had opge-
leverd waar vrijwel iedereen ongeacht zijn 
maatschappelijke Masse deel aan heeft (Heer-
tje en Cohen, 1980; Long, 1982). Deze groei 
van de zwarte economic heeft er wel voor ge-
zorgd, dat de welvaart minder snel afnam, 
dan de groei van de officiele werkloosheid 
deed vermoeden. Bepaalde'Welvaartssectoren, 

22 	zoah de horeca, luxe goederen, vermaak en 
buitenlandse reizen drijven op de 'Icurk' van 
het zwarte geld, zoals de voorzitter van de 
Horecabond FNV in 1982 opmerlcte. Dit in-
zicht werd ook in de regeringsnota Bestek '81 
in 1978 openlijk erkend. Deze brede vervloch-
tenheid van alle lagen van de samenleving met 
de zwarte economic maalct het begrijpelijk 
dat de fraude-aanpak enigszins halfhartig op 
gang gekomen is: wie door bezuirtiging `wit' 
moet inleveren, zal dit `zware weer proberen 
aan te zuiveren. (Dekker en Kamerling, 1982). 
Er is dan ook vaak nog sprake van onwillig-
held of ten minste van afwachtendheid, on-
danks enige beweging in sommige sectoren. 
Dit maakt de jaren na 1978 op het eerste ge- 
zicht zo weinig overzichtelijk: enerzijds her en 
der wat actie, anderzijds grote afwachtenciheid. 
Men wacht: eerst op het rapport Van Bijster-
veld over belastingfraude, dan op het zgn. 
ISMO-rapport, vervolgens op daden. 

' Men vergete vooral het mentaliteitseffect van de 
'kleine' zwarte economic niet: wat te docn met de 
werkster en de zaterdagmiddagtuinman, plus de 
pianoleraar voor de kinderen. die alien 'wit' onbetaal-
bear worden? Wie zonder fraude is 	  



2.2.1. Strevers en tegenstrevers 
In de nota '13estek '81, waarin de regering haar 
plannen tot bezuiniging en beleidsombuiging 
in de sociale sector aankondigde, werd ook op 
het probleem van de fraude gewezen en op de 
noodzaak dit aan te pakken. De nota' wees op 
de omstandigheid dat frauderen in brede lagen 
van de samenleving een 'sport' geworden was en 
zij stelde dan ook vast dat hiertegen maat:fe-
gelen genomen moesten worden, die dwaar mo-
gelijk mede gericht (dienen) te zijn op een 

. mentaliteitsombuiging'. De paragraaf over 'on-
eigenlijk gebruik en misbruik' besloot met de 
vaststelling: 'Aangezien nieuw aangetrokken 
personeel niet direct inzetbciar is, zal her accent 
aanvankelijk vrij sterk liggen op de kosten van 
de te treffen maatregelen'. Oftewel: fraudebe-
strijding moest geen of zo weinig mogelijk geld 
kosten. Met dezelfde waarschuwing werd de in 
te stellen Interdepartementale Stuurgroep Mis- . 
bruik en Oneigenlijk gebruik ingeluid: 'Ook 

23 de noodzaak grenzen te stellen aan de groei 
van her ambtehlke apparaat is een facet dat 
de stuurgroep niet buiten beschouwing zal 
mogen laten'. 
Deze waarschuwing was o.i. niet ten onrechte: 
in de 'vette' jaren werd bij iedere taakuitbrei-
ding bijna als vanzelfsprekend het ambtelijke 
apparaat uitgebreid, zonder eerst te kijken naar 
de (on)doeitreffendheid van het bestaande 
apparaat. Een aantal voorgestelde maatregelen, 
o.a. betreffende informatie-uitwisseling tussen 
diensten, richt zich ook op de verhoging van de 
doeltreffendheid van het apparaat. Kijkt men 
vervolgens naar de voorgestelde verscherping 
en uitbreiding van de controle door de ver- 

. schillende diensten, dan vraagt men zich af hoe 
deze zonder investering in mankracht zouden 
moeten worden uitgevoerd en hoe bij deze 
verscherpte controle ontdekte fraudes vervol-
gens met het bestaande — of enigszins uitge-
breide — sanctieapparaat zouden kunnen wor- .  
den afgehandeld. Zoals de juist in dat jaar ont-
dekte grote fraudezaken lieten zien, is controle, 
opsporing en vervolging van fraude juist zeer 
arbeidsintensief. 
Van belang is in elk geval, dat erkend werd dat 
er jets diende te gebeuren, om het even of het 
nu om de kleine of om de grote fraude ging. 
Dit wil niet zeggen, dat de departementen en 



uitvoeringsorganen een gezamenlijk breed 
front maalcten. In feite was er bij de afzonder-
lijke departementen, rijksdiensten en belangen- 
groeperingen niet altijd een overmaat van geest-
drift te bespeuren om het probleem bij de ho-
tens te vatten. Zoals op gronci van de gebrekkige 
coOrdinatie tussen de (rijks)diensten te verwach-
ten was (en door de bevindingen van de 'corn-
missie-Vonhoff in algemener verband bevestigd 
werd) waren zowel de initiatieven alsmede het • 
verzet daartegen van plaatselijke of soms zelfs 
van persoonlijke aard. 
Laat ons na deze inleidende opmerkingen zien 
wat er gebeurde. De meest opvallende aciies 
in de jaren vanaf 1978 waren die van de belas-
tingdienst: de actie Schuimkraag en Goudtand 
waren na eerdere `vingeroefeningen' (zwarte 
jachten en actie Baksteen) een duidelijk succes. 
Ervaring had geleerd, dat de beste resultaten 
verkregen konden worden, indien men een 
gehele sector van een bedrijfstak doorlichtte, 
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	hetgeen thans door de pharmaceutische branche 
pijnlijk ervaren wordt (actie Gaper). 
Op wetgevend gebied werd verder gewerkt aan 
drie wetsontwerpen, die belasting- en premie-
fraude zouden moeten tegengaan. Het eerste 
ontwerp (de zgn. Wet Keten-aansprakelijlcheid), 
waaraan men overigens al in 1974 begonnen 
was, werd in 1978 an de Kamer aangeboden. 
In juni 1982 zou deze wet uiteindelijk in wer- • 
king treden. Het tweede wetsontwerp (betref-
fende verruiming van de aansprakelijIcheid van 
bestuurders van rechtspersonen) werd in het zit-
tingsjaar 1980/81 voor behandeling aangebo-
den, terwijI het derde ontwerp (verruiming van 
bevoegdheden faillissementscurator) in henelfde 
zittingsjaar zijn eerste kamerbehandeling kreeg. 

Van de justitiele reactie vermelden we de 
volgende twee initiatieven. In de eerste pints 
werd in 1978 het minimumkapitaal benodigd 
voor het oprichten van nieuwe BV's verhoogd 
naar f 35.000,—, tenvijI een jaar later het ante-
cedentenonderzoek voor oprichters van BV's 
werd verscherpt. Deze maatregelen waren 
bedoeld als 'drempelverhoging' voor nieuw-
komers, waarbij moet worden aangetekend 
dat zij voor fraudeurs nog voldoende mogelijk-
heden open lieten. In het reeds ontstane en 
gestaag uitbreidende fraudeurscircuit levert de 



som van f 35.000,— geen drempelverhoging 
voor het oprichten van BV's op. Het is trouwens 
goedlcoper om een lege 'plank-BV' te kopen, 
terwij1 het antecedentenonderzoek omzeild 
kan worden door een `onbeschreven' stroman . 
naar voren te schuiven. De strafrechtehlke 
reactie zal in § 3 besproken worden. 
Ook de belastingdienst zat niet stil, zoals 	. 
Grotenhuis (1980) vermeldt. De samenwerlcing 
tussen de controle-afdelingen werd verbeterd, 
de werlcwijze doeltreffender gemaakt en het 
aantal belastingambtenaren uitgebreid. Het 
aantal controleurs steeg van 880 in 1978 naar 
1108 in 1980. In dezelfde jaren steeg het aantal 
aanslagregelaars van 2412 naar 2649. Grotenhuis 
tekent hierbij echter aan, dat 'men regelmatig 
controle-ambtenaren bij de aanslagregeling 
moest inschakelen'. 

Gelet op de in Bestek '81 uitgesproken bezorgd-
heid kunnen deze maatregelen achteraf moei- 

25 	lijk als passend worden aangemerkt: de beleids- 
voornemens zijn niet gevolgd door een daarbij 
behorend operationeel interdepartementaal 
plan. Ten dele is dit verklaarbaar uit de om-
standigheid dat men nog geen cijfermatig 
inzicht in de omvang van de fraude had en men 
zoals gezegd nog wachtte op de rapporten van 
Van Bijsterveld en de ISMO. Hier staat evenwel 
tegenover, dat er reeds erg veel bekend was uit 
interne rapporten van diensten en uit de resul. 
taten van politidle acties. Een belangrijker 
verklaring lijkt ons de door de commissie-
Vonhoff beschreven zwakke organisatorische 
structuur van de rijksdiensten in het algemeen, 
waardoor het zeer moeilijk is om tot gezamen- 

_ lijke actie te komen, zelfs als men het over de 
noodzaak ervan eens is. Ten aanzien van de 
bestrijding van fraude komt daar als extra 
verwildceling bij, dat de verschillende belangen-
groeperingen of diensten het onderling niet 
eens worden over de vraag hoe en waar te 
beginnen. Zodra voorstellen worden ingediend 
om het zwarte circuit aan te pakIcen, worden er 
vanuit het bedrijfsleven economische bezwaren 
aangevoerd, zoals ten aanzien van de spaar-
brieven (sept..1980). Anderzijds heeft de vak-
beweging zich altijd verzet tegen de aanpak 
van de fraude via de werluiemers: de FNV 
wil wel tarde acties' tegen koppelbazen 



(Algemeen Dagblad, okt. 1979), maar uit 
grote bezwaren tegen grotere controle op 
steunfraude en voelt weinig voor het invoeren 
van een sociale verzekeringskaart (Algemeen 
Dagblad, aug. 1978). Ook tussen de reguliere 
politie en de Sociale Diensten zien we een 
heen-en-weerschuiven van de verantwoorde-
lijkheid. Het opsporen van straflpare feiten 
is een zaak van de reguliere politie, is het 
standpunt van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (Lemmen, 1980; De Boer 
1980). Formed is dit juist. Maar het is een 
feit van algemene bekendheid, dat de politie 
deze extra taak niet aan kan (of wil). Voor 
wat betreft de gemeentepolitie zijn het boven-
dien de gemeenten zelf, the aan de opsporing 
van fraude door de politie een lage prioriteit 
geven, waardoor het argument dat de politie 
dit soort feiten behoort op te sporen feitelijk 
ontkracht wordt. 

26 	Hoe ontwijkend en moeizaam in deze jaren 
nog op duidelijke probleemsignalen gereageerd 
werd, blijkt uit de reactie van Sociale Zaken 
op een kritisch rapport van de Algemene 
Rekenkamer over het functioneren van een 
aantal gewestelijke arbeidsbureaus (maart, 
1979). De Rekenlcamer maalcte melding van 
gevallen van bedreiging met geweld: 'Ook 
intimidatie door WW-trekkers is geen inciden-
teel gevar Het ministerie van sociale zaken 
reageerde met een heftige en `woedende' 
ontkenning. Over een mogelijk onderzoek om 
deze bevindingen te verifieren werd niet ge-
rept. 

Hoewel men dus niet kan spreken.van een 
stilstand, kan evenmin staande gehouden 
worden dat er sprake was van een doortastend 
optreden. Is er te weinig politieke belang-
stelling? Of is deze ongelijkmatig over de 
politieke partijen verdeeld? Wanneer we de 
over fraude gestelde vragen vanaf 1 jan. 1977 
verdelen over de drie grote partijen, dan krij-
gen we de volgende verdeling: PvdA 66,7%, 
CDA 21,3% en VVD 12%. Rekening houdend 
met de voor iedere partij gemiddelde vraagfre-
quentie levert dit voor de PvdA een oververte-
genwoordiging van 137 en voor de CDA en 
VVD een ondervertegenwoordiging van 4 en 



970 op. 1  Uitgaande van de populaire, maar 
nooit weersproken notie dat kamervragen in de 
eerste plaats de functie hebben politick op te 
vallen is het de vraag of hier werkelijk gespro-
ken kan worden van een politick breed draag-
vlak. 
Niet alleen lijkt de politieke aandacht onge-
lijlcmatig verdeeld, zij is lange tijd bovendien 
weinig indringend te noemen. Inventarisatie 
van de gestelde vragen laat zien hoe sterk de 
Tweede Kamer wel reageert op actuele inci-
denten maar hoe weinig zij vraagt naar de 'bre-
de onderstroom van het beleid. Dit laatste kan 
gewoonlijk alleen zichtbaar gemaalct worden 
door kwantitatieve gegevens, waarnaar door 
leden van de Tweede Kamer slechts bij uit-
zondering en bovendien weinig vasthoudend 
gevraagd wordt. Door het ontbreken van deze 
druk worden er onvoldoende kwantitatieve 
beleidsgegevens verzameld, waardoor op dit 
soort vragen met grote vertraging of ont- 

	

27 	wijkend geantwoord moet worden, hetgeen 
voor de vraagsteller uiteraard ontmoedigend 
is. Het meest opvallende is voorts, dat de 
Tweede Kamer niet aandringt op een verbete- 
ring van de informatiestroom, die ook door ex-
informateur Halberstadt als onvoldoende werd 
gekenschetst (NRC/Handelsblad, nov. 1981). 
Niet beantwoorde vragen rim kwantitatieve 
beleidsgegevens worden na een aantal jaren 
weer herhaald, met gewoonlijk hetzelfde re-
sultaat, bijv. de door de PvdA in 1976 en 
1982 ingediende vragen. De geringe indringend-
heid waarmee de Tweede Kamer het beleid 
der bewindslieden volgt, blijkt ook uit de 
lijdelijkheid, waarmee uitgestelde antwoorden 
worden ontvangen. Eind '78 werd het oordeel 
van de minister van financien gevraagd over 
het probleem van het niet doen van een be-
lastingaangifte, een geliefd ontduikingsmecha-
nisme van malafide ondernemers om vervol- 

. ging op art. 225 Sr (valsheid in geschrifte) te 
ontwijken. Op het niet doen van een . aangifte 
staat maximaal f 5000,— boete. De minister 
‘f.erwees in zijn antwoord naar een interdeparte- 

Het gaat hier natuurlijk nog maar om een ruwe indi-
catie, die aangevuld dient te worden door een verder-
gaande inhoudsanalyse. Een eerste inspectie daarvan, 
en vooral van m.b.t. dit onderwerp ingediende moties 
lijkt het hier geschetste beeld te bevestigen. 



mentale werkgroep, die bezig was dit te onder-
zoeken. Dringende waarschuwingen van de zij-
de van het OM, cent in hetzelfde jaar 1978, 
dan in 1981, dat hier sprake was van een ernsti-
ge leemte in de fraudebestrijding, leidde eind 
1982 tot een herhalingsvraag van de zijde van 
de PvdA. 
De bedrijvigheid rondom de fraudeproblema-
tick in de twee jaren sedert Bestek '81 tot aan 
het verschijnen van de rapporten van Van 
Bijsterveld en het ISMO-rapport overziend, 
kan inderdaad gesproken worden van afwach-
ten, streven en tegenstreven. We zullen zien of 
de genoemde rapporten daarin verandering 
hebben kunnen brengen. 

2.22 De born die niet afging 
• 	'Belastingfraude-rapport te explosier. 

'Belastingfraude in Nederland is veel groter dan 
deskundigen ooit hebben vermoed'  `Dat 
blijkt tilt het zwaarbewaakte eh topgeheime 

28 	rapport-Van Bijsterveld, een omvangrijke studie 
near belastingfraude'.... 'Het rapport is to geheim, 
dat sells de premier niet Ian beschikken over eta 
eigen exemplar man'. (Vrije Volk, juni 1979). 

Aldus de sensationele berichten in 1979.1n-
middels zijn we aan de nodige fraudeberichten 
gewend geraakt en vragen we ons — zeker na 
de fris klinkende uitspraken in Bestek '81 — af 
waarom dit rapport zo lang geheim moest 
blijven, gelet ook op de inmiddels onderkende 
emst van het probleem. Len reden zou zijn, 
dat er voor fraudeurs (of mensen die het ook 
wet eens zouden willen proberen) veel nit te 
leren was. `Handleidingt voor fraudeurs, meldde 
de Volkskrant mei 1979. Len andere reden zou 
zijn, dat emit zou blijken dat men in het 
zuiden er frivolere opvattingen over de belas-
tingplicht op na houdt dan in het noorden. 
We onthouden ons van een oordeel over de 
vraag of dit de ware redenen waren om het - 
rapport een jaar lang geheim te houden. Na-
dat inmiddels delen van het rapport waren 
uitgelekt, werd een `aangepaste' versie april 
1980 aan de Kamer aangeboden. Een voor het 
publiek toegankelijke versie was dit niet: deze 
werd in de zomer van dat jaar verzorgd door 
A. J. Grotenhuis. De resultaten zijn atom 
bekend en zullen hier niet in den brede worden 
uitgemeten. We volstaan slechts met de bevin- 



ding, dat twee van de drie ondernemers die 
in de gelegenheid waren om te frauderen dit 
inderdaad deden. Van belang is vooral de 
constatering dat de belastingdienst haar taak 
niet naar behoren bleek te kunnen vervullen. 
Met name bleek de controlefrequentie te laag 
te zijn. 
Voor wat betreft de `wachttijd' die dit rapport 
moest ondergaan merken wij het volgende op: 
in de eerste plaats ging het onderzoek over 
in 1975 	geconstateerde fraude. Zoals uit 
het voorgaande kan worden afgeleid, waren 
er geen redenen om aan te nemen dat de 
situatie inmiddels (1979) zodanig was ver-
beterd, dat het rapport een jaar kon blijven 
liggen `afkoelen'. In de tweede plaats werd het 
rapport, waarvan de inhoud vroegtijdig aan de 
bewindslieden bekend gemaalct was (en voor 

	

• 	kenners in de belastingdienst weinig nieuws be- 
vatte l  ) na deze mime wachttijd aangeboden 
zonder concrete voorstellen of maatregelen 

	

29 	ter verbetering van de situatie. Uitgezonderd 
dan het verhogen van de grens voor het terug-
vrageh van te veel betaalde belasting, waardoor 
manIcracht voor de controle zou worden uitge-
spaard. Voor het overige was de regering voor-
nemens om maatregelen te overwegen en een 
werkgroep in te stellen (NRC/Handelsblad, 
mei 1980). 

Het is niet eenvoudig om na te gaan of intern 
genomen maatregelen binnen de belastingdienst 
doeltreffend zijn geweest. Wij volstaan slechts 
met de vaststelling, dat Van Bijsterveld de 
controlefrequentie op grond van zijn (uit 
1975 daterend) materiaal te gering achtte. Deze 
bevindingen waren 1978/79 bekend. Maart 
1980 meldde de Algemene Rekenkamer een 
grote achterstand 	boekenonderzoek 
(geschat gederfd inkomen: 1-3 mid. gld.). In 
1982 merkte de Rekenkamer opnieuw op dat 
de controlefrequentie te laag was als gevolg 
van onderbezetting van de controle-afdelingen. 
In september 1980 werd een kamerdebat ge-
houden over fraude. Daarin werd door de 

Het onderdeel van inspecteurs zou volgens een vraag-
gesprek in de Haagsche Courant, mei 1980 zijn ge-
weest: Weinig spectaculair' en tovendien behoorlijk 
verouderd'. 



Kamer aangedrongen op maatregelen tegen de 
zgn. spaarbrieven aan toonder. De bewinds-
lieden van Financien weigerden uit vrees voor 
kapitaalvlucht daarop in te gaan. Na een daarop 
volgend spoeddebat werden er wel maatregelen 
in het vooruitzicht gesteld, die evenwel mime 
mogelijkheden tot ontduiking en omzeiling 
lijken te bieden. 

Intussen had de interdepartementale stuurgroep 
(ISMO) een deel van haar wedczaamheden vol-
doende afgerond om een eerste rapport uit te 
brengen in april 1981. Na ampele ovenveging 
over het tijdstip van openbaarmaking, werd het 
uiteindelijk in september naar de Tweede 
Kamer gezonden, opnieuw als een gestencild 
exemplaar en in ten zo karige oplage, dat 
wederom van een voor het publiek openbaar 
stuk niet kan worden gesproken. (Dit gebeurt 
pas als jan. 1982 Gouda Quint een handels-
uitgave op de markt brengtj. Opnieuw onthield 

30 	de regering zich bij haar presentatie van een 
standpuntbepaling. De oorzaak van deze ver-
traging onttrekt zich aan onze waarneming. Hoe 
dan ook, mart 1982 werd het regeringsstand-
punt uitgegeven, krap een jaar na de indiening 
van het ISMO-rapport. De vraag is of dit 
rapport inhoudelijk zoveel nieuws bevatte, 
dat een diepe en tijdrovende bezinning nood-
zakelijk was. Dit is slechts ten dele het geval. 
Het nieuwe van het ISMO-rapport was dat het 
een raamwerk verschafte, waarbinnen het 'M 
en 0' (Misbruik en Oneigenlijk gebruik) 
pIaatste en de regering (en parlement) tot een 
standpuntbepaIing dwong (Verheul, 1982a). 
Het rapport had ook een belangrijke publicitaire 
waarde: het richtte de schijnwerpers op de on-
derhavige problematiek. Voor wat betreft de 
inhoud dient de nieuwswaarde als betreldcelijk 
gering te worden gekenmerkt: wie de publicaties 
van Van Bijsterveld (1980) en van Drost, de 
Jong en Jongman (1980) gelezen had en 
verder gewoon de krant op dit ondenverp had 
bijgehouden, was in hoofdlijnen voor een be-
langnik deel evengoed geihformeerd als na le-
zing van het ISMO-rapport. Zo bleek het de le- 
den van ten werkgroep van de ISMO niet moge-
lijk te zijn om betrouwbare lcwantitatieve ge-
gevens over de aard en omvang boven tafel te 
krijgen. Geen enkel departement bleek op dit 



punt over betrouwbare gegevens te beschikken. 
Bevatte de regeringsverldaring (maart 1982) 
veel nieuws in vergelijking met de eerdere ver-
klaringen uit Bestek '81? Uitgaande van de 
commentaren op de regeringsverklaring waren 
velen daar niet van onder de indruk. Het was 
igeert klaroenstoot', aldus de redactionele 

• 	kanttekening in de NRC/Handelsblad van 
15 maart 1982. Van belang was in elk geval 
dat de regering zich uitsprak, hoewel er nog 
geen actieplan gepresenteerd werd. Hiervoor 
zouden weer nieuwe werkgroepen worden in-
gesteld. 
Uit het voorgaande mag men evenwel niet af-
leiden, dat het ambtelijk apparaat geheel stil-
zat. Zo werd door het WODC ten behoeve van 
de ISMO onderzoek verricht naar fraude bij 
faillissementen, waarover begin 1982 rapport 
werd uitgebracht. Het beeld zoals geschetst, 
door Berghuis en Paulides (1982) was weinig 
rooskleurig: bij ruim eenderde van de in 1980 

31 	beeindigde faillissementen van BV's was sprake 
van malafiditeit, zonder dat er strafrechtelijk 
tegen was opgetreden. Dit leidde tot het in-
stellen van een experiment gericht op de ver-
volging van bestuurders van ondernemingen 
die bij faillissement niet meer over een behoor-
lijke boekhouding beschildcen (art. 342, lid 3 
Sr.). Voorts wordt door de belastingdienst 
bij navorderingsaanslagen in steeds meer geval-
len een hogere boetecategorie toegepast. Over 
de toenemende acties van het Openbaar 
Ministerie zullen we in een volgende paragraaf 
spreken. Deze initiatieven weerspiegelen ech-
ter geen centraal geleide strategie, maar be-
zorgdheid, irritatie, maar ook ondernemerszin 
van afzonderlijke diensten en individuele 
ambtenaren. 
Hoezeer het besef van het fraudeprobleem 
op kabinetsniveau zich nog hoofdzakelijk 
verbaal uitte, laat de geschiedenis van de 
fraudenota van de voormalige minister van 
financien zien. De door de vroegtijdig afge- 
treden staatsecretaris (PvdA) opgestelde frau-
denota werd voor wat betreft zijn kern goed-
deels geneutraliseerd. Zij was 'jets minder con-
creet' geworden, merkte de ex-staatssecretaris 
in een vraaggesprek met het Vrije Volk (aug. 
1982) in dit verband .voorzichtig op. De 
meeste perscommentaren waren minder vrien- 



delijk: een concreet fraudebeleid viel er in elk 
geval niet uit af te leiden. De Looff (1982) 
spralc van een gemiste kans am de belasting-
fraude fundamenteel aan te pakken. 

Al met al was er sinds 1980 voldoende explo-
sief materiaal aanwezig am voor een omme-
zwaai in het fraudebeleid te lcunnen zorgen. 

• De reacties van de meest verantwoordelijken, 
de Tweede Kamer en de Bewindslieden leken 
echter meer gericht te zijn op het nathouden 
van het ontvlambare materiaal, dan op het 
vormen van een actief fraudebeleid. De zgn. 
zaak Veldkamp (april 1981) leek even voor 
nieuw ontploffingsgevaar te zorgen. 1  Hoewel 
uit de beschikbare en -evenals bij de Nollen-
zaak nooit weerlegde gegevens een grote zake-
lijke en politieke vervlochtenheid rondom 
bouwopdrachten vaniziekenhuizen naar voren 
trad, kon het bewijs van vermoedehjk•gepleeg-
de strafbare feiten technisch niet rand gelcre- 

32 	gen worden. Aan de PG die dit onderzoek 
leidde stond in 1981 slechts den rechercheur 
te beschikking. Uiteindelijk moest het onder-
zoek worden stopgezet: de talrijke betrokken 
topfunctionarissen bleken hetzij over een 
slecht geheugen te beschikken of hun verkla-
ringen zorgvuldig op elkaar af te stemmen, 
aldus het persbericht. (NRC/Handelsblad, sept. 
1982). De discussies gingen en pan door ab 
een soort van permanent bewustzijnsproces 
waaruit ook bleek dat gecoordineerd optreden 
politick nog niet haalbaar was (Fijnaut, 1982). 
Tijdens een hooaitting in de Tweede Kamer 
(juli 1982) verweet de Federatie van Bedrijfs-
verenigingen dat de Gemeentelijke Sociale 
Diensten 	laks' waren. De Sociale Diensten 
beten echter terug door erop te wijzen, dat zij 
in 1981 rond 10 mkt. gld. aan uitkeringstrek-
ken uitkeerden en 225 controleurs (150 met 
opsporingsbevoegdheid) in dienst hadden. De 

Nadat de zaak a/ gedurende een jaar onderzotht 
was, verscheen apriI 1981 een persbericht over 
ernstige onregelmatigheden random de bouw van 
ziekenhuizen. De daarbij betrokken bedrifren en pro-
minenten blijken ten dele oude bekenden te zijn en 
een 'lenge staat van dienst' te hebben: zij worden ver-
meld in verband met de EMS van ZwoIsman (Van 
Meurs, 1977) en (ten dele) in verband met het Nol-
len-syndicaat (Van Meurs, 1978). 



overeenkomstige cijfers voor de bedrijfsvereni-
gingen waren voor dat jaar: 21 mid. gld. tegen-
over slechts 70 controleurs! Voorstellen ter 
verbetering van het informatiesysteem, per-
soonsregistratie, werknemerspasjes e.d. zijn 
herhaaldelijk op bezwaren van o.a. de vakbe-
weging gestuit. Uit deze verwijten over en 
weer moge wel blijken, dat bij zo'n complex 
probleem de verantwoordelijkheid niet op den 
bepaalde plaats gelegd kan worden: ieder ni-
veau van verantwoordelijkheid is zelf weer op 
een ingewikkelde en onoverzichtelijke wijze 
samengesteld. De Tweede Kamer (de eerste 
verantwoordelijke) is slecht bestaft, politiek 
uiteraard verdeeld en onvoldoende geihfor- 
meerd. De ministeridle verantwoordelijkheid is, 
zoals in het rapport van de commissie Vonhoff 
wordt genoemd, voor een groot deel eenfictie, 
voorzover dit betrekking heeft op het hande- 
len 'van de ambtelijke dienst of van open- 
bare lichamen' (blz. 125). Dat bij zo'n bestuur- 

33 	lijke verbrokkeling een centrale strategie 
slechts moeizaam van de grond komt, zelfs 
indien de wil aanwezig is, ligt voor de hand. 
Het vereiste probleem-oplossend vermogen 
(Van Duxne, 1982) leek daartoe te gering, 
voorzover dit niet reeds werd afgeremd door 
gebrek aan eensgezindheid. Op vrijwel alle 
niveaus werd het klirnaat nog gekenmerkt door 
enerzijds behoefte aan actie bij sommigen en 

• anderziids door een behoefte aan rust bij 
• velen en `tegenstreven' van anderen. Deze ver-

schillen in instelling lijken te worden ver-
doezeld door een gemeenschappelijke behoefte 
aan discussie: 'The patient is sinking while the 
doctors deliberate', merkte Marshall in 1947 op 

. over de pogingen om de Europese economic 
weer te herstellen i  . Dit beeld doemt ook 
thans weer op. 

3. De strafrechtelijke reactie 
'Met name dient hier nog eens gesteld te worden, dat 
tegen deze koppelbazen op straffe en intelligente 
wijze dient te worden opgetreden. Wij hebben te 
maken met edonomische criminaliteit van de zwaar-
ste soort, waarbij niet zelden commune misdrijven 
als valsheid in geschrifte eveneens zijn betrokken. 
Des te meet valt het te betreuren dat — ondanks 

I  Ambrose (1971): Rise to globalism. 



uitvoerig en intensief opsporingswerk — slechts een 
fractie van de opererende koppelbazen kan worden 
bereikt.' Aldus het parketjaarverslag over 1972 van 
het parket Arnhem. 

Fraude is niet slechts een politiek en bestuur-
lijk probleem. Zoals we in de balding opmerk-
ten gaat het bij fraude om stratbare feiten. 
Het is derhalve van belang na te gaan, wat de 
strafrechtelijke reactie is geweest in de hier 
beschreven periode. Hiertoe zullen we gebruik 
maken van de volgende justitiele stukken: de 
parketjaarverslagen vanaf 1972; de jaarver-
slagen OM; gedeelten van notulen van de vet-
gaderirtg van PPGG en van de vergadering van 
economische Ovrs. Evenals in het voorgaande 
zullen we de te beschrllven periode verdelen 
in de tijdvakken 1972-1977 en 1978 tot 
heden. Onze stelling is opnieuw, dat het 
fraudeprobleem bekend was en dat van de 
zijde van de OvPs bij men dan een gelegen- 

34 	heid op een niet mis te verstane wijze gewezen 
werd op gevaren, die pas jaren later als 
krantekoppen nieuwswaarde hadden. Boven-
staand bericht van het parket Arnhem uit 
1972 doet ons in elk geval verrassend inieuw' 
aan. Mast de waarschuwingen van het OM 
werden niet gehoord: beleid en politick keken 
met onbegrip naar de tekenen aan de wand en 
de OvJ's bleven jaren roependen in de woe-
stijn. 

11. Officieren signaleren: 1972-1977 
Zodra het vergunningenstelsel voor de Wet 
Terbeschildcingstelling Arbeidskrachten in 
werlcing tnd, signaleerden de economische 
OvJ's de inmiddels bekend geworden proble-
men en de gehanteerde fraudetechnieken van 
koppelbazen. Het jaarverslag OM van 1972 
vermeldde 'het vooral in de bouwniiverheid 
voorkomende verschtfresel van de vlucht in de 
furidische constructie van de onderaanne- 
ming: In de loop der jaren keerde dit probleem 
steeds weer, en in toenemende mate terug, 
vooral in de grensstreken. Nov. 1973 werd 
een Enschedese koppelbaas opgepakt, tege-
lijkertijd met een aantal zwartwerkers. Aug. 
'74 maakte de pen melding van `als afschrik-
wekkend' voorgestelde straffen van 24 weken 
hechtenis in een Rotterdamse koppelbazen- 



zaak. De koppelbaas werd betiteld als een 
'heel grote koppelbaas' wegens zijn omzet 
van f 380.000,— per jaar. Al spoedig zou 
blijken, dat zowel de strafmaat alsook de 
inkomsten van de koppelbazen aan inflatie 
onderhevig waren. Aileen stegen de inkomsten 
beduidend sneller dan de hoogte yin de 
straffen. 
Voorzover de parketjaarverslagen daarover be-
richtten, werden koppelbazen aanvankelijk 
hoofdzalcelijk vervolgd op overtreding van 
de WTA en van de Vestigingswet, met uit-
zondering van een enkele grote koppelbaas 
zoals Toontje van E. te Arnhem, die in de 
jaren 1972-1974 `strafrechtelijk' te veel 
innoverend werk verrichtte en derhalve op 
zwaardere delictsartikelen vervolgd werd. 
In dezelfde jaren begon ook de steunfraude 
onder de aandacht van de OvJ's te komen. Het 
is belangwekkend om te zien dat terwijl in de 
politiek steunfraude en ondememersfraude nog 
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	afzonderlijk besproken werden, OvJ's in 1975 
• reeds wezen op de nomizaak van een  geinte- 
greerde aanpak: 'De aanpak van alleen het steun-
fraudeaspect leek weinig zinvol en zelfs onjuist'. 
merkte de economische OvJ van het 
arrondissement Maastricht op. Vanuit het 
oogpunt van opsporing lag dit voor de hand: 
sociale rechercheurs en ambtenaren van de 
LTD en ECD stootten bij hun controles en 
opsporingen regelmatig op malafide onder-
nemers. Dit nam met weg, dat deze gernte- 
greerde aanpak slechts langzaam gestalte 
kreeg, eigenlijk pas nadat de coordinatie van 
de opsporing en vervolging van de steunfraude 
.zijn kinderstadium voorbij was. Tot dit laatste 
werd door drie OvJ's uit het ressort Den Bosch 
het initiatief genomen. In november 1975 
brachten zij een bezoek aan het ministerie 
van sociale zaken. Aanleiding daartoe was 
hun onvrede over het gebrek aan coOrdinatie 
tussen het OM en de uitvoeringsorganen. Uit 
dit overleg vloeide de instelling van het Over-
legpunt Noord-Brabant voort (sept. 1976). 
In een der eerste vergaderingen brachten de 
twee aan het overleg deelnemende OvJ's het 
punt van vervolgingscriteria ter sprake. De 
door hen voorgestelde en ook in hetzelfde 
jaar (1977) in Maastricht gehanteerde vervol- 
gingscriteria zouden later in grote lijnen door de 



corrunissie Pfeil worden overgenomen! Ook 
in het ressort Arnhem werd door de Ovi ts 
overlegd over het invoeren van vervolgings- 

- 	richtlijnen en over de noodzaak om regel- 
matig overleg tussen de bijzondere opspo- 
ringsdiensten en het OM in te stellen. 
Vermeldenswaard zijn voorts de opmerkingen 
uit de parketverslagen van Maastricht, Haar-
lem, Arnhem en Amsterdam. Het laatstge-
noemde jaarverslag wijst op een gevolg van 
eenpolitieke keuze die in 1972 ten aanzien 
van de Algemene Bijstandswet door het 
parlement gemaakt werd: het ontbreken van 
een sanctiebepaling in deze wet. (Kamstra 
e.a., 1982). Aldus went het OM bij de hand-
having van deze wet geconfronteerd met de 
strafrechtelijke gevolgen van deze keuze, 
waardoor het OM naar middelen moest zoeken 
om overtreding van deze wet op art. 225Sr 
(valsheid in geschrifte) aan te palcken, wat 
bewijsrechtelijk vaalc erg laStig is. Dit manco 

36 	is nog steeds niet verholpen en blijkt politick 
• ook zeer gevoelig te liggen (Verheul, 1982b). 2  

In de jaarverslagen van de parketten Maastricht 
Haarlem en Arnhem over het jaar 1977 werden 
emstige problemen met betrelcicing tot de 
ondememersfraude (rowel koppelbazerij 
alsook `ergerlijke gevallen van financiele 
manipulaties van BV's') gesignaleerd. Hierbij 
kreeg het koppelbazenprobleem de meeste 
aandacht. Gesignaleerd werden: 
— hat cluonfach onvermogen van de Loon Tedmische 
Dienst om de steeds driester opererende koppelba-
zen met de huidige marilcracht aan te pakken; 
— het tekortschieten van de wetgeving: op grond van 
de WIA en de Vestigingswet kunnen Cr nauwelijks 
dwangmiddelen worden toegepast; 
— malafide en bonafide ondememerschap beginnen 
in elkaar to groeien: Net is daarnaast ernstig to 
betreuren, dat te goeder naam en foam bekend 
staande ondernentingen hun toevlucht (nioeten?) 
zoeken in het lnlenen' van arbeidslcrachten van 
malafide koppelbazen, en daarmee het voortbestaan 
van criminele pmktificen garanderen'. 

Ruwweg indiceren de richtlijnen te vervolgen bij 
niet opgegeven inkomen van 11000,— of twee weken 
verzwegen arbeid. Onder deze drempel wordt, indien 
Cr zich geen verzwarende omstandigheden hebben 
voorgedaan, volstaan met een verkort proceswerbaal. 
2  Filar. 1983 word door de staatssecretaris van soda-
le zaken meegedeeld dat Cr plannen waren om daarin 
verandering arm te brengen. 



.r.riaanzien van de gesignaleerde tekOrten op 
het gebied van de wetgeving verrnelderi wij 
slechts art. 67a Sv, de bekende op 1 jan. 
1974 van kracht geworden wetswijziging, 
waardoor de toepassing van de voorlopige 
hechtenis aanzienlijk bemoeilijkt werd. Hoe-
zeer juist de georganiseerde misdaad hiervan 
de vruchten plukte, maakt een citaat uit een 
ouder jaarverslag (Arnhem, 1974) duidelijk: 
'In enkele emstige gevallen van fiessentrekke-
ril bleek art. 67a Sv echter bepaald tekort te 
schieten en dienden vele benadeelden een 
zware financiele tol te betalen voor het feit 
dat genoemd artikel geen mogelijkheid bood 
de verdachten — notoire oplichters — in pre-
ventieve hechtenis te nemen'. Deze waar-
schuwingen zullen — jaren vergeefs — steeds 
krachtiger worden herhaald. De decriminali-
seringsgedachte is nog krachtig en laat zich 
niet door feiten weerleggen. 1  
De in de jaarverslagen in dit tijdvak naar 
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	voren gebrachte knelpunten wettigen de 
conclusie, Vat de geconstateerde overtre-
dingen van deze wet (de WTA) slechts een 
topje van de tjsberg vorrnen. De zekerheid 
bestaat dat door gebrek aan man kracht en 
door gebrekkige wetgeving van een adequate 
bestrijding van dit maatschappelijke kwaad 
geen sprake is (Arnhem, 1977). 

We bevinden ons nu (1977/1978), op de over-
gang naar het tweede tijdvak, een indeling die 
zoals iedere indeling iets willekeurigs heeft. 
Hoewel uit de ons ter beschikking staande 
bronnen niet blijkt dat er in deze tijd op de 
OvJ's vanuit de politick of vanuit het justitiele 
beleid druk werd uitgeoefend de ondernemers-
fraude krachtig aan te pakken, nam het aan-
tal wegens misdrijven vervolgde koppelbazen 
toe. Desondanks werden in deze periode 

Dit ervaarden de economische Ovrs in een in 1975 
gehouden vergadering met een vertegenwoordiger van 
Sociale Zaken. leder voorstel van verzwaring van 
strafbaarstelling van overtredingen op dit gebied 
werd van de zijde van Sociale Zaken (en door een 
raadsadviseur van het•ministerie van Justitie) met 
verwijzing naar dc de-criminaliseringstrend in de 
Tweede Kamer en in de departementen van 
Sociale Zaken en Justitie afgewezen of `nader 
bestudeerd'. 



(maar ook lang daarna) de meeste kamervragen 
aan de minister van Sociale Zaken, en niet 
aan de minister van Justine gesteld. 
Het is de verdienste geweest van — enige — ' 
leden van het lagere' OM, dat zij dit meat-
schappelijke probleem vroegtijdig vaststelden 
en er binnen de hun gegeven mogelijkheden 
op reageerden. De door Van de Bunt en 
Van Duyne (1983) beschreven wettefijke 
en organisatorische problemen werden Wig 

aan het justitiele beleid voorgelegd: Toch 
moet reeds een conclusie getrokken worden, 
die helaas niet bemoedigend is: de overheid 
is niet voldoende toegerust on dit soort cri-
minaliteit te bestrijden: (Haarlem, 1977). 

3.2. Aanpak en stagnatie: 1978-1982 
Eerder hebben we de Haarlemse Bouwfraude 
en de Papa Blancazaak als een soort van tijd-
vakscheiding laten fungeren. In zekere zin 
is dit even juist als de tijdsafbakening van de 

38 	Middeleeuwen bij de vat van Constantinopel 
of de ontdeklcing van Amerika. Hoewel de 
genoemde twee zaken zich het duidelijkst 
in het tublieke' geheugen hebben gegrift, 
werden er in hetzelfde jaar (1978) zaken 
berecht met schade-bedragen van rond de 
tien miljoen. De Haarlemse Bouwfraude en de 
Papa Blancazaak zouden pas in 1979 en dear-
na in de publieke belangstelling komen, men 
de eerste verdachten waren opgepalct. Toch 
is 1978 politiek en strafrechtelijk een belang-
rijk jaar: nog voordat de nota 'Bestek '81' 
was afgerond, stuurde het Sociaal Fonds 
Bouwrinverheid 13 maart een brief aan de 
bewindslieden van Societe Zalcen, Financier), 
Justitie en Economische Zaken. Daarin wezen 
zij op de omstandigheid dat 'de georganiseerde 
misdaad zich in toenemende mate bezig • 

houdt met de malafide praktijken. Er wordt 
in groepsverband gewerkt met professioneel 
opgezette constructies: De brief vermeldde 
voorts bedreiging van ambtenaren (dit werd 
door de minister van Sociale Zaken bij signa-
lering door de AJgemene Rekenkamer t.a.v. 
de CAB's in maart van hetzelfde jaar heftig 
ontkend) alsmede een 'aantal voorbeelden van 
malafiditeit. 
Vrijwel gelijktijdig startte het openbaar 
ministerie te Haarlem het opsporingsonder- 



zoek tegen de betrokken verdachten, waartoe 
in juni van dat jaar een speciaal opsporings-
team werd gevormd (gemeentepolitie Haarlem, 
FIOD, en SFB). Maart 1979 konden de eerste 

	

• 	 verdachten worden aangehouden. 
Onafhankelijk van deze ontwikkeling werd 
door de arrondissementen Groningen, 
Leeuwarden en Maastricht gewag gemaakt van 
grote fraudezaken, die zoals in Groningen en 
Leeuwarden niet alleen tegen koppelbazen 
gericht waren (strafzaken tegen directeuren, 
verdacht van verduistering en bedrieglijke 
bankbreuk). Van belang zijn opnieuw de be-
vindingen van de fraude OvJ in Maastricht. 
Afgezien van zijn constatering dat er een 
`wachtlifst is gevormd, die voor jaren werk 
belooft', de eerste tekenen dat alle waarschu-
wingen ten spijt het apparaat begon vast te 
lopen, somde hij een belangrijk aantal struc-
turele knelpunten op: 
— deskundigheid op administratief gebied ontbreekt 

	

39 	vrijwel geheel bij de politie. Specialisering bij de 
politic komt aarzelend op gang: `Waar de rijkspolitie 
(zij het met grote aarzeling) bereid blijkt enige spe-
cialisatie toe te staan, valt daarvan bij de gemeente-
lijke korpsen nog weinig te bespeuren'. De ook thans 
nog aanwezige redenen zijn: 'De pro blematische 
promotiekansen van de 'specialist". 
— `Voorts is het ondoelmatig de opsporing bij de 
arrondissementsgrenzen te doen ophouden .... met 
name klemt dit bil de bestrijding van de handel in 
valse facturen'. De malafide ondernemers blijken 
niet alleen in het nabij gelegen Duitsland of 
Belgid te opereren, maar 'soms worth' door deze 
ondernemers zelfs vrijwel uitsluitend gewerkt op 
projecten die (ver) buiten het arrondissement zijn 
gelegen', niet alleen in Rotterdam, maar ook in 
Friesland en Groningen. 
— onderzoeken worden ernstig belemmerd door on-
volledige of volledig vernietigde loonadministratie. 
Vervolging op grond van een der in titel 26 genoemde 
misdrijven bij faillissement vraagt wel de actieve 
medewerking van de curator, welke evenwel niet 
altijd gegeven wordt. 
Ten aanzien van dit laatste punt merkte de 

. 0vJ op, dat afgezien van meer personeel voor 
controle, `een ferme met strafsanctie afdwing-
baar administratiegebod' noodzakelijk is 
(Maastricht, 1978). Een zelfde opmerking 
plaatste zijn Haarlemse ambtsgenoot. Vier jaar 
later zou — met weinig succes — dit punt 
in een gesprek tussen vertegenwoordigers 
van de bedrijfsverenigingen en de minister 
van justitie aan de orde gesteld worden. 



(NRC/Handelsblad, juli 1982; zie ook Van 
Nispen, 1982a). 

Na 1979 kwarnen de `grote' smaalanalcers, 
de Haarlemse Bouwfraude, gevolgd door de 
nog grotere Papa Blancazaak in het licht van 
de publieke belangstelling te stun. Erg specta-
culair, maar het OM toonde zich weinig tevre-
den: 'Aileen schtinbaar succesi, was het sobere 
commentaar van de Rotterdamse OvJ. 
absolute offen mogen indrukwekkend 
over de re/at/eve waarde ervan make men zich 
geen Musks', concludeerde hij koel. Inderdaad 
mogen de grootschaligheid van deze zaken de 
structurele problemen, waarvan steeds nieuwe 
aspecten aan het licht gebracht werden, niet 
verhullen. Het duidelijkst werden deze weder-
om venvoord door de OvJ te Maastricht. 
Na vermelding van de in de vorige jaarversla-
gen reeds opgesomde lcnelpunten, wijst de 
OvJ crop, 'dat de fmude steeds meer multina-
tionale kenmerken gaat vertonen' 	 'In- 
dien de lust/tie de uitdaging, die hierin gelegen 
is, niet aanvaardt, loopt zif ernstig gevaar dat 

• de grotere fraudeurs binnenkort geheel 
buiten schot blifvenc een waarschuwing die 
maar ten dele effect sorteercle,maar blijkens 
de latere ontwilckelingen (in 1981/1982) niet 
ongegrond is gebleken (Debets en Rossen, 
1982/1983). Een tweede, voor het cent 
genoemd knelpunt is de capaciteit van de 
rechtbank: de OvJ slaagde er niet meer in om 
vooral de steunfraudes 'binnen de dezerads 
wenselijk geachte term//n te verwerken'. Dit 
knelpunt zal later in vrijwel ieder arrondisse-
ment waar de fraudebestrijding organisato-
risch een grotere omvang neemt, naar voren 
treden. 

Op dit punt aangekomen is het van belang 
kort in te gaan op de ontwildceling van de 
bestrijding van de steunfraude. De orgardsa-
torische aanzetten daartoe waren in een aan• 
tal arrondissementen al eerder van de grond 
gekomen (ressort Den Bosch met name). 
Andere anondissementen volgden spoedig met 
het opzetten van eigen overlegstructuren, 
waardoor de contacten tussen de bijzondere 
diensten en het OM verbeterden. Van belang 
was in dit opzicht ook de instelling van de 



zgn: commissie Pfeil. in 1978, die in een in 
1979 uitgebracht rapport verbaliserings- en 
vervolgingsrichtlijnen voorstelde. 1  Op grond 
daarvan kon gestreefd worden naar enige • 
eenheid in vervolging en strafvordering, wat 
vooral tegenover de nog verdeeld opererende 
uitvoeringsorganen (bedrijfsverenigingen en 
Sociale Diensten) van groot belang was. Of 
deze eenheid daadwerkelijk bereikt is, is 
uit de jaarverslagen moeilijk af te leiden. 
Recente publilcaties (Van Lieshout, 1982) doen 
echter vermoeden dat indien een steunfrau. 
deur zijn domicilie met enige zorg kiest, hij 
in sommige gewesten bijkans straffeloos kan 
opereren. 
Hoewel sommige parketten voor 1980 weinig 
of in het geheel niets over de aanpalc van 
steunfraudes vermelden, blijkt uit de verslagen 
van andere parketten, die op het gebied van de 
fraudebestrijding wat meer traditie hebben, 
dat er in deze jaren geleidelijk aan een stroom- 

41 	lijning in de aanpak van de steunfraude komt. 2  
Processen-verbaal worden meer en meer ge-
standaardiseerd en de opsporingsambtenaren 
leren elkaar beter kennen, waardoor de infor-
matie-uitwisseling op gang komt. 
Dit wit niet zeggen, dat het OM steunfraude 
als een afzonderlijk, juridisch maldcelijk te 
vervolgen probleem heeft aangepakt. Vooral 
de in de grensstreken gelegen arrondissemen-
ten (o.a. Maastricht en Arnhem) zijn via de 
steunfraude altijd weer op de ondernemers-
fraude gestoten. Het oprollen van massaal 
en georganiseerd gepleegde steunfraudes 
eindigde — zoals dit ook met de in 1978 ge-
houden acties in Groesbeek gebeurde — vrij- 

_ wel altijd met de aanhouding en berechting 
van de koppelbaas. Hoezeer het OM steun- en 
ondernemersfraude in sommige arrondisse-
menten als den complex geheel beschouwde, 
blijkt uit wat de OvPs hierover in de verslagen 
van Haarlem en Maastricht opmerkten. Maas-
tricht signaleerde (1978) dat malafide werk- 

Deze richtlijnen werden op 12 oktober 1981 in de 
Staatscourant gepubliceerd. 

Afgezien van de arrondissementen in het ressort te 
Den Bosch, kunnen in dit opzicht vermeld worden: 
Almelo, Arnhem, Groningen, Leeuwarden en 

. Rotterdam. De volgorde is opzettelijk alfabetisch. 



gevers een duidelijke voorkeur voor eveneens 
frauderende werknemers aan de dag leg,gen, 
hen daarin zelfs stimuleerden. Hierdoor 
konden de ondememers meet greep op hun 
zwarte personeel houden. Haarlem signaleerde 
(1979): 'Als 	 medebepalend poor het frau- 
deren in de bouw 	moet de rol van de 
werknemers worden genoemd: hun eis van 
een hoog (zwart) nettoloon, dat als vanzelf 
weer door valse facturen gedekt moet worden. 
Hoewel broklcelig, begon de aanpalc van de 
steunfraude van arrondissement tot arrondisse-
ment een georganiseerder aanschijn te krijgen. 
Aanvartkelijk leek het er zelfs op dat het OM 
zich meer druk maakte over de steunfraude dan 
over de georganiseerde ondememersfraude. Dit 
is onjuist gebleken: waar men al niet meteen in 
de grote fraudes verzeild raalcte, begon men 
inderdaad eerst met de kleine individuele 
fraudeurs om vervolgens in de complexe on- 
dememersfraude verwilckeld te ralcen. I  

42 	Het is juist op het gebied van de ondernemers- 
fraude dat het OM dreigde te stagneren. De 
problemen zoals in het voorgaande beschreven 
zullen in de jaren 1980-1982 keer op keer en, 
met steeds grotere nadruk in de parketverslagen 
onder de aandacht gebracht worden. Vooral de 
parketverslagen van arrondissementen met een 
Lange traditie van fraudebestrijding ervaren de 
toenemende bezuiniging bij vooral de politie 
en de opsporingsdiensten van de uitvoerings-
organen als een slechte vorrn van bedrijfsvoe-
ring. Almelo (1980) merkte op dat een frau-
derechercheur de enige functionaris is die 
zijn geld 'in veelvoud' terug verdient. Maastricht 
wees crop dat de gemeentepolitie geen `groot 
enthousiasme' kon opbrengen. De reactie bij 
de politic zou zijn: 'Indien 'Den Haag' een 
betere fraudebestrijding wil, 'Den Haag' 
daanoor ook de mddelen moet verschaffen: 
Hoewel de oprichting in 1980 van de Fraude 
Centrale van de CRI alom met grote waarde- 

' De omstandigheid dat het OM in de meeste 
arrondissementen de aanpak van de steunfraudes wet 
blijkt aan te kunnen, wil nog niet betekenen, dat 
hier geen problemen aanwezig zijn. Naar verluidt 
(Van de Bunt en Van Duyne, 1983) Hagen bier nog 
steeds wetsproblemen (Bijstandswet), terwijleen 
toenemende aanvoer van zaken de capaciteit van de 
rechtbanken wet eens emstig op proef kan stellen. 



nng begroet werd en het aanstellen van fraude- 
OvJ's op de parketten eind 1981 een stap in de 
goede richtling betekende, was de wijze waarop 

	

. 	de fraude-Ovrs de reeds zo vaak aangekaarte 
moeilijkheden onder woorden brengen zuur en 
bitter geworden: de ergemis groeide. Juli '81 
spraken een viertal OvJ's hun ergemis uit 
tegen een redacteur van de Volkskrant. Hierin 
werd, behalve op de hier reeds beschreven 
problemen, vooral gewezen op de politieke 
onwil van 'Den Haag'. 
Wat wordt daarmee bedoeld? De partijpolitiek? 
Het departement? De beleidstop van het OM? 
Over de laatste het volgende. De PPGG hebben, 
zij het met enige vertraging, vanaf 1979 meer 
dan den bladzijde aan de door de OvJ's aange-
dragen problemen besteed. In 1981 zelfs zeer 
uitvoerig. Hoewel staande gehouden kan 
worden dat de totstandkoming van het daad-
werkelijk gevoerde fraudebeleid een zaalc was 
van het lagere' OM, zijn de PPGG voor de 

	

43 	geluiden uit de parketten niet doof geweest. 
De oorzaak of reden van de genoemde vertra- 
ging onttrekt zich aan onze waarneming. 
Hoewel voor 1979 de jaarverslagen van de 
PPGG weinig melding maakten van de proble-
men van de 'white collar crime', zoals zij de 
ondememersfraude noemden, was er Wel een 
interdepartementale adviesgroep 'white collar 
crime' onder leiding van mr. P. Bos, die op 
7 juli 1977 een eerste advies uitbracht. Dit 
advies bleef evenwel twee jaar rusten, totdat 
het samen met andere stukken met betreklcing 
tot de fraudeproblematiek door de PPGG i.v.m. 
de voorbereiding van de conferentie 0M-depar-
tement weer ter sprake gebracht werd. Het 
voorstel van de hoofdofficieren om voor deze 
conferentie het thema `witte-boorden misdaad' 
te kiezen werd bij deze gelegenheid afgestemd 
om plaats te maken voor een ander onderwerp. 
Na 1980 komt de fraude-problematiek ook in 
het jaarverslag OM hoog op de prioriteitenlijst. 
Met de aanstelling van aparte fraude-OvJ's in 
de parketten (die overigens slechts incidenteel 
voor deze taalc zijn vrijgemaalct) en de instel- 
ling van ressortelijke fraudecommissies 
(refraucom's) lijkt de aanpak van de fraude door 
het OM een duidelijker landelijk beeld te krij-
gen. Was er eerst (naar het oordeel der Ovrs 
zelf) slechts sprake van een individueel 'hobby- 



isme', thans wordt overlegd op welke wijze 
het OM de fraude het best kan aanpalcken. 
Betekent dit dat het beeld van steeds emstiger 
en de aanpak stagnerende knelpunten, dat wij 
op grond van de jaarverslagen geschetst hebben, 
op de een of andere wijze filet meet actueel 
is? We zullen deze vraag in de volgende 
paragraaf onder ogen zien. 

4. Het huidige beeld 
'Howell in vest zevallen witte-boordencriminaliteit 
mag warden vermoed, ontbreken gewoonweg de 
tijd en het geld en de kennis om vanuit de faillisse-
mentshoek het kwaad te helpen keren. Aldus be-
staat ten merkwaardige discrepantie tussen het 
kostbare strafrechtgebeuren 	voor de traditio- 
nele strafbare feiten enerzijds en de geruisloze 
kredietdelicten anderzijds. Ott justitiele falen doet 
de samenleving onvoorstelbare aderlatingen 
ondergaan 	'Mr. M. Rutgers, faillissements-RC 
in het Advocatenblad, nov. 1982. 
Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag: 
'Hoeveel van het verleden vinden we in het 
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	heden terug?' geeft het bovenstaande uitvoe- 
rige citaat ons reeds een indicatie. 
Veel van de reeds jaren geleden gedane uit-
spraken zijn nog steeds actueel. Bij het schet-
sen van het huidige beeld zullen we derhalve, 
vooral voorzover dit de strafrechtelijke aanpak 
van de fraude betreft, naar het voorgaande 
verwijzen. Op het beeld van de fraude-aanpak 
op ander dan strafrechtelijk terrein zullen we 
in het onderstaande slechts kort kunnen in-
gaan. 

4.1. Opsporing, vervolging en berechting 
Op het gebied van de opsporing van fraude is 
er momenteel sprake van enige beweging. 
Zoals opgemerkt breidt de Fraudetentrale 
zich gestaag nit en wordt gezocht naar een 
doeltreffender opsporing. Er worden draai-
boeken gemaakt voor huiszoekingen tenvill 
het op orde-brengen van in beslaggenomen 
administraties in toenemende mate gepro-
fessionaliseerd wordt (Bruntinlc, 1982). Er 
warden voorts aan rechercheurs en Ov.I's 
fraudecursussen gegeven op de recherche-
school te Zutphen. Het huidige beeld mag 
dan ook geenszins als statisch gekarakteri-
seerd worden. Voldoende beweging dus om 
geen 'doemdenker' te warden. Maar redenen 
om te juichen zijn or evenmin. Aangezien 
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in Van de Bunt en Van Duyne (1983) een 
uitvoeriger beschrijving van de `polititle 
flessenhals' wordt gegeven, beperken we ons 
hier tot enige hoofdpunten. 
— De organisatorische en materiele infrastruc-
tuur, 	- 
Deze kan niet als bijster geavanceerd gekenmerkt 
worden. Voor de afhandeling van de igewone' zaken 
geeft dit al problemen, zodat men kan verwachten, 
dat dit nog sterker knelt bij de verwerlcing van corn-
plexe fraudezaken. Dit is juist en `waar de fraudeur 
zich van een computer bedient, zit de verbalisant 
op een oude schrijfmachine met twee vingers zijn 
verbalen uit te typen'. Hierbij moet dan worden 
aangetekend, dat veel rechercheteams dit toch maar 
doen, en veel ongemak, waaronder vaak zeer slechte 
behuizing op de koop toe nemen. Men dient zich 
daar echter niet op te verkijken: 'Het enthousiasme 
loopt gauw terug als we doorgaan op deze schaal 
roofbouw te plegen op mensen die voor f 2200,— 
in de maand de zwarte miljoenen van anderen 
moeten opsporen', merkte een officier van de rijks-
politie tegen de schrijver op. 
— Gebrek aan deskundigheid 
Deze wordt atom nog als onvoldoende gekenmerkt. 
Nu zal men zich afvragen waar al die in zo'n tien 
jaar opgebouwde ervaring blijft. Daze verdwijnt, voor-
al bij de gemeentepolitie naar de geiiniformeerde 
dienst. Vijf jaar geleden werd hierover al door de 
OvJ van Maastricht geklaagd. Op het gebied van de 
georganiseerde misdaad is deskundigheid een kost-
baar goed. Maar juist bij bevordering vertrekt des-
kundige frauderechercheur naar een andere dienst-
eenheid. Men onderschatte Met hoeveel tijd het 
inwerken van een frauderechercheur kost en hoeveel 
een ervaren kracht op dit gebied kan 'opbrengen'. 
Voorshands schijnt er in deze situatie nog geen ver-
andering te komen. 
— Verbrokkeld opsporingsbeleid 
De eerder geconstateerde verschillen tussen de rijks- , 
politie en gemeentepolitie bestaan nog steeds, zodat 
de pakkans van een fraudeur voor een belangrijk 
deel nog steeds bepaald wordt door de pints van 
vestiging. Dit is niet onbegrijpelijk: de kosten van het 
opsporingsonderzoek zijn voor de gemeente, terwijI 
de opbrengsten ervan in de `algemene middelen' 
stromen. Op de korte termiin is het dus voor een 
gemeente niet aantrekkelijk om veel in fraude-op-
sporingsonderzoek te investeren. Enerzijds kan men 
zeggen dat de gemeenten schuld hebben door geen 
lange-termijnvisie te ontwikkelen, anderzijds kan 
men zich afvragen, waarom centraal niet naar een 
oplossing van dit probleem gezocht is 
Wanneer we de vervolging en berechting 
samen nemen, dan zien we wederom drie pro-
blemen; deskundigheid, mankracht en vooral 
de wettelijke problemen. 



Op het gebied van deskundigheid zijn er 
voozzover de schrijver dezes dit kan overzien, 
duidelijke vooruitgangen geboekt, ofschoon 

• 

	

	nog filet landelijk. Dit is vooral bij het OM het 
geval. 
Op het gebied van de mankracht is er een drie-
voudige flessenhals, waarvoor in de jaarversla-
gen filet alleen vroegtijdig gewaarschuwd 
was (1977), mar wat ook meteen onder de 
aandacht gebracht was toen het eenmaal zo 
ver was (1979). De flessenhalzen zijn: het 
parket; als dat filet dichtgeslibt is, dan volgt 
de rechtbank; waama — aangezien veroordeel-
de fraudeurs meestal in hoger beroep gaan — 
sommige hoven de zalcen filet schijnen aan te 
kunnen. I  Dit leidt ertoe, dat zaken geseponeerd 
moeten worden omdat zij te oud zijn geworden: 
sepot `geen tijd en ruimte voor berechting'. 
Dit slaat weer terug op het vervolgings- en 
opsporingsbeleid: de 00 is gedwongen het 
volume van de invoer te gaSit regelen, waarbij 

46 	hij niet selecteert op basis van strafwaardigheid, 
maar op grond van de venverkingscapaciteit 
van de rechtbanlc en het parket, waarrnee het 
opportuniteitsprincipe wet een geheel nieuwe 
irthoud krijgt. 
De belangrijkste problemen zijn echter nog 
steeds die van de wetgeving. Eerder verrneldden 
wij de omstandigheid dat het niet doen van een 
belastingaangifte slechts een overtreding op-
levert (boete f 5000,—) waarvoor men trou-
wens zelden vervolgd wordt. 2  Hierop is reeds 
bij herhaling gewezen, zodat wij het bij deze 
constatering laten. Hetzelfde geldt voor het 

' Hierover lieten de OLT% zich tijdens het vraag-
gesprek minder stall; uit: enigen gaven blijk van 
grote twijfels over de mate waarin de hoven de te 
behandelen fraudezaken voldoende strajwaardig 
achtten. De juistheid van deze opmerkingen is 
moeilijk na te gaan. Misschien is het beter, althans 
neutraler, om te zcggen dat sommige hoven de 
prioriteiten anders leggen dan het OM. 

Uit het jaarverslag van de economische Ovl te 
Maastricht. 1974. blijkt dater met succes tegen deze 
overtreding Icon worden opgetreden: de politierech-
ter legde conform de eis van de Ov1 boetes tussen 
de f 1500.— en f 5000,— op. Voor de in groter 
verband opererende fraudeurs kunnen deze boetes 
evenwel geen afschrikwekkende werking hebben: 
zij bedragen slechts een fractie van de te behalen 
winst. 



niet voeren van een administratie: maximale 
boete f 100,—. Dit betekent, dat wie geen 
administratie bijhoudt en geen belastingaan-
gifte doet strafrechtelijk nauwelijlcs aan te 
pakken is, zeker indien hij geen andere straf-
bare feiten pleegt. De wegens overtredingen 
opgelegde boetes vormen valc maar een 
fractie van de te halen winst. 
Afzonderlijke vermelding verdient de moge-
lijkheid om bij valsheidsmisdrijven voorlopige 
hechtenis toe te passen. Sinds de invoering 
van art. 67a Sr. heeft het OM aangevoerd dat 
de georganiseerde misdaad van de in dat arti-
kel opgenomen beperkingen groot voordeel 
geniet. Hierin komt nu verandering: het 
strafmaximum voor valsheid in geschrifte zal 
van vijf naar zes jaar worden verhoogd. 
Echter met, zoals de commissie-Van Randwijk 
in haar eindrapport over de voorlopige hechte-
nis voorstelde, voor oplichting, flessentrekke-
rij en verduistering. De door de OvJ's in hun 

47 	jaarverslagen en ook tijdens de vraaggesprek- 
ken gesignaleerde rechtsongelijkheid blijft 
daardoor bestaan: een miljoenenoplichter 
is nog steeds moeilijker in voorlopige hechte-
nis te zetten dan een inbreker. 	• 
Een positief punt is natuurlijk de zgn. Wet 
Keten-aanspralcelijkheid, hoewel de wet nog 
jong is en de effecten daarvan nog niet bekend 
zijn. 
E,en probleem bij de toepassing van deze wet 
lijkt de gebrekkige wetgeving inzake buiten- 
landse rechtspersonen te zijn. Dit geldt 
trouwens met alleen voor de WICA: buitenland-
se rechtspersonen vormen in het gehele netwerk 
van wetgeving een bijzonder zwakke schalcel. 

• Fraude is multiciimensionaal, zoals de jaar- 
verslagen vaststelden. In dit opzicht is er 
weinig veranderd, ook in de wetgeving. 
(Debets en Rossen, 1983). 

4.2. De politieke aandacht 
Zoals in de eerste paragraaf werd opgemerkt, 
heeft het probleem van de fraude altijd wel 
politieke aandacht gehad. In § 2.2.1. zagen 
we evenwel dat de politieke aandacht niet 
evenredig verdeeld lijkt te zijn. De VVD heeft 
in de beginjaren '70 wel de aandacht gevestigd 
op het probleem van de steunfraude, maar in 
de daarop volgende jaren was het hoofdzakelijk 



de PvdA, die de aandacht gericht hield op de 
grote fraudes. Maatschappelijk emstige en 
politick gevoelige zaken, zoals de zaken 
Zwolsman, NoIlen en Veldkamp Icregen 
vrijwel uitsluitend aandacht van politiek 
links. In verband met deze ongelijke politieke 
verdeling van blijken van °must over dit 
maatschappelijke probleem merkten we op, 
dat het politleke draaplak voor de fraudebe-
strijding niet erg breed te noemen was. 
Is hierin verandering gekomen sedert de pro-
cureurs-generaal in hun jaarverslag over 1981 
zo duidelijk aandacht an het fraude-probleem 
hebben besteed en het ondenverp bijna dage-
lijks in de media behandeld wordt? Deze vraag 
is moeilijk te beantwoorden: het beeld van de 
politieke aandacht is voortdurend wisselend 
en kan eigenlijk pas over een langere termijn 
worden geihventariseerd. In de recente begro-
tingsdebatten over de begroting van Justitie, 
werd door twee sprekers van de PvdA, en 

48 	den spreker van het CDA mime aandacht an 
de fraude besteed. De spreker van D'66 
besteedde er den zin aan en de VVD en de 
overige partijen namen vermelding van het 
fraudeprobleem niet in hun toespraken op. 
Moet hieruit nu ook meteen worden afgeleid 
dat er slechts twee partijen zlin die zich over 
het fraudeprobleem druk maken? Zo'n con-
clusie kan op grond van zo'n 'meting' niet 
getroklcen worden. Gecombineerd echter met 
de vraagfrequentie in het verleden, kunnen we 
niet voetstoots aannemen dat er sprake is van 
een 'kamerbrede' belangstelling voor en 
verontrusting over dit onderwerp. Oat kan 
slechts op grand van komende ontwikkelingen 
worden vastgesteld. 
Een ander aspect betreft de aard van de poli-
tieke belangstelling. 
Eerder hebben wij crop gewezen dat de aanlei-
ding tot het stellen van vragen vaak de uit de 
dagbladen opgepikte incidenten waren en dat 
beleidstoetsende vragen betrekkelijk zeld-
zaam waren. Zo is het opvallend dat de 
problemen, waarvan door de Ovls gewag ge-
maalct is, zelden of nooit het onderwerp van 
politieke belangstelling zijn geweest. 
Vooral de wettellike problemen hebben 
vanuit de Tweede Kamer weinig belangstelling 
gehad. Over het voor de op dit gebied 



georganiseerde misdaad zo welgevallig • 

artikel 67a Sv (het artikel dat de toepassing 
van de voorlopige hechtenis beperkt) zijn 
nauwelijks vragen gesteld. Hetzelfde geldt voor 
de te lage strafmaxirna voor de valsheidsdelic-
ten of het niet bijhouden van een administra-
tie en het niet doen van een belastingaangifte. 
Over het laatste werd in 1978 en 1982 een 
vraag gesteld. Ook naar de coOrdinatie tussen 
de opsporingsdiensten en de overbelasting 
van deze diensten en het OM is in de afgelopen 
tien jaar slechts spaarzaam gevraagd (in ons 
bestand telden we zes vragen betreffende 
coordinatie en acht vragen betreffende capa-
citeits/intensiteitsproblemen). Hetzelfde 
geldt voor de organisatie van de fraudebestrij-
ding: de knelpunten bij de politie en de bij- - 
zondere opsporingsdiensten. 
Het is echter mogelijk, dat hierin enige ken-
tering gekomen is. De alarmseinen, door de 
politie en het OM via de media naar buiten 

49 	gebracht, hebben naar het lijkt ook de Tweede 
Kamer bereilct. Niet alleen heeft dat tot 
vragen geleid, maar tijdens de debatten over 
de justitiebegroting werd door de PvdA vooral 
aandacht besteed aan organisatorische aspec-
ten van de fraudebestrijding, terwijl het CDA 
aandacht aan het probleem van malafide bui-
tenlandse rechtspersonen en de op blz. 24 ge-
noemde drie misbruikontwerpen besteedde. 
Van belang is voorts de na het verschijnen van 
het ISMO-rapport ingestelde bijzondere kamer-
commissie voor het fraudebeleid op het gebied 
van belastingen, sociale zekerheid. Door haar 
actieve opstelling en door haar evenwichtige 
benadering van zowel de werkgevers- alsook 
de steunfraude lijkt er inderdaad wat veran-
derd te zijn. Uiteraard is het te vroeg om te 
stellen dat de politieke aanciacht sterker op 
de structurele problemen gericht zal gaan wor- 
den. Een zwaluw maalct nog geen lente. 

4.3. De beleidsaandacht 
Hoewel vele kritische opmerlcingen van Ov.1's 
en politiemensen, die tenslotte dagelijks met 
uitvoeringsproblemen te maken hebben, de 
indnik weldcen dat er op het gebied van de 
fraudebestrijding nauwelijks beleid gevoerd 
wordt, is het beleid van de verantwoordelijke 
departementen thans merkbaar actiever dan dit 



in het verleden het geval is geweest. Hetze1fde 
geldt voor het beleid van de uitvoeringsorganen. 
Van de departementen die het dichtst bij het 
fraudebeleid staan treedt het beleid van 
Financier' en Justitie het meest op de voor-
grond. In een in januari gehouden televisie-
vraaggesprek zegde de minister van financier, 
toe dat er 850 extra belastingambtenaren zul-
len worden ingezet. Ook kondigde hij aan dat 
zijn departement een onderzoek naar het 
verzwijgen van banlcrente zal doen. Afgezien 
van deze toezeggingen is er thans ook sprake 
van een actieve wisselwerking en samehwerlcing 
tussen de belastingdienst en het OM en 
politic. In de meeste fraudeteams hebben ambte-
naren van de belastingdienst zitting, terwhl 
aan het door het OM geleide fraude-overleg ook 
door inspecteurs en directeuren van de belas-
tingdienst wordt deelgenomen (Van Nispen, 
1982b). De samenwerking tussen de FIOD en 
het OM is tevens een belaingrijk aspect van de 

50 	interdepartementale aanpak van de fraude. Ook 
de aansIagregeling is verscherpt: de voor beIas-
tingfraude opgelegde boeten bij navordering 
(50 en 100%) zijn in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. Vermelding verdienen tenslotte 
nog de voor dit jaar geplande experimenten 
op het gebied van de registratie van fraude. 
Het experiment Centraal Registratie-Systeem 
betreft het in kaart brengen van `risicogroepen'. 
Het tweede in dit verband te noemen experi-
ment betreft het door Justitie geihitieerde 
frauderegistratie-project. Dit project beoogt 
zicht te krijgen op ontdekte gevallen van fraude, 
die om de een of andere reden niet ter kennis 
van het OM worden gebracht of door het OM 
niet worden vervolgd. Dit soort taken 'vet-
dwijne gewoonlijk of wordt hoogstens admini-
stratief afgedaan, waardoor zelfs van de gecon-
stateerde fraude geen beeld van de aard en 
omvang verkregen kan worden. 
De strafrechtelijke aanpalc heeft vanuit het 
Ministerie van justitie merkbaar meer  aan- 
dacht gekregen. De Fraude Centiale is uit-
breiding toegezegd, terwijI gezocht wordt 
naar een eenvoudiger aanpalc die de `strekkende 
meters' proces-verbaal tot een minimum kan 
beperken. De instelling van ressortelijke fraude-
commissies en de interdisciplinaire parketover-
leggen vermeldden wij reeds. Twee andere 
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projecten betreffen fraiides bij faillissementen. 
Het eerste project is gericht op de vereenvou-
digde afhandeling van eenvoudige bankbreuk 
wanneer bij faillissement geen (behoorlijke) 
administratie meer aanwezig blijkt te zijn 
(art. 342, lid 3 Sr). Het tweede project is een 
op grond van lokaal initiatief ondemomen 
proef in Roermond om bij faillissement een 
registeraccountant in te schakelen Op basis van 
'no cure, no pay'. (Bakermans, 1983). 
Van de departementsactiviteiten noemen we 
tenslotte nog het aangekondigde onderzoek 
van Vollcshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
naar huursubsiclie-fraude. 
Voor wat betreft de uitvoeringsorganen die 
voor Justitie de belangrijkste loeleverings- 

• 	bedrijven' voor ondememersfraude zijn, zijn 
wij slechts op de hoogte van de ontwildcelingen 
van het SFB, waarvan de opsporingsdienst 
sedert 1980 jaarverslagen publiceert. Hieruit 
blijkt, dat het SFB zich steeds actiever met de 

51 	fraudebestrijding is gaan bezig houden en 
frequent in opsporingsteams met de politic 
participeert. Ook het GAK en de Sociale Dienst 
Rotterdam hebben voor dit jaar een actiever 
beleid aangekondigd (Volkskrant, jan. en febr. 
1983). 
Het is mogelijk, dat wij in de bovenstaande 
opsomming filet volledig geweest zijn: sommige 
van deze activiteiten zijn ad hoc en op persoon-
lijk of lokaal initiatief tot stand gekomen, 
waardoor de kans aanwezig is dat wij bepaalde 
— positieve — ontwikkelingen buiten beschou-
wing gelaten hebben. Dit geeft echter meteen 
de belangrijkste zwaldce pick in de aanpak van 
de fraude weer: 'Elk kent de laan die derwaarts 
gaat'. Feitelijk is er nog geen sprake van een 
samenhangend regeringsbeleid, terwijl soms 
ook binnen de departementen de beleidsonder-
delen met altijd op elkaar aansluiten..In Van 
de Bunt en Van Duyne (1983) hebben we een 
beschrijving gegeven van de drievoudige flessen-
hals (politie-OM-rechtbank/hof) in de justititle 
afdoening, waarop trouwens al in 1977 door 
het parket Haarlem gewezen was. Hierbij 
hebben we de problemen ten aanzien van de ten 
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Vonhoff. 



uitvoerlegging van gevangenisstraffenl buiten 
beschouwing gelaten. Al deze schakels grijpen 
vaak slechts moeizaam in elkaar, waarbij de 
negatieve effecten daarvan door de huidige 
bezuinigingsnoodzaak versterlct worden. 
Soms stuit de aanpalc van zaken op onvoldoen-
de ruimtelijke voorzieningen of tekorten aan 
zgn. benzinegeld voor de opsporingsteams. 
Warmer het om een korps van de Rijlcspolitie 
gaat is er an incidentele problemen van bud-
gettaire aard vaak nog wel een mouw te 
passen. Bij gemeentekorpsen ligt dit moei-
lijker: het fmanciele beheer ligt daar immers 
bij het college van B & W en via deze weer bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. En de 
wettelijke taken van de burgemeester en 
Binnenlandse Zaken zijn niet fraudebestrijding, 
mar de handhaving van openbare orde en 
veiligheid. Vanuit het gescheiden opereren 
van de departementen en het ontbreken van 
een regeringsbeleid, is het begrijpelijk dat 

52 	gemeentekorpsen (B & W/Binnenlandse Zaken) 
man weinig prioriteit aan fraudebestrijding 
geven. In paragraaf § 4.1. merkten we op dat 
de afzonderiijke schakels van de justitiele 
afhandeling evenrnin sterk op ellcaar zijn 
afgestemd. Het is juist dat het OM Mans 
merkbaar meer aandacht an de fraudebestrij-
ding geeft. Man het aanbrengen van fraude-
zalcen bij de rechtbank betekent een enorme 
belasting van de rechtbanken, die toch reeds 
een grote werkbelasting kennen. Dit betekent 
dat de verwerlcingscapaciteit van de recht-
banken op die van het OM' zou moeten worden 
afgestemd. Voorzover ons bekend is dat — om 
budgettaire redenen — niet gebeurd. 
Wanneer we het voorgaande proberen samen 
te vatten, dan kan het volgende gesteld worden. 
Er zijn mime aanwijzingen voorhanden dat het 
fraudeprobleem op een breed front wordt aan• 
gepakt. Het front is echter verbrokkeld: er is 
nog geen sprake van een centrale strategic. 
Wanneer we de militaire metafoor verder uit-
bouwen, dan zien we — hoewel de samenhang 
groeit — individuele manschappen, kleine 
bataljons maar soms ook grotere eenheden 

Volgens een bericht in de NRC/Handelsblad, 
januari 1983 bleken or 16 000 vonnissen betreffelide 
vrijheidsstraffen nog niet ten uitvoer gelegd to zijn. 



energiek, maar gelsoleerd opereren. ledere 
bevelhebber van een eenheid kan met recht 
beweren dat hij ier jets aan doet', maar de 
verstrekte munitie is nog schaars, terwijl er 
geen berekening is gemaakt van de benodigde 
sterkte van de in te zetten manschappen. 
kan ons vergehjken met het PooIse leger uit 
1939, dat strijdt tegen modern uitgeruste 
Duitse troepen', merkte een fraude-OvJ tegen 
de auteur bij een gelegenheid op. 

5. Slotbeschouwing 
'Het lijkt vrij uitzichtloos, maar het is niet hopeloos. 
Wel dringt de tijd. Een op de due fraudeert nog niet, 
om welke reden dan ook. We moeten voorkomen ciat 
die ene ook gaat frauderen. Die neiging daartoe is 
sterk als we met optreden tegen die andere twee', Van 
Bijsterveld in de Haagse Post, 15-1-'83. 

In § 2 en 3 hebben we een beeld geschetst 
van de ontwildceling van het fraudebeleid en 
de daarmee samenhangende problemen. Zoals 

53 	in de vorige paragraaf is uiteengezet en ook 
uit recente justitiele acties is af te leiden, is er 
veel beweging en verandering te bespeuren. 
Hoewel deze justitiele acties veel aandacht 
trekken, dient men met uit het oog te vet-
liezen, dat zij de wortels van dit maatschap- 

• pelijke probleem niet aantasten. Zoals gezegd 
hebben we te maken met een vraagstulc dat 
hecht met de economische bedrijvigheid van 
onze samenleving en met de verhouding tussen 
de overheid en de burgerij vergroeid is. De 
fraudeproblematiek is evenmin los te zien van 
de ontwikkeling van de regelgeving van de 
verzorgingsstaat. In het verleden heeft de 
Nederlandse samenleving in een optimistische 
tijd (1965-1975) en vanuit de overtuiging 
van de goedheid des mensen (de thans zo dun 
gebleken solidariteit) steeds meer rechten en 
regels voor de verzorging van wieg tot graf 
gecreeerd. Of dit vanuit het creeren van een 
rechtvaardiger samenleving juist is geweest, 
laten we buiten beschouwing. Belangrijker is 
te moeten vaststellen, dat men daarbij ten 
dele van verkeerde vooronderstellingen omtrent 
het gedrag van mensen is uitgegaan. Het schep-
pen van steeds meer regels heeft de burger 
meer vindingrijkheid in het ontduiken ervan 
dan solidariteit bijgebracht. Eerst is er — uiter-
aard vanuit positieve oogmetken — een fraude- 



bevorderend Instrumentariumt opgebouwd en 
vervolgens ontstond er ook de vaardigheid en . 
de mentaliteit em er `creatier mee em te 
gaan. Het probleem is nu, dat men wel kan 
proberen dit instrumentarium aan te passen, 
maar dat de mentaliteit — eenmaal ontstaan — 
van blijvender aard is. Hoewel de huidige 
trend van deregulering, waardoor ook de 
mogelijkheden em te frauderen afnemen, 
hoogstwaarschijnlijk onontkoombaar is, lijkt 
het ons te optimistisch om vervolgens te 
verwachten, dat burgers uit dankbaarheid niet 
meer zullen frauderen. Hetzelfde geldt veer de 
verlaging van de belastingtarieven. Men kan de 
winst en daannee de aantrekkelijkheid van het 
frauderen verminderen, maar de bereidheid 
en de sociale aanvaardbaarheid cm te frauderen 
zijn moeilijker terug te dringen (Vinke, 1982; 
Conklin, 1977), vooral waar het om fraude 
tegen de overheid gaat. 
Een groot probleem bij de bestrijding van de 

54 	fraude in het algemeen, vooral met het oog op 
de voorbeeldstelling tegenover de kleine frau-
deur, vormt de bestrijding van de grote inter-
nationaal georganiseerde fraude, die wij bier 
buiten beschouwing hebben moeten laten. 
Hetzelfde geldt voor fraudes, waarbij tromi-
nenten' (leidinggevende personen uit bedrijfs-
leven of politick) betroklcen zouden kunnen 
zijn. Tot voor kort dacht men daarbij ietwat te 
gemaldcelijk aan de ens omringende landen of 
aan het op dit gebied wel zeer kleurrlike 
Eerlijkheid gebiedt ons echter op te merken, 
dat ook wij zaken zoals Zwolsman, Nollen en 
Veldkamp gekend hebben. De op zichzelf 
nooit weerlegde feiten van deze zaken zijn 
van zodanige aard, dat moeilijk kan worden 
volgehouden dat Nederland een soon van 
politieke Meugdzaamheidseilands te midden 
van ons omringend politick bederf zou zijn. 
De financiele, maar vooral de morele schade 
bij dit soort fraudes is greet. Voor de geloof-
waardigheid van het justitiele optreden tegen 
fraudeurs in het algemeen is het van het 
grootste belang, dat justitie op een geavanceer-
dere wijze kan optreden dan thans het geval is. 
Hoewel de laatste tijd steeds meer voorstellen 
om de fraude-problematiek het hoofd te 
bieden, in discussie worden gebracht, zou een 
alles omvattend regeringsplan volgens de 
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bewindslieden van justitie en fmancien onuit-
voerbaar zijn (jan. 1983). Als zo'n plan dus 
niet ontworpen kan worden, dan zal gezocht 
moeten worden naar deelplannen, die elkaar 
zodanig aanvullen, dat ze tezamen voor nieuw-
komers en kleinere fraudeurs voldoende ont-
moedigend werken, preventie dus, terwijl zij 
voor de kleine kern van harde fraudeurs een 
voldoende gel oofwaardige repressie opleveren. 
Voorwaarde voor het welslagen van de uiteen- 
lopende maatregelen die thans genomen worden 
of in voorbereiding zijn, is dat het fraude-
probleem geen politiek heen-en-weerschuiven 
tussen links en rechts blijft: links tegen de 
grote fraude, rechts tegen de kleine fraude. 
Het fraude-probleem is te belangrijk om een 
speelbal van de politiek te blijven. Het is een 
zaak van rechtshanclhaving en doeltreffend 
bestuur. 
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Fraude, een 
sociaal-psychologische 
benaderingi 

door M. Levi 

Inleiding 
Het is in het vededen nogal moeizaam gebleken 
om crirninaliteit psychologisch te verklaren. 
De belangrijkste reden hiervan is het felt dat in 
de klassieke modellen crimineel en niet-crirni-
neel gedrag gezien worden als duidelijk om-
schreven, 66nduidige begrippen en niet als de 
uitersten van een aantal verschillende continua. 
Zelfs bij de meest recente ontwikkelingen op 
het gebied van de socio-biologie en de leer-
theorie neigt men ertoe 66nduidige verldarinpn 

60 te geven omtrent de oorzaken van criminaliteit; 
daarmee wordt bijvoorbeeld voorbijgegaan aan 
het belangrijkste feit dat de meeste criminelen 
zich op andere levensterreinen volledig aan de 
norm conformeren. 
Het zou te dogmatisch en oak onjuist zijn te 
stellen dat de gedragstheorie of de socio-biologie 
geen verldaringen kunnen geven voor bepaalde 
vormen van criminaliteit. lndien deze theorieen 
echter gehanteerd warden voor een verklaring 
van criminaliteit in het algemeen, moeten ze 
ook getoetst worden voor ale soorten crimineel 
gedrag en niet alleen voor de lcleine misdaad' en 
geweldpleging (momenteel de belangrijkste 
ondenverpen van wetenschappelijk onderzoek 
en sociale zorg). 
Het onderhavip onderzoek beoogt de motieven 
na te gaan van een groep mensen, die betrokken 
zijn geweest bij een cornmerciele vorrn van 
criminaliteit, n.l. fraude. Tevens wordt de stel-
ling verdedigd dat in elk geval bij dit soort 
rnisdrijven de manier, waarop de situatie verbaal 
en sociaal gedefinieerd wordt, een cruciale rol 
speelt. 

' Dit is een verkone weergave van: Social psychology 
and the explanation of commercial fraud, een paper 
bestemd voor een internationale conferentie over 
psychologie en recht, gehouden van 19 tot 23 juli 
1982 te Swansea (G.8.1. 



Definities 
We bepalen ons tot het onderzoek naar de 
motieven van fraudeurs. De gegevens zijn geba-
seerd op uitgebreide interviews met verdachte 
en veroordeelde fraudeurs, zowel binnen als 
buiten de gevangenis. 
Onder fraude* verstaat de auteur in dit verband: 
het verkrijgen van goederen op krediet, terwij1 
Of het voornemen bestaat er met voor te betalen 
Of men er ernstig rekening mee houdt dat dit 
niet mogelijk zal zijn. 
Drie vormen van fraude worden onderscheiden: 
1. — fraude met voorbedachte rade: als een 
zaalc vanaf het begin wordt opgezet met de 
bedoeling de crediteurs op te lichten. 
2. — fraude `halverwege': als men besluit een 
tevoren legitieme zaalc om te zetten in een 
frauduleuze. 
3. — 'slippery slope' fraude: als een zakenman 
doorgaat met zijn handel en het verkrijgen van 
goederen op krediet, hoewel het risico groot is 
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	dat hij met zal kunnen betalen (tenzij zijn 
financiele situatie zich drastisch wijzigt). 
In de pralctijk is het onderscheid tussen deze 
drie subtypes met altijd duidelijk. Belangrijk 
is dat frauduleuze zakenlieden een gevarieerder 
gezelschap vormen dan de delinquenten die 
gewoonlijk voor de rechter verschijnen: het zijn 
zowel zakenlieden die nooit tevoren de wet 
hebben overtreden als zakenlieden die afwisse-
lend legitieme handel en fraude bedrijven. 
Tenslotte zijn er degenen die praktisch geheel 
van fraude leven en leden van de onderwereld, 
van kleine dieven tot gangsterkoningen. 

Motieven en carriere van fraudeurs 
In tegenstelling tot gewone criminaliteit is er 
bij criminaliteit in de zakenwereld nog geen 
echte poging ondernomen deze te verklaren 
vanuit de psychopathologic. Een van de fouten 
van veel psychologische theorieen over crimina-
liteit is het hanteren van een zwart-wit visie 
(men is crimineel Of men is het met), in plaats 
van uit te gaan van een dynamisch model. 
Bruikbaarder is dan ook de suggestie van 
Becker, dat er een gefaseerd model over het 
breken van regels opgesteld moet worden, 

* In de Engelse tekst staat het woord long-firm fraud' 
(flessentrekkerij). 



waarbij achtereenvolgens onderzocht wordt hoe 
iemand terecht komt in een situatie om een 
misdaad te begaan, hoe en waarom hij beslist 
dat te doen en waarom hij beslist door te gun 
of te stoppen. 
Kennis omtrent fraudeurs kan verkregen worden 
via de onderwereld, van louche zakenlieden en 
via introspectie. Deze brormen zijn onderhevig 
aan maatschappelijke veranderingen. De toe-
genomen gevangenneming van fraudeurs mdc 
zestiger jaren leidde bijvoorbeeld tot de ver-
spreiding van technieken en ideedn op het 
gebied van fraude onder de gevangenisbevol-
king. Een dergelijk resultaat had ook de toe-
genomen menging van 'boven- en onderwereld' 
in nachtclubs en casino's. Het feit dat voor 
fraude geld nodig is en contacten in de zalcen-
wereld, vorrnt natuurlijk wel een drempel. 
En zelfs als men die gepasseerd is, is de situatie 
niet voor iedereen even malckelijk: de proleta-
rische leden van de ondenvereld zullen nooit 

62 	over de flair en het betrouwbare image van 
de zakenman (een vereiste om te kunnen 
frauderen) beschiklcen, tenzij ze een training - 
op dat gebied krijgen. Fraude is echter niet 
altijd het gevolg van een sociale leerervaring. 
Net  als verduistering en zwarte handel kan 
fraude ook het resultaat zijn van creatieve 
introspectie. Een 'professional' drukte het 
als volgt uit: 
'Om een slechte (frauduleuze) zakenman te 
worden, moet je allereerst een godde zalcenman 
zijn. lk wedt waarmee ik bezig ben. lk we& hoe 
ik iemand moet afzetten als ilc iets koop en 
hoe ik de beste prijs kan maken bij het ver-
kopen. Fraude plegen is voor mij geen spelle-
tje, dat ik net geleerd heb. lk ben zakenman, 
geen dief.' 
Mensen van buiten de zakenwereld missen 
vaak de benodigde kennis en gelegenheid. 
Vrijwel elke handelaar zal echter fraude 

• 	kunnen plegen als hij of zij dat wil. Hieruit 
volgt dat elke verklaring voor fraude ook 
aandacht moet schettken aan de vraag waarom 
niet meet zakertlieden tot fraude overgaan. 

De 'slippery sloper' 
In het kille licht van de rechtszaal komt de 
wijze waarop handel wordt gedreven meestal 
in een ander licht te staan dan dat waarin de 



verdachte zijn daden tracht voor te stellen. 
De manier waarop een dader zijn omstandig-
heden beschrijft, moet echter wel degelijk ter 
sprake komen bij een verldaring van zijn 
gedrag. 
In het geval van de 'slippery doper' bestelt 
gen zalcenman handelswaar op lcrediet, hoewel 
hij weet dat, zoals de zalcen er op dat moment 
voor stun, hij niet in staat ial zijn ze binnen 
de gestelde termijn te betalen. Hij hoopt en 
verwacht echter oprecht dat in de tussentijd 
zijn liquide middelen zodanig zullen verbete-
ren, dat hij al zijn rekeningen kan betalen en 
zijn handel voortzetten. Om tijd te winnen 
doet hij onjuiste mededelingen aan zijn 
schuldeisers of `vergeet' hij bijvoorbeeld een 
handtekening te plaatsen. 
Ook kan hij proberen een deel van de goederen 
onder de prijs te verkopen om zo contanten 
te krijgen. 
De strafbaarheid van deze daden is echter 

63 	twijfelachtig, maar ook de immoraliteit ervan 
is op z'n hoogst dubbelzinnig, gezien in de 
context van wat in de zakenwereld gebruike-
lijk is. 
De 'slippery slope? is in staat gebruik te 
malcen van het fe'nomeen van de `misdaad-
ontkenning'. Hij gelooft niet dat er jets mis 
kan gaan door zijn acties: als zijn zaak zich 
herstelt, zal hij immers zijn crediteurs betalen, 
die dan beter af zijn dan wanneer hij wegens 
insolventie van de handel had.afgezien! 
Het is waarschijnlijk dat de constatering dat hij 
niet op grond van oneeriijke motieven in een 
situatie belandde, waarin fraude voor de hand 
lag, van belang zal zijn voor de beoordeling 
van zijn daden door politie, rechtbank en door 
hemzelf. Nu is het bij de wet verboden door 
te gun met schulden maken, zonder te weten 
of je er om te bekommeren of ze afgelost 
zullen worden. Maar de 'slippery sloper' 
bekommert zich daar we' om. Het probleem 
bij het bepalen van een schuldvraag is dat veel 
zakenlieden in hun wanhopige poging zich 
staande te houden, z6 op zichzelf geconcen-
treerd zijn dat ze niet zien wat voor risico's 
ze anderen laten lopen. Er is geen duidelijk 
onderscheid tussen de 'slippery sloper' en 
anderen, wier zaken falen of slagen na een 
zelfde riskant gedrag. Risico's nemen hoort 



nu eenmaal bij het gewone zakenleven. 
Vanuit deze visie lijkt onderzoek naar vroege 
indicatoren van fmanciele misstappen weinig 
zinvol. 

Fraude talverwege 
Iemand die in zaken gut, onderschrijft 
meestal de droom van de kapitastische 
maatschappij, dat men op die manier rijkdom, 
prestige en autonornie kan venverven. Hij 
conformeert zich bij het winst maken, middels 
goedkoop inkopen en duur verkopen, aan de 
maatschappelijke normen. Ala zo iemand in de 
gelegenheid gesteld wordt koopwaar uitzonder-
lijk goeclkoop te verkrijgen, zal hij dat zeker 
doen, mits er geen of weinig risico aan de 
mak ldeeft. Zakenlieden vinden het kopen 
van waren 'met een luchtje' moreel en juridisch 
betreldcelijk veilig: moreel omdat ze van een 
zakenman, niet van een dief kopen en juridisch 
omdat de verkoop zelf volgens de regels der 

64 	wet plaatsvindt; vaak gut dat als volgt: de 
koper betaalt door middel van een cheque het 
voile bedrag en krijgt vervolgens onder tafel 
een deel cash terug. Dit maalct en en ander 
moeilijk te bewijzen. 
Soms zal een zakenman verder gun, b.v. als 
hij denkt bijna faliet te gun. Hierdoor kan 
zijn gevoel voor de rechtsorde zwaklcer worden 
en kan hij gun zoeken near middelen cm z'n 
lot te verbeteren. De zakenman die overweegt 
zijn (relatief) eerlijke handel om te zetten in 
een frauduleuze, zal dat rechtvaardigen door 
zich te beroepen op plichten van hogere orde: 
'ik probeerde slechts een paar centen voor 
vrouw en lcinderen te redden. lk heb tenslotte 
m'n hele leven hard gewerkt. Waarom zou ik 
dan nu alles verliezen?' of door te ontkennen 
dater onre-cht is geschied: 'die verdomde 
geldschieters hebben al die jaren aardig wat 
geld aan inij verdiend. Waarom zou ik dear niet 
jets voor terugkrijgen, nu ik dat nodig heb?..'. 
In tegenstelling tot een gewone inbreker heeft 
de fraudeur tevoren een economische relatie 
gehad met het slachtoffer, waarvan de laatste 
met slechter is geworden. Dat maakt het bij-
zonder gemakkelijk het nettoresultaat als 
moreel neutral te beoordelen. 



Fraudeurs met voorbedachte rade 
In tegensteLling tot de twee vorige categorieen 
gaan bij fraudeurs `uit voorbedachte rade' de 
misdadige motieven vooraf aan de uitvoering 
ervan. Degenen die de auteur geinterviewd 
heeft, schenen hun gedrag echter met als 
moreel ontoelaatbaar te beschouwen. De 
reden liiervoor was de sceptische Icijk die ze 
hadden op de legitieme handel. Ze vonden 
zich zelf met slechter dan geslaagde self-made 
zakenlieden, die volgens hen allemaal wel eens 
de wet overtreden hebben in de loop van hun 
carriere. 
Een 'professional': `als ik eenmaal succes en 
erkenning heb gelcregen, wil ik ook best 
eerlijk worden!' 
In tegenstelling tot de twee andere subgroepen, 
beschouwt deze categorie fraudeurs het idee 
dat succes oak bereikt kan warden door con-
form de wet te handelen uiterst cynisch. De 
oorspronkelijke motieven, die mensen ertoe 
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	brengen fraude te plegen, kunnen echter veran- 
deren ten gevolge van hun ervaringen. Wat 

• began als een wat grof middel am het inkomen 
te vergroten, kan tot een obsessie worden of 
een kansspel, waarbij de betrokkene hoog spel 
speelt tegen de maatschappij en z'n eigen 
zenuwen. Juist dit risico, het `betrouwbare 
image' te verliezen, blijkt een extra prildcel. 
Via contacten met de longens' uit de onder-
wereld kan de fraudeur tot dan toe ongekende 
ervaringen op het gebied van sex en gokken 
meemaken, die hem ertoe kunnen brengen het 
saaie leven van alledag de rug toe te keren en 
zich te storten in opwindende avonturen. Een 
volgende fraude is dan zeer verleidelijk. 
Natuurlijk gaat met iedereen die den keer fraude 
heeft gepleegd zo'n carriere tegemoet. Zoals 
echter een beroepsinbreker het moeilijk vindt 
om door een straat te lopen, zonder de huizen 
te `taxeren', zo is het moeilijk niet te denken 
aan `een slag slaan' als je eenmaal handigheid 
hebt gelcregen in het frauderen. 
Een fraudeur kan bij het hervinden van het 
rechte pad gebruilc maken van zijn `trucs', 
mits hij met ontdekt wordt door een of andere 
controlerende instantie, die zijn motieven ver-
keerd beoordeelt. Tot op zekere hoogte hoort 
bedrog omtrent kredietwaardigheid irruners bij 
de gewone handelssituatie. Er ontstaan pro- 
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blemen als de ex-fraudeur merkt dat het geld 
niet snel genoeg binnenstroomt of zelfs verlies 
gaat lijden. Dan wordt de verleiding weer 
fraude te plegen wel heel groat. Een ander 
probleem is dat collega-fraudeurs altijd op zoek 
zijn naar partners in gezamenlijke ondeme-
mingen. Herhaaldelijk wordt het aanbod gedaan 
mee to doen met 'de grote slag'. Die verleiding 
blijft, tenzij men elle banden verbreekt. 
De combinatie van een skromme' visie op de 
wereld en brede contacten binnen de broeder-
schap der oplichters mulct het erg moeilijk 
het rechte pad te houden. Zelfs als oplichters 
oprecht geloven legaal to handelen, zien ze 
vaak met tenminste e'en oog mogelijkheden tot 
fraude waar seerlijke' mensen niet op het idee 
komen. Ms ze niet de vaardigheid ontwilckelen 
om het hoofd to bieden aan al doze veriei- 
dingen, eindigen ze hun leven waarschijnlijk als 
beroepsoplichters. En sommigen gaan door tot 
ze ver in de zeventig zijn! • 

De invloed van sociale contrOle 
Volgens sorrunige theorieen leidt sociale 
controle tot toename van deviant gedrag omdat 
daardoor mogelijkheden voor de fraudeur om 
zich te rehabiliteren warden afgesloten. De 
auteur heeft meer de nadruk gelegd op de 
rationaliteit van motieven om fraude te plegen. 
Oat betekent dat fraude juist minder aantrek-
kelijk wordt naannate de sociale controle toe-
neemt. burners, als justitie niet zou optreden 
tegen fraudeurs, zou het enige motief tot 
'verbetering' zijn het verlangen om als fatsoen-
lijk beschouwd to worden. Als men weinig 
kans loopt gepakt to worden, wordt dit laatste 
niet geschaad door frauduleuze praktijken. 
Er zijn echter wet enige aspecten an sociale 
controle, the kunnen leiden tot verdere over-
tredingen. Genoemd is reeds het felt dat in de 
gevangenis fraude-technieken verspreid worden 
onder leden van de traditionele onderwereld, 
waardoor het gevaar bestaat dat ook de wetti-
ge handel geinfiltreerd wordt door de georga-
niseerde misdaad. 
Er is echter nog een andere factor, waardoor 
justitiele activiteiten een belemmering kunnen 
vormen voor de integratie van ex-fraudeurs in 
de reguliere zakenwereld. En dat is het gegeven 
van 'eons gestolen, altijd een diet". Er bestaat 



grote huiver om een voormalig fraudeur 
opnieuw krediet te verlenen. Dit stigma beperkt 
zich met tot de fraudeur met een strafblad, 
het treft ook diegenen die slechts verdacht 
worden van het plegen van fraude. Men kan 
deze commerciele 'onthoofding' derhalve 
eerder als sociale consequentie zien van ver-
moedens dan van veroordeling. 
De gevolgtrekking hiervan is belangrijk: ook 
bij minder formele sociale controle door 
justitiele organen, blijft dit proces van coMmer-
ciele stigmatisering onvertninderd plaatsvinden. 
Dit kan tot de volgende paradox leiden: als 
iemand eerlijk onder zijn eigen naam handelt, 
krijgt hij hoogstwaarschijnlijk geen krediet. 
Maar als hij zijn belangen door een stroman 
laat behartigen en de relaties worden ontdekt, 
staat zijn frauduleuze aard voor de omgeving 
vast. Gaat iemand failliet of is fraude eenmaal 
bewezen, dan moet de betroldcene extra hard 
werken om zkh tegenover zijn crediteurs te 

67 	rehabiliteren. Het probleem is dat hij met 
weet of dat ooit zal lukken. Wat houdt 
rehabilitatie precies in? Ook jarenlange eerlijk-
heid kan nog beschouwd worden als een sluwe 
voorbereiding voor de `grote fraude'. 
Zonder krediet is ellce zaak moeilijk tot een 
goed einde te brengen. Het probleem van de 
ex-fraudeur is dat hij letterlijk in discrediet is 
geraalct. Tevoren is immers bewezen dat hij 
niet is, wie hij /ijkt te zijn. Hoewel de betere 
kredietverlenende instanties wel ontvankelijk 
zijn voor deze problemen, voelen ze het toch 
— vanzelfsprekend — als hun hoogste plicht 
hun clienten tegen fraude te beschermen. 
Twee van de oplichters die de auteur geInter-
viewd heeft, vertelden dat de politie hun 
legitieme zaken ten onrechte als frauduleus 
had beoordeeld, omdat ze eenvoudig met kon 
begrijpen dat een oplichter ook eerlijk kan 
zijn! 

Lotgevallen van fraudeurs 
Uiteindelijk komen toch bijna alle fraudeurs, 
net als andere misdadigers, op het rechte pad 
terecht en dat is dan vaalc rechter dan recht.. 
Dit kan een gevolg zijn van het feit dat ze 
zich altijd overtreders blijven voelen: hun 
extreme besef van goed en fout maakt dat ze 
de minste afwijking van de algemeen geldende 



normen beschouwen als het begin van de 
glibberige helling die leidt tot fraude. 
Sortunigen verdienen genoeg geld om zich 
volledig van fraude te kunnen distantieren 
tot ongenoegen van degenen die financieel 
van hen afhankelijk zijn bij hun frauduleuze 
zaken. Anderen verdwijnen in de schaduw 

• als de keurige eigenaars van kleine zaken. 
Van hen die wel dieper wegzalcen komen 
sommigen terecht in de goudsmokkelarij, 
valsmunterij etc., anderen blijven in de 
schemerige wereld van de louche' handel. 

• Tenslotte zijn er diegenen die bij het oude 
blijven: de fraude. 
Sommigen keren de fraude dechts ten dele 
de rug toe: als de tijden moeilijk worden of 
de duffe routine van de legitieme handel hen 
gut vervelen, beginnen ze weer met het 
plegen van fraude. 
De schrijver is echter bij al deze variaties geen 
fraudeur tegengekomen die zijn activiteiten 

68 	mond onjuist vindt. Dit is naar zijn mening 
niet dechts een oppervlakkige of lichtzinnige 
levensvisie. Voor deze fraudeurs is hun 
misdrijf gewoon 66n van de vele manieren om 
in je levensonderhoud te voorzien, niet meet 
en ook niet minder. Zoals bij elke methode 
van geld verdienen, ldeven er ook aan het 
plegen van fraude voor- en nadelen. Het 
grootste nadeel is de enorme stress waar-
onder een oplichter werkt: de kleinste mis-
stap kan hem immers in de gevangenis doen 
belanden. 

Conclusie: de betekenis van den analyse voor 
de beheersing van het fraudeprobleem 
Dit is niet de geschikte plaats voor een uitge-
breide discussie over de problemen bij de 
beheersing van het fraudeprobleem. lk volsta 
met de stelling, dat er twee facetten te onder-
scheiden zijn: 
1. voorkomen dat iemand zijn verlangen om 
fraude te plegen, in daden omzet, 
2. zorgen dat iemand niet de behoefte voelt om 
fraude te plegen. 
Deze twee aspecten kunnen ellcaar versterken: 
de wetenschap dat onwettig handelen weinig 
succes zal hebben, kan gedrag volgens de 
regels der wet tot gevolg hebben. 
De eerste factor is een functie van het officiele 



controle-apparaat (politie e.d.), de tweede 
heeft te maken met sociale controle in veel 
bredere zin. Wat dit laatste betreft, onder-
scheidt men drie mogelijkheden voor preventie 
van fraude: 
a. mensen zo te socialiseren dat ze met gun 
verlangen fraude te plegen. 
b. zorgen voor voldoende ontplooiingsmoge-
lijkheden, zodat iemand niet verleid wordt 
tot fraude tengevolge van gevoelens van `rela-
tieve deprivatie'. 
c. de mensen ervan weerhouden hun verlangen 
om fraude te plegen, in daden om te zetten 
door een streng georganiseerd systeem van 
sociale controle op te bouwen. 
In onze kapitalistische maatschappij wordt een 
nogal egastische moraal gestimuleerd en zijn 
de voorwaarden voor de onder a en b genoem-
de mogelijIcheden onvoldoende aanwezig, 
hoewel de meeste zakenlieden toch op het 
`smaLle rechte pad' blijven, omdat ze zodoende, 
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	zowel moreel als materieel, door hun omgeving 
't meest beloond worden. 
Dat wil zeggen dat de maatschappij bij de 
controle van fraude alleen gebruik kan maken 
van de onder c genoemde actieve afschriklcing 
(hierbij speelt een kosten en baten-analyse van 
justitieel optreden een rol). Afgezien van 
factoren van opportuniteit hebben in dit op-
zicht de meeste invloed: de geschatte kans op 
ontdeldcing en de gevolgen ervan en het betrek-
kelijk autonome gevoel voor recht en onrecht, 
verkregen door socialisering tijdens de jeugd. 
Dat betekent met dat zakenlieden in het 
algemeen en fraudeurs in het bijzonder zijn 
opgevoed met het idee dat fraude toelaatbaar 
is, wel dat fraude een onderwerp is dat nauwe-
lijks ter sprake komt in discussies over tnisdaad 
en moraal binnen het gezin. Als gevolg hiervan 
staan zakenlieden `moreel neutraal' tegenover 
frauduleuze activiteiten; zij kennen aan fraude 
niet bij voorbaat een bepaalde morele waarde 
toe. Het onduidelijke profiel van fraude wordt 
versterkt doordat er via de media relatief 
weinig aandacht aan wordt besteed, hoewel 
daar de laatste tijd verandering in komt. Dit 
is belangrijk omdat de media een belangrijke 
rol spelen bij de ontwikkeling van sociaal 
normbesef. Bovendien is objectief gezien, het 
bedrag dat de politie besteedt aan de opsporing 



van fraude onbeduidend, hoewel de bedragen 
die met fraude gemoeid zijn, die van inbraalc, 
roof en diefstal samen minstens evenaren, 
en ondanks het felt dat uit onderzoek blijkt, 
dat het publiek in verschillende streken van 
Engeland (stad en platteland) fraude strenger 
veroordeelt dan andere misdrijven-zonder-ge-
weldpleging. 
En zelfs die minderheid aan fraudes die wordt 
aangegeven en opgehelderd, verdwijnt vaalc in 
de doofpot ten gevolge van het beleid van de 
vervolgers, daarin gestimuleerd door de onvoor-
spelbare gedragslijn van de rechter bij de behan-
deling van fraudes. 

Samenvattend leidt de combinatie van morele 
neutraliteit en een laag risico van ontdeklcing, 
vervolging en gevangenschap tot een situatie 
van tolerantie birtnen de zakenwereld. Ms de 
kans om gesnapt te wordeo aanzienlijk zou 
toenemen, zouden fraudeurs met voorbedachte 

70 	rade en partidle fraudeurs waarschijrdijk eerder 
afgeschrikt worden. Het is echter betwistbaar 
of oak de `slippery-slope'-fraude hierdoor 
beihvloed zou worden, omdat de betrokkenen 
hierbij zo opgaan in het harde spel zich staande 
te houden, dat ze zich Met bewust ktinnen af-
vragen of ze wel door moeten gun. Ook als er 
zware sancties stonden op frauduleus gedrag, 
dan nog zouden deze dat niet op hun eigen 
situatie van toepassing achten. De enige moge-
lijlcheid am deze vorm van fraude te vermin-
deren, lijkt derhalve een proces van socialisatie, 
waarbij zakenlieden zkh gun bekommeren am 
het felt dat ze geld van anderen in de waagschaal 
stellen. Daarvoor is een maatschappij nodig, 
die nogal verschilt van de huidige. Zelfs dan valt 
te venvachten dat het menselijk vernuft er in 
zal slagen algemeen geldende normen te ont-
duiken, door kromme zaken `recht' te praten. 



Belastingmentaliteit, 
een empirisch onderzoek* 

door A. Lewis 

Inleiding 
Er zullen veel mensen zijn die zeggen dat wij 
allang weten wat de belastingbetalers vinden 
van de inkomstenbelasting: zij hebben er een 
hekel aan. Maar behalve dat weten wij weinig 
over hoe het publiek denkt over kwesties als 
belastingontduilcing en de functie en redelijk-
heid van inkomstenbelasting. In dit artikel 
wordt gesteld dat met de opvattingen daar-
over

. 
 meer rekening zou moeten worden ge-

houden bij het formuleren van het fmanciele 
beleid van de overheid. 

71 	Een groot pleitbezorger van wat hij noemt: 
een fiscale psychologie, is Giinter Schmolders. 
Wat nodig is, is een beoordeling van de belas-
tingmentaliteit van het publiek. Daarbij is 
van belang of de attitudes van de mensen ten 
opzichte van de belasting afhankelijk zijn van 
hun gemeenschapsgevoel of van hun eigen-
belang. 
Door middel van onderzoek zijn er internatio-
nale vergelijlcingen gemaalct van de maatregelen 
waarmee de belasting wordt afgedwongen. 
Belastingbetalers in Engeland, Frankrijk, 
Spanje en Italid werden gefnterviewd over 
hun belastingmentaliteit, de dwang die zij 
ervan uit voelen gaan en hun belastingmoraal. 
Het bleek dat de mentaliteit verschilde als 
gevolg van het verschillend functioneren van 
het belastingsysteem: er wordt meer wrevel 
gekoesterd, als de dwang groot is en de 
nalevingskosten hoog. In Engeland bestaat er 
volgens de onderzoekers bijvoorbeeld minder 
aversie tegen het belastingsysteem, omdat er 
meer mogelijkheden zijn om de belastingen 
te ontlopen, vooral voor het zakenleven en de 
vrije beroepen. 

* Dit is een verkorte weergave van: An empirical 
assessment of tax mentality. In: Public finance, 
34e jrg., nr. 2, 1979, blz. 245-255. 



Een andere onderzoeker, Alan Williams, heeft 
geschreven dat het interessant is om erachter 
te komen of.  de attitudes stereotiep.zijn of 
dat zij afhankelijk zijn van het beroep of van 
bepaalde ervaringen van bepaalde groepen 
binnen een bevolking. Is het bijvoorbeeld 
zo dat geschoolde arbeiders meer aversie 
hebben tegen progressieveinlcomstenbelasting 
dan ongeschoolde? Zijn er verschillen tussen 
de opvattingen van oude en jonge mensen, 
tussen mensen met verschillende inlcomens 
of met verschillende politieke opvattingen? 
In een interessant artikel van Joachim Vogel, 
waarin de resultaten van een landelijk onder- 
zoek in Zweden worden gepresenteerd, worden 
twee modellen van opvattingen over belas-
tingen naar voren gebracht die voor ons rele-
vant zijn. Het eerste is het tuilmodelt, dat 
voorspelt dat attitudes beheerst worden door 
inkomensfactoren. Mensen met hogere 
inkomens zouden minder Iverdraagzaam tegen- 

72 	over belastingen staan, omdat zij minder 
terug krijgen in de vorm van sociale uitke-
ringen. Het tweede is het `sociale oridntatie-
model', dat voorspelt dat opvattingen over 
belasting en uitvloeisel zijn van het feit of men 
zich wel of niet politick verbonden voelt met 
het concept en de wenselijkheid van herverde-
ling van rijkdom. Sommige uitkomsten van 
het Zweedse onderzoek bleken het tuilmodelt 
te steunen, andere waren niet zo gemakkelijk 
op deze manier te verklaren, bijvoorbeeld 
dat oudere respondenten bijzonder negatief 
staan tegenover de hefting van inkomsten-
belasting. Het verband tussen leeftijd en • 
attitudes ten opzichte van belasting is ook in 
ander onderzoek vastgesteld: uit een onder-
zoek in de Verenigde Staten Meek dat respon-
denten ouder dan 55 fiscaal het conservatiefst 
zijn, dat wil zeggen dat zij de grootste voor-
standers zijn van belastingverlaging en ver-
mindering van de overheidsuitgaven. 
Het onderzoek in dit artikel werd gedaan om 
een aantal verschillende aspecten van belas-
tingmentaliteit te bekijken en hun onderlinge 
verband te beoordelen. Deze aspecten omvatten 
meningen over het felt of belasting als een 
straf wordt beschouwd of als een methode 
om voor essentitle diensten te betalen, opvat-
tingen over de ethiek van het ontlopen of 



ontdUiken van belastingen en de rechtvaardig-
heid en de functie van inkomstenbelasting. 

Onderzoek, discussie en conclusies 

De steekproef 
De steekproef bestond uit 200 mannelijke 
belastingbetalers uit Bath in Engeland, die 
zestien items over belastingattitudes invulden. 

.De bevollcing van Bath en de uitkomsten 
kunnen met als representatief voor Engeland 
worden beschouwd. Er zijn bijvoorbeeld 
minder Labour-stemmers in Bath, meer oudere 
mensen en minder handarbeiders dan in de 
totale bevolking. Er werd echter wel van uit-
gegaan dat de uitkomsten waardevolle inzich-
ten zouden verschaffen in de overeenkomsten 
en verbanden van attitudes en dat zij een basis 
zouden vormen voor het betrouwbaar voor-
spellen van attitudes van verschillende bevol-
kingsgroepen. Ook kon adequaat getest worden 
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	of er verband bestaat tussen inkomensfactoren 
en belastinpttitudes. 

De at titudemeting 
De meting bestond uit zestien 'Liken' attitude-
stellingen op een vijfpuntsschaal, met aan het 
ene uiteinde 'absoluut met mee eens' en aan 
het andere `zeer mee eens'. Er waren acht 
positieve en acht neptieve stellingen. Elke 
stelling was zo aan een andere gekoppeld dat 
een consequent antwoord op de ene moest 
leiden tot een voorkeur voor de andere. Er 
waren vier items over attitudes ten opzichte 
van het ontlopen van belastingen, vier over 
de ethiek van het ontduiken met een verwij-
zing naar het geldbedrag dat ermee gemoeid 
was, twee over de vraag of ontduiking te 
maken heeft met belastingdruk, twee stel-
lingen over de rechtvaardigheid van progres-
sieve belastingen, twee over de functie van 
inkomstenbelasting en twee die vroegen of 
men het bedrag dat men aan belasting betaalde 
onredelijk hoog of ongeveer juist vond. 

Discussie en conclusies 
Uit de resultaten van dit onderzoek komt heel 
duidelijk bewijsmateriaal naar boven voor 
de opvatting dat attitudes ten opzichte van 
inkomstenbelasting voor een deel afhankelijk 



zijn van het inkomen. Mensen met een inkomen 
van meer dan £ 6000 per jaar hebben een 
grotere aversie tegen de belasting. 
Zij vinden het ontlopen van belasting gerecht-
vaardigd, tenvijl mensen met een inkomen 
van minder dan £ 6000 dat niet vinden. 
Ook zijn de rijkere respondenten het er Met 
mee eens dat zij een oneerlijke voorsprong 
hebben, omdat zij zich accountants kunnen 
permitteren die mazen in de wet voor hen 
vinden, tenvijl de mensen met minder dan 
£ 6000 vinden dat het ontlopen van belasting 
oneedijk is omdat de beter gesitueerden on-
evenredige mogelijkheden hebben wat dat 
betreft. De mensen met hogere inkomens 
vinden dat degene die de belasting op ldeine 
schaal ontduiken niet te hard door de wet 
mceten worden aangepakt, de mensen met 
minder clan £ 6000 vinden dat niet. De hogere 
inkomens zijn het er meermee eens dat 
progressieve belastingen drirechtvaardig zijn, 

74 	de lagere inkomens zijn daar niet van overtuigd. 
Omdat echter niet alle attitudes ten opzichte 
van de Liken items verband houden met het 
inkomen, moeten wij enige waaiczaamheid 
betrachten. Wel kunnen wij voorzichtig con-
cluderen dat mensen met een hoger inkomen 
minder positieve attitudes ten opzichte van 
inkomstenbelasting hebben, man zich er 
rustig bij neerleggen, als er maar voldoende 
wegen zijn voor het ontlopen en ontduiken 
ervan. 
Het 'ruilmodel' verklaart duidelijk lang niet 
alle gegevens. Attitudes ten opzichte van 
inkomstenbelasting zijn ingewikkelder dan dat. 
Bovendien is het verband tussen inkomstenbe-
lasting en diensten verkregen door overheids-
uitgaven geen belangrijk deel van de belas-
tingmentaliteit ; in veel onderzoeken is gevon-
den dat de fiscale onwetendheid wijdverbreid 
is. Wel bleek dat de respondenten bereid 
waren keuzes te maken tussen belastingver-
hoging en -verlaging en daarmee corresponde-
rend uitgavebeleid van de overheid, als de 
fiscale relatie hen werd duidelijk gemaakt. 
Het belang van fiscale kennis is oak voor onze 
gepvens duidelijk; de antwoorden op de 
items veranderen met het al clan niet verwijzen 
naar het verband tussen diensten en belas-
tingen. Men is het er veel meer mee eens dat 



progressieve belasting rechtvaardig is, wanneer 
gesteld wordt dat dit aan de lager betaalden 
diensten verleent die zij zich normaal met 
zouden kunnen veroorloven dan wanneer die 
diensten niet worden vermeld. Op gelijke wijze 
is een groter gedeelte het er mee eens dat 
belasting een methode is om essentiele diensten 
voor het algemeen belang te betalen. 
Ook Vogel wees er bij de besprelcing van de 
Zweedse gegevens op dat kennis van het belas-
tingsysteem een belangrijke variabele was en 
dat binnen het `sociale oridntatiemodel' deze 
kennis, naast de sociale klasse van de respon-
denten, invloed zou hebben op de perceptie 
van de mate van herverdelende rechtvaardig-
heid van het belastingsysteem. 
In Engeland wordt algemeen aangenomen dat 
de Labour partij de partij is van zowel hoge 
belastingen als hoge overheidsuitgaven en de 
lciezers zien die partij ook zo. Als het ideolo-
gische perspectief van herverdeling werkelijk 
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opzichte van belastingen, zou men venvachten 
dat tenminste een aantal antwoorden afhanke-
lijk zou zijn van partijpolitieke voorkeuren, 
maar dergelijke verbanden werden met gevon-
den. De sociale klasse van de respondenten 
heeft een aanzienlijke invloed op de antwoor-
den op twee van de stellingen, maar daar 
horen de items over de herverdelende functie 
van belasting niet bij. 
De uitkomsten van de factor analyse van de 
Likert items tonen aan dat er geen duidelijke 
algemene factor van belastingmentaliteit is. 
Er kunnen wel enige algemene conclusies over 
belastingmentaliteit uit de resultaten worden 
getroldcen. Het belangrijkste aspect van de 
belastingmentaliteit is hoeveel belasting men 
persoonlijk betaalt. De nieest betrouwbare 
voorspeller van individuele attitudes is het 
inkomen van die individuen. Het `ruilmoder 

. is niet een centraal deel van het cognitieve 
gezichtsveld van de respondenten. Over het 
algemeen zien belastingbetalers niet in dat 
tegenover hun belastingbijdrage ontvangen. 
diensten staan, hoewel respondenten, als 
deze verklaring hen wordt voorgelegd, hun 
attitudes op deze manier kunnen rationali-
seren. Ook het `sociale oridntatiemoder is 
niet geschikt, want geen van de antwoorden 



was afhankelijk van partijpolitieke voorkeuren. 
Wat er overblijft is te zeggen dat belasting-
mentaliteit voomamelijk gebaseerd is op eigen-
belang, hoewel dit misschien jets te sterk is 
uitgedrukt. 
Uit intemationaal vergelijkend onderzoek is 
gebleken dat belastingmentaliteit verschilt van 
land tot land overeenkomstig de verschillende 
belastingsystemen en de opsporingsijver van 
de autoriteiten. Andere, minder omvangrijke 
experimenten the zich concentreren op de 
percepties en ervaringen van de individuele 
belastingbetaler, wijzen ook op niet minder 
belangrijke overeenkomsten in belasting-
mentaliteit. Zo Meek uit het Zweedse onder-
zoek dat de meeste mensen hun individuele 
bijdrage te hoog vinden, vooral de mensen met 
hogere inkomens. Toch hebben onze respon-
denten, net als in het Zweedse onderzoek, 
minder aversie tegen inkomstenbelasting als 
zij op de hoogte worden gesteld van de functie 

76 	en de doelstellingen ervan. Is dat niet het geval, 
dan is hun belangrijkste motivatie het vermin-
deren van hun eigen belastingbijdrage, aan de 
consequenties waarvan zll maar weinig aan-
dacht schenken. Er is een grote behoefte aan 
fiscale opvoeding, omdat het altematief is, 
dat het financieringsbeleid van de overheid 
steeds verder van het publiek af zal komen te 
stun. 



Belastingontduiking: de 
functie van de kwaliteit van 
informatie over de hoogte 
van geldboetes en de pakkans: 
een voorstudie* 

door N. Friedland 

Naar belastingontduiking kan moeilijk 
onderzoek worden gedaan via directe obser-
vatie en het verrichten van metingen. Dit 
bracht ons ertoe, belastingontduikend gedrag 
te bestuderen via de methode van spelsimula-
tie. In eerder simulatie-onderzoek werden de 
proefpersonen voorzien van de nodige infor-
matie over a) de waarschijnlijkheid van belas-
tingcontrole en b) de boetes die ze zouden 
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evenwel komt het vaak voor dat men slechts 
over onvolledige en onjuiste infonnatie be-
schikt. Daarom evalueerden we in de nu te 
bespreken spelsimulatie de effecten van varia-
ties in de kwaliteit van informatie over de 
hoogte van geldboetes en over de kans, gecon-
troleerd te zullen worden op belastingontdui-
king. 
De effectiviteit van strafdreiging wordt voor-
namelijk bepaald door de geloofwaardigheid 
ervan, d.w.z. de waarschijnlijkheid dat de 
straf ook opgelegd zal worden. Deze geloof-
waardigheid is volgens sommige onderzoekers 
het belangrijkst; vandaar dat wij aannemen 
dat de bedreigde personen gevoeliger zijn voor 
vermeende veranderingen in de pakkans, dan 
voor feitelijke veranderingen in de zwaarte 
van de strafdreiging. Er wordt wel beweerd 
dat crimineel gedrag altijd impulsief is; naar 
onze mening echter is belastingontduilcing 
een voorbeeld van een misdrijf dat eerder 
vanuit rationele overwegingen wordt begaan. 

* Dit is een verkorte weergave van: A note on tax 
evasion as a function of the quality of information 
about the magnitude and credibility of threatened 
fines: some preliminary research. - 
In: Journal of applied social psychology, 12e jrg., 
nr. 1, januari/februari 1982, blz. 54-59. 



Belastingontduiking behoort tot het soort 
misdrijven waarbij variatie in de kwaliteit van 
informatie over strafzwaarte en pakkans van 
invloed is op de waarschijnlijkheid van het 
ontduiken: onduidelijke informatie over straf-
zwaarte en kans op controle zouden het de 
potentitle belastingontduilcer wel eens moeilijk 
kunnen maken de netto opbrengst van het 
delict te 'berekenen' en dit zou hem of haar 
bij gevolg wel eens kunnen dwingen, voorzich-
tigheid te betrachten. Verder is het misschien 
zo, dat de afschrikwekkende werking van 
dubbelzinnige informatie vergroot wordt door 
de neiging van de mens om in geval van onze-
kerheid altijd het ergste te vrezen. 

Methode 

Proefpersonen en procedure 
De proefpersonen waren vijftien rechten-stu-
denten uit Tel-Aviv. Elk van hen kreeg een 

78 	folder met tabellen en een formulier voor het 
invullen en berekenen van belasting en netto 
inkomsten. Zij kregen hierbij de volgende 
opdracht: `U zult iedere 'maand' een salaris 
ontvangen. Vult U op hct formulier dat U 
kreeg, Uw inkomsten in en betaal inkomsten-
belasting overeenkomstig het inkomen dat U 
opgaf. Uw doel is, Uw netto irtkomen te doen 
toenemen. Aan het eind van het spel zal een 
geldprijs ter beschikking worden gesteld die 
zich verhoudt tot het netto inkomen van iedere 
deelnemer.' 

Tabel I. Percentage opgegeven inkomsten 

Kans op inspectie 

hoog 

laag 

nauwkeurig 
omschreven 

vaag 
omschreven 

nauwkeurig 
omschreven 

vaag 
omschreven 



Het spel bestreek 16 `maanden', bij elk waar-
van de proefpersonen de volgende informatie 
kregen: 
a) Maand-inlcomen: vastgesteld op ongeveer 
het nationale gemiddelde. 
b) Belastingtarieven: 35 procent. 
c) Hoogte van geldboetes opgelegd aan belas-
tingontduikers. 
d) Kans op belastinginspectie. 
Inkomen en belastingtarief bleven gedurende 
de 16 `maanden' constant. De overige infor-
matie werd ofwel nauwkeurig ofwel in vage 
termen gegeven; hierin werden systematische 
variaties aangebracht. Alle mogelijke combina-
ties van de verschillende soorten van informatie 
werden toegepast, waarmee in totaal 16 ver-
schillende sets van inforrnatie mogelijk waren. 
De volgorde waarin elke proefpersoon de 
informatie gepresenteerd kreeg, werd at random 
bepaald. Eveneens at random werd iedere 
maand een aantal proefpersonen gernspecteerd, 

79 overeenkomstig de opgegeven waarschijillijk-
held dat dit zou gebeuren. Zonodig kregen zij 
boetes opgelegd. 

Hoogte van geldboete 

Resultaten 
De ruwe gegevens van dit experiment 
bestonden uit 240 inkomsten-opgaven: 15 
proefpersonen maal 16 Inaanden'. Omdat 
slechts 18 hiervan eerlijk waren, werd bij de 
analyse gepercenteerd op het bruto-inkomen 
dat door de proefpersonen was opgegeven. 
De gerniddelde percentages van opgegeven 
inkomens zijn weergegeven in tabel 1. 

Laag 	 Hoog 

nauw- 	vaag 	nauw- 	vaag 
keurig 	 keurig 

	

89,54 	96,54 	94,61 	98,00 

	

97,00 	96,15 	97,31 	88,46 

	

65,23 	65,92 	76,46 	76,85 

	

69,23 	71,08 	76,77 	80,77 



Uit een verrichte variantie-analyse blijkt dat, 
zoals te verwachten was, proefpersonen die met 
lage geldboetes bedreigd werden significant 
niinder inkomsten opgaven dan degenen die 
met een hoge geldboete bedreigd werden 
(81,34% vs. 86% resp.) en dat degenen die 
meet kans liepen op controk hogere inkomsten 
opgaven dan degenen met een geringere kans 
daarop (94,7% vs. 72,79% resp.). Er zij op 
gewezen dat het gedrag van de proefpersonen 
sterIcer werd beihvbed door de kans op con-
trole dan door de hoogte van geldboetes. 
Tussen de effecten van de kans, gecontroleerd 
te worden en van de hoogte van de geldboete 
bestond een opmerkelijke ondedinge relatie. 
Deze is weergegeven in tabel 2. 

Taint 2. Percentage opgegeven inkomsten 

80 	 laag 	hoog 

Kans op inspectie 

Hoogte van geld-
, boetes 

hoog 	94,81 	94,59 

laag 	67,86 	77,71 

Variaties in de hoogte van de geldboete bein-
vloedden het percentage opgegeven inkomsten 
wanneer de kans op controle gering was, maar 
hadden nagenoeg geen effect wanneer die 
kans groot was. Met andere woorden, het ziet 
er naar uit dat de afschrikwelckende werking 
van een grote kans op controle de verschillen 
tussen de effecten van lage en hoge geldboetes 
in de schaduw stelt. (Omgekeerd echter is het 
niet zo, dat hoge geldboetes de verschillen 
tussen de effecten van een grote dan wel kleine 
kans op controle op hun heart in de schaduw 
stellen.) 
De nauwkeurigheid van de informatie over de 
hoogte van geldboetes had geen effect op de 
inkomensopgave, evenmin als die over de kans 
gecontroleerd te zullen worden. Tussen de 
nauwkeurigheid van de informatie over laatst-
genoemde kans echter en de hoogte van de 
geldboetes bestond wel een significante relatie: 
vage informatie over de kans op controle ver-
grootte de afschrikwekkende werking van lage 
geldboetes. Wanneer lage geldboetes werden 



gecombineerd met vage informatie over de 
kans op controle, lag het gemiddeld percentage 
opgegeven inkomsten dicht in de buurt van de 
inkomsten die werden opgegeven als de geld-
boetes hoog waren. 
Wanneer de informatie over de kans op controle 
vaag was, versterkte dit enigszins de afschrik-
wekkende werking van een geringe kans op 
controle. 

Discussie 
De resultaten bevestigen de veronderstelling 
dat variatie in de waarschijnlijkheid van het 
ten uitvoer leggen van een straf een sterker 
effect heeft op het gedrag van de daarmee be-
dreigde persoon clan de variatie in de ernst 
van deze dreigementen. De resultaten doen 
verder veronderstellen dat, als voldoende 
waarschijnlijk is dat de straf ook werkelijk 
zal worden opgelegd, een milde dreiging even 
effectief is als een zware dreiging. Vage infor- 
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worden lijkt de afschrilckende werking van het 
dreigen met lage geldboetes en een geringe 
kans op controle te vergroten. Dit is in over-
eenstemming met ons theoretische argument 
dat de mens in geval van onzekerheid geneigd 
is het ergste te vrezen. Tegen onze verwachting 
echter was het, dat het gedrag van proefperso-
nen met vage informatie over de hoogte van 
geldboetes niet verschilde van dat van proef-
personen die daarover nauwkeurige informatie 
hadden. Het verschil tussen het effect van 
variaties in de kwaliteit van informatie over 
de hoogte van geldboetes bevestigt weer de 
veronderstelling dat mensen gevoeliger zijn 
voor informatie over de kans op straf 'sec' dan 
over de omvang van zo'n straf. Het is daarom 
aannemelijk dat, ter verhoging van een afschrik-
weldcende werlcing, bij geldboetes een grotere 
onduidelijkheid nodig is dan bij de kans op 
controle. 

Afgezien van de specifieke resultaten van dit 
experiment ondersteunen de gegevens de 
meer algemene bewering over de bruikbaarheid 
van spelsimulatie voor het onderzoek naar 
ongrijpbare verschijnselen als belastingont-
duiking. Het moet evenwel worden opgemerkt 
dat eenvoudige simulaties, zoals bier beschre- 
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yen, slechts een beperkt beeld geven van het 
onderzochte gedrag. Eenvoudige simulaties 
zouden daarom gevolgd moeten worden door 

• ingewikkelder en omvangrijker simulaties. 
De gegevens en veronderstellingen die voort-
vloeien uit het hier besproken experiment 
bijvoorbeeld, zouden opnieuw gedvalueerd 
moeten worden in de context van een simulatie 
die veel groter is van opzet. 
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Literatuur-infonnatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn gepu- 
bliceerd, kan bij de documentatie-afdeling van 

83 het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-
tatiecentrum van het Ministerie van Justitie een 
kopie worden aangevraagd. 
Ook lezers die geihteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 

" 	In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documenta- 
tie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

*einem 

1 
Drummond, T. Caring for society's outcasts: A 
christian view. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology. 26e jrg., nr. 2, 1982, 
blz. 166-172. 

De auteur beschrijft zijn ervaringen van vier jaar werk 
in een centrum voor twervende thuislozen', speciaal 
alcoholici in East End, Londen. De reactie van de 
meeste mensen is zich niet te bemoeien met deze 
bevolkingsgroep, maar in plaats daarvan tendentieuze 
artikelen erover te lezen. Dit verhindert dat men zich 
de belangrijke vraag stelt wat de thuisloze ons te 
bieden heeft. In Londen blijken de thuislozen zich te 
kunnen voeden door precies bij te houden welke kerk 
een maal verschaft (ontbijt, lunch of avondeten). 
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Daarnaast zijn er huizen waar alcoholici die echt hulp 
willen, opgevangen kunnen worden. De omstandig-
heden zijn primitief, mislukking is een deel van het 
werk. De auteur stelt echter dat dergeke huizen zeer 
belangrijk zijn. Ook al is het werk heel moeilijk en 
bestaat Cr een grate kans afgewezen te worden, 
naarmate het contact hechter wordt (os door 
geheugenverlies of het onvermogen van de 'bewoners' 
om relaties te onderhouden). 

2 
Fasciame en jongeren; Themanummer. 
leugd en samenleving. 12e jrg., nr. 8/9, augtistus/ 
september 1982 (N). 

In dit themanummer van Jeugd en samenleving wordt 
speciale aandacht besteed aan het actuele verschijnsel 
(neo)fascisme en de invloed en wervende werking die 
hiervan uitgaat near de jeugd. De artikelen berusten 
deels op eigen onderzoek van de auteurs, deels op 
inventarisatie. In het openingsartikel houdt Louk 
Hagendoorn zich bezig met de vraag wat jongeren 
ertoe beweegt om lid te worden van fascistische 
organisaties, met name in West-Duitsland. Er blijken 
twee verldaringsmodellen te zijn nl. deprivatie (door-
dat de jongeren in probleemsituaties Taken zoeken ze 
hun hell bij fascistische organisaties) en indoctrinatie 
(de organisaties werven actiefjongeren met weinig of 
geen politick inzidd). De organisaties zijn onder te 
verdelen in sport en spelverenigingen, paramilitaire 
clubjes en politieke verenigingen. In het tweede 
artikel wordt door Hagendoorn en Paul Voestermans 
een analyse gemaakt van enkele artikelen uit het 
populaire rechts-extremistische jeugdtijdschrift 'Mut'. 
In dit tijdschrift wordt ingespeeld op angst voor 
kernenergie, milieurampen en praktijken van 
kapitalisme en communisme. Staat, nue, yolk en 
'Heimat' zouden hier de oplossingen moeten brengen. 
In het artikel 'Alle waardevolle mensen zijn broeders' 
toont Jacques Janssen vervolgens an dat een aantal 
zogenaamde waardenvrije wetenschappers zich voor 
het fascistische karretje (laten) spannen met 
bedenkelijke theorien over erfelijkheid, ras en 
eugenetica. Joke Kniesmeyer beschrijft yerder hoe in 
samenwerking met de Anne Frankstichting en de 
theatergroep Werk in 1Jitvoering een ondezwijsproject 
over fascisme voor het Lager Voortgezet Ondenvijs 
werd opgezet. Het nummer wordt afgesloten met een 
kroniek waarin een overzicht worth gegeven van 
recente literatuur over fascisme en een rubriek 
Informatief waarin een vers1ag staat van de conferen-
tie 'Combating racism in education' die in april 1982 
in Londen werd gehouden. 

3 
Fokkens. 0. Sescherming privacy wettelijk geregeld; 
tocli nog lange weg te gaan. 
Medisch contact, 37e jrg.. nr. 6, 12 februari 1982, 
blz. 153-159 (N). 



Het onderwerp van dit artikel is het ontwerp van een 
'privacy wet' aangeduid als Wet op de Persoons-
registratie, zoals dat is voorgelegd aan de Tweede 
Kamer. Na eerst te zijn ingegaan op de categorieen 
persoonsregistraties, die wel en niet door het ontwerp 
afgezonderd worden, richt de auteur zich op de in te 
stellen "Registratiekamer”, die verantwoordelijk wordt 
voor de naleving van de privacy-wet. Vervolgens 
begeeft de auteur zich op het gebied van de gezond-
heidszorg, waar immers de we!- en niet-geautomati-
seerde systemen van persoonsregistratie een rol van • 

betekenis spelen. Ook het recht op inzage en 
verbetering, waar het ontwerp een geheel hoofdstuk 
aan heeft gewijd, heeft zijn voile aandacht. Alvorens 
de auteur zijn betoog afsluit met enkele beschouwin-
gen omtrent de gevolgen voor het medisch beroeps-
geheim, staat hij een ogenblik stil bij de in het 
ontwerp geregelde bepalingen t.a.v. wetenschappelijke 
en statistische doeleinden van het gebruik van 
persoonsgegevens. 

4 
Podmore, D. and A. Spencer. The law as a sex - typed 
profession. 
Journal of law and society, 9e jrg., nr. 1, zomer 1982, 

85 	blz. 21-36 (GB). 

Juridische beroepen worden veelal uitgeoefend door 
mannen. Zo bestond de Engelse advocatuur in 1980 
voor 91,7 procent uit mannelijke juristen. Ook bij 
de rechterlijke macht en het bedrijfsleven zijn de . 
juristen veelal van het mannelijke geslacht. 
Opvallend is dat de juridische beroepen door de 
samenleving ook als specifiek mannelijk getypeerd 
en aanvaard worden. De auteurs laten zien dat dit 
verschijnsel herresultaat is van zowel historische als 
culturele invloeden, waarbij stereotypering een 
belangrijke rol vervult. Zo wordt aan de vrouw een 
aantal karaktereigenschappen toegeschreven die de 
man niet bezit, en vice versa. De auteurs beschrijven 
de mocilijkheden die vrouwen ondervinden wanneer 
ze een als mannelijk getypeerd beroep willen (gaan) 
uitoefenen. Ze ontmoeten daarbij de weerstand van 
familie, het onderwijs, de massa-media, e.d. Ook de 
beloning van vrouwelijke beroepsuitoefenaars van 
als mannelijk getypeerde beroepen blijft sterk achter 
bij de beloning van hun mannelijke collega's. Hoewel 
er een tendens te bespeuren valt dat het aantal 
•vrouwen in juridische beroepen langzaam toeneemt, 
is de weg naar gelijkheid hoogst waarschijnlijk nog 
erg tang. 

• Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
Green, P. A. and H. D. Allen. Severity of societal 
response to crime: a synthesis of models. 
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Law and society review, 16e jrg., nr. 2,1981-82, 
blz. 181-205 (USA). 

In dit artikel bespreken de auteurs drie benaderingen 
' in het wetenschappelijke onderzoek van het vraag-

stuk van de maatschappelijke reactie op de 
criminaliteit. De auteurs onderscheiden hierbij de 
studies die zich richten op de sociale complexiteit, 
de onderzoeken naar de strafreacties op deviant 	- 
gedrag en het onderzoek dat zich richt op de moge- 
lijkheden van het strafrechtsysteem om de 	• 
criminaliteit te bestrijden. Deze onderzoeksvelden 
worden door de auteurs ieder afzonderlijk in het 
artikel in kaart gebracht. Hierbij trachten zij steeds 
de verbanden aan te geven die vanuit die specifieke 
benadering worden gelegd tussen de maatschappij-
structuur, het systeem van geldende normen en de 
ernst van de formele sancties. In deze relaties laten 
zij zien hoe het deviant gedrag in de verschillende 
visies wordt benaderd. Aan het slot van hun artikel 
proberen zij een synthese tot stand te brengen. Zij 
stellen vast dat Cr verschillende onduidelijkheden 
blijven bestaan en zelfs tegenstrijdige conclusies 
kunnen worden getrokken. 

• Met literatuuropgave. 

6 
Kury, H. Behandlungsnotwendigkeit und 
-mOglichkeit bet dissoztalen, woe diem simfflilligen 
Jugendlkhen. 
Zeischrift für Strafvollzug und Straffilligenhilfe, 
31e jrg., nr. 4, augustus 1982, blz. 207-212 (BRD). 

De auteur houdt een warm pleidooi voor die vorm 
. van strafrechtspleging, waarbij de nadruk lip op 
resocialisering/reclassering van veroordeelden en 
niet op vrijheidssUaffen zonder meer. Hij signaleert 
met enige zorg dat er na het aanvankelijke enthou-
siasme voor deze gedachte, nu een tegengestelde 
tendens zichtbaar is, omdat te hoog gespannen 
verwachtingen niet vervuld werden en t.g.v. 
tendentieuze berichtgeving in bepaalde media. Op 
grond van een uitgebreide literatuurstudie toont de 
auteur aan dat ouderwetse vrijheidsstraffen meer 
slechte dan goede effecten hebben t.a.v. gedrags-
verandering. Het beste resultaat lijkt te verkrijgen 
door een therapeutisch programma. indien mogelijk 
ambulant, zonodig binnen de inrichtingen. Oat moet 
dan beginnen tijdens de observatieperiode en 
voortgezet worden na de in vrijheidstelling. 
Voorwaarden zijn vrijwillige deelname, een bepaalde 
duur van de behandeling en een vertrouwensrelatie 
met de behandelaar. Via eengeleidelijke voorberei-
ding op de maatschappij wordt zo de gewenste 

• aanpassing bereikt. De medewerking van de 
bevolking is daarbij onontbeerlijk. De reclassering 
zou hierbij een belangrijke ml kunnen spelen. Het 
huidige tekort aan personeel (bij reelassering en 
instellingen) vormt de grootste belemmering voor 
deze aanpak. Bovenstaande geldt in het bijzonder 
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voor jeugdige delinquenten; en zeker bij deug-
verslaafden is een integrale aanpak essentieel om 
recidive te voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

7 
Lensing, J. A. W. De aanwezigheid van een raadsman 
bif het politieverhoor. 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 40,13 novem-
ber 1982, blz. 1083-1088. 

Onlangs heeft de Minister van Justitie, de Ruiter, in 
een brief aan de Tweede Kamer de bezwaren uiteen-
gezet die bij politic en justitie leven tegen de 
aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor 
en tegen een experiment met het door de Commissie 
partiele herziening strafvordering voorgestelde 
systeem van toegang van de raadsman. In dit artikel 
bespreekt de auteur de verschillende in de brief 
opgesomde bezwaren (o.a. belemmering van de 
waarheidsvinding, het storen van de rust en 
concentratie tijdens het verhoor en andere 
practische bezwaren). Naar zijn oordeel staan de 
bezwaren tegen de aanwezigheid van de raadsman 
bij het politieverhoor enerzijds op gespannen voet 
met de rechten van de verdachte en anderzijds 
belusten de schattingen over de te verwachten 
consequenties op z'n minst op dubieuze berekenin-
gen. Evenals de minister is de auteur van mening 
dat er niet geexperimenteerd zou moeten worden 
met het door de Commissie partiele herziening 
strafvordering voorgestelde stelsel, maar zijn 
opvatting berust op andere gronden dan die van de 
minister. Hij concludeert dat er voldoende principiele 
argumenten voor een recht op bijstand zijn en dat 
deugdelijke bezwaren van principiele aard daaren-
tegen nauwelijks zijn aan te voeren, maar dat de tijd 
nog niet rijp is voor verbetering. 
Met literatuuropgave. 

8 
Lloyd-Scistock, S. M. Psychology and the law: a 
critical view of research and practice. 
British journal of law and society, 8e jrg., nr. 1, zomer 
1981, blz. 1-28. 

De auteur geeft op uitgebreide wijze een algemene 
indruk van het onderzoek op het gebied van psycholo-
gie en recht in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. 
Daarnaast maakt ze kanttekeningen bij de toepasbaar-
heid van de resultaten (met name voor juristen) en 
stelt ethische vragen bij deze manier van bezig zijn met 
het recht. Zeker op dit terrein heeft de psychologie 
zijn beperkingen en blijkt dat er in het verleden te veel 
beloofd is. Wat de psychologie betreft (in tegenstelling 
tot de sociologie). is dit niet zozeer een kwestie van 
vooroordelen of nalviteit, maar veelal het gevolg van 
een overgesimplificeerd idee van de realiteit en het 
functioneren van het recht. Voor onderzoek op dit 



gebied zullen speciale methodes ontwikkeld moeten 
worden, gebaseerd op grondige kennis van het recht. 
Niet zozeer de gigantische toename van het aantal 
publicaties op dit terrein is verheugend, als we1 de 
toename van het aantal juristen en psychologen die op 
dit gebied werkelijk iets te zeggen hebben. 
Met literatuuropgave. 

9 
Meyer, K. P. Ruckfail bei Jugendstraje and Strataus-
setzung zur Bewahrung; eine vergleichende Unter- 
suchung aus dem Amtsgerichtsbez irk Bremen. 
Monatschrift rur Kriminologie und Strafrechtsreform, 
65e jrg., sir. 5, oktober 1982, blz. 281-287 (BRD). 

In dit artikel, een samenvatting van zijn dissertatie, 
beschrijft de auteur zijn onderzoek naar de invloed 
van straftoemeting en -voltrekking op recidive bij 
jongeren. De gegevens voor dit onderzoek werden 
verIcregen door de dossiers van 369 proefpersonen to 
onderzoeken. Doze werden verdeeld in twee groepen: 
groep 1 bestaande uit 186 jongeren die in 1972 en 
1973, na geheel of gedeeltelijk uitzitten van bun straf, 
uit de jeugdgevangenis BremergBlocIdand ontslagen 

88 waren; en poop II bestaande uit 183 jongemannen 
die in diezelfde periode voorwaardelijk veroordeeld 
waren met een bepaalde proeftijd. Van beide gmepen 
word onderzocht of it in de its jaar na bun veroor-
doling Met opnieuw eon geregistreerd delict gepleegd 
hadden. Dit laatste werd als definitie voor recidive 
gehanteerd. Uitgangspunt bij het onderzoek was dat 
eon restrictief justitieel ingrijpen betere voorvraarden 
schept voor toekomstig legaaI gedrag. 
Bij het dossieronderzoek had men speciale belang-
stelling voor gegevens over de and van het justitiele 
ingrijpen en over de sociaal-economische achtergron-
den van de proefpersonen. Uit de eerste cijfers bleek 
dat in groep 1 82,3 procent recidive voorkwam en in 
poop II 75,4 procent Om to kunnen vaststelIen dat 
hier werkelijk de effecten van de straf gemeten zijn, 
word gecontroleerd voor eon groot aantal 'fisicofac-
toren' m.b.t opvoedingssituatie en leefomstandigheden. 
Doze risico-fac.oren waxen bij beide groepen evenzeer 
aanwezig, dos de recidivecijfers geven inderdaad de 
invloed weer van de betreffende sanctie. De auteur 
beveelt dan oak ambulante maatregelen aan i.p.v. 
gevangenisstraf. 

10 . 
Nieman, H. It. Euthanasie en de artt. 293 en 294 
wetboek van strafrecht. 
Ars aequi, 31e jrg., nr. 10, oktober 1982, biz. 
563-569 (N). 

Met het vonnis van I december 1981 heeft de 
rechtbank Rotterdam eon belangrijk oordeel gegeven 
over de probIematiek van de zelfdoding en de hulp 
daarbij (att. 294 Sr.). Dit vonnis hangt nauw samen 
met een eerder vonnis in eon euthanasiezaak (Lc. art. 
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293 Sr.) van 21 februari 1973 van de rechtbank 
Leeuwarden. In dit artikel beschrijft de auteur de 
samenhang tussen deze twee vonnissen en bekijkt in 
hoeverre iemand die art. 293 of 294 Sr. overtreedt 
nog strafbaar is. De auteur constateert dat art. 294 
Sr. niet los gezien mag worden van art. 293 Sr., 
aangezien men pas kan spreken van 'hulp bij 
zelfdoding' en levensberoving op verzoek', als eerst 
die factor aanwezig is die beide misdrijven zo 
overheerst, nl. 'het zelf gekozen einde' van het 
slachtoffer. De auteur illustreert dit met enkele 
voorbeelden en bespreekt vervolgens de rechtvaardi-
gingsgronden overmacht en het ontbreken van de 
materiele wederrechtelijkheid en de jurisprudentie 
vanaf 1952. De auteur concludeert ciat het beroep 
op overmacht (als rechtvaardigingsgrond) de maeste 
kans van slagen lijkt te hebben indien er overleg heeft 
plaatsgevonden met een arts en samen met hem of haar 
wordt besloten tot hulp bij zelfdoding. Vervolgens 
valt het de auteur op dat de eis van indirecte 
euthanasie is komen te vervallen in het vonnis van de 
rechtbank Rotterdam en dat de vervolging inzake 
euthanasie sinds kort een beleidskwestie is geworden. 
Met literatuuropgave. 

11 
Remmerts de Vries, H. W. P. Dienstverlening bij 
bijzondere voorwaarde; waarom met? 
Proces, 61e jrg., nr. 10, oktober 1982, blz. 
251-256 (N). 

In dit artikel houdt de auteur in het kader van het 
experiment dienstverlening een pleidooi voor de 
modaliteit: vonniswijzing met als bijzondere voor-
waarde ex art. 14c van het wetboek van strafrecht, 
een in het vonnis nader uitgewerkte dienstverlening. 
Enerzijds berust dit pleidooi voor een deel op formeel 
juridische grond, nL indien dienstverlening als straf 
wordt gezien, hoort deze formed l niet thins in art. 
14c van het wetboek van strafrecht Daartegenover 
staat dat de geclausuleerde ontzegging van de rij-
bevoegdheid, wat volgens de auteur op gelijke hoogte 
gesteld kan worden met dienstverlening, door de 
rechter wel als bijzondere voorwaarde wordt gehan-
teerd. Anderzijds berust dit pleidooi op pragmatisch 
rationele gronden. De auteur noemt uit ervaring een 
zestal praktische knelpunten, zoals de extra tijd die 
dienstverlening kost voor de diverse instanties, het 
gevaar van inversie (dienstverlening als alternatief 
voor bijv. een geldboete Lp.v. een korte onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf) en de controle op de uitvoering 
van de dienstverlening. De auteur geeft aan dat voor 
alle zes probleemgebieden de modaliteit dienstver-
lening als bijzondere voorwaarde de oplossing lijkt te 
zijn. 	 • 

12 
Stank°, E. A. The impact of victim assessment on 
prosecutors' screening decisions: the case of the 



90 

New York county district attorney's office. 
Law and society review, 16e jrg., nr. 2, 1981—'82. 
blz. 225-239 (USA). 

Het Openbaar Ministerie kan ook in de VS niet 
nile strafbare feiten vervolgen: Bij de selectie spelen 
allerlei factoren een rot. In dit artikel gaat de auteur 
nader in op de invloed die uitgaat van het slachtoffer. 
Om deze invloed vast te kunnen stellen heeft de 
auteur een jaar lang observatie-onderzoek gedaan bij 
het bureau van de officier van justitie in Manhattan, 
waar de emstiger delicten worden geselecteerd voor 
vervolging. Zij beschrijft in het artikel de wijze 
waarop zij geleidelijk aan in staat was om het over-
leg dat bij deze beslissing wordt gevoerd tussen de 
politic en het OM in kaart te brengen. Len van de 
factoren die bij de beslissing veel aandacht kreeg 
vormde de verklaring van het slachtoffer. Len 
centrale vraag was volgens de auteur steeds of de 
verklaring geloofwaardig was. Zij beschrijft 
verschillende zaken waaruit blijkt dat de beslisser 
uitgaat van een bepaidd stereotype beeld van het 
slachtoffer bij verschillende delicten. Haar conclude 
is dat de geloofwaardigheid van het slachtoffer van 
grote invloed is op deze strafvervolgingsbeslissingen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

13 
Addad, M., and M. Benezech. New approach to the 
process of stigmatisation in criminology: the 
preparatory ground 
International criminal police review, 37e jrg., nr. 356, 
maart 1982, blz. 66-72. 

De auteurs zijn van mening dat het labelling 
perspectief te deterministisch is. Het gnat er 
namelijk vanuit dat de macht van het negatieve label 
zodanig is dat het individu zijn negatief imago wel 
moet aanvaarden, waardoor een negatief zelfbeeld 
onontkoombaar is. Deze deterministische visie 
behoeft volgens de auteurs enige correctie, waarin 
zij d.m.v. dit artikel wensen te voorzien. Daartoe 
introduceren zij het begrip "preparatory ground". 
Dit is het fundamentele resultaat van het proces van 
intemalisatie en identificatie tijdens de kinderjazen. 
Al naar gelang de ontwikkeling van deze processen, 
kunnen we spreken van een gunstige dan wel 
ongunstige voedingsbodem voor stigmatisering van-
tilt de omgeving van het individu. In hun bespreking 
van deviantie bevorderende, individuele, psychische 
kenmerken noemen de auteurs met name de 
ontwikkeling van schuldgevoelens en narcistische 
elementen in het ego. Samen met een verstoorde 
ouder—kind relatie, dragen deze beide factoren 
ertoe bij dat het individu minder weerstand kan 
bieden aan stigmatisering. 
Met literatuuropgave. 
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14 	 • 
Builchuisen, W. Aggressive behavior and cognitive 
disorders. 
International journal of law and psychiatry. Se jrg., 
nr. 2, 1982, blz. 205-217. 

Het artikel valt uiteen in drie delen. De auteur begint 
met de drie basisprincipes bij de bestudering van 
crimineel gedrag te noemen: 1) alle gedrag is een 
functie van individuele kenmerken en situationele 
factoren; 2) alle gedrag kan bestudeerd worden 
vanuit de ontwikkelingspsychologie; 3) verschillende 
categorieen van gedrag vereisen verschillende 
verklaringen (differentieel criminologisch principe). 
In het tweede gedeelte van het artikel wil de auteur 
aantonen dat bij persisterende overtreders meet 
dysfuncties van het centrale zenuwstelsel voorkomen 
dan bij controlegroepen. In het derde deel wordt ter 
verklaring van deviant gedrag het "cumulatieve 
risicomoder geihtroduceerd. Diverse factoren 
worden gecombineerd. Uitgangspunt is de veronder-
stelling dat niet herkende cognitieve dysfuncties het , 
socialisatieproces beihvloeden. Een voorbeeld: de 
maatschappij bepaalt de inhoud van dit proces. De 
ouders fungeren als socialiserende bemiddelaars. 
Kinderen met cognitieve dysfuncties zijn moeilijker 
te socialiseren. Dit verstoort de ouder—kind relatie. 
Onder druk van de omgeving dwingen de ouders het 
kind met steeds strengere straffen zich aan de regels 
te houden. Het kind voelt zich afgewezen en 
ontwikkelt een lage zelfwaardering. Op school 
versterken identieke processen deze negatieve 
ontwikkeling. Het kind zoekt dan (sociaal vaak met 
acceptabele) nieuwe manieren om een identiteit op 
te bouwen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Karmen, A. Auto theft: beyond victim blaming. 
Victimology: an international journal, Se jrg., 
nr. 2/4, 1980, blz. 161-174. 

Volgens de auteur kan een typologie van de directe 
slachtoffers van autodiefstal de mate van schuld 
helpen bepalen van slachtoffer en dader. De auteur 
ontwikkelt een vierdelige typologie van autodiefstal: 
joyriding, het stelen van een auto om deze later 
weer te verkopen, het stelen van een auto voor de 
verkoop van losse onderdelen en tot slot autodief-
stal met het oog op het kunnen innen van verzeke-
ringsgelden. Vervolgens construeert de auteur ook 
een typologie van directe of onmiddellijke slacht-
offers varierend van geheel onschuldig tot volledig 
schuldig. Naar de victimologische inzichten van de 
auteur bestaan er echter ook secundaire of indirecte 
slachtoffers, daar deze ook een deel van de schu1d 
of verantwoordelijkheid dragen. Van deze groep 
noemt hij allereerst de automobielindustrie, die 
jaar in jaar uit gemakkelijk te stelen auto's 
produceert en vervolgens de verzekeringsmaatschap- 
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pijen, die door bepaalde regels autodiefstal 
vergemakkelijken. Ook de sloopbedrijven inclusief de 
hieraan venvante beroepen treffen enige blaam door 
aan professionele criminele activiteiten de ruimte 
geven. Tenslotte is de auteur van mening dat de 
victimologie een belangrijke bijdrage leven door de 
criminaliteit in een breder perspectief te plaatsen. 
Met literatuuropgave. 

• • 

16 	• • 
Peltoniemi, T. Family violence: police house calls in 
Helsinki, Finland in 1977. 
Victimology: an international journal, Se jrg., nr. 2/4, 
1980, blz. 213-224. 

De gegevens voor dit Finse onderzoek near het gebruik 
van geweid in huiselijke Icring werden gedurende twee 
weken in het najaar van 1977 verzameld. Onderwerp 
van onderzoek was het te hulp roepen van de politic 
om huiselijke problemen op te lossen. In de twee 
belangrijkste politiedistricten van Helsinki (met semen 
331 politieagenten en 36 patrouillewagens) werden -
vragenlijsten ingevuld op het politiebureau wan de 
aanvragen om politie-intervenlie binnenkwamen en ook 
door degenen die daadwerkelijk gingen bemiddelen bij 
de familieruzies. In de onderzoelcsperiode werd 320 
maal om politiehulp gevraagd; 222 vragenlijsten 
werden op het bureau ingevuld en 149 door persOneel 
van de patrouillewagens. Op deze manier waren van 
264 gevallen (83% van het totaal) gegevens beschik-
bau. Huiselijk geweld bleek uit drie categoriedn te 
bestaan: kindennishandeling, familieruzies en 
geestelijke wreedheid. De politic werd voomamelijk 
ingeschakeld bij de runes. Meestal gingen deze runes 
gepaard met overmans alcoholgebruik en vonden ze 
pleats in de minder gesitueerde wijken van de stad. 
Een kwart van de bemiddelingspogingen was bij gezin-
nen die om dezelfde reden al bij de politic bekend 
war en. In de meeste gevallen bestonden de huiselijke - 
twisten uit schreeuwen en dreigen, in een kwart van 
de ruzies werd ook fysiek geweld gebruikt De 
resultaten worden vergeleken met buitenlands onder-
zoek. 
Met literatuuroppve. 

17 
Savitz, L., L Rosen and M. LallL Delinquency and 
gang membership as related to victimization. 	• 
Victimology: an international journal, 5e jrg., nr. 2/4, 
1982, blz. 152-160. 

Over de mate waarin bepaalde categorieen overtreders 
zelf het slachtoffer worden van criminele daden is 
weinig bekend. Om dit haat in de kennis omtrent dit 
onderwerp op te vullen, benaderden de auteurs twee 
groepen jeugdige overtreders t.w. delinquenten en gang-
leden. Dit werd gedaan in een longitudinale studie 
m.b.t. zwarte (N=452) en blanke (N=502) jeugdigen 
in de leeftijd van £ 3 en 14 jaar te Philadelphia. De 
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afhankelijke variabelen waren ten eerste de mate 
waarin de ondervraagden bepaalde pleldcen in de stad 
gevaarlijk vonden, ten tweede de angst om zelf 
slachtoffer te worden en ten derde in hoeverre de 
ondervraagden reeds zelf slachtoffer waren geworden. 
Het ging de onderzoekers om slechts drie vormen van 
geweld waarvan de ondervraagden slachtoffer waren 
geworden of waarvan zij bang waren slachtoffer te 
zullen worden, nl. beroving, aangevallen worden en 
het afpersen van geld in ruil voor "bescherming". 
Blanke delinquenten vatten minder plekken als 
gevaarlijk op dan zwarte. Zowel onder de blanken ab 
onder de zwarten werden delinquenten meet 
gevictimiseerd dan niet-delinquenten. Zowel onder 
delinquenten als onder niet-delinquenten was de 
angst om zelf het slachtoffer te worden even groot. 
Het delinquent zijn verhoogt de waarschijnlijkheid om 
zelf slachtoffer te worden in enige mate. Zowel 
delinquentie als ganglidmaatschap hebben over het 
algemeen toch weinig invloed op victimisatie en angst 
om slachtoffer te worden. 

18 	 • 
Steadman, H. J. A. A situational approach to violence. 
International journal of law and psychiatry. 5e jrg., 
nr. 2, 1982, blz. 171-186. 

De literatuur over de predictie van toekomstig 
agressief gedrag heeft drie bronnen: de juridische, de 
klinische en de sociale wetenschappen. Hiervan is de 
sociale benadering nog de meest empirische. In alle 
analyses blijkt voortdurend de statistische voorspelling . 
het meest accuraat. Het aantal vals-positieven is echter 
hoog. Dit probleem oplossen door statistische 
technieken te perfectioneren lijkt met adequaat De 
initiatieven zullen zich moeten richten op een nieuwe 
conceptualisering van belangrijke variabelen. Steadman 
werkt een aanpak uit waarbij de situatie waarin een 
bepaalde gebeurtenis plants vindt centraal stmt. 
Tussen oktober 1979 en juni 1980 werden een 
representatieve steekproef van Albany County, een 
steekproef uit de ex-psychiatrische patienten en een , 
steekproef uit de ex-overtreders getrokken. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat de besproken 
contextuele factoren (locatie, tijd van de dag, gebruik 
van alcohol en drugs, kenmerken van de bij de 
gebeurtenis aanwezige mensen) op verschillende 
manieren hun invloed hebben op het voorkomen van 
agressief gedrag. Verder onderzoek lijkt nuttig. 

• Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

19 
Flanagan, T. J. Discretion in the prison justice system. . 
Journal of research in crime and delinquency, 19e jrg., 
nr. 2, juli 1982, blz. 216-237 (USA). 
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In dit artikel gaat de auteur in op de regelgeving binnen 
de penitentiaire inrichtingen en de overtreding ervan 
door de gedetineerden. De schrijver bestudeert de 
diverse soorten van overtredingen en de disciplinaire 
reactie crop van de staf. De overtredingen worden 
onderverdeeld in vechtpartijen, aanranding, geweld 
tegen het gevangenispersoneel, het negeren van 

. bevelen van de stif, vluchtpogingen, opruiing, verbo- 
den samenscholing, e.d. De disciplinaire straffen 
varieren van een officiele waarschuwing tot eenzarne 
opsluiting. Ook het verlies van toegekende privileges 
wordt als disciplinaire straf phanteerd. De auteur 
gut vervolgens na welke variabelen van invloed zijn 
op de toemeting van een bepaalde disciplinaire straf. 
Genoemd worden de leeftijd, de huwelijkse staat, 
algemeen gedrag en de soort van de overtreding. 
Opvallend is dat de jongere gedetineerden die 
ongehuwd waren, en gedetineerden die meer dan zes 
overtredingen hadden begaan. in verhouding zwaarder 
gestraft werden dan de andere gedetineerden. 
Met literatuuroppve. 

20 
Klofas, J. and H. Toch. The guard subculture myth. 
Journal of research in crime and delinquency, 19e 
1 13- nr. 2, juli 1982, blz. 238-254 (USA). 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de rol van 
de bewaarder binnen de penitentiaire inrichtirtgen en 
de visie van de bewaruders op hun eigen positie. Uit 
eon gtoot aantal onderzoeken blijkt dat er in de 
samenleving een mate van stereotypering t.a.v. de 
bewaarder is ontstaan, waarbij het opvallend is dat 
er bij de bewaarders zelf ook een stereotypering van 
hun eigen rot bestaat. Ter ondersteuning van hun 
onderzoek hebben de schrijvers in 1980, 1739 
bewaarders in New York ondervraagd, waarbij Cr 
tevens is onderzocht hoe de ondervraagden dachten 
over de beantwoording van de vragen door hun 
collep's. Uit het onderzoek blijkt o.m. dat de 
bewaarder de beroepsmatige gerichtheid en 
belangstelling van zijn collep's onderschat, terwijI 
het cynisme van collega's m.b.t. de positie van de 
bewaarder sterk overschat wordt. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

21 
Astone, N. R. What helps rehabilitation?: a survey 
of research findings. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 26e jrg., nr. 2,1982, 
blz. 109-120. 

Er zijn vein factoren die recidivisme belnyloeden. 
Uit de door de auteur onderzochte literatuur komt 
near voren dat deze variabelen zowel onallankelijk 
als in samenwerking voorkomen. De auteur deelt de 
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resultaten als volgt in: 1) het zelfbeeld blijkt (door 
invloed op gedrag en resocialisatie) een belangrijke 
factor bij recidivisme. 2) het — op geleide van de 
maatschappij — zichzelf labelen' als een crimineel 
ciraagt bij tot recidiveren. 3) er is een duidelijke 
relatie tussen emotionele behoefte (respect, 
waardigheid, het ergens toe behoren etc.) en 
recidivisme. 4) zelfdiscipline blijkt een voorspeller 
m.b.t. het behouden van de weer venvorven vrijheid. 

• 5) veel voorwaardelijk in vrijheid gestelden willen . 
hun manier van leven niet veranderen. 6) het gebrek 
aan familie en vrienden leidt tot verder betrokken 
raken in crimineel gedrag. 7) alternatieven voor 
opsluiting lijken succesvoller m.b.t. de kans op 
recidive. 8) de meerderheid van de onderzoekers is 
het er over eens dat langere straffen schadelijk 
werken. 9) intensieve super/isle lijkt aanpassing te 
bemoeilijken bij voorwaardelijke invrijheidstelling. 
10) voor veel ex-gedetineerden is het een hinderpaal 
met de op de arbeidsmarkt gevraagde vaardigheden 
en kwaliteiten te bezitten. 11) vorming,s- en oplei-
dingsprogramma's tijdens detentie kunnen een 
rehabiliterende rol vervullen. 12) de meeste onder-
zoekers vonden een hoge correlatie tussen alcohol-
en druggebruik en recidive. 
Met literatuuropgave. 

22 
Fiirstenberg, W. Schwierigkeiten bei der Wieder-
eingliederung von Haftentlassenen in das Arbeits-
leben — eine situationsanalytische Betrachtung. 
Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
31e jrg., nr. 4, augustus 1982, blz. 229-236 (BRD). 

De auteur beschrijft de problemen, waarmee 
ex-gedetineerden te maken lcrijgen bij het hervinden 
van een plaats in het arbeidsproces. Hij baseert zich 
daarbij enerzijds op literatuuronderzoek, anderzijds 
op zijn eigen ervaringen als sociaal werker in een 
reclasseringsinrichting. Hij onderscheidt twee 
groepen factoren bij deze problematiek. In de eerste 
plaats de door de omgeving bepaalde factoren: de 
weerzin, die bij veel werkgevers bestaat om 
ex-gedetineerden in dienst te nemen, de discrimine-
Kende houding van werkgevers en collega's etc. In 
tijden van economische crisis en toename van de 
werldoosheid gaat dit extra zwaar wegen. In de 
tweede plaats intra-psychische factoren: a) t.g.v. het 
maatschappelijk isolement in de gevangenis 
ontwikkelt de gedetineerde een vervormd beeld van 
de (arbeids-)realiteit, b) na zijn ontslag kan hij de 
vrijheid, waar hij in de gevangenis van droomde, niet 
hanteren, c) de ex-gedetineerde vermoedt overal 
discriminatie. Dit belemmert hem in zijn sociale 
aanpassing. Als de ex-gedetineerde tenslotte werk 
vindt, raakt hij t.g.v. al deze factoren snel 
gefrustreerd; hij kent geen adequate oplossingen en 
vlucht dus in ontslag of ziekte. Een leerproces, 
waarbij de realiteit geleidelijk en gesteund tegemoet 
wordt getreden, is de beste oplossing. Een 
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stimulerende houding van de medewerkers helpt ten 
positief zelfbeeld te ontwikkelen. Het is kwalijk dat 
de economische recessie met ale bezuinigingen op 
dit gebied, dit onmogelijk maakt. 
Met literatuuropgave. 

23 
Gottfredson, M. L. S. D. Mitchell-Herzfeld and T. J. 
Flanagan. Another look at the effectiveness of panule 
supervision. 
Journal of research in crime and delinquency, 19e 
jrg., or. 2, juli 1982, blz. 277-298 (USA). 

In dit artikel worth onderzocht in hoeverre het 
begeleiden en het in extra mate toezien op 
ex-gedetineerden kunnen bijdragen tot het terug-
dringen van bun recidive. Hiertoe hebben de auteurs 
gedurende vijf jaar drie groepen van ex-gedetineerden 
in ten noord-oostelijke staat van de V.S. gevolgd. 
Deze groepen waren: gedetineerden die op bun 
erewoord waxen vrijgelaten, gedetineerden die 
voorwaardelijk in vrijheid gesteld waxen en 
gedetineerden die hun straf hadden uitpzeten. Uit 
het onderzoek blijkt o.m. dat het effect van het 
toezicht achteraf in sterke mate 'afbangt van het 
Icaracter van de ex-gedetineerde. Ook blijkt dat in 
het algemeen het recidivHme onder ex-gedetineerden 
Met of nauwelijks beihvioed wordt door de 
begeleiding en het toezicht na invrijheidstelling. Tot 
slot doen de auteurs eta aantal suggesties em 
eventuele toekomstige onderzoeken nauwkeuriger 
te laten zijn, waarbij zij wlizen op de noodzaak van 
nadere studies. 
Met literatuuroppve. 	. 

24 
Lana, P. A. M. van der. IGevangeniswerki aLe object van 
onclerzoek. 
Proces, 61e jrg., nr. 12, december 1982, biz. 309-317 
(N). 

Dit artikel is een korte beschrijving van een onderzoek 
uitgevoerd door het stafbureau wetenschappelijke 
adviezen van de directie T.B.R. en Reclassering naar 
het inhoudelijk functioneren van het maatschappellik 
werk in penitentiaire inrichtingen. De maatschappelijk 
werkers in deze inrichtingen ressorteren amen met 
bun praktijkbegeleiders onder de directie TBR en 
Reclassering en zijn verantwoording verschuldigd aan 
de directeur van de penitentiaire inrichting. In het 
onderzoek komen achtereenvolgens de hulpverlening 
an de gedetineerden, het interne functioneren van 
het penitentiair maatschappelijk werk en het exteme 
functioneren van het m.w., dus de contacten met 
hulpverleners van buiten en het thuismilieu van de 
gedetineerden aan de orde. Het onderzoek wad 	' 
gehouden in 1980. Aan de reclasseringsmedewerkers 
in algemene dienst, de praktijkbegeleiders en de 
directeuren van twintig huizen van bewaring en 
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veertien gevangenissen werd een vragenlifst toegestuurd 
met vragen over de activiteiten van het m.w. en de 
problemen waarmee men te kampen had in het werk 
en in het overleg met alle geledingen in de inrichting. 
Bovendien werd gevraagd om oplossingen aan te dra-
gen voor de gesignaleerde problemen. Een jaar later 
werd aan elke betrokken inrichting een rapportje 
gestuurd met een weergave van de specifieke situatie 
van het m.w. in de betreffende inrichting. Verzocht 
werd aan te geven in hoeverre de suggesties om de 
problemen op te lossen in de praktijk gebracht waren 
of nog konden worden. Het uiteindelijke (1982) 
onderzoeksrapport kon zo een actueel beeld geven 
van het m.w. in de diverse inrichtingen. 

25 
Veen, Th. W. van. Reclassering als rechtspleging. 
Proces, 61e jrg., nr. 12, december 1982, blz. 318-324 
(N). 

Bij de opening van het nieuwe gebouw van de 
Reclasseringsraad in Den Haag hield de staatssecreta-
ris, M. Scheltema, een rede waarin hij de naciruk legde 
op de functie van de reclassering en van de reclasse-
ringsraden in het geheel van de strafrechtspleging. De 
taak van de reclasseringsraden is voornamelijk 
toezichthoudend en coordinerend in hun arrondisse-
menten, aangezien het uitvoerende werk vrijwel 
geheel is uitbesteed aan de reclasseringsverenigingen. 
Deze verenigingen hebben telkens moeite met de rot 
die de wet hen heeft toebedacht omdat zij van melting 
zijn dat het reclasseringswerk een vorm van maat-
schappelijk werk is. Het is dan ook de vraag of de 
reclassering wet uitbesteed moet blijven aan 
verenigingen; een situatie die op zich de onontbeer-
lijke onafhankelijkheid van de reclasseringsambtenaar 
waarborgt. Deze onafhankelijkheid is historisch terug 
te voeren op het ontstaan van het reclasseringswerk 
als vrijsvilligerswerk georganiseerd door verenigingen. 
Het risico van deze eigen structuur van de reclassering 
is het vervagen van de functie van de reclassering als 
orgaan van rechtspleging. Het lid van de reclasserings-
mad dat de toespraak van de staatssecretaris 
beantwoordde accentueerde de plicht van de reclas- 
seringsverenigingen om zich meer bezig te gaan houden 
met criminele politick d.w.z. het beihvloeden van het 
justitiele beleid. Volgens de auteur staat sinds 1972 
de discussie over de taken van de reclassering meer in 
het teken van doelmatigheid en kostenbesparing. Er 
zal worden bekeken of de ambtenaren de hun 
opgedragen taak goed vervullen en met zichzelf 
andere taken en doelstellingen aanmeten clan waarvoor 
ze zijn aangesteld. Een oplossing kan misschien gevon-
den worden door in het reclasseringswerk niet alleen 
maatschappelijk werkers aan te stellen mans ook 
juristen en organisatiedeskundigen. De nadruk komt 
dan minder te liggen op de maatschappelijk werk 
aspecten van de reclassering en meer op de andere 
functies die de reclassering heeft in het kader van de 
strafrechtspleging. 
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ICinderbescherming 

26 
Gentry, C. E., and V. B. Eaddi. Treatment of children 
in spouse abusive families. 
Victimology: an international journal, 5e jig., nr. 2/4, 
1980, blz. 240-250. 

In dit artikel wordt het programma 'Treatment of 
children in spouse abusive families', ontwikkeld door 
de Child and Family Services of Knox County 
(Tennessee), besproken. Het programma is een unieke 
vorm van interventie in de vicieuse cirkel van huiselijk 
geweld. Het voorziet Met alleen in de traditionele 
hulp en bescherming van de mishandelde, maar biedt 
ook hulp aan de kinderen en degene die het geweld .  
gebruikt. Dew laatste wordt actief betrokken in de 
therapie en bij het maken van plannen voor de 
toekomst an het gain. Dit betekent niet dat het 
gezin tot elke prijs intact moet blijven. Men gut 
ervan uit dat dysfunctionele relaties aan de volgende 
generatie worden doorgegeven als men er Met in 
slaagt alle partijen ertoe te brengen betere wegen te 
vinden om met elkaar te blijven °mean of uit elkaar 
te gaan. Men heeft een programma van 15 weken 
opgesteld met groeps- en gezinstherapie en 
verschillende andere activiteiten voor alle gezinsleden. 
Deze aanpak is gebaseerd op de gedachte dat de 
invloed van mensen die hen met zorg omringen een 
betere behandelingsmethode is voor gezinnen die met 
deze problemen te maken hebben dan individuele 
behandeling. Men helot de leden van de gezinnen 
kennis te maken met en gebruik te maken van hulp-
bronnen die alternatieven voor geweld bieden. Op de 
lange termijn moeten deze interventies de gewelds-
spiraal die door de generities heenloopt doorbreken. 
Met literatuuropgave. 

27 
Henneman, M. en G. Oostindie. Den boom moet men 
buigen als flu long is; kinderbescherming in Nederland, 
1901-1940. 
Jeugd en samenleving, 12e jrg., nr. 10, oktober 1982, 
blz. 651-664 (N). 

Voortbouwend op een analyse van de in 1901 
aangenomen kinderwetten, bespreken de auteurs in 
dit artikel de opvoedingsmethoden die gehanteerd 
werden in de Rijksgestichten. In theorie maakten de 
Idnderwetten een onderscheid tussen de behandeling 
van verwaarloosde en rnisdadige jeugd, tussen proven-
tie en detentie en tussen de tank van het particulier 
initiatief en die van de overheid. Volgens de auteurs 
kwam van het onderscheid op dew punten in de 
praktijk niet veel terecht. De Rijksgestichten hebben 
in de ontwikkeling van de kinderbescherming volgens 
hen een voorbeeldfunctie vervuld. In de inrichtingen 
vond na de invoering van de kindenvetten ondenvijs 
plaats, waarbij de maatschappelijke bruikbaarheid 
voorop stond. In principe had ieder gesticht Cen 
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eigen specialisatie om zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan de aanleg van de pupillen. Aan het slot 
van het artikel trekken de auteurs de ontwikkelings-
lijnen door tot in het heden. Hierbij stellen zij o.a. 
vast dat een ontwikkeling van de laatste 10 jaar 
volstrekt nieuw en positief is, namelijk het ontstaan 
van de Belangenvereniging Minderjarigen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Rojek, D. G. and M. L. Erickson. Reforming the 
juvenile justice system: the diversion of status 
offenders. 
Law and society review, 16e jrg., nr. 2, 1981—'82, 
blz. 241-264 (USA). 

De diversie wordt volgens de auteurs wel gezien als 
een van de meest sprekende voorbeelden van de 
strafrechtelijke hervorming die de laatste decennia 
in gang is gezet. Met name de diversie gericht op de 
zgn. `status-offender' werd altijd gezien als een 
buitengewoon humane en maatschappelijke 
benadering van de zich ontwikkelende "crimineel". 
In dit artikel schilderen de auteurs uitvoerig de in 
hun ogen negatieve ontwikkeling die dit instituut 
heeft doorgemaakt. Er is sprake van een soon 
concurrentie tussen de instituten die zich met deze 
problematiek bezig houden:Hierbij werden de 
belangen van de client naar hun oordeel veelal uit 
het oog verloren. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat 
er steeds meer sprake is van een institutionalisering 
van deze strafrechtelijke benadering. Het tegen-
gestelde werd beoogd met de diversie. De auteurs 
trekken uit deze ontwikkeling de conclusie dat het 
uitgangspunt dat de zgn. `status-offender' een 
"crirnineel in de dop" is, onjuist is gebleken en dat 
met deze aanpak het tegengesteide wordt bereikt van 
wat met deze maatschappijgerichte opzet werd beoogd. 
Met literatuuropgave. 

• 29 
Schwab, R. R. en M..1. Haveman. Kindermishande-
ling en geestelifice gezondheidszorg. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 37e jrg., 
nr. 11, november 1982, blz. 111-1161 (N). 

In 1972 werd bij wijze van experiment gestart met 
vier, later tien, bureaus vertrouwensartsen inzake 
kindermishandeling (BVA's), die als doorgeefluik 
naar de hulpverlening moesten fungeren en de aan-
gifte moesten vergemakkelijken. Formeel hadden 
deze bureaus een band met de raden voor de 
kinderbescherming, maar organisatorisch hoorden ze 
nergens bij. Van 1973 tot 1979 werd de registratie 
van de gegevens van de BVA's verzameld door de 
Directie Kinderbescherming van het Ministerie van 
Justitie; vanaf 1979 vindt de centrale registratie 
plaats bij de geneeskundige hoofdinspectie voor de 
geestelijke volksgezonciheid. Aan de hand van de 
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door de BVA's verzamelde gegevens over het eerste 
halfjaar van 1979 werden de meldingen van kinder-
mishandeling door de auteurs onderzocht en werd 
ingegaan op de vraag van waaruit de hulpverlening 
plaatsvindt. In verband met de voorgestelde inpassing 
van de BVA's in de RIAGG's (regionale instellingen 
voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), eon 
gevolg van het departementale streven near 
Inpassing in kaders met eon breder zorgspectrum', 
werd vooral bekeken welke rot de GGZ speelt bij de 
melding en de hulpverlening. Bij de melding was dew 
rot overigens zeer gering (8 van de 528); dit komt 
volgens de schrijvers doordat de GGZ niet specifiek 
op het kind gericht is en zeer kritisch tegenover de 
BVA's staat. In jets minder dan eon kwart van de 
gevallen werd hulp geboden vanuit de GGZ, dit is 
gezien de problematiek en de psychische gevolgen 
die bij Idnderrnishandeling kunnen optreden een vrij 
gering aandeel. Ondanks de venchillen in aanpak en 
doelstellingen tussen BVA's en GGZ, bevelen de 
schrijvers inpassing van de BVA's in de RIAGG's 
aan om versnippering van de hulpverlening bij 
kindermishandeling to voorkomen. Een voorwaarde 
hierbij is dat de BVA's herkenbaar moeten blijven en 
de contacten met niet-GGZ-instetlingen blijven 
bestaan. 

Politic 

30 
Analysis, an of factors related to robbery-associated 
assaults on police officers (I); by C. K. Meyer, T. C. 
Magedanz, S. G. Chapman et al. 
Journal of police science and administration, 10e 
jrg., nr. 1, mart 1982, blz. 1-27. 

Dit artikel vormt het eerste uit eon aerie van drie 
artikelen gericht op het politie-optreden bij roof en 
diefstal. Het beschrijvend onderzoek richt zich in 
eerste instantie op de diefstalzaken waarbij onder de 
politic mensen gewond raakten. In dit artikel gaan de 	. 
auteurs uitvoerig in op de methodologie van het onder-
zoek. Hierbij besteden zij met name ruime aandacht 
aan de definiering van de gehanteerde begrippen. Dit 
is volgens hen met name van belang omdat alle 
informatie die in het onderzoek wordt gebruikt van 
de politic zeif afkomstig is. Na de toelichting op de 
gehanteerde onderzoeksmethode geven de auteurs 
eerst een korte beschrijving van wat bekend is over 
geweldpleging tegen politie-functionarissen in het , 
algemeen en over de vermogenscrithinaliteit in het 
algemeen. In verschillende tabellen tonen zij ver-
volgens de samenhang tussen beide. Zij komen ten-
slotte tot de conclusie dat niet gesproken kan worden 
van bepaalde ty pen vermogensdelinquenten die 
sneller of meet geweld zouden gebruiken dan anderen. 
Wel verschilt het politie-optreden bij diefstallen 
volgens hen zowel voor wat betreft het tijdstip 



waarop, als de tijd van het jaar waarin, van andere 
politie-activiteiten. 
Met literatuuropgave. 

31 	 • 
Analysis, an of factors related to robbery-associated 
assaults on police officers (II); by C. K. Meyer, F. C.. 
Magedanz, S. G. Chapman etal. 
Journal of police science and administration, 10e 
jrg., nr. 2, juni 1982, blz. 127-150. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de gegevens 
die uit het onderzoek naar het politie-optreden bij 
diefstallen naar voren zijn gekomen ten aanzien van 
de kenmerken van de betrokken politie-functionaris-
sen en daders. Het ging er bij het onderzoek met 
name om een beeld te krijgen van de slachtoffers 
onder de politie bij dit soort politie-activiteiten. Het 
is volgens de auteurs erg moeilijk om jets over de 
kenmerken van deze politieslachtoffers te zeggen 
omdat er zo weinig gegevens voor handen zijn van de 
optredende politiefunctionarissen die hierbij niet 
gewond raakten. Toch zijn de auteurs erin geslaagd 
om gegevens met betrekking tot het postuur, ras en 

101 	geslacht af te zetten tegen vergelijkbare gegevens van 
niet verwonde collega's bij dit soort politie-optreden. 
In enkele tabellen zijn deze cijfers in kaart gebracht. 
Een ander naar hun oordeel belangrijk aspect in de 
vergelijking vormt de mate van opleiding en ervaring 
in het politiewerlc. Met behulp van verschillende 
statistische technieken hebben zij getracht tussen 
deze kenmerken en het gewond raken van politie-
functionarissen bij het optreden bij diefstallen een 
verband te leggen, maar zijn daarin met geslaagd. 
Ten aanzien van de slachtoffers onder de daders is 
dit wel gelukt. Hier is volgens . de  auteurs de categoric 
jeugdige, zwarte werklozen oververtegenwoordigd. 
Met literatuuropgave. 

32 
Analysis, an of factors related to robbery-associated 
assaults on police officers (III); by C. K. Meyer, T. C. 
Magedanz, S. G. Chapman et at. 
Journal of police science and administration, 10e 
jrg., nr. 3, september 1982, blz. 249-272. 

In dit laatste artikel in een serie van drie artikelen 
over het politieoptreden bij diefstallen gaan de 
auteurs nader in op de omstandigheden waaronder dit 
politie-optreden zich afspeelt. Met name schenken zij 
in dit verband aandacht aan het handelend optreden 
van de politiefunctionaris en de dader kort voor en 
tijdens de confrontatie, het wapengebruik, het type 
geweld, de plaats waar het zich afspeelt en de 
aanwezigheid van anderen dan de dader bij het 
delict. De kwantitatieve gegevens met betrekking tot 
deze factoren zijn in tabellen weergegeven. Deze 
gegevens vergelijken de auteurs met ander politie. 
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optreden. Hun conclusie is dat het optreden bij de 
diefstallen vaak gevaarlijker is dan bij andere delicten. 
Het geweldgebruik door de dader bij diefstallen vindt 
vaak z'n oorzaak in de paniekreactie. Het geweld-
gebruik door de politic wordt door dezeifde factoren 
beihvloed als bij de meeste andere soorten politie-
acties het geval is. Aan het slot van dit artikel gaan de 
auteurs nog nader in op de implicaties van dit 
onderzoek. Zij wijzen in dit verband met name op de 
geweldspreventie bij de aanpak van vermogensdelicten. 
Met literatuuropgave. 

33 
Heffernan. W. C. Two approaches to police ethics. 
Criminal justice review, 7e jrg., nr. 1, lente 1982, 
blz. 28-35 (USA). 

De auteur onderscheidt twee aspecten van de politie-
ethiek. Ten eerste de kwestie van de integriteit en ten 
twcede het keuze probleem t.a.v. de wetshandhaving. 
Bij de politieopleiding zouden deze aspecten duidelijk 
benadrukt moeten worden. Hiertoe heeft de auteur 
een tweetal benaderingen ontwikkeld. 
eerste benadering — het doe hiervan is de ontwikke-
ling van de integriteit — presenteert de auteur een 
aantal methoden, waarna hij in het artikel overgaat 
tot zijn tweede benadering t.w. het toepassen van 
ethische theorieen bij de opleiding en vorming van 
aankomend politiepersoneeL Dit is van belang omdat 
de politieman of -vrouw in de praktijk vaak wordt 
geconfronteerd met keuzeproblemen v.w.b. de 
handhaving van de wet. Ter illustratie van zijn tweede 
benadering bat de auteur zich dan ook uitgebreid in 
met een aantal voor bepaalde politietaken specifieke 
problemen. Tot slot wordt stilgestaan bij een aantal 
kwesties v.w.b. het doceren van toegepaste ethiek bij 
de opleiding van politiepersoncel. 
Met literatuuropgave. 

34 • 
Jones, J. M. and J. T. Winkler. Beyond the beat: the 
facts about policing in a riotous city. 
Journal of law and society, 9e jrg., nr. k, zomer 1982, 
blz. 103-114 (GB). 

Naar aanleiding van de recente onlusien in London, 
Liverpool en Manchester is de vraag naar de oorzaken 
van geweld in het algemeen in Engeland weer 
bijzonder actueel. Voor verklaring van dit geweld 
nam men veelal eon sociologisch, psychologisch, 
economisch of politick standpunt in. Ook word 
daarbij de conclusie getrokken dat het politiegedrag 
ook tot eon van de oorzaken van de geweldstoename 
in de samenleving gerekend kan worden. Daarbij 
werd aangevoerd dat de politic het contact met de 
samenleving die zij moet dienen zo langzamerhand 
heeft verloren. Het publiek is negatiever over de 
politic gaan denken en ervaart haar optreden als 
moor repressief, waarbij de relatie tussen de politie- 



functionaris en het publiek snel verslechterde. De 
auteurs gaan in dit artikel nader in op de te voet 
surveillerende politiefunctionarissen die in zeer 
belangrijke mate tot een verbetering van de relatie 
tussen het publiek en de politie kunnen bijdragen. 
Ondanks de aandacht die de voetsurveillance reeds 
heeft gelcregen, heeft dat in de praktijk niet het 
verwachte effect gehad. De auteurs geven aan wat er 
naar hun mening aan schort. Aan het stellen van 
geheel nieuwe prioriteiten en herstructurering van 
het politionele apparaat kan niet worden voorbij-
gegaan bij het verwezenlijken van een effectieve 
surveillance te voet. 

35 
Lester, D., F. Gronau and K. Wondrack. The 
personality and attitudes of female police officers: 
needs, androgyny, and attitudes toward rape. 
Journal of police science and administration, 10e jrg., 
nr. 3, september 1982, blz. 357-360. 

In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van 
een onderzoek naar de persoonlijIcheid en attituden 
van vrouwelijke politiefunctionarissen. Zij stellen vast 
dat op dit punt nog weinig onderzoek is gedaan. 

103 	Eigenlijk is tot nu toe alleen gebleken dat vrouwelijke 
politiefunctionasissen lager scoren op de schaal die de 
mate van autoritairheid aangeeft en dat zij een zelfde 
beeld hebben van het gezag van de wet als hun 
mannelijke collega's. Het onderzoek richtte zich op 
33 vrouwelijke politiefunctionarissen en 31 vrouwe-
lijke studenten als controlegroep. Om de persoonlijk-
heid te meten werd de androgynie-schaal van Bern 
gebruikt, voor de attitude-meting de attitude ten 
opzichte van verkrachting (Schaal van Field 1978) en 
tenslotte werd de schaal van Edwards voor persoon-
lijke voorkeur gebruikt voor de meting van de 
individuele behoeften. Uit het onderzoek bleek dat 
de politiefunctionarissen meer beiang hechtten aan 
fysiek optreden dan de controlegroep, een zelfde 
houding tegenover de verkrachting hadden en dezelfde 
functionele wensen hadden als hun mannelijke 
collega's. 
Met literatuuropgave. 

36 
Reppetto, T. A. Making police work more effective: 
career criminal programs, theory and practice. 
Police studies, 5e jrg., nr. 1, lente 1982, blz. 3-8. 

De uitdaging voor de Amerikaanse politie in de 80-er 
jaren is meer te doen met minder mankracht. Daar 
het opvoeren van het aantal politiesurveillances tot 
de onmogelijkheden behoort, dient volgens de auteur 
de aandacht gericht te worden op de beroepsmisdadi-
gers. Hoewel recidivisten een minderheid vormen van 
alle overtreders tezamen, begaan zij wet relatief een 
groot aantal criminele activiteiten. Na opsomming 
van een aantal redenen waarom volgens de auteur het 
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justitiFle apparaat over het algemeen ineffectief 
handelt t.a.v. beroepsmisdadigers, gaat hij in op het 
misdaadbestrijdingsprogramma van de stad New York, 
dat veel gerichte aandacht schenkt aan de professionele 
criminaliteit. De resultaten hiervan zijn volgens de 
auteur indrukwekkend. 

• Met literatuuropgave. 

37 
Ross, R., J. R. Snortum and J. C. Boyers. Public 
priorities and police policy in a bicultural community. 
Police studies, 5e jrg., nr. 1, lento 1982, biz. 18-30. 

Het onderzoek was opgezet om de politic to helpen 
functioneren in eon bicultural° samenleving. Het 
onderzoek is uitgevoerd in El Monte, eon Amerikaan-
se gemeente van 70.000 inwoners van Anglo-Ameri-
kaanse en Mexicaanse aflcomst. De 1837 respondenten 
bestonden uit volwassenen, middelbare scholieren en 
politiemensen. Gebruik is gemaakt van de multipele 
regressieanalyse en getracht is om inzicht to vericrijgen• 
in zaken als prioriteitenvaststelling in de stedelijke 
criminaliteitsbestrijding, de spanning in de relatie 
tussen politic en bevolking, de mening van de 
bevolking over de politic, en hoe inwoners on politic 
denken over criminaliteitsproblemen van bun stad. De 
resultaten wezen crop dat de factor leeftijd de 
belangrijkste determinant was in de meningsvorming. 
Ouderen neigden ertoe om een wat positiever oordeel 
to geven over het politieoptreden en tevens om een 
harder standpunt in to nemen v.w.b. politiecontrole. 
Bij de politiemensen was vooral het aantal dienstjaren 
van betekenis voor hun attitudes. De politic zou 
meer aandacht moeten besteden aan de herofnehandel, 
pweldpleging on vandalisme (graffiti). Eon meerder-
heid van de respondenten toonde zich voorstander 
van preventie-activiteiten, waarin burgers eon eigen 
verantwoordelijkheid op zich nemen ter assistentie 
van de politic. 

. Met litemtuuropgave. 

38 
Vega, M. and I. J. Silverman. Female police officers 
as viewed by their male counterparts. 
Police studies, 5e jrg., nr. 1, lento 1982, blz. 31-39. 

Het is to venvachten dat de toename van vrouwelijk 
personeel bij de politic heeft gezorgd voor attitude-
veranderingen bij hun mannelijke collega's v.w.b. de 
effectiviteit waarmee vrouwen hun functie bij de 
politic vervullen. Onderzoek betreffende de 
acceptatie van vrouwelijke politieagenten door hun 
mannelllke collega's is schaars. Doe van dit onder-
zoek is de meting van dit soort attitudes. Het word 
uitgevoerd in eon district in Florida, Amerika. De 
antwoorden op de gebruikte vragenlllst werden 
verkregen met medewerking van 826 mannelllke en 
vrouwelijke politieagenten. Het block over het 
algemeen dat de mannelijke politieagenten goon 



• 	_ 
gunstige attitude hadden t.a.v. vrouwelijke agenten. 
Zij waren van mening dat deze fysiek niet sterk 	• 
genoeg en ook niet assertief genoeg waren in hun 
optreden. Ook de vrouwelijke respondenten zelf 
neigden ertoe om te denken dat zijzelf minder in 
staat waren dan hun mannelijke collega's tot een 
adequaat optreden in geweldsituaties. Mannelijke 
agenten met vat meer vooropleiding neigden jets • 
meer tot de opvatting dat vrouwelijke agenten over 
de juiste kwaliteiten voor het politiewerk beschikken. 
Tot slot dringen de auteurs aan op nader onderzoek 
naar het effect van verschillende soorten van training 
in het beter beheersen van geweldsituaties. 

Drugs 

39 
Dolde, G. Zur Ruckfdlligkeit von Drogenabhdngigen 
nach Behandlung im Rahmen des Strafvollzugs 
(Vollzugslcrankenhaus Hohenasperg). 
Zeitschrift flir Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
31e jrg., nr. 4, augustus 1982, blz. 213-218 (BRD). 

De auteur beschrijft een retrospectief onderzoek naar 
105 	recidive bij aan drugs verslaafde delinquenten, die 

tijdens hun detentieperiode behandeld werden op een 
speciale afdeling van het gevangenisziekenhuis. Voor 
deze behandeling was medewerking van de delinquent 
een vereiste; het feit dat tweederde weer teruggeplaatst 

• werd naar de gevangenis, hangt samen met gebrek aan 
motivatie. Gemeten naar hernieuwd contact met de 
justitie, ligt het recidive-percentage tussen 50 en 60, 
terwijl het ook bij jarenlange observatie niet boven 70 
lijkt te komen. Door verwanten (ouders, partner) 
wordt bij de helft de therapie als geslaagd beoordeeld, 
term* uit hun gegevens blijkt dat 45% geen drugs meer 
gebruikt en 55% regelmatig werkt. Dit zijn relatief 
gunstige cijfers. Hoewel het onderzoek zich met leent 
voor harde conclusies, meent de auteur toch te mogen 
vaststellen, dat gerichte behandeling van drugverslaaf-
den tijdens hun hechtenis niet bij voorbaat kansloos is, 
zoals tot nu toe vaak het geval leek. De resultaten 
verbeteren nog, als de behandeling na het aflopen van 
de straftijd elders wordt voortgezet. Medewerlcing van 
de verslaafde lijkt hierbij onmisbaar. Bij jongeren 
wordt tegenwoordig ook wel geexperimenteerd met 
meer gedwongen programma's maar het effect daarvan 
is nog met onderzocht. 
Met literatuuropgave. 

40 
Kube, E. Narcotics and crime prevention: police 
practice and research. 
Police studies, 5e jrg., nr. 1, lente 1982, blz. 14-17. 

Nadat de auteur een schets heeft gegeven van de stand 
van zaken in West-Duitsland v.w.b. de narcotica-
bestrijding, gaat hij nader in op enkele preventieve 
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maatregelen. Doze beperken zich niet theen tot af-
schrikking door zo effectief mogelijk politie-optreden 
mar omvatten ook betere informatie van het publiek 
omtrent de met druggebruik samenhangende 
problematielc Daarbij spelen televisie, posters, 
advertenties, lezingen, discussies en film, een 
belangrijke ml. De door de politic to voeren strategic 
vat de auteur amen in eon Until punten. Allereent • 
dienen de massamedia en het publiek good geihfor-
meerd to UM. Ten tweede moot de aandacht gericht 
worden op smokkelaars en handelaus en niet zozeer 
op de gebruiken. Ten derde moet de politic de 
samenwerking met sociale instellingen en hulpverlenings-
organisaties verbeteren. 

41 
A rationale for identification of cases of drug abuse; 
by P. H. Hughes. G. K. Jarvis, U. Khant et aL 
Bulletin on narcotics, 34e jrg., nr. 2, april/juni 1982, 
blz. 1-15. 

Dit artikel is eon vervolg op reeds corder gepresenteerde 
gedachten van dezelfde autetus, eveneens in dit zelfde 
tijdschrift (34e jrg., nr. 1, januaritmaart 1982, biz. 
1-12). Druggebruikers trachten dit gebruik geheim to 
houden, hetgeen hen moeilijk toegankelijk mania voor 
social wetenschappelijk onderzoek. De auteun noe. 
men eon achttal epidemiologische Icarakteristieken van 
gecriminaliseerde on aware druggebruikers. Op basis 
van doze kenmerken kunnen evenzovele opsporings-
strategieth gehanteerd worden met behulp waarvan de 
wetensthappelijke onderzoeker gevallen van drug-
gebruik kan identificeren. Tevens staan de auteurs nil 
bij eon aantal methodologische en ethische zaken 
inherent aan de door hen gepresenteerde onderzoeks-
ideeen. Tot slot wordt ingepan op enige implicaties 
voor het beleid. 
Met literatuuroppve. 

• 42 
Silvis, J. Hennepplanten en beleid. 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 44, 11 december 
1982, blz. 1187-1189. 

• 
In dit artikel wordt ingegaan op de activiteiten van het 
Openbaar Ministerie en politic mth.t. hennepplanten, 
die op verscheidene plaatsen in privituintjes on op 
akkers worden aangetroffen. De auteur stelt dat uit het 
oogpunt van de beleden prioriteitstelling on de beweer• 
de schaarste van de middelen (onderbezetting van 
diensten, gebrek aan materieel, plaatstelcort in Huizen 
van Bewaring) vraagtekens geplaatst mogen worden bij 
deze jacht op acriminele vegetatie". Na eon beschrijving 
van de resultaten van opsporirtgsambtenaren, gnat de • 
auteur in op de wijzigingen van de Opiumwet 1976, 
war de prioriteit gelegd word bij handel in drugs. 
Volgens de richtlijnen voor het opsporings. on straf-
vorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de 
Opiumwet zou kleine handel in hennepprodukten eon 
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lage prioriteitstelling krijgen. Vervolgens beschrijft de 
auteur enkele aspecten van de inbeslagneming en van 
de vernietiging van hennepplanten. De auteur 
concludeert dat justitiele acties tegen hennepplanten 
veel middelen opmaken en dat deze opsporingsactivi-
teiten indruisen tegen het officieel beleden beleid. 
Met literatuuropgave. 

43 
Straten, J. van. Huisdealer. hashwinkel . wat doen 
we ermee? 
Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 11, november 
1982, blz. 517-520 (N). 

In dit artikel geeft de auteur een bijdrage aan de 
discussie over het huisdealerschap en het instellen van 
hashwinkels. Alvorens zijn bezwaren kenbaar te maken 
tegen de huidige regelingen rondom het huisdealerschap, 
geeft hij enige geschiedkundige feiten weer. Zo gaat hij 
o.a. in op de preambule van het Enkelvoudig Verdrag 
inzake Verdovende Middelen, 1961, de wijziging van 
de Opiumwet 1976, de richtlijnen voor het Openbaar 
Ministerie voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid 
inzake strafbare feiten van de Opiumwet. Zijn bezwaren 
richten zich onder meer op het feit dat het huisdealer-
schap in strijd is met de wet; er geen controle is op de 
winsten, die de huisdealer maakt; centra waar een 
huisdealer is, ook niet-gebruikers aantrekt; er sprake 
is van rechtsongelijkheid, daar de leverancier van de 
huisdealer wel strafbaar is; en dat problematiek van 
de huisdealer met geregeld onderwerp van bespreking 
is in het driehoeksoverleg. De auteur constateert dat 
met name de politie onvoldoende kan werken met 
de huidige richtlijnen en geeft due mogelijkheden 
die tot een verbetering kunnen leiden, waarbij zijn 
voorkeur uitgaat naar het intrekken van de richt-
lijnen voor wat het gedeelte van,de huisdealer 
betreft en een regelmatige bespreking van het onder-
werp binnen het driehoeksoverleg. 
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