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Voorwoord 

Economie en strafrechtspleging 
De bestudering van de rechtspleging is tot nu 
toe vooral het werk geweest van juristen en 
sociologen. De beleidsaanbevelingen die hieruit 
voortvloeien houden veelal in dat de rechts-
verzorging dient te worden verbeterd, d.w.z. 
uitgebreid. 
De onderzoeker concludeert bijvoorbeeld tot 
leemtes in de rechtshulp of rechtsbescherming 
waarin dringend zou moeten worden voorzien. 
In een periode van economische teruggang zijn 
de objectieve mogelijkheden van dergelijke 
optimaliseringen echter zeer gering, zo niet 
geheel afwezig. De samenleving staat thans 

3 	veel meer dan in de afgelopen decennia voor 
de voortdurende opgave om keuzen te maken 
bij de besteding van de publieke gelden. Het 
ligt daarom voor de hand dat binnen het be-
leidsgerichte onderzoek de interesse voor de 
economische wetenschap sterk toeneemt. 1  
De economie is immers per definitie de weten-
schap die zich bezighoudt met het maken van 
keuzen in een situatie van schaarste. De stan-
daardvraag van de econoom is niet of de beste-
ding aan een bepaald goed al dan niet dient te 
worden opgevoerd, maar hoe een beperkt 
budget zo rationeel mogelijk verdeeld kan wor-
den over een groot aantal verschillende goede-
ren. 
In de Verenigde Staten valt reeds enkele jaren 
een toename te constateren van economisch 
georienteerde artikelen over misdaad en straf-
rechtspleging. Voor strafrechtsfunctidnarissen 
worden speciale cursussen georganiseerd over 
economisch verantwoord bezuinigen. 2  In 

Th. Orsagh, Is there a place for economics in 
criminology and criminal justice? 
Journal of criminal justice, lie jrg., nr. 5,1983, 
blz. 391-401. 
2  H. J. Mirondo, Managing the pressures of inflation 
in criminal justice, Nat. Inst. of Justice, Washington, 
1980. 



Europa staat deze benaderingswijze nog in de . 
kinderschoenen. 	• 
Met dit themanummer wordt beoogd het eco-
nomisch denken over de strafrechtspleging in 
Nederland te stimuleren. 

Het openingsartikel behandelt de kosten en 
baten van het Nederlandse strafrechtelijke 
systeem tegen de achtergrond van de inter-
nationale literatuur over de effecten van straf-
fen. Het artikel is geschreven door Prof. Daniel 
Glaser van de University of Southern California 
tijdens zijn verblijf op het WODC in de zomer 
van 1983. Prof. Glaser, die algemeen wordt 
beschouwd als den van de meest vooraanstaan-
de Amerikaanse criminologen, betoogt in zijn 
bijdrage dat het Nederlandse strafrechtelijke 
systeem in grote lijnen de toets der econo-
mische kritiek zeer good kan doorstaan, zij het 
dat hij vraagtekens plaatst bij de efficientie van 
het relatief grote percentage (korte) vrijheids- 

4 	straffen aan first offenders. 
Het tweede artikel is van de hand van mr. 
P. Wesemann, wetenschappelijk medewerker 
aan de Erasmus Universiteit en vermoedelijk de 
enige Nederlandse criininoloog die zich reeds 
gedurende langere tijd bezig houdt met de 
toepassing van de kosten-baten analyse op 
strafrechtspleging. In zijn bijdrage schetst hij de 
relatie tussen de kosten-baten-methoden en de 
welvaartstheorie van de econoom Pareto en 
bespreekt hij aan de hand van een voorbeeld de 
toepassingsmogelijkheden in het strafrechtelijk 
beleidsveld. 	' 
Het derde artikel is geschreven door drs. 
A. Klijn, G. Pautides (WODC) en de Canadese 
onderzoeker J. Kiedrowski, die eerder een 
budget-analyse heeft uitgevoerd voor de 
Solicitor General in Ottawa, Canada. 
In het artikel worden enkele voorlopige uit-
komsten gepresenteerd van een vergelijkende 
analyse van de uitgaven sinds 1955 voor de 
functie politie/justitie in Nederland, Canada 
en andere landen. Uit de eerste resultaten komt 
naar voren dat Nederland titans minder aan de 
functie politie/justitie uitgeeft dan Canada 
maar meer dan de Verenigde Staten (uitgedrukt 
in percentages van het bruto nationaal produkt). 
Tevens blijkt dat in Nederland het budget voor 
de politie een zwaarder accent heeft dan in 
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Noord-Amerika, waar met name relatief veel 
aan het gevangeniswezen wordt uitgegeven. 
Tenslotte is in dit themanummer nog een 
artikel opgenomen van drs. C. Steinmetz, 
drs. A. Klijn en H. G. van Andel (WODC) over 
het oordeel van de bevolking over de publieke 
uitgaven voor (de verschillende onderdelen van) 
de functie politie/justitie in relatie tot de oor-
delen over criminaliteit en strafrechtspleging 
in het algemeen. 



Aanzet tot een vergelijkende 
kosten-baten analyse van de 
Nederlandse 
strafrechtspleging* 

door Prof. Daniel Glaser, University of Southern 
California 

Voor een kosten-baten analyse van de straf-
rechtspleging in Nederland zou allereerst moe-
ten worden berekend wat het gemiddeld kost 
om door middel van het strafrechtelijke systeem 
een misdrijf te voorkomen. Een dergelijke maat 
zou iets zeggen over de doelmatigheid van het 
Nederlandse beleid. Het berekenen ervan is 
uiteraard een niet geringe opgave.** 
Vervolgens moeten deze kosten dan afgezet 

7 	worden tegen de baten, d.w.z. de geldelijke 
waarde van elk misdrijf dat wordt voorkomen. 
Tot deze baten kan allereerst worden gerekend 
de schade van de slachtoffers die is voorkomen 
en vervolgens de niet gemaakte kosten van op-
sporing, vervolging, berechting en executie. 
Andere, indirecte baten zijn de geldelijke waar-
de van de afname van onveiligheidsgevoelens 
en van de toegenomen bijdrage van potentiele 
wetsovertreders aan het nationale produkt. Een 
geslaagde resocialisatie van ex-gedetineerden 	' 
kan verder leiden tot extra belastingopbreng-
sten-en een daling van de bijstandsuitkeringen. 
Tenslotte zou men nog kunnen proberen om de 
tevredenheid van de bevolking over de mate 
van strengheid of juist humaniteit van het straf- 

* Dit is een vertaling van: Towards a comparative 
cost-benefit assessment of Dutch penal policies, 
augustus 1983 (vert. door dr. J. J. M. van Dijk). 
** Een mogelijke maat voor de doelmatigheid van 
ecn op resocialisatie gericht regiem zou zijn de extra 
kosten per gedetineerde voor elk percentage waarmee 
het recidivepercentage van de betrokken groep gede-
tineerden omlaag wordt gebracht. Met behulp van een 
dergelijke maat kan de relatieve doelmatigheid van ver-
schillende typen behandelingsregiems worden vastge-
steld. De doelmatigheid van het strafrechtelijke belcid 
in het algemeen is echter veel moeilijker vast te stellen 
omdat immers de algemene criminaliteitsverminde-
rende effecten moeilijk zijn te meten. 



rechtelijke beleid in het algemeen op geld te 
waarderen door te onderzoeken hoeveel men 
voor zo'n beleid over heeft, los van de vraag 
naar het preventieve nut ervan. 
Om een vergelijkende kosten-baten analyse te 
kunnen maken, zouden bovengenoemde gege-
yens niet alleen voor Nederland moeten wor-
den verzameld maar voor meerdere landen. 
Zo'n vergelijking zou het mogelijk maken om 
landen te rangordenen naar de mate waarin zij 
een efficient, strafrechtelijk beleid voeren, 
waarbij efficientie dan gedefinieerd zou zijn 
als de verhouding tussen kosten en baten. Het 
behoeft geen betoog dat voor een dergelijke 
vergelijkende kosten-baten analyse een onvoor-
stelbare hoeveelheid gegevens bijeen zou moe-
ten worden gebracht, waaronder gegevens die 
tot op heden nog nooit zijn verzameld. Om de 
vergelijkbaarheid van de gegevens uit verschil-
lende landen te kunnen verzekeren zouden 
bovendien zeer intensieve vormen van interna- 

8 	tioneel overleg en coordinate nodig zijn. 
Een vergelijkende kosten-baten analyse zou het 
mogelijk maken over het strafrechtelijke beleid 
op een aanzienlijk rationelere grondslag beslis-
singen te nemen dan thans het geval is. Geluk-
kig hoeft de duizelingwekkende omvang van 
een dergelijke onderneming ons er niet van te 
weerhouden toch een eerste begin ermee te 
maken. Het totale project kan namelijk heel 
goed stapsgewijs worden uitgevoerd, waarbij 
elke stap op zichzelf reeds bouwstenen ople-
vert voor een rationelere straftoemeting en 
strafrechtstoepassing. Bij een dergelijke staps-
gewijze benadering dient dan echter wel te 
worden uitgegaan van een theorie over de ele-
menten van het strafrechtelijke beleid die de 
kosten en baten ervan het sterkste bepalen. 
Wanneer over zo'n theorie overeenstemming 
kan worden bereikt, kan vervolgens worden 
bezien hoe het strafrechtelijke beleid van de 
verschillende landen zich tot deze theorie ver-
houdt. Op deze wijze kan een eerste, globale 
indruk worden gekregen van de relatieve doel-
matigheid van het strafrechtelijke beleid van 
de betrokken landen. 

Een theorie over een efficient strafrechtelijk 
beleid 
De efficientie van de straftoemeting en straf- 



rechtstoepassing is groter naarmate het crimi-
naliteitsniveau er sterker door wordt terug-
gedrongen en de kosten ervan geringer zijn. 
Ondanks de grote leemten in onze kennis over 
de precieze effecten en kosten van de verschil-
lende soorten strafrechtelijk beleid, kunnen 
aan de bestaande penologische theorieen zes 
algemene principes worden ontleend waarvan 
de juistheid wetenschappelijk afdoende is aan-
getoond: 

1. Het zuinigheidsprincipe: een efficient, 
strafrechtelijk beleid past zo weinig mogehjk 
vrijheidsbenemende straffen toe en zo veel 
mogelijk goedkope alternatieven, waaronder in 
het bijzonder de geldboete. 
Algemeen wordt aangenomen dat het ongeveer 
tien keer zo duur is om een wetsovertreder een 
vrijheidsstraf te laten uitzitten dan om hem op 
de een of andere manier onder toezicht te 
stellen in de vrije maatschappij. Uiteraard zijn 

9 	de kosten van zowel vrijheidsbeneming als 
ondertoezichtstelling sterk afhankelijk van het 
aantal clienten per functionaris, van het salaris-
niveau en van het type voorzieningen dat wordt 
geboden en de kwaliteit ervan. Gemiddeld ge-
nomen is vrijheidsbeneming echter zelfs meer 
dan tien keer zo duur aangezien bij de bereke-
ning van de kosten vaak verzuimd wordt om 

• factoren als afschrijving op de gebouwen, kapi-
taalrenteverlies, onderhoud .van gebouwen en 
pensioenvoorzieningen voor het personeel mee 
te tellen (Clear et al., 1982). 
Geldboetes kunnen worden opgevat als `nega-
tieve kosten', voorzover ze meer opleveren dan 
de kosten die moeten worden gemaakt om ze 
op te leggen en in te vorderen, inclusief de ver-
vangende hechtenis van wanbetalers. De netto 
opbrengst voor de overheid uit geldboetes is 
waarschijnlijk zowel afhankelijk van de ver-
houding tussen de opgelegde boete en de in-
komens- of vermogenspositie van de wetsover-
treders als van de gevolgde invorderingsstrate-
gieen, zoals bijvoorbeeld het bieden van de 
mogelijkheid om in termijnen te betalen. In 
Engeland worden de kosten van de politie-
rechters — de magistrates — volledig gedekt 
door de aan hen opgedragen incasso van de 
geldboetes die door henzelf of de hogere 
rechters zijn opgelegd (Shaw, 1980). 



• 2. Het beveiligingsprincipe: een efficient 
strafrechtelijk beleid past de langdurige vrij-
heidsstraf uitsluitend toe bij delirumenten waar-
van de te verwach ten recidive de maatschappij 
waarschijnlijk nicer zal kosten dan de kosten 
van de deten tie. 
Het criminaliteitsniveau van een land kan 
enigszins omlaag worden gebracht door de 
langdurige opsluiting van die groep delinquenten 
die naar verwachting na hun vrijlating opnieuw 

• op grote schaal delicten zullen plegen. Beseft 
moet echter worden dat een dergelijk beleid 
slechts ten aanzien van een klein percentage 
van alle veroordeelden kan worden gevolgd. 
Deze aanpak is immers alleen doelmatig wan-
neer de kosten van de te verwachten recidive 

‘*- 	groter zijn dan de, extreem hoge, kosten van 
een langdurige detentie (in Nederland ruim 
f 100.000 per jaar). 
Een recent onderzoek van de Rand Corpora-
tion in de Verenigde Staten heeft uitgewezen 

10 	dat de categorie delinquenten waarop een der- 
•gelijk beleid zich zou moeten richten, geken-
merkt wordt door het hebben van drie of meer 
van de volgende factoren (Chaiken and Chaiken, 
1982; Greenwood, 1982): 
a. eerste ernstige misdrijf reeds op jeugdige 
leeftijd gepleegd; 
b. op jeugdige leeftijd verslaafd geraakt aan 
harddrugs; 	- 
c. een reeks veroordelingen tot tuchthuis-
straffen ed.; 
d. een reeks eerdere veroordelingen voor het-
zelfde type ernstige misdrijven afgewisseld 
door incidentele veroordelingen voor andere 
delictstypen (geen echte specialist); 
e. frequent gebruiken van grote hoeveelheden 
alcohol of drugs; 
f. laag opleidingsniveau en/of weinig b eroeps-
ervaring. 

Wanneer het straftoemetingsbeleid ertoe leidt 
dat aan veel veroordeelden die niet tot de hier-
boven geschetste risicogroep behoren, toch 
langdurige vrijheidsstraffen worden opgelegd, 
staan de kosten ervan in een wanverhouding 
tot de baten. Bij zo'n beleid worden immers 
grote groepen niet-professionele en niet-chro-
nische delinquenten langdurig gedetineerd, 
waarvan de criminaliteit efficienter op een 



andere manier had kunnen worden bestreden. 

3. Het principe van de alternatieve sancties: 
een efficient strafrechtehjk beleid geeft de 
voorkeur aan begeleiding, straf of toezicht in 
de vrtje maatschappij boven gevangenschap 
temidden van andere delinquenten bij alle 
wetsovertreders die er gezien hun algemene 
levenswijze en kennissenkring duidelijk meer 
belang bij hebben zich voortaan aan de wet te 
houden dan om een criminele carriere voort te 
zetten. 
Penitentiaire inrichtingen werken bij de gede-
tineerden in het algemeen de ontwikkeling van 
een criminele mentaliteit in de hand. Dit is in 
verhevigde mate het geval bij zogenaamde 
`neurotische' of 'met zichzelf overhoop liggen-
de' (jeugd)delinquenten die nog niet eerder 
gedurende lange tijd vrijwel uitsluitend in gezel-
schap van andere delinquenten hebben verkeerd. 
Een detentieperiode versterkt enerzijds hun 

11 	vervreemding van de `normale' samenleving, 
en versterkt anderzijds hun banden met andere 
delinquenten. Zij leren zich noodgedwongen 
aan te passen aan groepen waarbinnen de meest 
criminele elementen de toon aangeven. Juist 
dergelijke `neurotische' delinquenten, dat wil 
zeggen degenen die overigens nog nauwe ban-
den hebben met de gewone maatschappij en 
dus het een en ander te verliezen hebben, ver-
tonen aanzienlijk lagere recidivepercentages 
wanneer aan hen een alternatieve sanctie is 
opgelegd zoals intensief reclasseringstoezicht 
of een dienstverlenings- of schadevergoedings-
straf dan na het uitzitten van een vrijheidsstraf 

• (Palmer, 1974,1978). 

Straffen (of maatregelen) als intensief reclas-
seringstoezicht, geldboetes en dienstverlening 
lijken minstens zo resocialiserend te werken 
op beginnende delinquenten als de vrijheids-
straf en zijn in ieder geval aanzienlijk goed- 
koper. Dergelijke, alternatieve sancties lijken in 
combinatie met een korte vrijheidsstraf ook 
verantwoord aan wat ernstigere delinquenten te 
kunnen worden opgelegd. 

4. Het principe waarbij jongeren die op het 
verkeerde pad zijn geraakt, tijdelijk uit hun 
omgeving worden weggehaald: een efficient 



strafrechtelijk beleid tracht fongeren die door 
contacten met verkeerde eletnenten of door het 
behalen van grote successen op crimineel 
gebied, in de ban zijn geraakt van criminaliteit, 

uit hun milieu te venvijderen door ze 
korte tijd op te sluiten dan wel — en dit door- . 
gaans tegen aanzienlijk geringere kosten — 
onder te brengen in een veraf gelegen werk-
kamp, pleeggezin of kostschooL 
Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren die 
op grote schaal delicten hebben gepleegd en/of 
hebben behoord tot jeugdbendes e.d. — en die 
derhalve vaak reeds een strafblad hebben — 
minder delicten gaan plegen indien ze voor 
enige weken of maanden (maar niet nood-
zakelijkerwijs voor jaren) uit hun vertrouwde 
omgeving worden weggehaald. Deze verwijde- 

, ring kan echter goedkoper worden gerealiseerd 
door ze naar een afgelegen plaats te transpor-
teren waar ze op de een of andere manier aan 
het werk worden gezet, dan door ze op te slui- 

12 	ten (Murray and Cox, 1979; Palmer, 1974). Er 
zijn verder aanwijzingen dat in de Verenigde 
Staten het opleggen van een korte vrijheids-
straf in cornbinatie met reclasseringstoezicht 
(zgn. shock-probation) ook op zwaardere reci-
divisten een gunstige uitwerking,kan hebben, 
zij het met dien verstande dat dit bij delinquen-
ten die hierdoor hun baan verliezen, juist 
averechts kan werken. 

S. Het beginsel van een optimale sociale 
beihvloeding tijdens de detentie: een efficient 
strafrechtelijk beleid is er op gericht de schade-
lijke effecten van de deten tie zoveel mogelijk 
te beperken door de negatieve beinvloeding 
door medegedetineerden tegen te gaan en de 
beinvloeding door andere, niet criminele perso-
net, te stimuleren. 
Dit beginsel kan op drie manieren in praktijk 
worden gebracht: 
a) door het gebruik maken van Meine peniten-
tiaire inrichtingen en het inrichten van kleine 
leefeenheden daarbinnen. 
Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat 
een kleiner aantal gedetineerden per leefeenheid, 
ongeacht de beschikbare ruimte, leidt tot min-
der disciplinaire problemen en lagere recidive-
percentages dan grotere aantallen per leefeen-
heid (Jesness, 1965; Megargee, 1977; Clements, 



1980; Duxbury et al., 1980; McCain et al., 
1980). 
b) door het bevorderen van een op samen-
werking gerichte, informele manier van omgaan 
van de bewaarders met de gedetineerden in 
plaats van een formalistische, strikt gereglemen-
teerde benadering. 
Deze aanpak impliceert niet zozeer een op be-
handeling gericht regiem als wel een vriendelij-
ker, meer op samenwerking gericht optreden 
van de bewaarders. Het houdt evenmin in dat 
in de inrichting geen duidelijke regels zouden 
gelden. Waar het om gaat is dat de inrichting 
in de ogen van de gedetineerden op een recht-
vaardige manier wordt bestuurd, en dat de 
directie voor de gedetineerden aanspreekbaar 
is (Coates et al., 1978). 
c) het zoveel mogelijk bevorderen van bezoek 
aan de gedetineerden door (niet-criminele) 
familie, kennissen e.d. en van verloven in de 
eindfase van de detentie of van plaatsing in 

13 	een open-inrichting. 
Al deze maatregelen dragen ertoe bij dat de 
contacten met niet-criminele personen in de 
vrije maatschappij in stand blijven of worden 
hersteld terwijl ze de gedetineerde voorbereiden 
op zijn ontslag en hem motiveren om zich aan 
de regels te houden. Gebleken is dat deze vooral 
bij jeugdige delinquenten met een vrij slechte 
prognose tot lagere recidivepercentages leiden 
(LeClair, 1978, 1981; Beck, 1979). 

6. Het principe van een goede voorbereiding 
op de beroepsuitoefening na ontslag: een 
efficient strafrechtelijk beleid streeft ernaar 
om langdurig gestraften een intensieve beroeps-
opleiding te geven en tegen een redelijke belo-
ning zoveel mogelijk nuttige werkervaring te 
laten opdoen met beroepen die hen aanspre ken 
en die het vooruitzicht bieden op een baan na 
ontslag. 
Interviews met ex-criminelen die met succes 
zijn geresocialiseerd wijzen steeds weer uit dat 
het vinden van een bevredigende baan het 
keerpunt in hun leven is geweest (Glaser, 
1964; 1969). McKee (1978) heeft aangetoond 
dat werkprogramma's voor gedetineerden in 
Californie die bestonden uit duizend of meer 
uren besteed aan machinebankwerk, lassen of 
andere technische vakken, hadden geleid tot 



een zoveel hoger gemiddeld inkomensniveau 
na ontslag dat de kosten van de programma's 
ruiinschoots door de hogere belastingafdracht 
waren gedekt. 

De theorie over een efficient, strafrechtelijk 
beleid die in de bovenstaande zes principes is 
neergelegd, brengt met zich mee dat de straf-
toemeting meer zal moeten zijn afgestemd op 
de persoon van de dader dan op het delict. De 
ernst van het delict dient volgens de vergeldings-
leer (in het Amerikaans de just desert-leer) 
zowel de boven- als benedengrens van de op te 
leggen straf te bepalen. Kenmerken van de 
persoon van de dader, waaronder vooral zijn 
eerdere veroordelingen volgens het strafblad, 

- 	hebben echter veel meer voorspellende waarde 
m.b.t. de recidive en kansen op resocialisatie 
bij een alternatieve straf dan de ernst van het 
te berechten delict. Een efficient straftoe-
metingsbeleid overeenkomstig de genoemde 

14 	zes principes lcijkt dus in de eerste plaats naar 
de lengte en aard van het strafblad van de ver-
dachte en naar de mate waarin hij er gezien 
zijn huidige familie- en kennissenkring, werk-
omgeving ed., belang bij heeft zich verder aan 
de wet te houden. Het spreekt in deze visie 
verder vanzelf dat het strafrechtelijk verleden 
van de verdachte de belangrijkste bepalende 
factor is voor de vraag of een vrijheidsstraf zal 
worden opgelegd en, binnen de door de vergel-
dingsleer gedicteerde bovengrens, tevens voor 
de duur hiervan en de wijze van executie. De 
hier bepleite visie leidt tevens tot het streven 
om de kosten zoveel mogelijk te beperken door 
in het algemeen zeer terughoudend te zijn met 

• de vrijheidsstraf, behalve bij zware criminelen 
die een zeer ongunstige recidive-prognose heb-
ben en waarvan de resocialisatie alleen op een 

• oudere leeftijd en na een intensieve behandeling 
haalbaar lijkt. De kernvraag van dit artikel is 
hoe, uitgaande van de hier ontvouwde theorie, 
een aanzet kan worden gegeven tot een (verge-
lijkende) kosten-baten analyse van het Neder-
landse, strafrechtelijke beleid. 

Een kosten-baten analyse gebaseerd op een 
theorie over een efficient, strafrechtelijk beleid 
Als de hierboven uiteengezette theorie juist is, 
kan een begin worden gemaakt met een kosten- 
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baten analyse van verschillende typen van 
strafrechtelijk beleid, zonder dat reeds gege-
yens beschikbaar zijn over de ermee bereikte 
successen qua misdaadreductie of over de 
eraan verbonden kosten. De te beoordelen 
typen van beleid kunnen immers met elkaar 
worden vergeleken naar de mate waarin zij in 
overeenstemming zijn met de theorie. Van het 
beleidstype dat de grootste mate van overeen-
stemming hiermee vertoont, kan worden aan-
genomen dat het per saldo het meest efficiente 
is, ook al is dat niet door een rechtstreekse ver-
gelijking van de kosten en baten aangetoond. 
Een bijkomend voordeel van deze benadering 
is dat hij stapsgewijs kan worden uitgevoerd. 
Begonnen kan immers worden met een globale 
verkenning van de mate van overeenstemming 
met een of meer van de opgestelde principes. 
Gaandeweg kan de toetsing gedetailleerder 
worden uitgevoerd of worden uitgebreid met de 
overige principes. 

Een eerste inzicht in de efficientie van het 
strafrechtelijk beleid van een bepaald land 
levert de verdeling van de opgelegde straffen 
naar sanctietype. Deze verdeling laat zien hoe 
het beleid in kwestie zich verhoudt tot het 
zogenaamde zuinigheidsbeginsel (dat stelt dat 
zoveel mogelijk met geldboetes moet worden 
gewerkt en zo weinig mogelijk met vrijheids-
straffen). Helaas zijn zelfs dit soort globale 
gegevens slechts van enkele landen beschikbaar. 
In tabel 1* is de verdeling weergegeven voor 
Nederland, Oostenrijk en vier andere West-
Europese landen. Uit deze gegevens blijkt 
allereerst dat in Nederland per 100.000 inwo-
ners aanzienlijk minder straffen worden opge-
legd (zie in de tabel onder c). Een mogelijke 
oorzaak van dit verschil zou kunnen zijn dat in 
Nederland door de politie en het O.M. vooral 
bij jeugdige wetsovertreders vaker wordt vol-
staan met een min of meer informele reactie 
(bijv. een berisping). Tabel 1 laat tevens zien 
dat Nederland wat betreft het aantal vrijheids-
straffen per 100.000 inwoners een midden-
positie inneemt. In Neder-Saksen en Engeland 
worden minder vrijheidsstraffen opgelegd. In 
Finland, Zweden en Oostenrijk meer. Uit de 

* De tabellen zijn achteraan het artikel opgenomen. 



nadere gegevens blijkt dat in Nederland de 
gemidde1de duur van de opgelegde vrijheids-
straffen aanzienlijk korter is. In de tabellen 2 
en 3 wordt een overzicht gegeven van de duur 
van de opgelegde vrijheidsstraffen in een tien-
tal Europese landen. Uit deze tabellen blijkt 
opnieuw, zoals ook reeds eerder is vastgesteld 
door Steenhuis e.a. (1983), dat in Nederland 
niet zozeer minder vrijheidsstraffen worden op-
gelegd als elders maar dat deze gemiddeld wel 
veel korter zijn. Het aantal gedetineerden per 
100.000 inwoners is hierdoor lager dan waar 
ook. Men kan dus concluderen dat het Neder-
landse strafrechtelijke beleid meer dan dat van 
de andere landen in overeenstemming is met 
het zuinigheidsbeginsel. 

Het tweede genoemde beginsel voor een 
efficient strafrechtelijk beleid houdt in dat 
zeer langdurige vrijheidsstraffen alleen dienen 
te worden opgelegd aan delinquenten waarvan 

16 	aangenomen moet worden dat zij bij een spoe- 
dige vrijlating zullen voortgaan met het op 
grote schaal plegen van ernstige delicten (het 
zgn. bevedigingsbeginsel). De straftoemetings-
onderzoeken van het WODC (Van Dijk, 1980) 
hebben aangetoond dat de straftoemeting 
t.a.v. ernstige delicten het sterkste wordt 
bepaald door het aantal terdastegelegde mis-
drijven, de totale waarde van het gestolene en 
het aantal eerdere veroordelingen van de ver-
dachte. Deze bevindingen wijzen er op dat het 
Nederlandse straftoemetingsbeleidier vooral 
op is gericht de straf evenredig te laten zijn aan 
de mate waarin de verdachte een beroepscrimi-
neel is. Dezelfde onderzoeken hebben tevens 
uitgewezen dat het al dan niet hebben van een 
strafblad vooral doorslaggevend is bij de wat 
minder emstige misdrijven, zoals kleinere in-
braken. Deze gegevens lijken er op te wijzen dat 
de Nederlandse straftoemeting niet alleen in 
hoge mate voldoet aan het beveiligingsbeginsel. 
Het lijkt ook in overeenstemming met het vier-
de genoemde beginsel, dat wil zeggen aan het 
beginsel dat jeugdige criminelen die blijkens 
hun strafblad duidelljk op het criminele pad 
zijn geraakt tijdelijk uit hun omgeving worden 
weggehaald. Uit de verdere straftoemetings-
gegevens blijkt namelijk dat voor dit soort 



gevallen relatief korte vrijheidsstraffen worden 
opgelegd. 

Dat in het Nederlandse straftoemetingsbeleid 
meer dan elders het beveiligingsbeginsel wordt 
gevolgd, blijkt verder uit de opsluiting voor 
onbepaalde tijd van ongeveer 400 veronder-
stelde `criminele psychopaten' in particuliere 
en rijksinrichtingen voor het ondergaan van 
een psychiatrische behandeling. De opsluiting 
van deze delinquenten wordt jaarlijks of twee-
jaarlijks getoetst door de rechter en duurt 
gemiddeld vier jaar. Deze opsluiting kan echter 
ook langer duren, terwijl sommigen reeds eer-
der in vrijheid worden gesteld. Vrijwel al deze 
door de rechter ter beschiklcing van de regering 
gestelde `patienten' zijn recidiverende en 
niet-gespecialiseerde gewoontecriminelen, die 
reeds op jeugdige leeftijd met criminaliteit zijn 
begonnen. Hoewel de meeste van de door hen 
gepleegde delicten vermogensmisdrijven zijn, 

1 7 	heeft meer dan 80% tevens een of meer ernstige 
geweldsmisdrijven gepleegd, terwijl de meerder-
heid een achtergrond heeft van alcohol en of 
drugmisbruik. 

- 
Ook in andere landen bestaan er wettelijke 
regelingen voor de opsluiting voor onbepaalde 
tijd van `criminele psychopaten' (in de Ameri-
kaanse staat Maryland werden ze bijv. 'defec-
tive delinquents' genoemd). Naar mijn indruk 
echter zijn er slechts weinig landen waarin 
opsluiting voor langer dan vier jaar zozeer 
wordt beperkt tot uitsluitend de meest gevaar-
lijke criminelen met een zeer ongunstige reci-
diveprognose a1s in Nederland. 
Uit tabel 1 blijkt verder dat de onderhavige 
landen nogal uiteenlopen in de mate waarin 
zij het principe om aan delinquenten met een 
gunstige prognose bij voorkeur een alternatieve 
— dat wil zeggen niet-penitentiaire — sanctie 
op te leggen. Uit nadere gegevens opgenomen 
in tabel 4 blijkt dat in Oostenrijk vooral aan 
jeugdige en volwassen delinquenten zonder 
strafblad minder vaak een vrijheidsstraf wordt 
opgelegd dan in Nederland. Hoewel voorzichtig-
heid hier geboden is wegens het vermoedelijk 
grotere percentage niet-rechterlijke afdoe-
ningen in Nederland lijkt het er op dat in 
sommige andere Europese landen wat betreft 



de terughoudendheid met de korte vrijheids-
straf bij first offenders een efficienter straf-
toemetingsbeleid wordt gevoerd. Om deze 
conclusie verder te kunnen onderbouwen zou 
bekend moeten zijn in hoeverre de toepassing 
van een alternatieve sanctie als reclasserings-
toezicht in deze landen afhankelijk is van de 
mate waarin de delinquent positieve sociale 
contacten heeft. Ook zou men moeten weten 
in hoeverre de alternatieve sancties deze be-
staande sociale contacten ook werkelijk helpen 
versterken. 
Er zijn aanwijzingen dat reclasseringstoezicht 
effectiever is wanneer er een persoonlijke band 
is tussen de redasseringsambtenaar en de client, 
die gericht is op de oplossing van praktische 
problemen in plaats van op psychologische en 
een training geeft in de gedragsmatige vaardig-
heden die nodig zijn voor een aangepast leven 
(Gendreau and Ross, 1979; Andrews, 1980). 
Men zou verwachten dat de Nederlandse 

18 	reclasseringsambtenaar in hoge mate aan deze 
eisen voldoet, aangezien deze in dienst is van 
onathankelllke, zij het door de overheid gefinan-
cieerde, instellingen en vooral hulpverlenende 
taken heeft. Uit onderzoek blijkt echter dat de 
Nederlandse reclasseringsambtenaar evenals zijn 
Amerikaanse collega de voorkeur geeft aan een 
therapeutische benadering van de client en 
overigens in feite veel tijd besteedt aan niet-
clientgerichte activiteiten (Brand-Koolen e.a. 
1979; Glaser, 1964,1969). De verklaring voor 
dit laatste is waarschijnlijk dat rapportage ed. 
een concreter en meer zichtbaar produkt ople-
vert. In de Verenigde Staten wordt sinds kort 
geprobeerd om het reclagseringswerk efficienter 
te maken door op grotere schaal te werken met 
vrijwilligers en semi-vrijwilligers die qua sociaal 
milieu dichter bij de clientele staan. Het bureau-
werk wordt daarbij dan verricht door de pro-
fessionele leden van de teams (Scott, 1975; 

' 	Glaser, 1983). 

De mate waarin de Nederlandse rechter korte 
vrijheidsstraffen oplegt aan (jeugd)delinquenten 
met een relatief gunstige prognose lijkt vrij 
hoog en dus inefficient. Overwogen zou kunnen 
worden het percentage alternatieve afdoe-
ningen bij delinquenten die bijv. gehuwd zijn, 
werk hebben of een opleiding volgen, op te 



voeren bij wijze van experiment. Idealiter zou 
aan een willekeurig te selecteren steekproef 
een boete of dienstverleningsstraf moeten wor-
den opgelegd, terwijl aan de overigen een korte 
vrijheidsstraf wordt opgelegd. Indien de reci-
divecijfers van de `gelukkigen' lager uitvallen, 
kan worden besloten de alternatieve sancties 
vaker toe te passen. Het experiment zou ver-
volgens tot andere categorieen met een jets 
minder gunstige prognose kunnen worden uit- 
gebreid. In dit verband is het uitstekende onder-
zoek van Junger-Tas (1983), dat heeft uitge-
wezen dat thans veruit de meeste dienstverle-
ningen goed verlopen, van groot belang. Ook 
is het van belang te weten dat een Engels 
onderzoek heeft uitgewezen dat dienstverle-
ningen veel goedkopere sancties zijn dan vrij-
heidsstraffen (Shaw, 1980). 

Voor een toetsing van het penitentiaire beleid 
van Nederland en andere landen aan de verschil- 

19 	lende onderdelen van het principe dat de nega- 
tieve beihvloeding van gedetineerden zoveel 
mogelijk moet worden beperkt, is uitgebreide 
informatie nodig over de penitentiaire omstan-
digheden in de verschillende landen. Een indi-
catie hiervan leveren de gegevens in tabel 5 
over de grootte van de penitentiaire inrichtingen 
van enkele landen. Hieruit blijkt dat de Neder-
landse inrichtingen evenals die in de Scandi-
navische landen relatief klein zijn. Hier moet 
bovendien nog bij worden aangetekend dat de 
meeste inrichtingen in Nederland zijn opge-
splitst in paviljoenen met 10 tot 24 gedeti-
neerden en dat binnen deze paviljoenen elke 
gedetineerde zijn eigen eel heeft. Veel gedeti-
neerden beschikken over de sleutel van hun eel, 
zodat zij zich desgewenst in hun eel kunnen 
terugtreklcen. De maaltijden worden doorgaans 
in de cellen genuttigd. In de TBR-Idinieken, 
waar langdurig gestraften zitten en in jeugd-
gevangenissen wordt aan een groep van acht 
tot tien gedetineerden en twee of drie staf-
leden een wooneenheid toegewezen met een 
eigen keuken, eetkamer en wasmachine. Hoewel 
ook daar elk van de gedetineerden zijn eigen 
eel heeft, wordt een ieder betrokken bij de 
gemeenschappelijke besluitvorming met de 
stafleden over de dagelijkse gang van zaken. 



Hierbij wordt geprobeerd via overleg tot over- • 
eenstemming te komen. 
Deze indeling van de inrichtingen vindt zijn 
rechtvaardiging in het feit dat individuen die 
betrokken raken bij criminele activiteiten — 
en dit geldt vooral voor jongeren die in groeps-
verband opereren — gaandeweg steeds meer 
het contact verliezen met ouderen die volgens 

• de gangbare norrnen leven. Zoals bij de bespre-
king van het principe van de alternatieve 

• sancties reeds is benadrukt, wordt deze ver-
vreemding van de conventionele normen ver-
sterkt tijdens de detentie aangezien binnen de 
inrichtingen de incest criminele elementen de 

• toon aangeven. Dit leidt ertoe dat er een aparte 
gevangeniscultuur ontstaat, met een eigen 
jargon en eigen gedragsregels. Voor gedetineer-
den die zich deze cultuur eigen hebben ge-
maakt, is het na hun vrijlating extra moeilijk om 
zich weer aan te passen aan de gewone maat- . 
schappij en het beroepsleven. De opdeling van 

20 	de inrichtingen in Nederland in kleine een- 
heden, de intensieve omgang met stafledin e.d., 
en de mogelijkheid om zich in de eigen cel af 
te zonderen, zijn crop gericht het ontstaan van 
een overheersende gevangeniscultuur zo veel 
mogelijk tegen te gaan. Ook de geestelijke vet-
zorging, waarbij vaak door de dominees, 
pastoors of humanistische voorgangers ed. 
mensen van buiten worden betroldcen, is in 
dit verband van belang. 

Het Nederlandse gevangenispersoneel wordt 
ervoor opgeleid orn op een persoonlijke en 
behulpzame manier met de gedetineerden om 
te gaan, maar tegelijkertijd de discipline op een 
correcte manier te handhaven. Het personeel 
behoort tot een ambtelijke dienst waarbinnen 
bevorderingsmogelijlcheden bestaan. Zowel bij 
de selectie als bij de pritnaire opleiding en bij-
scholing wordt veel aandacht besteed aan de 
sociale vaardigheden van de bewaarders, in het 
bijzonder aan het beheersen van spanningen en 
aan middelen tot conflictoplossing. Er is tevens 
een relatief groot aantal personeelsleden per 
gedetineerde; gemiddeld meer dan een op eeri. 
Dit houdt overigens niet in dat deze verhouding 
op elk uur van de dag zo is, aangezien het vol-
tallige personeel uiteraard niet steeds dienst 
heeft. 



De bewaarders in de Huizen van Bewaring 
nemen veel van de eenvoudige vormen van hulp-
verlening aan de gedetineerden voor hun reke-
ning zoals het waarschuwen van familie of 
vrienden of werkgevers. In andere landen is 
daar doorgaans een veel te kleine groep aparte 
functionarissen voor aangesteld. Tegelijkertijd 
worden de gedetineerden in de Nederlandse 
inrichtingen gestimuleerd om hun eigen zaakjes 
zoveel mogelijk zelf bijv. via de telefoon te 
regelen, teneinde hen ook op die manier te leren 
adequaat te functioneren. 

Opgemerkt moet in dit verband ook worden dat 
het Nederlandse gevangeniswezen verder gevor-
derd is dan elders in de wereld het geval is met 
het opheffen van sexe-discriminatie in het per-
soneelsbeleid. In inrichtingen voor mannen 
werken ook vrouwelijke personeelsleden en 
andersom. De gemengde samenstelling van het 
personeel na'ar sexe helpt de gedetineerden om 

21 	zich voor te bereiden op een aangepaste levens- 
wijze in de vrije maatschappij. Binnen de in-
richting wordt de manier waarop.de  gedetineer-
den zich in woord en gedrag gedragen er gunstig 
door bernvloed. In sommige TBR-Idinieken 
bestaat het personeel voor de helft uit mannen 
en voor de helft uit vrouwen en leven de weinige 
vrouwelijke gedetineerden in gemengde woon-
eenheden met twee of drie vrouwen en vijf tot 
zeven mannen. Geweldplegingen en andere 
vormen van wangedrag worden in principe be-
schouwd als problemen die binnen de groep 
moeten worden opgelost en dit blijkt doorgaans 
goed te werken. 
Uit tabel 6 blijkt dat een royale inzet van 
gevangenispersoneel kostbaar is. Het is juist een 
dergelijk gegeven dat het opstellen van een meer 
exacte kosten-baten analyse waartoe dit artikel 
een aanzet probeert te zijn, zo dringend ge-
wenst maakt. Thans kan slechts met zekerheid 
worden vastgesteld dat het relatief lage aantal 
gedetineerden per 100.000 inwoners in Neder-
land de relatief hoge kosten per gedetineerde 
compenseert, zodat de totale kosten van het 
Nederlandse gevangeniswezen uitgedrukt in een 
percentage van het bruto nationaal produkt 
niet bijzonder hoog liggen. 
Het bezoek van gedetineerden door hun familie 
wordt sterk vergemakkelijkt door de betrekke- 



lijk geringe afstanden. Bovendien kunnen veel 
gedetineerden telefonisch contact met hun 
familie onderhouden. In een unieke studie naar 
de sociale contacten van gedetineerden met hun 
familie tijdens de detentie en zes maanden na 
hun vrijlating, heeft Moerings (1977) vastge-
steld dat zowel de gedetineerden als hun familie-
leden vonden dat zij tijdens het ene bezoekuur 
per week dat hen was toegestaan moeilijk tot 
een echt goed gesprek konden komen. In veel 
gevallen hadden zij meer dan een uur nodig om 
tot een eerlijke en serieuze bespreking van hun 
persoonlijke problemen te komen. De meeste 
gevangenissen in de Verenigde Staten kennen 
wat dit betreft soepelere regels, en staan langere 
en soms ook frequentere bezoeken toe wanneer 

.• 	de bezoekersruimte niet te vol is. Zowel in 
Nederland als in de Verenigde Staten worden in 
toenemende mate weekendverloven e.d. toege-
staan aan langdurig gestraften (LeClair, 1978). 
Vanwege de korte duur van de gevangenis- 

22 	straffen zijn de mogelijkheden om in het 
Nederlandse gevangenisweien het heropleidings-
principe toe te passen beperkt. De mogelijkheid 
om te werken wordt echter in alle inrichtingen 
geboden terwijI dit voor veroordeelden vet-
plicht is. Het aangeboden werk bestaat meestal 
wel uit eenvoudige ongeschoolde arbeid. De 
TBR-inrichtingen vonnen wat dit laatste be-
treft een uitzondering, aangezien daar vaak wel 
serieuze arbeid kan worden verricht, en boven-
dien op individuele basis bijscholing wordt ge-
geven in elementaire vakken. Deze onderwijs-
faciliteiten kunnen leiden tot een aanzienlijke 
verbetering van de vakbekwaamheid en daannee 
tevens van het zelfrespect van de gedetineerden. 
Alle penitentiaire inrichtingen in Nederland zijn 
verder uitgerust met een bibliotheek en bieden 
aan vrijwilligers onderwijsfaciliteiten, zoals 
een cursus corresponderen ed. 

Een kenmerk van het Nederlandse gevangenis-
wezen waarin de verklaring zou kunnen liggen 
voor de humane en vernieuwingsgezinde opstel-
ling van de meeste directeuren, is dat deze 
laatsten zelden worden gerecruteerd nit de 
lcring van bewaarders. De directeuren hebben 
doorgaans een hoger opleidingsniveau dan het 
overige gevangenispersoneel en beroepservaring 
in een geheel andere werkkring. 



Zij volgen een opleiding van twee jaar, waartoe 
een stage behoort als bewaarder, en worden 
dan benoemd tot onderdirecteur. Pas nadat ze 
dat enige tijd zijn geweest, komen ze in aan-
merking voor een bevordering tot directeur. 
Op de directeur wordt toezicht uitgeoefend 
door een per inrichting ingestelde commissie 
van toezicht. Deze commissies bestaan uit 
negen of tien leden, waaronder twee rechters. 
Een van de rechters treedt tevens op als voor-
zitter van een klachtencommissie waarbij de 
gedetineerden in beldag kunnen gaan tegen 
disciplinaire straffen, overplaatsingen e.d. Tegen 
de uitspraken van deze commissie staat vervol-
gens beroep open bij de penitentiaire kamer 
van een der gerechtshoven. Sommige uitspraken 
van deze beroepsinstantie hebben algemene wer- 
king voor het gehele gevangeniswezen. 

De efficientie van het gehele strafrechtelijke 
systeem 

23 	De strafrechtstoepassing heeft in hoofdzaak 
betrekking op het opleggen en ten uitvoer 
brengen van straffen. Het is daarmee waar-
schijnlijk niet het onderdeel van het strafrech-
telijke systeem waardoor de kosten en baten 
van dit systeem het sterkste worden bepaald. 
Wat dat betreft zijn de politie en de rechterlijke 
macht van meer belang. De politie neemt in de 

. meeste landen tweederde tot drievierde deel 
van de gehele begroting voor de strafrechts-
pleging voor zijn rekening. Naar de openbare 
aanklagers en de strafrechters gaat doorgaans 
10 tot 15 procent, terwijl de resterende 15 
tot 25 procent aan het gevangeniswezen wordt 
besteed*. 

Naar een efficiente politic 
Zowel de kosten als de baten van het straf-
rechtelijke systeem worden het sterkste bepaald 
door de politie. Doorgaans wordt aangenomen 
dat de baten van de politie primair bestaan uit 
de beperking van het aantal misdrijven en de 
daaruit voortvloeiende schade. Wellicht echter 
is de beperking van de onveiligheidsgevoelens 
van de bevolking — gevoelens die niet per se 
hoeven te samenhangen met het crirninaliteits- 

* Zie ook het artikel van Kiedrowski, Klijn en 
Paulides op p. 75 van dit nummer. 



niveau — een minstens even belangrijk effect 
van de totale politiele activiteiten. 
Uit recent oncletzoek in de Verenigde Staten 
blijkt dat sterke onveiligheidsgevoelens en 
kritiek op de politie in sterke mate worden 
bepaald door het algemene leefklimaat in de 
woonwijken. Onveiligheidsgevoelens zijn het 
sterkst in wijken met veel gebroken ruiten en 
vuilnis op straat, waar de bewoners elkaar niet 
persoonlijk kennen, en zelden een politic-agent 
wordt gezien. Onigekeerd blijkt dat gevoelens 
van onveiligheid en onvrede met depolitie 
afnemen wanneer de bewoners van een wijk 
meer worden betrokken bij het sociale gebeuren 
in bun wijk en bij het voorkomen van crimina-
liteit in samenwerking met de politic (Wilson 

• en Kelling, 1982 ; Wilson, 1983). Deze bevin-
dingen leiden tot de conclusie dat wijkcomite's, 
buurtwinkels c.d. door de overheid bevorderd 
zouden moeten worden en wellicht zelfs ge-
subsidieerd. Zij leiden tevens tot een pleidooi 

24 	voor een sterk gedecentraliseerde politic, met 
veel ldeine wijkbureaus die vooral te voet sur-
veilleert en persoonlijke contacten probeert te 
leggen - met de wijkbewoners. In het verlengde 
hiervan ligt de aanbeveling aan de politic om 
meer aandacht te besteden aan de terugdringing 
van de meest verloederende vormen van kleine 
criminaliteit, door actiever optreden tegen open-
bare dronkenschap, bevuiling van de straat, 
vandalisme ed. 
De hierboven genoemde omstandigheden die 

• gevoelens van onveiligheid kunnen tegengaan, 
staan stuk voor stuk haaks op de ontwikIce-
lingen in de meeste, moderne samenlevingen. 
Bij steeds meer mensemzijn het werk, het 
recreeren, het winkelen en het wonen, ruimte-
lijk van elkaar gescheiden, terwijI oak hun ken-
nissen en familieleden over stad en land zijn 
verspreid. Veel mensen verhuizen regelmatig 
van het ene onpersoonlijke flatgebouw naar 
het andere. De politic surveilleert in hoofdzaak 
per auto, bemoeit zich nog uitsluitend met de 
meer ernstige vonnen van criminaliteit en ope-
reert vanuit grote hoofdbureaus voor woonge-
bieden met 100.000 inwoners of meer. Het 
feit dat het openbaar ministerie in de meeste 
Westerse landen slechts bikongeveer de helft 
van de door de politic aangebrachte zaken een 
vervolging in gang zet en deze bovendien vaak 



niet doorzet, werkt demotiverend op de politie. 
De vaak strikte taakafbakening tussen de getini-
formeerde diensten en de recherche-afdelingen 
heeft verder tot gevolg dat veel getiniformeerde 
politie-agenten de kennis en belangstelling 
missen om opsporingsactiviteiten te ontplooien 
naar aanleiding van een aangifte, hoewel bekend 
is dat de kansen op opheldering van een delict 
juist sterk toenemen bij een adequate, directe 
reactie op de aangifte. 
Om deze ontwikkelingen tegen te gaan zijn in 
Nederland en verschillende andere Europese 
landen mogelijkheden gecreeerd voor het op-
leggen van boetes aan bekennende verdachten 
door de politie of het openbaar ministerie. Op 
deze manier kan op een groter aantal kleine 
wetsovertredingen strafrechtelijk worden gerea-
geerd. In Nederland is verder geexperimenteerd 
met de inschakeling van de geaniformeerde 
diensten bij sommige vormen van recherche-
werk, hetgeen plaatselijk lijkt te hebben gere- 

25 sulteerd in hogere oplossings- en veroordelings-
percentages voor inbraakzaken (Spickenheuer, 
1983). Zowel in Nederland als elders wordt , 
bovendien gewerkt aan een betere afstemming 
van het verbaliserings- annex opsporingsbeleid 
op het vervolgingsbeleid met de bedoeling om 
het aantal door de politie aangebrachte zaken 

• dat door het openbaar ministerie wordt gese-
poneerd, omlaag te brengen. 
De politie staat in het algemeen positief tegen-
over pogingen om het rendement van haar 
justitie-taken te vergroten. Er bestaan bij de 
politie echter weerstanden tegen een uitbrei-
ding van de openbare orde- en hulpverlenings-
taken die vooral in de stedelijke gebieden op . 
haar afkomen. Omdat veel grote-stadsbewoners .  
in hun woonomgeving geen familie of kennissen 
meer hebben, wordt de politie voor steeds meer 
burgers het enige adres waarbij ze vierentwintig 
uur per dag en zeven dagen per week terecht 
kunnen met acute problemen, zoals uit de hand 
gelopen echtelijke ruzies, problemen met kin-
deren, medische of psychische crisissituaties 
en allerhande ongeluklcen. Een uitbreiding van 
de dienstverlenende taken van de politie lijkt 
geboden vanwege de gunstige uitwerlcing hier-
van op de gevoelens van onveiligheid. Het zou 
bovendien op de lange duur ook tot een daling 
van de criminaliteit kunnen leiden omdat de 
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politic hierdoor meer vertrouwd raakt met de 
plaatselijke bevolking en hiermee dus beter 
kan samenwerken. De hulpverlenende taken 
van de politic kortom staan indirect weldegelijk 
mede ten dienste van de beheersing van de 
crirninaliteit. 
Een voorbeeld van het hier bepleite type politic 
lijkt het Japanse politiesysteem te bieden. De 
Japanse politic is in zeer kleine posten onder-
verdeeld. De Japanse agenten surveilleren in 
hoofdzaak te voet en per fiets en worden 
geacht elke inwoner van hun wijk persoonlijk 
te kennen. Een ander voorbeeld vomit het zoge-
naamde verticale politiemodel van Singapore, 
waarbij per flatgebouw een agent beschikbaar 
is. Onduidelijk is vooralsnog of dit type politic 
per saldo duurder is dan het traditionele, gecen-
traliseerde model dat immers grotere admini-
stratieve en overheidskosten met zich mee-
brengt. Naar deze cruciale vraag zal nader on-
derzoek moeten worden gedaan. 

Naar een efficiente straftoemeting 
In Nederland is op verschillende manieren, en 
gedeeltelijk met succes, geprobeerd om de 
preventieve hechtenis terug te dringen. De 
.zogenaamde vroeghulp lijkt hiertoe echter 
nauwelijks te hebben bijgedragen omdat de 
politic zelf de gearresteerde vaalc reeds helpt 
met zijn meest acute problemen en de officier 
van justitie reeds heeft geadviseerd over een 
eventuele vrijlating lang voordat de reclasse-
ringsambtenaar die de vroeghulp verleent op 
het toned verschijnt (Tigges en Nuyten, 1981). 
Mede vanwege het doorlopen van de preven-
tieve hechtenis tijdens de periode dat hoer 
beroep is aangetekend, bestaat bijna de helft 
van de gedetineerden in Nederland uit prefen-
tief/gehechten. Hier staat echter tegenover dat 
elke preventief gehechte binnen een termijn van 
102 dagen voor de strafrechter dient te wor-
den gebracht, dat de preventieve hechtenis 
doorgaans minder dan twee maanden duurt en 
dat ongeveer een kwart van de preventieve 
hechtenissen op een gegeven moment wordt 
geschorst. 
Op deze plaats zal niet worden irtgegaan op de 
wijze waarop de rechters tot een bewezen-
verklaring of vrijspraak komen, hoewel ook de 
efficientie daarvan sterk lijkt te variaren. De 



eventuele tekortkomingen qua efficientie op 
dit vlak vallen echter in het niet tegen die bij 
de eigenlijke straftoemeting. Wenicht moet 
zelfs worden betwijfeld of een werkelijk ratio-
nele straftoemeting, gegeven de beperktheid 
van het menselijk verstand, wel ooit haalbaar 
zal zijn. Zeker is dat wetenschappelijk onder-
zoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
een meer rationele straftoemeting. 
Het bereiken van een rationele straftoemeting 
wordt sterk bemoeilijkt door de omstandig-
heid dat de overheid met de bestraffing van 
wetsovertreders tenminste zes verschillende 
doeleinden of functies nastreeft. 
De functie van de vrijheidsstraf die de meest 
concrete resultaten oplevert, is de beveiliging 
van de samenleving tegen nieuwe misdrijven 
van veroordeelde delinquenten voor de duur 
van hun detentie. Deze functie van de straf 
vormde het onderwerp van het tweede door 
ons geformuleerde principe voor een efficiente 

27 	strafrechtspleging, het principe dat langdurige 
vrijheidsstraffen uitsluitend aan zware crimi-
nelen met een zeer ongunstige prognose zouden 
moeten worden opgelegd. 
Speciale afschrikking (of preventie) is de 
functie om wetsovertreders bevreesd te maken 
voor de straf die hen bij een nieuwe veroorde-
ling te wachten staat. Deze functie beoogt der-
halve het tegengaan van recidive door middel 
van angst voor straf. 
Heropvoeding is de functie om wetsovertreders 
in staat te stellen en te motiveren om zich voor-
taan aan de wet te houden. In de praktijk zijn 
de functies van speciale afschrikking en herop-
voeding moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Ze kunnen gezamenlijk worden aangeduid als 
de resocialisatie-functie. Deze vormde het 
onderwerp van de derde, vierde en vijfde, door 
ons opgestelde, efficientie-principes. Hoewel dit 
meestal niet expliciet als een functie van de 
strafoplegging wordt gezien, valt niet te ont-
kennen dat de overheid belang heeft bij een 
straftoemeting die zo weinig mogelijk kosten 
voor de schatkist met zich meebrengt. Op deze 
economische functie ziet het eerste van de 
eerder besproken principes, nl. het principe dat 
zo weinig mogelijk vrijheidsstraffen dienen te 
worden opgelegd en zoveel mogelijk geldboetes. 
De rechterlijke macht dient verder nog rekening 



te houden met de functie van de generale af-
schrikking (of prevent/c). Deze kan worden om-
schreven als het streven om de burgers die zich 
aan de wetten houden de risico's in te prenten 
die verbonden zijn aan het plegen van delic- 
ten en tevens om de morele verontwaardiging 
van de samenleving over de criminaliteit tot 
uitdrukking te brengen. - 
Nauw verwant aan dit laatste aspect is de func-
tie van de verge/ding — in de Verenigde Staten 
tegenwoordig just desert genoemd — dat wil 
zeggen het tegemoetkomen aan de roep van 
het publiek — waaronder de slachtoffers van 
misdrijven — dat delinquenten dienen te wor- 
den gestraft naar de mate waarin ze zelf anderen 
teed hebben aangedaan. Deze laatste functie 
kan uiteraard ook de werkende functie van de 
straf worden genoemd. 
flet ontbreken van voldoende inzicht in de 
mate waarin door de oplegging van een bepaal-
de straf een bijdrage wordt geleverd aan het 

28 	bereiken van bovenstaande doeleinden — met 
uitzondering van de eerste — vomit de hoofd-
oorzaak van de zeer ongelijke wijze waarop 
identieke misdrijven van gelijksoortige verdach-
ten worden berecht. De tweede belangrijke ver-
klaring hiervoor is dat de straftoemeters met 
elkaar van mening verschillen over het gewicht 
dal aan elk van deze zes strafdoeleinden moet 
worden toegekend. 
De Nederlandse rechters hebben bij hun straf-
toemeting in principe een zeer grote vrijheid 
omdat de strafwet wel voor elk delictstype een, 
vermoedelijk op het vergeldingsprincipe geba-
seerde, maximumstraf aangeeft, maar geen 
minimumstraf. De algemene minimumstraf voor 
alle misdrijven is 66n dag hechtenis of 50 cent 
boete. In de praktijk wordt door de officieren 
van justitie aan de rechter een bepaalde straf-
maat aanbevolen. Deze aanbeveling wordt door-
gaans met een geringe aanpassing naar beneden 
door de rechter overgenomen. 
Voor een aantal delictstypen bestaan er lande-
lijke richtlijnen voor de strafeisen van het 
openbaar ministerie. Bij de straftoemeting ter-
zake van de overige delictstypen treden er tus-
sen de verschillende rechtbanken aanzienlijke 
verschiBen op. Recent zijn er door het open-
baar ministerie, in samenwerlcing met het 
WODC, plaatselijke richtlijnen ontwikkeld voor 



het vervolgingsbeleid en een prioriteitenlijst voor 
de ten uitvoerlegging van de preventieve hechte-
nis (Van Dijk, 1983). 
De ervaring heeft geleerd dat dit soort richt-
lijnen moeilijk door officieren van justitie, 
rechters en parole boards worden aanvaard, 
wanneer ze worden gepresenteerd als'een door 
buitenstaanders in elkaar gezette instructie hoe 
ze voortaan hun beslissingen moeten nemen. De 
acceptatie is veel groter wanneer de richtlijnen 
het produkt zijn van een discussie met de des-
betreffende functionarissen aan de hand van 
een statistisch overzicht van hun eigen beslis-
singen in een achterliggende periode. Een der-
gelijk overzicht kan worden gegeven door niet 
alleen de verschillen tussen eerdere beslissingen 
in kaart te brengen maar tevens de samenhangen 
tussen deze beslissingen en objectiveerbare fac-
toren als eerdere veroordelingen, leeftijd, nadere 
kenmerken van het delict, huwelijkse staat, 
werksituatie e.d. te analyseren. Daarnaast 

29 	kunnen statistische analyses worden gemaakt 
van de mate waarin deze of andere factoren 
voorspellende waarde hebben ten aanzien van 
de recidive, zodat de officieren van justitie en 
rechters zich in verband met de beveiligings-
functie van de vrijheidsstraf hierop kunnen 
orienteren. Wanneer dit soort statistische gege-
yens aan strafrechtsfunctionarissen ter beschik-
king wordt gesteld kunnen zij doorgaans onder-
ling een voldoende mate van overeenstemming 
bereilcen voor een gezamenlijke richtlijn voor 
toekomstige beslissingen (Glaser, 1983). 
Rechters, officieren van justitie e.d. blijken in 
de praktijk vaak een voorkeur te hebben voor 
richtlijnen die een combinatie zijn van een in-
schatting van de ernst van de zaak enerzijds 
en van het recidivegevaar anderzijds. De zaak-
kenmerken zijn van belang voor de generale 
preventie en de vergelding, terwijl de dader-
kenmerken relevantie hebben voor de beveili- 
gingsfunctie, de resocialisatie en voor eventueel 
financiele overwegingen (de economische 
functie*). 

* Noot van de vertaler: De informatie over eerdere 
veroordelingen kan ook relevant zijn voor de generale 
preventie en vergeldingsfuncties, aangezien iemand 
die reeds eerder voor hetzelfde delict is veroordeeld 
het plegen van een nieuw delict vaak extra verweten 
zal worden. Strafrechtsfunctionarissen kunnen onder- 



Zo bestaat bijvoorbeeld ook de experirnentele 
indicatielijst voor de vervolging van eenvoudige 
diefstal, die door het arrondissementenparket 
Den Haag samen met het WODC is ontwikkeld 
uit een totaalscore die betrekking heeft op twee 
zaakkenmerken (totale schade, type slachtoffer) 
en twee daderkenmerken (strafblad, leeftijd) 
(Van Dijk, 1983). 

De in de Verenigde Staten meest gebruikte 
richtlijnen voor straftoemeting en voorwaarde- 

. lijke invrijheidstelling (parole) bestaan eveneens 
nit eon combinatie van een score voor de emst 
van de zaak en een score voor het recidive-
gevaar, gebaseerd op infonnatie over eerdere 
veroordelingen, eerdere vrijheidsstraffen, leef-
tijd bij de eerste vrijheidsstraf, harddrugsver-
slaving en de school of werksituatie. Deze richt-
lijnen laten aan de desbetreffende strafrechts-
functionarissen de gemiddelde strafmaat zien 
— bijv. 8 tot 12 maanden of 4 tot 5 jaar — voor 

30 	elke mogelijke combinatie van een bepaalde 
zaakscore en een bepaalde recidivescore (Gott-
fredson and Gottfredson, 1980). In de regel 
worden door de gebruikers van deze richtlijnen 
straffen opgelegd die conform zijn aan de ver-
kregen indicaties. Wanneer zij echter van oor-
deel zijn dat er aan een bepaalde zaak bijzon-
dere strafvenninderende of strafverzwarende 
aspecten zitten, kunnen zij van de indicatie 
afwijken. Van een dergelijk geval dienen zij dan 
wel een aantekening te maken, waarbij een moti-
vering moet worden gegeven van de afwijkende 
beslissing. Op jaarlijkse of tweejaarlijkse bijeen-
komsten van alle deelnemende functionarissen 
worden het feitelijke beslissingsgedrag in de 
achterliggende periode en de redenen voor de 
eventuele afwijkende beslissingen gezamenlijk 
gedvalueerd, waarbij soms tot een bijstelling van 

• de scores of van de aanbevolen straffen wordt 
besloten. 

ling dus overeenstemming bereiken over het mee-
wegen van eerdere veroordelingen bij de strafmaat, 
ondanks het feit dat de one hierbij bijv. de resociali-
satiefunctic vooropstelt on de ander de vergeldings-
funetie. Sommige andere factoren die recidivevoor-
spellende waarde hebben, zullen echter voor op de 
vergeldingsfunctie georienteerdc collega's onaanvaascl-
baar zijn als strafmaat bepalende aspecten (bijv. 
werkloosheid). 



Dit soort, op statistisch onderzoek gebaseerde, 
richtlijnen wordt in de Verenigde Staten ook 
in toenemende mate gebruikt bij de besluit- 
vorming ten aanzien van de selectie en plaatsing 
van nieuwe gedetineerden en bij allerlei beslis-
singen over de vorni van het reclasseringstoe-
zicht, voorwaardelijke invrijheidstelling e.d. 
Deze beleidsinstrumenten zijn vooral ontwik-
keld naar aanleiding van de onderzoeksbevinding 
dat de meer casurstisch genomen beslissingen 
van plaatsingscommissies e.d. vaak onjuist 
waren (Holland and Holt, 1980). De invoering 
van richtlijnen heeft geleid tot een geringere 
druk op de capaciteit van de relatief kostbare, 
gesloten inrichtingen en tot een frequentere 
plaatsing in open inrichtingen, terwijl er geen 
toenamen zijn opgetreden van de aantallen 
ontvluchtingen, of van andere problemen tij-
dens de detentie en evenmin een stijging van de 
recidive percentages (Holt et al., 1981). 
Uit de hier besproken praktijlcvoorbeelden blijkt 

31 dat systematische terugkoppeling van informatie 
aan strafrechtsfunctionarissen over de effecten 
van hun routinebeslissingen de rationaliteit van 
hun beleid zeer ten goede kan komen. De effi-
cientie van het beleid kan echter alleen worden 
bewaakt wanneer de effecten van de beslis- 

. singen steeds opnieuw worden onderzocht en 
wanneer er voldoende kennis beschikbaar komt 
over de aspecten van de daders, de omstandig-
heden en van de beleidsinterventies die de effi-
cientie het sterkste bepalen. 

Tenslotte 
Hoe efficient het strafrechtelijk beleid van een 
land ook is, de omvang van de criminaliteit 
wordt waarschijnlijk in sterkere mate bepaald 
door andere onderdelen van het nationale erf-
goed dan door dit beleid. Volgens de belang-
rijkste, sociologische theoretici vereisen de 
steeds sneller gaande, technologische ontwikke-
lingen een nieuw soort maatschappij. Nederland 
is wat dit betreft de meeste andere landen ver 
vooruit. Tot de noodzakelijke aanpassingen 
behoort o.a. de door Weber beschreven ratio-
nalisering van het maatschappelijk leven, dat 
wil zeggen de toenemende organisatie van aller-
lei activiteiten op basis van objectieve infor-
matie en de regels van de logica. Dit proces 
wordt tegenwoordig sterk bevorderd door de 



ontwikkeling van geautomatiseerde gegevens-
bestanden, waardoor steeds meer statistische 
informatie beschikbaar komt. Een andere in dit 
verband relevante ontwikkeling is wat Talcott 
Parson — in de voetsporen van Emile Durkheirn 
de `veralgemenisering van de waarden' heeft ge-
noemd. Hiennee doelde hij op de toegenomen 
aandacht voor abstracte morele principes, 
zoals het rekening houden met anderen, eerlijk-
heid en betrouwbaarheid en de afnemende aan-
dacht voor specifieke gedragsregels, bijv. wat 
betreft de kleding of het priv&leven, voorzover 
anderen daarvan geen schade ondervinden. In 
deze ontwikkeling past een terugtred van de 
strafrechtspleging en een grotere nadruk op het 
onderwijs, met name ook op de vonningskant 
hiervan, als middel om dubieuze levensgewoon-
ten als gokken, prostitutiebezoek, en het ge-
bruik van alcohol of soft drugs tegen te gaan. 
In Nederland is dit soort gedrag uit de straf-
rechtelijke sfeer gehaald, tenvijI het met uit- 

3 2 	zondering van alcoholgebruik, door niemand 
wordt aangeprezen of aangemoedigd. Wat de 
regulering van het gebruik van hard drugs be-
treft, is Nederland nog niet zover gegaan als 
Engeland waar men, overigens met wisselend 
succes, tangs de weg van verstrekking tot een 
betere beheersing tracht te komen. Maar men 
volgt in ieder geval ook niet het desastreuze 
strafrechtelijke uitbanningsbeleid ten aanzien 
van gokken, alcohol en drugs van de Verenigde 
Staten dat de georganiseerde misdaad en de 
gevaarlijkste vormen van criminaliteit slechts 
heeft doen toenemen. Omdat Nederland in de 
hier genoemde opzichten een exemplarisch 
beleid voert, dat bovendien voortdurend door 
rniddel van beleidsgericht onderzoek wordt ge-
toetst, ziet het er naar uit dat dit land ook in de 
toekomst minder met ernstige criminaliteit zal 
worden geconfronteerd en een efficientere 
strafrechtspleging zal vertonen dan de meeste 
andere landen. 
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Tabel I. De per jaar opgelegde straffen naar strafsoort 
A. Aantal; B. In procenten; 
C. Aantal per 100.000 inwoners 

Land of gebied, jaar, en aantal inwoners 	Geldboete 

M.u.v. de politic- en 0M-transacties: 

Nederland* 	 A 	50 475 
1980 	 B 	67,0% 
14,1 rn iljoen 	 358,0 

Oostenrijk 	 A 	50 651 
1978 	 B 	61,0% 
7,5 miljoen 	 C 	675,3 
Zweden 	 A 	133 234 
1980 	 B 	80,170' 
8,3 miljocn 	 C 	I 605,2 

Met inbegrip van bijna alle geldboetes: 

Neder-Saksen 	 A 	54 865 
(Bondsrepubliek) 	 B 	84,1% 
1980 
7,3 miljoen 	 c 	751,6 
Finland 	 A 	302 210 
1980 	 B 	94,0% 
4,8 miljoen 	 C 	6 296,0 

Engeland en Wales 	 A 	1 783 300 
1981 	 B 	84,7% 
49,0 miljoen 	 C 	3639,4 

* Onherroepelijk afgedane zaken. 
De hier vergeleken strafsoorten kunnen per land of 
gebied verschillen. De Oostenrijkse on Nederlandse 
gegcvens hebben, anders dan die van dc ovcrige lan-
den, oak betrekking op aan mindcrjarigen uitgedeelde 
waarschuwingen. Bij 'geldboete' en `vrijheidsstraP 
gaat het am de geheel of gedceltelijk onvoorwaardelijk 
opgelegdc straffen, terwijI de voorwaardelijke straffen 
zijn geteld bij de Joverigc straffen'. De Nederlandse 
gegevens zijn verstrekt door het Ministeric van 
Justitie/CBS; de Oostenrijkse gegcvens door Franz 
Csaszar van de Universiteit van Wencn; de gegevens 
betrekking hebbend op Neder-Saksen zijn van 
Burkhard Hasenpusch van de Referatsgruppe Planung 
und Forschung van het Ministerie van Justitie van de 
deelstaat Neder-Sakscn; de Finse gegevens zijn ver-
strekt door Kauko Aromaa van het Finse Institute 
of Legal Research; de Britse gegevens zijn van Malcolm 
Ramsay van dc Home Office Research and Planning 
Unit. De Zweedse gegevens zijn door Norman Bishop 
verstrekt en ontleend aan Table 3.4.4 van het Zweedse 
Yearbook of Judicial Statistics 1982. Daarbij zijn nict 
inbegrepen de in totaal 202 559 politie-transacties 
(overwegend verkeersovertredingen) en administra-
tieve boetes i.v.m. het overtreden van parkcervoor-
schriften die geconstateerd zijn door controleurs van 



Vrijheidsstraf 	Overige 	Alle straffen 
straffen 	tezamen 

14 969 	 9 904 	 75 348 

	

19,9% 	 13,1% 	 100% 

	

106,2 	 70,2 	 534,4 

9 487 	 22 919 	 83 057 

	

11,4% 	 22,6% 	 100% 

	

126,5 	 305,6 	 1107,4 

15 364 	 17 801 	 166 399 

	

9,2% 	 10,7% 	 100% 

	

185,1 	 214,5 	 2 004,8 

3 442 	 6 940 	 65 247 
5,2% 	 10,6% 	 100% 

	

47,2 	 95,1 	 893,8 

10 326 	 8 930 	 321 466 

	

3,2% 	 2,8% 	 100% 

	

215,1 	 186,0 	 6 697,2 
51 800 	270 000 	2 105 100 

	

2,5% 	 12,8% 	 100% 

	

105,7 	 551,0 	 4 296,1 

de zgn. parkeerschappen. Wel inbegrepen zijn dag-
boetes opgelegd door de rechter en OM-transacties. 
Onder de in Zweden opgelegde vrijheidsstraffen zijn er 
237 gedeeltelijk voorwaardelijk/gedeeltelijk onvoor-
waardelijk. Tenslotte zijn er 754 personen veroor-
deeld op grond van een nieuw feit dat leidde tot de 
tenuitvoerlegging van een eerder opgelegdc voorwaar-
delijke vrijheidsstraf. 



Tabel 2. Verdeling naar straftluur van de straffen opgelegd a 
(in % van het totaal aantal aanwezige gedetineerden) 

Land of gebied, aantal 	Strafduur voor de aanwez 
inwoncrs, en datum 

minder 	6 mnd. 
dan 	 tot 
6 mnd. 	1 jr. 

Nederland 	 52,7 	 17,8 
14,1 miljoen 
Geschat dagelijks gemiddelde 
over 1980 

Nederland inclusicf 	 46,8 	 13,9 
TBR-gestelden (naar sehatting) 

Engeland on Wales 	 8,2 	 14,6 
• 49,0 miljoen 

Dagelijks gemiddelde over 
1980 

Sehotland 	 31,9 	 18,8 
5,2 rniljoen 
Dagelijks gemiddelde over 

36 	1980 

Noord-lerland 	 2,8 	 4,3 
1,5 miljoen 
Dagelijks gemiddelde over 
1980 

Australie 	 15.6 	 11,2 
14,7 miljoen 
30 juni 1982 

Finland 	 23,6 	 30,5 
4,8 miljoen 
1 oktober 1980 

Polen 	 9,7 	 10,3 
35,4 miljoen 
1980; datum staat niet 
geheel vast 

Frankrijk 	 14,2 	 14,8 
53,5 miljoen 
1 januari 1983 

De Nederlandse gegevens zijn verstrekt door het 
Ministerie van Justitie; de Britse gegevens zijn ver- 	• 
strekt door Malcolm Ramsay van de home Office 
Research and Planning Unit; de Australische gegevens 
zijn ontleend aan Walker and Bibs, 1983, blz. 42; 
de Einse gegevens zijn van Pa trik Tornudd van het 
Finse Institute of Legal Policy; de Poolse gegevens zijn 
uit Polish Statistical Yearbook, 1981, blz. 617 en ver-
strekt door Slawomir Redo van de United Nations' 
Vienna International Centre, die tevens de vertaling 
ervan op zich nam. De Franse gegevens zijn van de 
Sixth Conference of Directors of Prison Administra-
tion 1983, blz. 17. 



de gevangenissen aanwezige gedetineerden 

edetineerden 

1 tot 
5 jaar 

Totaal aantal 
	  aanwezige 
meer dan 	levenslang 	gedetincerden 
5 jaar 	 (100%) 

en aantal per 
100.000 
inwoners 

24,9 	4,6 	 2 891 
20,5 

	

31,9 	 5,3 	- 	 3 251 
23,2 

	

62,4 	 9,2 	 4,6 	28 231 
57,6 

17,2 	21,9 	10,2 	 3 412 
65,6 

26,8 	49,2 	16,9 	 2 195 
146,3 

	

35,6 	30,3 	 7,3 	 8 801 
59,9 

	

45,4 	 0,5 	 4 297 
89,5 

	

65,3 	14,7 	 89 315 
252,3 

36,0 	32,7 	 2,3 	34 579 
64,6 
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Tabel 3. Verdeling naar strafduur van de in een jaar opgelegd 

Land of gebied, aantal 	 Duur van de in con jam 
inwoncrs en jaar 

minder 	6 mnd. 
dan 6 mnd. tot 1 jaa 

Nederland 	 91,2 	4,0 
14,1 miljoen 
1980 

Nederland inclusief 	 90,6 	4,0 
TBR-gestelden (naar schatting) 

Oostenrijk 	 61,0 	21,9 
7,5 miljoen 
1978 

Neder-Saksen 	 28,2 	40,0 
(Bondsrepubliek) 
Strafrechtelijk meerderjarigen 

!dem plus 	 23,2 	44,2 
Strafr. minderjarigen 

Zweden 	 74,1 	14,5 
8,3 miljoen 
1980 

Denemarken 	 75,9 	16,1 
1978 

Canada 	 82,6 	7,6 

De bronnen zijn gclijk aan die genoeind bij tabel 1, 
m.u.v. de laatste twee landen. De Deense gegevens 
zijn uit label 19 Kriminal Statistik 1978 on zijn ver-
strekt door Vagn Greve van het Criminologisch 
Instituut van de Universiteit Van Kopenhagen; de 

Tabe14. Straffen opgelegd in Nederland (1980) en in 
A. Niet-eerder en eerder veroordcelden 

Land 	 Niet-eerder veroordeeld 

vrijheids- 	geld- 	avenge 
straf 	boete 	straffen 

Nederland 	10% 	77% 	13% 

Oostenrijk 	2% 	63% 	35% 



vrijheidsstraffen (in % van het totaal aantal aanwezige gedetineerden) 

vgelegde vrijheidsstraffen 	 Totaal aantal (100%) 

1 tot 
5 jaar 

	

4,6 	 0,16 	 14 951 

	

5,1 	 0,23 	 15 051 

	

15,8 	 1,3 	 9 487 

	

28,8 	 3,0 	 3 442 

	

29,8 	 2,8 	 4 191 

	

11,0 	 0,3 	 12 272 

	

7,7 	 0,3 	 8 706 

	

9,0 	 0,9 	 110 928 

Oostenrijk (1978) aan: 

Canadese gegevens zijn van de Adult Correctional 
Services in Canada, 1981-82 en zijn verstrekt door 
dr. J. G. Woods, Solicitor General's Research 
Division. 

Eerder veroordeeld 

meer dan 
5 jaar 

aantal 	vrijheids- 	geld- 	overige 	aantal 
zaken 	straf 	boete 	straffen 	zaken 

40 205 	31% 	56% 	13% 	35 151 

46 273 	24% 	58% 	18% 	36 779 



Tube! 4. Straffen opgelegd in Nederland (1980) en in 
13. Strafrechtclijk minder- en mcerderjarigcn 

Land 	 Strafrechtelijk minderjarigen 

vrijheids- 	geld- 	overige 
straf 	boete 	straf fen 

Nederland 	17% 	54% 	29% 

Oostenrijk 	 4% 	17% 	79% 

De bninnen zijn gelijk aan die genoemd bij tabel I. 

Tube! 5. Gevangenissen naar grootte, 1980 

Land of gehied 	 Percentage gevangenissen i 

Land 

minder dan 	100-199 
100 gedeti- 	gedetineer- 
neerden 	den 

Nederland 	 47,5 	 45,0 
Engcland en Wales 	 15,3 	 29,9 
Schotland 	 30,4 	 39,1 

40 	Noord-lerland 	 36,4 	 18,2 

Finland 	 54,5 	 18.2 
Neder-Saksen (Bondsrcpubliek) 69,6 	 14,3 

Canada 	 67,0 	 16,3 
Denemarken 	 83,1 	 13,6 
•Zweden 	 84,7 	 13,9 

De bronnen zijn gelijk aan die genoeind bij tabel 2, 
m.u.v. Canada en Dencmarken. Voor Ncder-Saksen 
zijn ook kleine inrichtingen voor jeugdigen meegeteld 
die ook in ander° landen voorkomen maar niet als 
gcvangenissen zijn aangemerkt. De Canadese gegevens 
hebben alleen betrekking op gevangenissen voor vol- 

Tube! 6. Het gevangeniswezen in Europa: een aantal lander 

Aantal 	Straffen 
gedetineerden van mecr 
per 100.000 	dan zes 
inwoners 	maanden, 

in procentc 

Nederland 	 23 	 11 
Denemarken 	 57 	 11 
Engeland en Wales 	 86 	 56 
Italie (1980) 	 57 	 — 
Portugal 	 59 	 31 
Spanje 	 40 	 — 
Zweden 	 44 	 19 
Finland (1981) 	 101 	 40 

De gegevens zijn ontleend aan Rapport PC-BCC(82) 
1 van de Rand van Europa, m.u.v. Finland waarvoor 



Oostenrijk (1978) aan: 

Strafrechtelijk ineerderjarigen 

aantal 	vrijheids- 	geld- 	overige 	aantal 
zaken 	straf 	boete 	straffen 	zaken 

6 702 	20% 	68% 	12% 	68 646 

8 677 	12% 	66% 	22% 	74 380 

de onderscheiden categorian 

200-499 	500-999 	1000 of meer 
gedetineer- . gedetineer- 	gedetineer- 
den 	den 	den 

	

7,5 	- 	- 	 40 

	

39,4 	13,1 	2,2 	137 

	

17,4 	13,0 	- 	 23 

	

36,4 	9,1 	- 	 11 

	

27,3 	- 	- 	 33 

	

12,5 	3,6 	 56 

	

15,5 	1,3 	- 	233 

	

1,7 	1,7 	- 	 59 

	

1,4 	 - 	 72 

vergeleken (1979, tenzij anders vermeld) 

Aantal 
gevangenissen 

wassenen. Ze zijn verstrekt door dr. J. G. Woods, 
Director of the Research Division of the Solicitor 
General Canada, Ottawa. De Deense gegevens zijn 
verstrekt door Ida Heide-JOrgensen van het Deense 
Justitsministeriet. 

Kosten per 	Kosten in 	Personeels- 	Verhouding 
gedetineerde 	procenten 	kosten in 	aantallen 
per jaar 	van het 	procenten 	personeel/ 
in Engelse 	Bruto Natio- 	 gedetineerden 
ponden 	naal Produkt 
x 1000 	(BNP) 

19 	 0,12 	80 	 1 : 0,7 
10 	 0,12 	80 	 1 : 1 
5,9 	0,20 	70 	 1: 1,9 

- 	 - 	 1 : 1,7 
1,5 	0,07 	67 	 1 : 3,3 
- 	 - 	 - 

21 	 0,12 	80 	 1: 0,8 
6,5 	0,19 	50 	 1 : 2,0 

de gegevens zijn verstrekt door Kauko Aromaa van 
het Finse Institute of Legal Research. 



Geraadpleegde literatuur 

Andrews, D. A. Some experimental investi-
gations of the principles of differential asso-
ciation through deliberate manipulation of the 
structure of service systems. 
American sociological review, 45e jrg., 1980, 
blz. 448-462. 
Beck, J. L. An evaluation of federal commu-
nity treatment centers. 
Federal probation, 43e jrg., nr. 3,1979, 
blz. 36-39. 
Brand-Koolen, M. J. M., J. L. P. Spickenheuer, 
and L. C. M. Tigges. A study of the allocation 
of time in the probation and after-care service 
in the Netherlands. 
The Hague, Ministry of Justice, 1979. 
Chaiken, J. and M. Chaiken. Varieties of 
criminal behavior. 
Santa Monica (Calif.), Rand, 1982. 
Clear, T., P. M. Harris, and A. L. Record. 

42 	Managing the cost of corrections. 
Prison journal, 62e jrg., nr. 1, lente/zomer 
1982, blz. 1-63 (hele nummer). 
Clements, C. Crowded prisons: a review of 
psychological and environmental effects. 
Law and human behavior, 3e jrg., 1980, 
blz. 217-225. 
Coates, R. B., A. D. Miller and L. E. Ohlin. 
Diversity in a youth correctional system. 
Cambridge (Mass.), Ballinger, 1978. 
Crime and public policy; ed. by J. Q. Wilson. 
San Francisco, Institute for contemporary 
studies, 1983. 
Dijk, J. 3. M. van. Some characteristics of the 
sentencing process. 
The Hague, Ministry of Justice, 1980. 
Dijk, J. J. M. van. The use of guidelines by 
prosecutors in the Netherlands. 
The Hague, Ministry of Justice, 1983. 
Gendreau, P. and B. Ross, Effective correc-
tional treatment. 
Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 4,1979, 
blz. 463-489. 
Glaser, D. The effectiveness of a prison and 
parole system. 
Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1964 (abridged 
ed. 1969). 
Glaser, D. Supervising offenders outside of 
prison. 



In: Crime and public policy; ed. by J. Q. Wilson. 
San Francisco, Institute for contemporary 
studies, 1983. 
Gottfredson, M. R. and D. M. Gottfredson. 
Decisionmaking in criminal justice. 
Cambridge (Mass.), Ballinger, 1980. 
Greenwood, P. and A. Abrahamse. Selective 
incapacitation. 
Santa Monica (Calif.), Rand, 1982. 
Holt, N., G. Ducat, and G. Eakley. California's 
new inmate classification system. 
Corrections today, 43e jrg., 1981, blz. 24-35. 
Jesness, C. The Fricot ranch study. 
Sacramento, California youth authority, 1965. 
Junger-Tas, J. Community service in the 
Netherlands. 
The Hague, Ministry of Justice, 1983. 
LeClair, D. P. Home furlough program effect 
on rates of recidivism. 
Criminal justice and behavior, 5e jrg., 1978, 
blz. 249-258. 

43 	LeClair, D. P. Community reintegration of 
prison releasees. 
Boston, Massachusetts, Department of correc-
tion, 1981. 
McCain, G., V. Cox and P. Paulus. The effect 
of prison overcrowding on inmate behavior. 
Washington, U.S. Department of Justice, 1980. 
McKee, G. J. jr. Cost effectiveness and voca-
tional training. 
In: Justice and corrections; ed. by M. Johnston 
and L. D. Savitz. 
New York, Wiley, 1978. 
Megargee, E. The association of population 
density, reduced space, and uncomfortable 
temperature with misconduct in a prison 
community. 
American journal of community psychology, 
5e jrg., 1977, blz. 289-298. 
Moerings, L. M. De gevangenis uit, de 
maatschappij in. 
Amsterdam, P.E.T., 1977. 
Murray, C. A. and L. A. Cox. Beyond pro-
bation. 
Beverly Hills (Calif.), Sage, 1979. 
Palmer, T. The youth authority's community 
treatment project. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 1, maart 1974, 
blz. 3-20. 



Palmer, T. Correctional intervention and 
research. 
Lexington (Mass.), Heath, 1978, 
Scott, J. E. Ex-offenders as parole officers. 
Lexington (Mass.), Heath, 1975. 
Shaw, S. Paying the penalty: an analysis of 
the cost of penal sanctions. 
London, NACRO, 1980. 
Spickenheuer, H. L. P. Crime control; the 
necessity of priorities. 
The Hague, Ministry of Justice, 1983. 
Steenhuis, D. W., L. C. M. Tigges and J. J. A. 
Essers. The penal climate in the Netherlands; 
sunny or cloudy? 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 1, 
januari 1983, blz. 1-16. 
Tigges, L. C. M. and L. Nuijten. The practice 
of early intervention; final report. 
The Hague, Ministry of Justice, 1981. 
Wilson, J. Q. Varieties of police behavior. 
Cambridge (Mass.), Harvard university press, 

44 	1968. 
Wilson, J. Q. and G. L. Kelling. Broken win-
dows; the police and neighbourhood safety. 
Atlantic monthly, maart 1982; blz. 29-38. 

Overige aanbevolen literatuur 

Blumstein, A. and J. Cohen. Control of 
selection effects in the evaluation of social 
problems. 
Evaluation quarterly, 3e jrg., 1979, blz. 583— 
608. 
Brand-Koolen, M. J. M. and A. Rook. Prison 
policy and penological research in the Nether-
lands. 
The Hague, Ministry of justice, 1983. 
Downes, D. and P. Mitchell. The origins and 
consequences of Dutch penal policy since 1945. 
British journal of criminology, 22e jrg., nr. 4, 
oktober 1982, blz. 325-357. 
Dtucbury, E., J. P. Seckel and J. K. Turner. 
Institutional violence reduction project: the 
impact of changes in living unit size and 
staffing. 
Sacramento, California youth authority, 1980. 
Glaser, D. Routinizing evaluation. 
Washington, National institute of mental 
health, 1973. 



Hoffman, P. B. and S. Adelberg. The salient 
factor score: a nontechnical review. 
Federal probation, 44e jrg., 1980, blz. 44-52. 
Holland, T. R. and N. Holt. Correctional 
classification and the prediction of institutional 
adjustment. 
Criminal justice and behavior, 7e jrg., 1980, 
blz. 51-60. 
Junger-Tas, J. and L. C. M. Tigges. Probation, 
after-care, child care and protection: today and 
in the future. 
The Hague, Ministry of justice, 1982. 
LeClair, D. P. Development of base expec-
tancy prediction tables for treatment and con? 
trol groups in correctional research. 
Boston, Massachussetts, Department of correc-
tion publication, 1977. 
Lipton, D., R. Martinson and J. Wilks. The 
effectiveness of correctional treatment. 
New York, Praeger, 1975. 
Nijboer, J. A. Voorspellen van recidive. 

45 	Assen, Van Gorcum, 1975. 
Walker, J. and D. Biles. Australian prisoners, 
1982. 
Phillip (A.C.T.), Australian institute of crimino-
logy, 1983. 
Werff, C. van der. Recidivism and special 
deterrence. 
British journal of criminology, 21e jrg., nr. 2, 
april 1981, blz. 136-147. 



Het nut van het strafrecht 

Een verkenning van de toepassingsmogelijk-
heden van de kosten-baten analyse bij wet-
gevings- en handhavingsbeleid 

door mr. P. Wesemanri* 
Rotterdam, december 1983 

1. Inleiding 
Eris een tijd geweest dat de vraag, gesteld aan 
een °Meier van Justitie: Waarom hebt u 
besloten om in deze zaak een vervolging in te 
stellen', bijna als een belediging werd opgevat. 
1-let Openbaar Ministerie had ads a-politick 
lichaam tot taak de wet te handhaven, zodat de 

46 stap om tot vervolging over te gaan helemaal 
niet als een beslissing werd gezien. De politie 
stelde zich — gevraagd naar haar opsporings- 

. 	beleid — zo mogelijk nog neutraler op; wel was 
zij er al lang van doordrongen dat de geregis-
treerde criminaliteit slechts een deel vormde 
van de in werkelijkheid gepleegde delicten. De 
wetgever had geen hogere autoriteit om zich 
achter te verschuilen. Eigen, expliciete criteria 
voor strafwetgeving had hij echter evenmin. 
Daarom kon de Coomhert Liga in 1972 het 
congres `Strafrecht terecht?' organiseren rond-
om de liamvraag': welke criteria dienen te 
worden aangehouden bij de beslissing over het 
al dan niet strafbaar stellen of houden van 
bepaald gedrag? 
De vragen naar de argumenten voor een bepaal-
de gang van zaken (enigszins eufemistisch ook 
wel 	genoemd) bij de strafwetgeving, 
opsporing, vervolging en straftoemeting zijn 
sindsdien nog vaak gesteld. Ze zijn daardoor 
wellicht minder bedreigend geworden maar nog 
nooit afdoende beantwoord door de beleids-
makers, al hun goede bedoelingen ten spijt. 

* De auteur is wetens'chappelijk mcdcwerker aan de 
Erasmus Universitcit Rotterdam en bij de Stichting 
Wetenschapplijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV. 
Dit artikcl is gcschreven in de eerstgenoemde hoe-
danigheid. 	• 



Nu was de noodzaak om harde prioriteiten in 
het wetgevings- en handhavingsbeleid aan te 
geven tot voor kort ook niet zo groot. Meer 
prioriteit voor bepaalde taken betekende in de 
eerste plaats een pleidooi voor extra middelen. 
Die situatie is inmiddels echter veranderd. De 
werkdruk voor de organen van de (straf)rechts-
pleging (vooral de rechterlijke macht) is der-
mate toegenomen dat de Minister van Justitie 
stappen heeft ondernomen om die druk beter 
te kunnen beheersen. Zo zal o.a. elke nieuwe 
wet door een werkgroep getoetst worden op 
zijn consequenties voor de werkdruk van het 
justitie-apparaat (Minister van Justitie, 1982). 
Voorts kondigden de Procureurs-Generaal 
(1982) in hun Jaarverslag 1981 aan dat onder-
zocht zal moeten worden welke van de be-
staande taken van politie en justitie binnenkort 
minder aandacht zullen krijgen; zeker als 
nieuwe wetgeving (met als gevolg daarvan extra 
handhavingsactiviteiten) aan het huidige pakket 

47 	wordt toegevoegd. 
Naast deze capaciteitsproblemen heeft het 
kabinet-Lubbers het vraagstuk van (de)regule-
ring aan de orde willen stellen. Door een te grote 
`regeldichtheid' worden de verhoudingen tussen 
overheid en burgers ondoorzichtig en raakt de 
overheid zelf overbelast (Minister-President, 
1983). Ter oplossing van deze problemen werd 
o.a. de Commissie vermindering en vereen-
voudiging van overheidsregelingeri (de Corn-
missie-Geelhoed) ingesteld. Deze heeft o.a. tot 
taak een overzicht op te stellen van wetsont-
werpen, nog niet in werking getreden wetten en 
bestaande wetgeving die zich lenen voor stroom-
lijning of afschaffing. 
Voorts is een aantal algemene ontwikkelingen 
gaande binnen de rijksoverheid als gevolg waar-
van ook de bestaande taken en capaciteit van 
het strafrechtelijk systeem ter discussie (kun-
nen) worden gesteld. Hierbij valt te denken 
aan de 2%-operatie; decentralisatie van rijks-
taken; de heroverwegingsprocedure; maat-
regelen in het kader van privatisering. 
Het is duidelijk dat aan het stellen van scherpe 
prioriteiten in het wetgevings- en handhavings-
beleid thans niet meer valt te ontkomen. De 
vraag is echter hoe deze keuzen zo verantwoord 
mogelijk gemaakt kunnen worden. In principe 
zal men•voorrang willen geven aan activiteiten 



die het grootste maatschappelijke nut afwer-
pen. De kosten-baten analyse is een onderzoek-
methode waarmee het maatschappelijk nut van 
overheidsuitgaven kan worden vastgesteld. Het 
heeft dus zin om na te gaan of deze methode 
— die tot nu toe vooral bij infrastructurele 
projecten is toegepast — ook in deze beleids-
sector toegepast kan worden. Daartoe zal ik 
eerst de onderzoekmethode en zijn theore-
tische achtergronden belichten. Vervolgens 
werk ik een (fictief) voorbeeld van een kosten-
baten analyse op strafrechtelijk terrein uit. 
Tenslotte bespreek ik de toepassingsmogelijk-
heden van dit soort onderzoek bij de vorming 
van het wetgevings- en handhavingsbeleid.* 

2. Theorie van de kosten-baten analyse 

21. Inleitling 
Vanonds zijn vooral infra-structurele projec-
ten (aanleg van wegen, bruggen, dijken) voor- 

48 	werp geweest van kosten-baten analyses. Een 
goed voorbeeld hiervan is de rentabiliteits-
berekening van de Schiphollijn, gemaakt door 
de Werkgroep `Spoorlijn Amsterdam— 
Den Haag' (1970). Op grond van uitvoerige 
studie komt de werkgroep in zijn rapport tot 
de volgende verlies- en'winstrekening: zie tabel 1. 

Deze confrontatie van voor- en nadelen is 
bedoeld als hulpmiddel-bij de beslissing over 
het onderhavige investeringsproject, de aanleg 
van een spoorlijn. 

Beslissingen.over strafwetgeving en hand-
havingsbeleid kan merreveneens opvatten als 
investeringsbeslissingen. Het is echter de vraag 
of men daarop ook dezelfde analyse-methode 
kan toepassen als op infrastructurele projec-
ten. 
Om deze vraag te beantwoorden is door mij 
een kosten-baten analyse met Believe gegevens 
uitgewerkt voor een concreet strafrechtelijk 
voorbeeld. Bij de uitwerking van deze straf-
rechtelijke analyse bleek dat deze economische 
benaderingswijze niet klakkeloos kan worden 

lk ben ir. G. Meester, mr. drs. 	Moerland en 
mr. J. G. Rodermond'erkentelijk voor hun commen-
taar op cm concept-versie van dit artikel. 



49 

••••• 

(1) 

0 

a 

-18 
.0 

a. 

c.) 
ci) 
tu) 

'a a) 

— 
1") 

CO 

a) 

C) 

0 

`4)  
.64 

ctm  
0 

00 

a (t) 	z 

E 
, 

:a+ 0 

o 
c.) 

JD a) 

Q 	00, 
en 	00 	eV 
rs1 

00 

g
- — 0 — 

CO 
 

,1$: 0 
>0.14c1 2 

o CO 0  0  

0 	.^4 a) 	s'"  
47' 	 E 	sa. 
-c) 	 E 	0 > 

.c,e2 
.39 E 
cDE § 

'7%°  

+ + 
00 0, 

00 

C.) 

C) 

0 

CO
CO  

toegepast op de beslissingsproblemen zoals 
men die in het strafrecht aantreft. Het begrip-
penapparaat van juristen en economen verschilt 
fundamenteel. Om de opzet van mijn straf-
rechtelijke kosten-baten analyse duidelijk te 
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Op dit vakgebied zijn er vele theorieen en 
stromingen. lk bepaal me hier tot een van de 
belangrijkste: de Paretiaanse welvaartstheorie 
(genoemd naar de Italiaanse economist Pareto). 
De hoofdreden voor deze keuze is dat de 
kosten-baten analyse in oorsprong uit deze 
theorie is voortgekomen. In deze paragraaf zal 
ik de hoofdlijnen van de Paretiaanse welvaarts-
theorie schetsen (zie ook Heertje, 1979). 
De belangrijkste vragen die ik daarbij aan de 
orde wil stellen zijn: 
— welke plaats kent deze economische theorie 
aan de overheid toe in het maatschappelijk 
verkeer, en welke aan de particuliere sector? 
(waarop is bijv. in tabel 1 het onderscheid 
bedrijfs/algemeen economisch gebaseerd?) 
— wat voor bijdragen tot het maatschappelijk 
welzijn verwacht deze theorie van de overheid? 
wat zijn met andere woorden de beoogde 
effecten van overheidsoptreden? (waarom 
staan bijv. in tabel 1 juist de daar genoemde 

50 	effecten en geen andere?) 
— hoe komt men tot een waardering van de 
effecten van overheidsoptreden? (waarop is 
bijv. in tabel 1 de onderverdeling kosten/voor- 

' delen gebaseerd en hoe zijn de daar vennelde 
bedragen vastgesteld?) 
— wat wil men precies te weten komen met 
een onderzoek volgens de methode van kosten-
baten analyse? (wat voor conclusies verbindt 
men bijv. aan de uitkomsten van de verlies- en 
winstrekening in tabel 1). 

2.2. De Paretiaanse welvaartstheorie 
Deze welvaartstheorie houdt zich bezig met de 
vraag onder welke voorwaarden in een maat-
schappij een zo goed mogelijk (optimaal) ge-
bruik wordt geinaakt van de daar aanwezige 
schaarse middelen (arbeid, grondstoffen, frisse 
lucht e.d.). Maatstaf daarvoor is dat de mensen 
door consumptie van tal van materiele en 
immateriele zaken, varierend van taartjes tot 
concerten en van buitenlandse reizen tot kerk-
diensten, een zo hoog mogelijk niveau van 
behoeftenbevrediging bereiken (gegeven hun 
inkomen en de produktiefactoren die op een 
bepaald moment beschikbaar zijn). 
De theorie gaat ervan uit dat mensen in hun 
hoedanigheid van producent of consument, 
zich middels ruil (dat wil zeggen tegen betaling 



van geld) produktie- resp. consumptiegoederen 
verwerven. Deze ruil speelt zich af op een veelal 
in overdrachtelijke zin op te vatten markt; dit 
is het samenhangend geheel van vraag naar en 
aanbod van een goed of dienst (bijv. koffie, 
graan, bemiddeling door een makelaar, ban-
lciersdiensten). In beginsel gaat het hier om 
(deel)markten waar een artikel wordt verhan-
deld dat volkomen identiek is voor elke vrager 
en aanbieder; alleen de prijs maakt dan dat 
vragers de ene aanbieder boven de andere pre-
fereren. Voorts neem ik aan dat elke vrager of 
aanbieder op de hoogte is van alle vraag- en 
aanbodprijzen en dat een individuele produ-
cent of consument geen invloed heeft op de 
prijs van de verhandelde goederen. Een markt 
die aan deze voorwaarden voldoet wordt ge- 
kenmerkt door zgn. volledige, vrije mededinging. 
Op zo'n markt kan onder invloed van vraag en 
aanbod slechts een prijs ontstaan; nl. de laagste 
prijs waarvoor een aanbieder zijn artikel nog wil 

51 verkopen. Hoeveel eenheden van dat artikel op 
die markt kunnen worden afgezet hangt af van 
het aantal potentiele afnemers dat bereid is om 
die prijs voor dat artikel te betalen. 

De theorie van het consumentengedrag, dat wil 
zeggen de aankoop-beslissingen van gezins-
huishoudingen, tracht dit aantal kopers te ver-
klaren. Deze theorie geeft eerst een verklaring 
voor het gedrag van een individuele koper en 
leidt daar een verklaring voor het collectieve 
gedrag uit af. Gegeven zijn inkomen kan een 
consument dat aan verschillende zaken beste-
den, waarbij ook de hoeveelheden van elk 
artikel kunnen varieren. Maar meer van het ene 
betekent altijd minder van het andere. Aldus 
kan hij uit een beperkt aantal verschillend 
samengestelde pakketten van goederen en dien-
sten kiezen. Volgens de theorie zal elk individu 
het pakket kiezen dat hem — binnen de beper-
king van zijn inkomen en gegeven de marktprij-
zen — maximaal nut oplevert. Hoe dat pakket 
eruit ziet, hangt af van ieders voorkeuren en 
kan dus — ook bij gelijke inkomens — belang- 
rijk verschillen per consument; de eon prefereert 
comfortabele huisvesting boven een auto, de 
ander is bereid op beide zaken te bezuinigen als 
hij daardoor een wereldreis kan maken. De 
zgn. preferentieschema's van alle consumenten 



tezamen bepalen aldus — gegeven de bestaande. 
inkornensverdeling en de marktprijzen — hoeveel 
goederen er op alle markten afgezet kunnen 
worden. Dit betekent — omgekeerd gerede-
neerd — dat men uit het koopgedrag van mensen 
kan afleiden welke waarde de maatschappij 
(alle potentiele afnemers) toekent aan een 
artikel. Van deze waarderingsmethode wordt 
ook bij de kosten-baten analyse gebruik ge-
maakt. Essentieel is dat de waarde van goederen 
door de gebruikers wordt bepaald en niet door 
bijv. een overheid. 

De theorie van het producentenged rag tracht 
het gedrag te verklaren van alle potentiele 
producenten die in de behoefte aan een be-
paald goed willen voorzien door het op een 
inarkt te koop aan te bieden. Deze theorie 
is hier van minder belang en hoeft daarom niet 
samengevat te worden. Waar het op neer komt 
is dat op markten met volledige mededinging 

52 	het streven naar winstmaximalisatie er toe leidt 
dat de produktiemiddelen worden aangewend 
voor de produktie van die goederen en in die 
hoeveelheden waaraan de consumenten bij de 
bestaande prijzen — blijkens de vraag op de 
markten — behoefte hebben; en voorts dat 
daarbij een zo efficient mogelijk gebruilc van de 
produktierniddelen wordt gemaakt. 
Het voorgaande betekent dat de in een maat-
schappij beschilcbare produktiemiddelen 
onder eerdergenoemde voorwaarden zodanig 
worden aangewend dat de consumenten met de 
geproduceerde goederen hun behoeften maxi-
maal kunnen bevredigen, althans binnen de 
beperkingen die hun inkomen daarbij stelt. 
Deze allocatie van produktiemiddelen wordt 
Pareto-optimaal genoemd; hij komt tot stand 
als de markten functioneren zoals hierboven is 
geschetst. Wat optimaal is, wordt in deze 
theorie uitsluitend bepaald door de individuele 
voorkeuren van de burgers, het principe van de 
zgn. consumenten-soevereiniteit. 

2.3. De rol van de overheid 
Een van de condities die volgens de klassieke 
welvaartstheorie vervuld moet zijn opdat er 
een optimale allocatie van produktiemiddelen 
tot stand komt, is dat er volkomen doorzichtig-
heid van de markten moet zijn. Dat wil zeggen 



dat iedereen volledig geihformeerd moet zijn 
over de eigenschappen, de werkelijke kosten 
en het werkelijke nut van de desbetreffende 
produkten. Alleen in dat geval vormen de 
prijzen een perfecte weerspiegeling van de 
schaarsteverhoudingen op de ruilmarkten. In 
de praktijk is aan deze voorwaarde niet altijd 
voldaan en heeft een goed soms effecten die 
niet in de prijs tot uitdrukking komen. Men 
spreekt dan van externe effecten van produktie 
of consumptie van het goed (Hennipman, 
1968). Deze kunnen er toe leiden dat een goed 
tegen een te lage of tegen een te hoge prijs 
wordt aangeboden; in het eerste geval wordt 
meestal meer dan de — vanuit maatschappelijk 
oogpunt — optimale hoeveelheid afgezet, in 
het laatste geval minder. 
Een te lage prijs ontstaat bijvoorbeeld als de 
produktie van een goed externe kosten veroor-
zaakt, zoals luchtvervuiling in de omgeving van 
een fabriek. Zolang de omvVonenden hiervoor 

53 	niet schadeloos worden gesteld door de fabrieks- 
eigenaar komen deze kosten niet tot uitdruk-
king in de prijs van het produkt. Omdat tegen 
deze (te lage) prijs waarschijnlijk meer wordt 
afgezet dan bij een hogere prijs, worden er 
meer produktiemiddelen in deze richting aange-
wend dan vanuit maatschappelijk oogpunt opti-
maal zou zijn. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen nl. als 
er externe baten optreden. Dit is bijvoorbeeld 
het geval wanneer voorbijgangers gratis mee-
genieten van iemands mooie tuin. Waarschijnlijk 
zouden er meer fraaie tuinen worden aangelegd 
als de voorbijgangers in de kosten daarvan 
zouden bijdragen. Nu dit niet gebeurt, worden 
er dus minder produktiemiddelen in deze rich-
tit* aangewend dan maatschappelijk optimaal 
zou zijn. 
Externe effecten van produktie en consumptie 
veroorzaken dus een niet-optimale allocatie van 
produktiemiddelen. 
In de leer van de Openbare Financien — en met 
name van de overheidsuitgaven — ziet men 
hierin een van de motieven voor overheidsin-
grijpen in de vrije marktverhoudingen (Mus-
grave and Musgrave, 1976). Het doel van dit 
optreden is dan het bewerkstelligen van een 
produktieomvang die maatschappelijk wel opti-
maal is; dit is een omvang die bereikt zou wor- 



den als alle effecten wet in de prijs tot uitdruk-
king zouden komen ofwel `geinternaliseerd' 
zouden zijn. In het geval van de vervuilende 
fabriek kan dat doe bijvoorbeeld bereikt wor-
den door de fabrikant een belasting op te leggen 
die gelijk is aan de kosten die de omwonenden 
ondervinden. Andere methoden om dit soort 
externe effecten te internaliseren zijn wijziging 
van de wettelijke rechten zoals erkenning van 
het recht op schone lucht (zodat de gedupeer-
den een schadeclairn kunnen indienen) of ver-
bodswetgeving. Met dit laatste komen politie 
en justitie in beeld en wet als bestrijders van 
externe kosten. Voorzover ze daarin slagen, 
kan ook gezegd worden dat ze een zgn. collec-
tief goed (i.e. zoiets als `veiligheid') produceren 
(Wolfson, 1981). Het is vanuit deze laatste 
invalshoek (de theorie van de collectieve goe-
deren) dat politic en justitie in de meeste hand-
boeken over de leer van de Openbare Financien 
als overheidsdienst bij uitstek worden genoemd, 

54 	naast het leger, straatverlichting ed. 
Naast het internaliseren van externe effecten 
zijn er volgens de leer der Openbare Financien 
(zie MUsgrave and Musgrave, 1976) nog meer 
motieven voor overheidsingrijpen in produktie 
en consumptie zoals: 
1) het vraagstuk van 'merit and demerit goods' 
ofwel `bemoeigoederen' (Drees en Gubbi, 1968). 
HierVan is sprake als mensen te weinig (kunst) 
resp. te veel (alcohol) van bepaalde goederen 
consumeren omdat ze niet weten wet goed voor 
hen is; door corrigerend optreden kan de over-
heid toch nog een optimale allocatie realiseren; 
2) het tegengaan van een onrechtvaardige 
inkomensverdeling. In de geschetste welvaarts-
theorie wordt de inkomensverdeling zoals die 
uit de vrije (arbeids)markt ontstaat als een 
gegeven beschouwd terwijI veel overheden die 
juist willen bijsturen; 
3) het tegengaan van ongewenste mededingings-
verhoudingen. Bepaalde markten kunnen zo-
danig functioneren dat een optirnale allocatie 
van produktiefactoren verhinderd wordt en de 
overheid wil daar vaak iets aan doen; 
4) het streven naar conjunctuur-stabilisatie. 
Via de overheidsuitgaven kan een tegenwicht 
worden geboden aan de 'ups en downs' in de 
nationaal-economische ontwikkeling. 
Deze motieven zullen in het vervolg buiten 



beschouwing blijven. Deels vanwege het on-
Paretiaanse karakter: dat bij de motieven 1 en 
2 niet de voorkeuren van de (soevereine) consu-
menten richtinggeyend zijn voor het overheids-
ingrijpen maar de eigen doelstellingen van de 
overheid (Goedhart, 1975). Deels blijven ze 
buiten beschouwing vanwege de onmogelijk-
heid om de daaruit voortvloeiende maatregelen 
middels een kosten-baten analyse te onder-
zoeken (4 en tot op zekere hoogte 3) en deels 
vanwege de ongeschiktheid van het strafrechte-
lijk systeem om jets aan deze problemen te 
doen (4). 

2.4. De kosten-baten analyse 
In oorsprong is de kosten-baten analyse voort-
gekomen uit de klassieke Paretiaanse welvaarts-
theorie. Enkele belangrijke handboeken plaat-
sen deze analysemethode dan ook in het kader 
van deze theorie (Mishan, 1977; Dasgupta and 
Pearce, 1975). In de praktijk van het onder- 

55 	zoek zag men zich echter geconfronteerd met 
problemen waarvoor deze theorie geen oplos-
sing bood*. Om toch onderzoekresultaten te 
kunnen afleveren die voor de beleidsmakers 
bruikbaar waren, heeft men zijn toevlucht 
genomen tot oplossingen die niet passen binnen 

. de Paretiaanse welvaartstheorie (Klaassen en 
iVerster, 1974). Vandaar dat Van den Doel 
!(1978) onderscheid maakt tussen de Paretiaanse 
en de Bergsoniaanse kosten-baten analyse. Zo 
bevat de door de COBA in Nederland gepropa-
geerde versie van de kosten-baten analyse enkele 
on-Paretiaanse elementen (COBA 1974,1975). 
Het is hier niet de plaats om de voor- en na-
delen van de verschillende vormen van kosten-
baten analyse te bespreken (zie bijv. Kraan, 
1982). Ik volsta met de constatering datik hier 
de Paretiaanse variant van de kosten-baten ana-
lyse zal behandelen. Een belangrijk kenmerk 
daarvan ten opziehte van andere varianten is 
dat de waardering van de rnaatschappelijke 
effecten van overheidsmaatregelen uitsluitend 

* 0.a. wanneer het onderzoek betrekking had op 
overheidsuitgaven met duidelijke effecten op de 
(tertiaire) inkomensverdeling konden de laatste niet 
adequaat in de analyse worden meegenomen. De 
Paretiaanse theorie komt immers alleen tot uitspraken 
over een optimale allocatie, gegeven een bepaalde 
inkomensverdeling. 



wordt bepaald door de individuele voorkeuren 
van de burgers, en niet door eigen doelstel-
lingen van de overheid. Dit hangt samen met 
het optimum-begrip in de Paretiaanse wel-
vaartstheorie dat gebaseerd is op het zgn. 
principe van consumenten-soevereiniteit. 

ben kosten-baten analyse dient om na te gaan 
wat het maatschappelijk rendement is van enige 
alternatieve overheidsmaatregelen. Aannemende 
dat het budget beperkt is, moet de maatregel 

• met de gunstigste kosten-baten verhouding, 
dat wil zeggen met het hoogste rendement, 
in principe uitgevoerd worden, tenzij het over-
heidsgeld in andere sectoren nog rendabeler kan 
worden aangewend. Een eenvoudige manier om 
dit laatste te controleren is om de zgn. interne 

• rentevoet van het project — de netto-opbreng-
sten uitgedrukt in een rentepercentage over het 

• geihvesteerde kapitaal — te vergelijken met de 
marktrente (CUBA, 1974). Indien de interne 

56 	rentevoet hoger is dan de marktrente moet in 
principe tot het project besloten worden. 
Het is niet eenvoudig om de rentabiliteit van 
overheidsmaatregelen die gericht zijn op het 
internaliseren van externe effecten, te bepalen. 
Om te beginnen moeten de netto uitvoerings-
of programmakosten worden bepaald (in 
tabel 1 de bedrijfseconomische kosten en voor-
delen). Vervolgens moet nagegaan worden in 
welke mate de maatregel er in slaagt de externe 
kosten te reduceren, en welke, gewenste of 
ongewenste, neveneffecten daarbij optreden. 
Daarna wordt getracht om alle voor- en na-
delige effecten te waarderen en onder een 
noemer te brengen. In de praktijk is dit meestal 
de geldnoemer (CUBA, 1975). Tenslotte moe-
ten alle op geld gewaardeerde effecten uitge-
drukt worden in een selectiecriterium, bijv. 
de baten-kosten verhouding of de contante 
waarde van alle baten minus de kosten (d.w.z. 
alle bedragen, ook de toekomstige, omgerekend 
naar het aanvangstijdstip van het project). Ms 
het niet mogelijk is om alle effecten op geld te 
waarderen geeft dit criterium geen uitsluitsel 
over de rentabiliteit; in zo'n geval verdient het 
aanbeveling om de kosten en baten, deels als 
pro memorie (PM) post, te presenteren in 
balansvorm zoals in tabel 1 is gedaan (CUBA, 
1974). 



Bij de uitvoering van zo'n kosten-baten analyse 
doen zich tal van methodologische en onder-
zoektechnische vragen voor. 1k beperk me 
hier tot het waarderen van de baten van een 
maatregel en met name de beoogde afname 
van externe kosten. Hoe moet men daar een 
monetaire waarde aan toekennen? Om dit toe 
te lichten, maak ik weer gebruik van het boven-
genoemde voorbeeld van de vervuilende fabriek 
die schade aan de omwonenden berokkent. 
Getracht moet worden om vast te stellen 
welke welvaartsvermindering dit voor de be-
trokken mensen oplevert. Omdat er op dit 
moment geen markt bestaat voor schone 
lucht' vindt er ook geen prijsvorming plaats. 
Dit betekent echter niet dat het principieel 
onmogelijk zou zijn om empirisch vast te 
stellen hoe dringend mensen behoefte hebben 
aan dit soort schaarse goederen. Er zijn immers 
ook mogelijIcheden om die behoeften langs 
andere weg te meten. Hueting (1974) geeft 

57 	hiervoor een aantal methodes aan. Enerzijds 
kan men deze waardering afleiden uit de kos-
ten die de betrokkenen bereid zijn te maken 
voor maatregelen ter compensatie van de 
luchtvervuiling; bijv. de aanschaf van een 
elektrische trommel om de was te drogen of 
van luchtfilters voor de ramen. Anderzijds kan 
men lcijken naar financiele schade die zij lij-
den, bijv. doordat de waarde van de woningen 
in dit gebied daalt. Tenslotte kan men de waar-
dering door de omwonenden afleiden uit hun 
gedragspatroon ten aanzien van schone lucht, 
zoals de reiskosten die ze maken om elders te 
recreeren. 
Met behulp van deze methodes laten externe 
kosten zich in elk geval voor een deel waarde-
ren. Bij de analyse van de Schiphollijn is dat 
gedaan voor de schade ten gevolge van verloren 
mensenlevens (zie tabel 1). En voorzover dat 
niet lukt kan men een PM-post qmponderabele 
effecten' opvoeren; de werkgroep Schiphollijn 
heeft op deze wijze bepaalde, moeilijk waar-
deerbare aspecten van verkeersongevallen in de 
analyse opgenomen. 

3. Een strafrechtelijke kosten-baten analyse 

3.1. Uitgangspunten 
Activiteiten van het strafrechtelijk systeem 



worden hier opgevat als vonnen van overheids- 
optreden ter bestrijding van gedrag met 
exteme kosten. In de literatuur over optimali-
sering van overheidsbeleid inzake criminaliteit 
wordt meestal dezelfde invalshoek gekozen. 
Becker (1968) gaat er in zijn baanbrekende 
studie van uit dat criminaliteit een onderdeel 
is van alle gedragingen die externe kosten ver-
oorzaken. Anderson (1976) die een verbeterde 
versie van Beckers model presenteert, stelt 
zich op hetzelfde uitgangspunt. Hann (1972) 
gaat nog een stapje verder: elke handeling die 
externe kosten veroorzaakt, is een misdaad. 
Het lijkt me onjuist om voetstoots aan te 
nemen dat alle gedragingen waar het Neder- 
landse strafrechtelijke systeem ooit bemoeienis 
mee heeft, beantwoorden aan het exteme kos-
ten-criterium. Voor een aantal van de huidige 
delictsomschrijvingen zal dat zeker wel gelden: 
de aantasting van iemands lichamelijke gezond-
heid (mishandeling), de beschadiging van goe- 

58 	deren (vernieling), gedragingen die de kans op 
schade aan mensen en goederen verhogen 
(diverse verkeersovertredingen). Er is echter 
ook een aantal wettelijke bepalingen dat een 
venninderde consumptie van 'demerit goods' 
ten doel heeft (bijv. soft en hard drugs, porno-
grafische lectuur). Dit onderdeel van het beleid 
kan niet met een op Paretiaanse leest geschoei-
de kosten-baten analyse onderzocht worden 
omdat hierbij niet de voorkeuren van de (soe-
vereine) consumenten richtinggevend zijn voor 
het overheidsbeleid (Culyer, 1973). Hetzelfde 
geldt voor beleid dat louter plaatsvindt om rede-
nen van inkomensverdeling c.q. bewalcing van 
de bestaande inkomensverdeling; het is overi-
gens niet eenvoudig om daar een voorbeeld van 
te noemen omdat vermogensdelicten vrijwel 
steeds gepaard gaan met externe kosten (angst-
gevoelens ten gevolge van een beroving; bescha-
digde deuren en sloten door een inbraak). Die 
laatste komen wel volledig aan bod in een Pare-
tiaanse analyse. 

Bij de beoordeling van het nut van de activi-
teiten van het strafrechtelijk systeem staat de 
mate waarin ze leiden tot een vermindering 
van de exteme kosten, centraal. Dit betekent 
dat het systeem alleen op zijn gedragsbein-
vloedende taken (speciaal en generaal preven- 



tief gericht optreden) wordt beoordeeld. Andere 
taken kunnen niet (of hooguit indirect, nl. 
indien er ook een gedragsbeihvloedende wer-
king van uit gaat) aan bod komen: de ontwik-
keling van juridische gedragsregels; conflic“ 
reductie en conflictoplossing; controle op de 
uitoefening van fysieke dwang in de samen-
leving (Hulsman, 1974). Voorts impliceert 
deze fundamentele orientatie op effecten, op 
het denken in termen van doelen en middelen, 
dat een aanhanger van de klassieke vergeldings-
leer niets heeft aan de resultaten van een kosten-
baten analyse als hier bedoeld. 

Ms kenmerkend onderscheid van strafrechtelijk 
optreden ten opzichte van andere vormen van 
overheidsoptreden wordt hier het strafrisico 
gezien. Via dit instrument creeert de overheid 
een kans op negatieve gevolgen voor gevallen 
waarin mensen verboden gedragingen stellen. ,  
De potentiele overtreders van deze verboden 

59 	zullen deze kostenfactor (de kans op straf- 
schade) in hun besluitvorming betrelcken; het 
zal van ieders individuele inkomen en voorkeu-
ren en van de andere kostenfactoren afhangen 
of hij/zij de strafbare gedraging stelt. Deze 
benadering stemt geheel overeen met de 
theorie van de afschriklcing. 

Samenvattend: een kosten-baten analyse als 
hier besproken kan zich alleen richten op straf-
rechtelijke activiteiten voorzover die betrek-
king hebben op gedrag met externe kosten; de 
preventieve effecten ten gevolge van een ge-
creeerd strafrisico worden daarbij als beoogde 
effecten opgevat. 
Deze factoren beperken m.i. de bruikbaarheid 
van dit soort analyses voor beleidsmakers 
echter niet zodanig dat er geen interessante 
toepassingsgebieden voor kosten-baten analyses 
meer over blijven. Integendeel: veel strafrech-
telijke beleidsvraagstukken liggen juist op dit 
terrein en worden vanuit dit perspectief gefor-
muleerd. 

3.2. Geluidsoverlast door snelverkeer 
Op grond van de zoeven genoemde uitgangs-
punten wordt hier met behulp van deels fic-
tieve gegevens een concreet voorbeeld van een 
kosten-baten analyse uitgewerkt. Het doel 



hiervan is enerzijds om de theoretische concep-
ten die in het voorgaande behandeld zijn in 
concreto toe te passen; anderzijds om een in-
druk te krijgen van de omvang en complexiteit 
van een dergelijk onderzoek. lk leg daarbij het 
accent op het meten en waarderen van de effec-
ten van het strafrechtelijk optreden.* 
De casus heeft betrekking op de bestrijding van 
de geluidshinder die het autoverkeer op een 
bepaald wegvak van een snelweg voor de bewo-
ners van een nabij gelegen dorp veroorzaakt. 
De overheid kan het geluidsniveau voor de be-
woners op een aantal manieren verminderen: 
door aanleg van een geluidswal; door verande-
ring van het wegdek; door vermindering van de 
verkeersdrukte; door verlegging van de weg; 
door (administratief-rechtelijke) eisen te stellen 
aan de geluidsproduktie van auto-motoren en 
door instelling van een maximumsnelheid op 
het desbetreffende weggedeelte. Door van elke 
maatregel de kosten en baten te berekenen, kan 

60 	worden vastgesteld welke maatregel (relatief) 
het meeste maatschappelijke nut zal afwerpen. 
Juist voor dit soort vergelijkend onderzoek is 
de kosten-baten analyse ontwikkeld. lk beperk 
me hier tot een onderdeel van zo'n analyse, nl. 
het onderzoek naar de kosten en baten van 
strafrechtelijk optreden bestaande in de vast-
stelling en handhaving van een snelheidslimiet. 
Economisch bezien gaat het in deze casus om 
de produktie van `ritten' van uiteenlopende 
snelheid. Bij verplaatsingen voor prive-doel-
einden is er tevens sprake van consumptie van 
deze ritten. Als iemand met zijn eigen auto 
reist, is de producent van de rit dezelfde persoon 
als de consument (een kwestie van doe-het-
zelven). Ms iemandmet een ander meerijdt, 
bijv. per taxi of als lifter, dan zijn de rollen van 
producent (chauffeur) en consument (passagier) 
gescheiden. Bij verplaatsingen voor zakelijke 
doeleinden (vrachtvervoer, klantenbezoek ed.) 
is er geen sprake van consumptie van ritten 
maar vonnen deze onderdeel van het produktie-
proces van goederen en diensten. 
1k beperk me hier tot prive-verplaatsingen per 
eigen auto. De bestuurder iciest dan zelf zijn 
rijsnelheid in zijn rol van consument en regelt 

* Elders beb ik zo'n onderzoek uitgebreider besehre-
yen (Wesemann, 1984). 



vervolgens de snelheid van zijn voertuig als 
producent. Bij de keuze van de rijsnelheid moet 
de consument diverse offers en opbrengsten 
tegen elkaar afwegen. 
De voornaamste opbrengst is tijdwinst: hoe 
sneller men rijdt hoe eerder men op de plaats 
van bestemming arriveert. Ook het rijgenot 
vormt een opbrengst-factor. Soms kan het zelfs 
de voornaamste opbrengst zijn, bijv. wanneer 
mensen zomaar een eindje gaan rijden. Maar 
ook bij strikt doelgerichte verplaatsingen vormt 
het rijgenot een punt van overweging; dit blijkt 
bijv. uit het feit dat men zelden op topsnelheid 
rijdt vanwege het geringe rijcomfort (motor-
lawaai, trillingen). 
Tot het punt waar het rijgenot te zeer negatief 
beihvloed wordt, zal de opbrengst van een rit 
hoger zijn naarmate harder wordt gereden; na 
dat punt wordt de tijdwinst overschaduwd door 
de afname van het rijgenot. Op grond van de 
waarde die elk individu toekent aan de tijd- 

61 	winst en het rijgenot heeft een ieder een bepaald 
maximum bedrag over voor elke extra km per 
uur waarmee een rit sneller kan worden afge-
legd. Dit bedrag per extra km/u zou de vraag-
przjs voor rijsnelheid genoemd kunnen worden. 
Deze stijgt naarmate de snelheid toeneemt; 
alleen wanneer men de topsnelheid begint te 
naderen gaat de stijging geleidelijk over in een 
daling. 
Om met een bepaalde snelheid te rijden moeten 
diverse offers worden gebracht. In een situatie 
zonder overheidsoptreden betreft het de kos-
ten van benzineverbruik, onderhoud en afschrij-
ving van de auto. Boven een bepaalde snelheid 
(waarbij een voertuig het zuinigst rijdt) zijn 
deze kosten hoger naarmate harder wordt 
gereden (Krell, Ernst, Lenz, 1977; Salusjarvi, 
1981). Aan elke extra km/u waarmee een rit 
sneller wordt afgelegd, zijn dus extra kosten 
verbonden. Dit kosten-bedrag per extra km/u 
is de aanbodprijs van de rijsnelheid; boven de 
zuinigste snelheid is deze prijs hoger naarmate 
de snelheid stijgt. 
Mensen zullen die rijsnelheid kiezen waarbij 
de aanbodprijs gelijk is aan de vraagprijs. Dat 
is optimaal vanuit het individu bezien, omdat 
hierbij de grootst mogelijke behoeftenbevredi- 

' ging wordt bereikt. Harder rijden levert geen 
extra voordeel op: de extra kosten zouden de 



extra opbrengsten overtreffen. Langzamer 
rijden is evenmin aantreldcelijk: men heeft 
dan weliswaar minder kosten maar het voor-
deel dat men daarvoor laat schieten is meer 
waard clan de verlcregen besparing. 

De aldus gekozen snelheid zou tevens vanuit 
maatschappelijk oogpunt (Pareto) optimal 
zijn indien alle maatschappelijke kosten van 
rit-produktie in de aanbodprijs tot uitdruk-
king kwamen. De kosten van geluidshinder 
voor de omwonenden vallen daar echter buiten. 
Het zijn m.a.w. externe kosten voor de bestuur-
den. Ook deze kosten zijn hoger naarmate 
harder wordt gereden (Krell, Ernst, Lenz, 
1977). De prijs die de bestuurder moet betalen 
is daardoor steeds lager dan de kosten die de 
samenleving als geheel (automobilisten en 
omwonenden) ondervindt. De private kosten 
zijn m.a.w. lager dan de sociale kosten per 
extra km/u. 

62 	Dit heeft tot gevolg dat de snelheid die de 
bestuurders kiezen (dat is die waarbij de pri-
vate aanbodprijs gelijk is aan de private vraag-
prijs) hoger uitvalt dan de maatschappelijk 
optimale snellieid Vopt. 

Hoe mensen de geluidshinder waarderen, is 
niet rechtstreeks af te leiden uit marktprijzen 
voor het schaarse goed 'suite' of jets dergelijks. 
Zoals hierboven in par. 2.4. is besproken, zijn 
er echter wel methoden om toch een mone-
taire waarde toe te kennen aan deze exteme 
kosten. Indien dat gedaan is, kan in beginsel 
worden vastgesteld wat de gecorrigeerde aan-
bodprijzen voor alle rijsnetheden moeten zijn 
en bij welke snelheid de aanbodprijs gelijk is 
aan de vraagprijs. Dat is dan de maatschappe-
lijk optimale rijsnelheid Vopt. Men dient zich 
te realiseren dat bij die snelheid niet alle externe 
kosten geelimineerd zijn maar alleen een be-
paald gedeelte ervan (dat wel de Tareto rele- 
vante' externe kosten wordt genoemd; 
Dasgupta and Pearce, 1972). 

3.3. Het strafrisico als prijsopslag 
De snelheid Vopt is een theoretische grootheid. 
Het zou ook in de praktijk de maatschappelijk 
optimale snelheid zijn indien de externe kosten 
a.h.w. automatisch aan de bestuurders in reke- 
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ning zouden worden gebracht. Daarvoor zou 
er een markt moeten zijn waar de bewoners 
hun `stilte-eenheden' aan de bestuurders zouden 
kunnen verkopen. Dit zou een voorbeeld zijn 
van wat Coase (1960) een 'market for exter-
nalities' noemt. Er bestaat echter niet zo'n 
markt. Om de kosten van geluidshinder aan 
de bestuurders in rekening te brengen is een 
overheidsinterventie nodig. Het invoeren en 
strafrechtelijk handhaven van een snelheids-
limiet is zo'n overheidsingreep. Daarmee roept 
de overheid een bepaald risico, nl. de kans op 
strafschade, in het leven voor potentiele over-
treders van die limiet. Het is de bedoeling dat 
bestuurders door deze `opslag' op de aanbod-
prijs van rijsnelheden een andere snelheid 
kiezen. Ms het . strafrisico de juiste omvang 
heeft, lciezen de automobilisten Vopt. Om te 
weten bij welk strafrisico dat het geval is, moet 
men eerst inzicht hebben in de factoren die de 
kans op strafschade bepalen. 

De gedragsbeihvloedende werking van het 
strafrisico is uiteindelijk afhankelijk van de 
omvang van dat risico in de ogen van de be-
troklcen burgers, dat wil zeggen van de zgn. 
subjectieve pakkans en de subjectieve waarde-
ring van de strafschade (Anderson, 1976). Het 
gaat om beiiivloeding van de beslissing om wel 
of niet een overtreding te plegen zodat alleen 
de verwachte strafschade telt. Hoe degenen die 
tot een delict besloten hebben en vervolgens 
gepakt en gestraft worden hun feitelijke straf 
waarderen, is hierbij irrelevant. Deze waarde-
ring kan hooguit van invloed zijn op het sub-
jectieve strafrisico in volgende gevallen waarin 
deze (of andere) mensen opnieuw voor de be-
slissing staan om wel of niet een overtreding 
te plegen. 
De verwachte strafschade kan van materiele 
aard zijn: geldverlies (boete), verbeurdverklaring 
van goederen, inkomensderving tijdens een 
vrijheidsstraf. Daarnaast kan ook immateriee 
schade verwacht worden: vernederende behan-
deling tijdens het opsporingsonderzoek en op 
de terechtzitting, vrijheidsbeperlcing door op-
sluiting. Schulz (1972) rekent tot de schade 
ook inkomensderving na afloop van een vrij-
heidsstraf ten gevolge van discriminatie op de 
arbeidsmarkt (stigmatisering). Een dergelijk 



stigma kan zich ook bij andere straffen voordoen 
en uiteraard ook immateriele schade berokkenen. 
Als potentiele daders dit soort nadelen in hun 
overwegingen betreklcen, maken die inderdaad 
deel uit van de verwachte strafschade. 
Het is niet eenvoudig te achtcrhalen hoe mensen 
dit soort toekomstige schadeposten waarderen. 
Wellicht valt hierover iets te zeggen met behulp 
van gegevens over de waardering van feitelijk 
ondergane straffen. Hierbij dient men wel be-
dacht te zijn op dubbeltellingen (Anderson, 
1976): men mag niet zowel de verwachte straf-
schade als de werkelijke strafschade tellen. In 
de literatuur treft men deze fout nogal eens 
aan (Becker, 1968; Neu, 1971; Grohman, 1973). 
Het is overigens de vraag of het noodzakelijk is 
om het strafrisico op geld te waarderen. Om te 
bepalen of een strafrisico juist groot genoeg is 
om bestuurders de maatschappelijk optimale 
snelheid Vopt te laten rijden, kunnen in prin-
cipe twee wegen worden gevolgd. In beide 
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	gevallen wordt er van uit gegaan dat er een prijs 
voor de geluidshinder is bepaald. 
In de eerste benadering wordt met behulp van 
deze prijs eerst vastgesteld wat V op t is. Vervol-
gens wordt een strafrechtelijk beleid ontwikkeld 
dat er in resulteert dat mensen precies die snel-
held gaan rijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van kennis over de speciaal en generaal preven-
tieve werking van wetgeving en handhavings-
activiteiten. Juist op het gebied van snelheids-
bepalingen is hierover vrij veel kennis beschik-
baar (SWOV, 1984). Op grond van deze kennis 
mag aangenornen worden dat eon maximum-
snelheid moet worden vastgesteld die in elk 
geval niet gelijk moet zijn aan Vopt maar lager, 
dat de politie met een redelijke frequentie moet 
controleren en dat aan alle opgespoorde over-
treders een sanctie van meer dan een minimale 
zwaarte moet worden opgelegd. 
Het lijkt mogelijk om met behulp van deze 
kennis en enige goed geevalueerde praktijk-
proeven voor een weg als in de casus een beleid 
te ontwikkelen dat V opt tot gevolg heeft. Op 
deze manier wordt het doe! (V opt) bereilct 
zonder dat bekend is hoe bestuurders de kans 
op strafschade waarderen. - 
In de andere benadering wordt dit strafrisico 
wel op geld gewaardeerd. De bedoeling is daarbij 
om te achterhalen bij welk strafrechtelijk beleid 



de prijs van het strafrisico precies gelijk is aan 
de prijs van de geluidshinder zoals die optreedt 
bij Vopt. Dit is niet eenvoudig te onderzoeken 
en voorzover bekend heeft zulk onderzoek ook 
nog nooit plaatsgevonden. Te overwegen zou 
zijn om daarbij gebruik te maken van gegevens 
over verzekeringen tegen soortgelijke risico's. 
Bij bepaalde overtredingen blijkt er zelfs een 
markt te bestaan voor verzekeringen tegen het 
strafrisico. In Den Haag kan men voor f 10,— 
lid worden van de zgn. Zwartrijders-bond; leden 
die worden bekeurd voor het onbetaald mee-
rijden in het openbaar vervoer lcrijgen de boete 
van de bond vergoed (NRC-Handelsblad 
8-12-1983). 

3.4. Het optimale strafrisico 
Tot dusverre is besproken hoe het strafrisico 
kan worden bepaald waarbij de rijsnelheden 
tot Vopt worden teruggebracht. Het strafrech-
telijk beleid dat dit risico creeert is echter niet 

65 	zonder meer het optimale beleid. Dat zou alleen 
dan het geval zijn indien dit risico kosteloos in 
het leven zou worden geroepen. Dat is echter 
niet het geval. Om te beginnen moeten er kosten 
worden gemaakt om de wetgeving, opsporing, 
vervolging, berechting en strafexecutie uit te 
voeren. Deze kosten van personeel en materiaal 
worden de programmakosten genoemd. Daar-
naast heeft het strafrechtelijk beleid een aantal 
ongewenste neveneffecten die ook als kosten 
(of negatieve baten) moeten worden meegeteld. 
Al deze kosten moeten worden afgewogen tegen 
de baten, i.c. een vermindering van de geluids-
hinder. Alleen als er geen ander beleid te voeren 
valt dat een gunstiger kosten-baten verhouding 
heeft, is het strafrechtelijke beleid dat in Vopt 
resulteert, het optimale beleid (zie ook par. 2.4.). 
Ik zal me hier verder beperken tot de vraag 
welke neveneffecten van het strafrechtelijk 
beleid zich voor kunnen doen. 

Bij het creeren van een strafrisico kunnen er 
op twee manieren extra schadeposten ontstaan. 
Ten eerste worden er door leden van het straf-
rechtelijk systeem fouten en vergissingen be-
gaan. Dat leidt dan tot zaken als machtsmis-
bruik, beoordelingsfouten, geweld (Friedman, 
1976), gerechtelijke dwaling en aantasting van 
eer en goede naam (Recktenwald, 1967). Dit 



zou men schade door 4bedrijfsongevallen' 
kunnen noemen. 
Ten tweede kan er schade optreden die een 
indirect gevolg is van het overheidsoptreden en 
die daarmee niet beoogd werd. Soms onder-
vinden ook mede-gezinsleden nadeel van een 
straf (stigmatisering); ex-veroordeelden kunnen 
hun leven lang aangekeken worden op hun 
strafrechtelijk verleden. 

Voorzover de potentiele overtreders wel reke-
ning houden met deze extra schadeposten 
(bedrijfsongevallen resp. onbedoelde schade) 
hanteren zij een prijsopslag die hoger is dan de 
overheid nastreefde. Daardoor zal hun rijsnel-
heid lager zijn dan de maatschappelijk optimale 
snelheid zodat het beleid minder baten afwerpt 
dan mogelijk is. Wanneer de overheid de om-
yang van dit neveneffect overigens kent, kan 
zij het uiteraard opheffen door deze extra 
schadeposten in te calculeren bij de bepaling 

66 	van het strafrisico. 
Indien de bestuurders geen rekening houden 
met deze extra schadeposten zullen diegenen 
onder hen die besloten hebben de limiet te 
overschrijden en gepakt worden, soms een 
hogere prijs moeten betalen dan zij verwacht 
hadden. Evenals bij het achteraf afrekenen van 
een zojuist genoten drankje waarvan de prijs 
tevoren niet bekend was, is het dan echter te 
laat om op de beslissing terug te komen. Voor 
de betrokkene zit er niets anders op dan het 
verlies maar te incasseren en een volgende keer 
beter uit te kijken. Dit private verlies is tevens 
een maatschappelijk verlies. Om dat in toe-
komstige gevallen te voorkomen, zou de over-
heid meer bekendheid moeten geven aan de 
omvang van de strafschade bij snelheidsover-
tredingen. 

4. Toepassingsmogelijkheden van de kosten-
baten analyse 
In het voorgaande zijn de theoretische moge-
lijkheden en beperkingen besproken van een 
kosten-baten analyse van strafrechtelijk op-
treden. De vraag rijst uiteraard wat de gebruiks-
mogelijkheden van deze onderzoekmethode in 
de praktijk zijn. Twee factoren verdienen daar-
bij aandacht: de beschikbaarheid van empirische 
•gegevens om de effecten van maatregelen te 



meten en te waarderen en de behoefte van 
beleidsmakers aan dit soort informatie. 

4.1. Beschikbare kennis 
Met de beschikbaarheid van de benodigde 
empirische gegevens is het droevig gesteld. Ik 
heb niet of nauwelijks gegevens kunnen vinden 
over de (op geld gewaardeerde) voor- en na-
del en voor de overtreders van bepaalde voor-
schriften en over de kosten die zij aan anderen 
berokkenen. Dat is voornamelijk (uiteraard) 
een gevolg van het feit dat onderzoek naar 

• kosten en baten van het strafrecht een vrij 
nieuw terrein is. Het weinige (buitenlandse) 
onderzoek dat wel heeft plaatsgevonden in 
deze richting had vooral betreldcing op relatief 
eenvoudig te onderzoeken onderwerpen, zoals 
de prograrnmakosten van het strafrechtelijk op-
treden, de Waarde van gestolen, beschadigde 
of illegale goederen en de kosten van particu-
liere beveiligingsmaatregelen en verzekeringen. 

67 	Deze gegevens verschaffen echter nauwelijks 
informatie over de hier bedoelde effecten van 
overheidsoptreden. 
Hieruit volgt dat volledig uitgewerkte kosten-
baten analyses voor een bepaald werkterrein 
van het Nederlandse strafrechtelijke systeem 
niet snel en zeker niet vaak te verwachten zijn. 
In de regel zullen alle gegevens daarvoor nl. 
speciaal verzameld moeten worden. 
Is de methode van kosten-baten analyse daar-
mee voorlopig waardeloos geworden? Geens-
zins. Ten eerste kan op de kortere termijn ge-
tracht worden om met wel beschikbare gegevens 
de richting en omvang van de bedoelde effecten 
zo goed mogelijk te schatten. Langs die weg 
zal het soms lukken om een kosten-baten balans 
op te stellen waarop een aantal effecten ge-
kwantificeerd zijn, maar elk uitgedrukt in de 
`eigen' eenheden (bijv. geluidshinder in deci-
bellen en reistijd in minuten). 
De COBA (1974) spreekt in zo'n geval van een 
kosten-baten analyse in ruime zin, in tegenstel-
ling tot een in enge zin waarbij alle voor- en 
nadelen onder de geldnoemer zijn gebracht. 
Een andere manier om gebruik te maken van 
de methode van kosten-baten analyse rest ons 
wanneer over de effecten slechts kwalitatieve 
uitspraken kunnen worden gedaan. Er blijft 
dan een systematisch overzicht van voor- en 



nadelen over. Overigens zou de COBA (1974) 
dan niet meer van een kosten-baten analyse 
spreken maar van een eenvoudige vorm van 
beleidsanalyse. 
Naar mijn mening kunnen deze beide vereen-
voudigde vormen van kosten-baten analyse bij 
de beleidsvorming even goede — zo niet betere 
— diensten bewijzen als een kosten-baten analyse 
in enge zin. Ten eerste omdat het vanwege de 
beschikbare tijd zelden mogelijk is om een kwan-
titatief uitgewerkte analyse op te stellen. Zelfs 
als alle basisgegevens beschikbaar zijn, ontbreekt 
bij het merendeel van de beleidsbeslissingen de 
tijd om een onderzoeker in te schakelen. De 
beleidsmakers of hun naaste adviseurs zullen 
dan zelf hun beslissingsalternatieven moeten 
vergelijken. 
Ten tweede is het bij tat van beslissingspro-
blemen niet nodig om een gedetailleerde analyse 
te Timken. Ook bij een'gJobale vergelijking is 
vaak al duidelijk welk beslissingsalternatief men 

68 moet kiezen, of welk zeker niet gekozen dient 
te worden. Deze situatie doet zich m.i. ook bij 
veel beslissingen over strafrechtelijk beleid voor. 

4.2. Informatiebehoefte beleidsmakers 
lien andere factor die negatieve invloed heeft 
op het gebruik van een kosten-baten analyse 
kan gelegen zijn in de omstandigheid dat de 
Nederlandse beleidsmakers geen behoefte heb-
ben aan dit soort informatie. Hoe valt te achter-
halen aan welke infomiatie zij behoefte hebben 
bij het nemen van beleidsbeslissingen? 
In de eerste plaats door onderzoek naar de tot-
standkoming van wetgeving en van richtlijnen 
voor opsporing, vervolging en strafvordering. 
Zulk onderzoek heeft alleen bij de wetgever 
plaatsgevonden. Afgezien van enige bezorgdheid 
voor overbelasting van justitiele instanties 
bleken kosten-baten overwegingen tot op heden 
geen to' in de besluitvonning te spelen (Soeten-
horst-de Savornin Lohman, 1983). 
In de tweede plaats kan enig inzicht in de in-
forrnatiebehoefte van deze beleidsmakers wor-
den verkregen door analyse van hun beleids-
daden (Jaarverslagen, vervolgingsrichtlijnen ed.) 
en door bestudering van hun beslissingsgedrag 
in individuele strafzaken. Dit laatste werpt in 
elk geval in Nederland enig licht op de tot-
standkoming van beleidsbeslissingen (zoals het 



opstellen van richtlijnen voor opsporing, ver-
volging en strafvordering) omdat deze worden 
genomen door dezelfde mensen die individuele 
gevallen afhandelen in de rechtspraktijk. 
Het is overigens wel de vraag in hoeverre de 
resultaten van dit soort onderzoek in individuele 
strafzaken gegeneraliseerd kunnen worden naar 
beslissingen over categorieen van strafzaken. 

Met enige voorzichtigheid kunnen uit de be-
staande richtlijnen en uit onderzoek naar het 
beslissingsgedrag van Officieren van Justitie 
(Van Duyne, 1983; Wesemann, 1978) enkele 
voorlopige conclusies worden getrokken. Zo 
blijkt bij veel beslissingen de zgn. ernst van een 
strafbaar feit een belangrijke factor te zijn. 
Welke variabelen deze ernst bepalen is niet 
geheel duidelijk en lijkt deels gebonden aan de 
persoon van de beslisser en zijn werkomgeving. 
Wel zal vaak de ernst mede bepaald worden 
door de schade die een gedraging aan derden 

69 	berokkent.* Dit schadebegrip vertoont veel 
overeenkomsten met het externe kosten-begrip. 
Dit zou dus betekenen dat veel beslissers in 
nogal wat gevallen geihteresseerd zijn in de 
externe kosten van gedragingen. 
Echter, daarnaast komt uit de genoemde onder-
zoeken ook een beeld naar voren van de wijze 
waarop beslissers met de ernst-factor rekening 
houden bij hun besluitvorming. Naarmate een 
gedraging ernstiger wordt gevonden, is een 
beslisser eerder geneigd tot het vorderen van 
een strafrechtelijke sanctie, en ook tot het 
aanwenden van zwaardere sancties. De zwaarte 
van een sanctie wordt daarbij vooral bepaald 
door de schade (leed) die de gestrafte ervan 
ondervindt. Dit stemt overeen met het uitgangs-
punt van de vergeldingsfilosofie: de zwaarte 
van de straf moet in overeenstemming zijn met 
de ernst van het feit. Ms deze indrukken van 
het beslissingsgedrag van Officieren van Justitie 
juist zijn, geeft dat op korte termijn weinig 
hoop voor het gebruik van kosten-baten analyses. 
Aanhangers- van de vergeldingsleer hebben niets 

* Er zijn evenwel ook uit het heden en recente ver-
leden voorbeelden bekend van schadelijke gedragingen 
die overwegend als niet-ernstig worden bcoordeeld 
(bijv. milicudelicten) en van onschadelijke gedragingen 
die wel als ernstig worden gezien (bijv. handel in soft-
drugs en pornografische literatuur). 



aan zo'n analyse. Wellicht ligt hierin ook ten 
dele een verklaring voor het ontbreken van 
kosten-baten overwegingen in het wetgevings-
proces. 
Alles overziende en afgaande op ervaringen uit 
het verleden, lijken er op korte temiijn weinig 
mogelijkheden te bestaan voor toepassing van 
kosten-baten analyse bij het wetgevings- en 
handhavingsbeleid. Zoals in de inleidende para-
graaf is geschetst, zullen er de komende jaren 
op dit gebied echter ingrijpende prioriteiten 
moeten worden gesteld. 

Dit dwingt tot een veel inzichtelijker en con-
troleerbaarder besluitvorming dan tot op heden 
vaak het geval was. Er zullen expliciete criteria 
geformuleerd moeten worden aan de hand waar-
van consistent en met een optimaal gebruik 
van bestaande kennis allerlei beleidsalternatie-
yen afgewogen moeten worden. In die richting 
zijn inmiddels al enige belangrijke aanzetten 

70 	gegeven. Voor de besluitvorming op wetgevend 
niveau heeft de tommissie vermindering en 
vereenvoudiging van overheidsregelingen' 
(Commissie-Geelhoed) uitgangspunten voor 
wetgevingsbeleid en criteria voor de toetsing 
van wetgeving geformuleerd. Voor de Her- 
overwegingen staat een aantal beleidsanalytische 
technieken ter beschiklcing waaronder kosten-
baten analyse; belangrijke elementen hieruit 
zijn ook in de andere analyse-technieken terug 
te vinden (Kraan, 1982). Voor het stellen van 
prioriteiten bij opsporing en vervolging hebben 
de Procureurs-Generaal in hun Jaarverslag Open-
baar Ministerie 1981 op voorstel van het WODC 
een aantal voorlopige criteria geformuleerd en 
bij wijze van voorbeeld toegepast op een aantal 
delictscategorieen. 
Dit is gebeurd op een verzoek van de Tweede 
Kamer, gedaan bij de behandeling van de 
Justitiebegroting 1982. Bij diezelfde gelegen-
heid werd de minister gevraagd om ieder wets-
ontwerp voortaan te voorzien van een bestuur-
lijke, juridische en financiele kosten-baten 
analyse (Handelingen Tweede Kamer 1 en 2 
december 1981). Ook de Commissie Geelhoed 
benadrukt de noodzaak van een afweging van 
maatschappelijke kosten en baten van nieuwe 
regelgeving, 

1 



Deze ontwikkelingen lijken een veel gunstiger 
perspectief voor aanwending van de kosten-baten 
analyse te bieden dan ik hier aanvankelijk 
schetste. 
Nadere bestudering van de ideeen van de 
Commissie-Geelhoed en het WODC echter 
brengt wel onderlinge verschillen aan het licht. 
Ook bestaan er grote verschillen met de door 
mij beschreven opzet voor kosten-baten analyses 
op deze beleidsterreinen. In de gekozen opzet 
voor de enige heroverwegingsstudie die tot nu 
toe op strafrechtelijk terrein heeft plaatsgevon-
den tenslotte, ontbreken essentiele elementen 
van de methode van kosten-baten analyse 
(Heroverweging Collectieve Uitgaven, deel-
rapport 38,1981-82). 
Het lijkt me dan ook zinvol om de verschil-
lende benaderingen eens grondig met elkaar 
te vergelijken en te bezien in hoeverre hieruit 
een gemeenschappelijke methode voor het 
stellen van prioriteiten bij wetgeving en hand- 

71 	having kan worden ontwikkeld. Naar mijn in- 
druk behoort een methode voor kwalitatieve 
kosten-baten analyse op korte termijn zeker tot 
de mogelijkheden. 
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De uitgaven van het 
Departement van Justitie: 
de periode 1955 - 1982 

J. S. Kiedrowslci*, drs. A. Klijn en 
G. Paulides** 

'Ms moi pour quoi tu depenses, je te dirai 
qui tu es, et ce que tu fais' 

Frans gezegde 
Inleiding 
In een periode waarin de overheid het als eon 
van haar voornaamste taken ziet niet alleen de 
groei van de publieke uitgaven te doen stoppen, 
maar deze ook te doen verminderen, ontstaat 
een begrijpelijke belangstelling voor het gou-
vernementele uitgavenpatroon. Zo is bijvoor-
beeld bij de behandeling van de Justitiebegro- 

75 	ting door de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
geconstateerd dat de traditionele nachtwake-
departementen waartoe Justitie behoort, hun 
aandeel in de rijksbegroting sinds de 19e eeuw 
hebben zien teruglopen, terwijl tevens de vraag 
is opgeworpen naar het aandeel dat de functie 
`rechtshandhaving' uitmaakt van de rijksbegro-
ting van andere Europese landen (Eerste Kamer, 
zitting 1982-1983,17 600 VI, nr. 135 en 
135b). 
Bovenstaande overweging is voor het WODC 
aanleiding geweest een analyse te maken van 
de uitgaven voor justitie en politie in ons land 
sedert 1955. Dit was het moment waarop de 
wederopbouw van de verwoestingen ten ge-
volge van de Tweede Wereldoorlog afgerond 
was en zich een periode van gestabiliseerde 
groei inzette. De aanloop naar de verzorgings-
staat nam toen een aanvang. Thans bevinden 
we ons naar veler overtuiging in de nadagen 
daarvan, in een periode van fundamentele her- 

* M.A. Criminology University of Ottawa, Canada, 
verblijft tijdelijk op het WODC in verband met dit 
project. 
** Auteurs zijn resp. als onderzoeker en onderzoek-
assistent werkzaam op de afdeling Wetgevingsonder-
zoek van het WODC. 
Aan dit artikel werd tevens cen belangrijke bijdrage 
geleverd door dr. J. J. M. van Dijk, hoofd WODC. 



ordening van overheidstaken. 
De centrale vraag in de kostenstudie is hoe 
in de tussenliggende periode het uitgaven- 
patroon van het departement van Justitie zich 
heeft ontwiklceld. 
In dit artikel beperken wij ons tot een weer-
gave van de eerste, globale resultaten van deze 
historische analyse inzake de bestedingen van 
het departement van Justitie. Daarnaast wordt 
getracht een aanzet te geven tot een interna-
tionale vergelijldng. In dat kader worden de 
Nederlandse resultaten vergeleken met de 
thans beschikbare cijfers afkomstig uit Canada 
en de Verenigde Staten van Amerika en in 

• mindere mate met die uit Engeland en West-
Duitsland. De studie waarvan hier verslag 
wordt gedaan, maakt onderdeel uit van een 
meer omvattend project. 
Het uiteindelijke doel van dat project is om 
meer inzicht te krijgen in het functioneren van 
het gehele justitiele systeem. Door een WODC- 

76 	• werkgroep wordt daartoe op dit moment ge- 
probeerd een kwantitatief model te maken 
voor het functioneren van dat systeem door de 
relaties tussen de output van de verschillende 
binnen het justitiele systeem te onderscheiden 
subsystemen (processen-verbaal, vervolgingen, 
uitgesproken vonnissen c.d.) in kaart te 
brengen. Daarbij zal ook worden ingegaan op 
de invloed welke factoren als personeelssterkte, 
werkbelasting e.d. hebben op de produktiviteit 
van de subsystemen..In een dergelijke analyse 
kan men eventuele knelpunten in de afstem-
ming van de verschillende subsystemen ten op-
zichte van elkaar traceren. 
De opzet van het hiemavolgende artikel is als 
volgt. Eerst wordt de opzet van de historische 
analyse kort geschetst. De zich daarbij voor-
doende moeilijkheden en de daaruit voort-
vloeiende beperkingeri worden aangestipt. 
Vervolgens wordt de ontwilckeling van het 
totale Justitie-budget in kaart gebracht. In de 

' daarop aansluitende paragraaf wordt meer 
gedetailleerd ingegaan op de kostenontwikke-
ling van een vijftal onderscheiden subsystemen: 
politie, rechtshulp, rechtspraak, strafrechts-
toepassing (dat wil zeggen gevangeniswezen, 
reclassering en TBR) en kinderbeschenning. 
Naar aanleiding van deze resultaten wordt de 
situatie in de bovengenoemde drie landen iii 



ogenschouw genomen. Het artikel wordt afge-
sloten met een samenvatting en een eerste po-
ging tot interpretatie van de geconstateerde 
uitgavenpatronen in binnen- en buitenland. 

Opzet van de analyse 
Terwille van de bovenomschreven vragen zijn 
door ons de begrotingen van het departement 
van Justitie — en wat betreft de uitgaven van 
de politie ook die van het departement van 
Binnenlandse Zaken — (deze laatste gegevens 
komen in dit artikel slechts beperkt ter sprake) 
vanaf 1955 geraadpleegd. De daar vermelde 

• 	gegevens inzake de feitelijke gedane bestedingen t  
zijn vervolgens gecodeerd. Daarbij is onderscheid 
gemaakt naar personele kosten, materiele be-
stedingen en overdrachten, waarbij onder de 
laatstgenoemde rubriek al die betalingen werden 
samengevat waardoor derden door het depar-
tement in staat gesteld werden bepaalde activi-
teiten te ondernemen. 2  De gegevens omtrent 

77 de bestedingen van de Rijlcsoverheid zijn ont-
leend aan Miljoenennota's en veelal door het 
CBS verzamelde statistieken. Naast financiele 
gegevens zijn eveneens gegevens omtrent om-
yang en produktiviteit van het justitiele systeem 
verzameld. Deze laatste blijven in dit inventari-
serende artikel buiten beschouwing, maar zijn 
voor de verdere nog uit te voeren `verklarende' 
analyses uiteraard van belang. 

Zoals elk onderzoek heeft ook dit zijn eigen 
problemen en daardoor tevens zijn beperlcingen. 
De problemen zijn van tweeerlei aard: concep-
tueel en operationeel. Allereerst zijn er de 
problemen van conceptuele aard. Deze doen 
zich daar voor waar men het justitiele systeem 
wenst te differentieren naar zijn strafrechte-
lijke functie enerzijds en zijn ordenende be-
stuurlijke functie anderzijds. Welke taken zijn 
in welke mate aan de ene of aan de andere 
functie toe te delen? Deze vraag is veelal zeer 
moeilijk te beantwoorden en indien dat wel het 
geval is, rijzen er problemen van praktische 
aard wanneer blijkt dat benodigde gegevens 
ontbreken. Zo kan men bijvoorbeeld ten aan-
zien van de kosten voor vreemdelingenzaken 
moeilijk vaststellen ten laste van welke van de 
twee onderscheiden functies deze komen. Dit 
geldt niet voor de rechtspraak, alwaar men 



immers een onderscheid tussen de straf- en de 
'civiele rechtspleging kan maken, maar hier ont-
breken de technische middelen om een juiste 
kostenberekening te maken. In dit artikel is 
daarom van een dergelijk onderscheid afgezien. 
Het impliceert wet dat daar waar het accent op 
de strafrechtelijke functie wordt gelegd de 
kosten voor bijv. de rechtspraak gezien in relatie 
tot die van strafrechtstoepassing en politie te 
hoog zijn. Daartegenover staat weer dat de 
kosten voor de civiele taken van de politie ook 
in de totale becijfering zijn opgenomen. 
Dit laatste voert ons naar de problemen van 
technisch-operationele aard. Zoals te verwach-
ten, is gedurende de bijna 30-jarige periode van 
analyse de opzet van de begroting meennalen 
gewijzigd. Dat betekent het verschijnen en ver-
dwijnen van afdelingen. Om een indruk te 
geven van die wijzigingen: in 1955 omvatte de 
begroting van Justitie 12 afdelingen, 30 onder-
afdelingen met in totaal 230 begrotingsposten; 

78 	in 1982 waren er 9 afdelingen, 16 onderafde- 
lingen en in totaal 79 begrotingsartikelen. In de 
loop der tijd zijn veel oorspronkelijke afzonder-
lijke posten gecombineerd met andere. Een 
ander probleem doet zich voor waar onder de-
zelfde noemer niet steeds dezelfde kosten zijn 
venneld. Zo zijn gedurende een aantal jaren de 
kosten voor de Rijkspolitie te water buiten de 
opgaven van Rijkspolitie gebleven om daar later 
weer in te worden opgenomen. Bij de oplos-
singen van deze problemen hebben de definities 
van kostenposten en departementale onderdelen 
zoals gehanteerd in de rekeningen van 1979 
(begroting'1981), als basis gediend en is de 
onderverdeling van de uitgaven van andere jaren 
met behulp van de Memories van Toelichting 
geherstructureerd naar die van 1979. Tenslotte 
stuit men op de moeilijkheid dat bepaalde kos-
ten van het justitiele systeem niet op de Justine-
begroting vermeld staan maar op die van andere 
departementen en wel zodanig, dat nadere toe-
rekening ondoenlijk blijkt. Hierbij zij met name 
gewezen op de kosten inzake huisvesting; deze 
ressorteren onder Rijksgebouwendienst en de 
begrotingen en jaarverslagen daarvan bieden geen 
enkel aanknopingspunt om het justitiele aandeel 
van de kosten te specificeren. Ten aanzien van 
de eigenlijke Justitiebegrotingen doet zich een 
soortgelijk probleem voor daar waar niet altijd 



duidelijk is in welke mate bepaalde uitgaven als 
personele, materiele of overdracht-uitgaven kun-
nen worden beschouwd. 
Binnen de beperkingen die uit dit alles voort-
vloeien kunnen de onderstaande resultaten ech-
ter worden beschouwd als de meest nauwkeurige 
gegevens omtrent de sedert 1955 gedane uit- 
gaven van het departement van Justitie. 

Omvang en groei van het Justitiebudget 
De eerste vraag die zich opwerpt in dit verb and 
is die naar de ontwikkeling van het Justitie-
budget in zijn geheel. In welke mate en in welke 
periode heeft zich daar een groei afgetekend en 
hoe verhoudt dit patroon zich tot de ontwikke-
ling in de uitgaven 3  van de Rijksoverheid? Is 
het Justitie-aandeel daarbinnen toe- of afgeno-
men of is er sprake van een min of meer con-
stante verhouding? 
Tabel 1 laat zien dat het Justitiebudget in 
ongeveer 30 jaar is gegroeid van 170 miljoen 

79 	tot bijna 3 miljard. Absoluut gezien betekent 
dit een toename in 16-voud. Een zuiverder 
beeld verkrijgt men wanneer men de uitgaven 
corrigeert voor inflatie (reele groei). Aldus 
bezien blijken de uitgaven in 1980 41/4 maal zo 
groot als die in 1955. Ook op deze wijze blijft 
echter de invloed van de totale economische 
ontwikkeling in deze periode in ons land bui-
ten beschouwing. Deze kan men daarin betrek-
ken door de uitgaven van Justitie weer te 
geven als een percentage van het bruto-natio-
naal-produkt. De hier gepresenteerde gegevens, 
laten zien dat het Justitie-aandeel daarin ge-
groeid is van ruim een half procent tot acht-
tiende procent. 

Vergelijkt men met behulp van het in tabel 1 
gepresenteerde index-cijfer de justitiele uit-
gaven met die van de centrale overheid dan 
wordt duidelijk dat het reele Justitiebudget in 
de jaren 1960-1970 aanmerkelijk sneller 
gestegen is dan dat van de centrale overheid. 
In het daarop volgende decennium is het bud- 
get van het ministerie van Justitie qua groei iets 
achtergebleven bij de totale overheidsuitgaven. 
Beziet men de uitgavenontwikkeling in percen-
tages van het bruto nationaal produkt dan 
blijkt dat de groei van de justitiele uitgaven in 
de zestiger jaren is uitgegaan boven de groei 



Tube( 1. 	Uitgaven van de eentrale overheid en die van het 

Uitgaven centrale overheid* 

jaar abs. 
x miljoen 
guldens 

index** 

1955 	7.315 	100 	24,1 
1960 	9.099 	109 	21,5 
1965 	16.399 	161 	23,9 
1970 	29.131 	226 	25,3 
1975 	65.710 	336 	31,4 
1980 	108.117 	413 	32,2 

Bron: CBS. 
* De uitgaven van de centrale overheid bevatten slechts 
die van de gezamenlijke departementen en button 
beschouwing blijven bijgevolge de kosten van de 	• 
staatsbedrijven en de fondsen (waaronder o.a. het 
landbouw-egalisatiefonds). 
De hier weergegeven absolute bedragen met betrek- 
king tot het departement wijken enigszins af van de 

80 	Tube! 2. 	Ontwikkeling van de uitgaven van een aanta 

percentages van de totale bestedingen van d 

Jaar 

in pro-
centen 
van BNP*** I 

Justitie 	Binnen- 	Verkeer 	Defensi 
landse 	en 
Zaken 	Waterstaat 

1955 	2,3 	0,6 	6,4 	23,4 
1960 	2,5 	6,6 	8,3 	18,9 
1965 	2,7 	7,6 	7,4 	16,5 
1970 	2,8 	6,1 	10,4 	13,8 
1975 	2,6 	5,1 	8,1 	11,3 
1980 	'2,5 	5,2 	8,8 	10,2 

Bron: CBS. Statistical Yearbook of the Netherlands 
(betreffende jaren). 
Opm.: tien sommering van de jaarlijkse percentages 
toont aan dat een toenemend deel van het totale 
overheidsbudget door de hiergenoeinde departemen- 

van ons nationaal produkt in die jaren. Het 
justitiele aandeel daarin groeit van ruhn een 
half procent in 1960 tot driekwart procent in 
1970. In de zeventiger jaren is het aandeel van 
Justitie in het BNP vrijwel constant gebleven 
(van 0,77 naar 0,82). 
Al met al mag niet vergeten worden dat het 
totale Justitiebudget in de loop der tijd pro-
portioned gezien zeer bescheiden is gebleven. 
In 1955 omvatte het 2,3% van de overheids- 



departement van Justitie in de periode 1955-1980 

Uitgaven Justitie 

abs. 	index 	in pro- 	in procenten 
x miljoen 	 centen 	van uitgaven 
'guldens 	 van BNP 	van centrale 

overheid 

	

170 	• 100 	0,56 	2,3 

	

230 	119 	0,54 	2,5 

	

450 	191 	0,66 	2,7 

	

813 	272 	0,77 	2,8 

	

1.677 	369 	0,80 	2,6 

	

2.754 	452 	0,82 	2,5 

uitgaven vermeld in de bijlagen van de begroting welke 
cijfers in de overige tabellen en grafieken zijn gebruikt; 
de trend is echter identiek. 
** Gecorrigeerd voor inflatie gebaseerd op prijsindex 
van de gezinsconsumptie, bron CBS. 
*** Bruto Nationaal Produkt (netto marktprijzen), 
bron CBS. 

departementen in de periode 1955-1980, weergegeven in 
centrale overheid 

Buiten- 	Sociale 	CRM 	Onderwijs 
landse 	Zaken + 
Zaken 	Volks- 

gezond-
heid 

	

0,2 	9,2 	1,4 	9,9 

	

2,9 	5,7 	1,4 	17,7 

	

2,0 	6,0 	3,4 	21,2 

	

1,8 	7,8 	4,0 	25,2 

	

3,1 	12,0 	9,8 	23,4 

	

2,5 	16,6 	9,4 	20,1 

ten wordt omvat. Dit kan zowel een gevolg zijn van 
het felt dat de uitgaven voor dezelfde posten zijn toe-
genomen alsook van het gegeven dat de taakvelden 
van de verschillende departementen zijn veranderd. 

uitgaven, in 1970, 2,8 en in 19802,5%. 
En dat niet alleen, daaraan kan worden toege-
voegd dat in dit aandeel nauwelijks verande-
ringen zijn waar te nemen geweest gedurende 
de gehele na-oorlogse periode. Dit in tegen-
stelling tot de ontwikkeling van uitgaven van 
andere departementen welke qua functie enigs-
zins te vergelijken zijn met die van Justitie. 
Daarbij kan men denken aan de uitgaven van 
de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Verkeer 



Tabel 3. Raming van de uitgaven van de centrale overheid 

Uitgaven centrale overheid 

jaar 

1983 	 127.755 	100 
1984 	 133.274 	104 
1985 	 136.017 	106 
1986 	 140.705 	110 
1987 	 146.132 	114 

Bron: Miljoenennota 1983. 

abs. x 	 index 
miljoen guldens 

en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Defensie 
(de typische nachtwakerstaat-functies). Zoals 
tabel 2 aantoont, vertonen al deze departeinen-
ten — uitgezonderd Defensie (!) — een bedui-
dende groei in uitgaven. Dat geldt in nog ver-
sterkte mate voor de uitgaven van die departe-
menten die als typische indicatoren te be- 

82 schouwen zijn van de uitbouw van de verzor-
gingsstaat: Onderwijs, Sociale Zaken en CRM. 
Het huidige decennium zal dit in beeld althans 
wat Justitie heti-eft geen drastische wijziging 
brengen wanneer we althans mogen afgaan op 
de gegevens zoals gepresenteerd in de jongste 
miljoenennota. Het aandeel van het Justitie-
budget zal volgens deze planning licht dalen 
tot 2,2% in 1987 zoals tabel 3 laat zien. 

Justitiele subsystemen 
Binnen het Justitieel systeem zijn — zoals 
aangegeven — een vijftal subsystemen door ons 
onderscheiden die alle specifieke taakaspec-
ten vertegenwoordigen. Het betreft bier 
politie, rechtshulp, rechtspraak, strafrechts-
toepassing en kinderbescherming 4 . Daarnaast 
is nog een restpost te onderscheiden, waaronder 
het Ministerie in engere zin*, de Verzekerings-
kamer, het Centraal Bureau van Bijstand 
Notaris Ambt, Herstel Rechtsverkeer en 
Vreemdelingenzaken. 
Welke ontwikkelingen zijn te zien in de bud- 

* Hieronder wordt verstaan: algemene leiding, alle 
centrale beleidsafdelingen, centrale diensten van alge-
mene aard en uitgaven van algemene aard (o.a. uit-
keringen wegens functioneel leeftijdsontslag). Deze 
restcategorie blijft in dit artikel verder buiten be-
schouwing. 



e van het departement van Justitie voor 1983-1987 

Uitgaven Justitie 

abs. x 	 index 	 in procenten van 
miljoen guldens 	 uitgaven van 

centrale overheid 

3.118 	 100 	 2,4 
3.114 	 100 	 2,3 
3.116 	 100 	 2,3 
3.126 	 100 	 2,2 
3.143 	 101 	 2,2 

getten van de verschillende subsystemen? Hoe 
verhouden de respectieve budgetten zich tot 
elkaar. en zijn er in de loop der jaren opmerke-
lijke veranderingen in die verhouding te con-
stateren? 

Laten we beginnen met de laatste vraag, het 
83 antwoord daarop wordt gegeven in de vorrn 

van een grafische weergave van de jaarlijkse 
bestedingen voor de genoemde taakgebieden 
als een proportie van het totale Justitiebudget 
in figuur 1. 

Wanneer men deze grafiek beziet vallen twee 
dingen op. In de bestudeerde periode is er — 
met uitzondering van een korte periode in de 
jaren zestig — geen wijziging in de rangorde 
van de uitgaven voor de vijf gebieden. Die ten 
behoeve van politie blijven de grootste post 
vormen, gevolgd door de kosten ten behoeve 
van kinderbescherming, gevangeniswezen, 
rechtspraak en rechtshulp. 
De.tweede opmerking betreft de zichtbare 
verschillen in ontwilckeling van het uitgaven-
patroon. Drie patronen tekenen zich af: een 
proportionele groei van de uitgaven inzake 
politic en rechtshulp, een nagenoeg constant 
blijven van het aandeel van het gevangenis-
wezen en de rechtspraak en een relatieve afname 
van de gelden bestemd voor de kinderbescher-
ming vanaf eind zestiger jaren in tegenstelling 
tot de explosieve groei van het aandeel van 
kinderbescherming tot 1965. 

Na deze globale opmerlcingen gaan we op elk 
van de vijf subsystemen nader in. Ter inleiding 
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daarvan is in tabel 5 nogmaals de groei van de 
respectieve budgetten weergegeven, nu niet in 
proporties van het totale Justitiebudget, maar 
in reele zin met behulp van voor inflatie gecor-
rigeerde cijfers. 
In de daaraan voorafgaande tabel 4 zijn de ab-
solute bedragen voor de verschillende sub-
systemen weergegeven. 

Tabel 4. Uitgaven voor politie, rechtshulp, strafrechtstoepas 
bestedingen van het departement van Justitie, in dc 

Jaar 	Politic 	Rechtshulp 	Strafrecht 
• 	 toepassing 

1955 	49.572 . 	** 
1960 	67.239 	• 900 
1965 	132.740 	3.800 
1970 	233.228 	13.000 
1975 	567.350 	67.600 
1980 	911.856* 	159.379 
1982 	1.018.986 	218.733 

* Sinds 1978 behoeven deze cijfers enige correctie 
t.g.v. begrotings-desalderingen. 

1955 	100 	 — 	100 
1960 	118 	 100 	124 
1965 	190 	 349 	197 
1969 	238 	 762 	262 
1970 	242 	 926 	276 
1971 	265 	1.272 	303 
1972 	277 	1.361 	310 
1973 	324 	1.756 	328 
1974 	360 	2.395 	334 
1975 	424 	2.735 	395 
1976 	420 	3.176 	416 
1977 	469 	4.059 	420 
1978 	483 	4.748 	445 
1979 	504 	5.249 	452 
1980 	509 	5.640 	462 
1981 	479 	6.196 	428 
1982 	503 	6.846* 	443 

29.322 
40.824 
79.279 

141.594 
305.700 
479.498 
521.019 

Tabel 5. Ontwikkeling van uitgaven voor politie, rechtshulp 
totale bestedingen van het departement van Justitio 

Saar 	Politic 	Rechtshulp 	Strafrechts 
toepassing 

* De opmerkelnke groei van de rechtshulpkosten 
wordt op deze wijze ietwat geflatteerd omdat het aan-
vangsbedrag bijzonder laag was. 
Dit effect kan men mitigeren door een ander jaar als 
uitgangspunt to nemen. Gegeven de feitelijke ont-
wikkelingen ligt het voor de hand om 1971 als zodanig 



Politie 
De uitgaven voor de Rijkspolitie bedroegen in 
1955 ruim 49 miljoen gulden; in 1980 beliepen 
deze bijna 1 miljard (vgl. tabel 4). Deze sterke 
toename in absolute zin betekent echter dat in 
reele zin op het eind van de hierbedoelde perio-
de voor politie vijf maal zoveel uitgegeven werd 
als in het begin. Zoals uit tabel 5 valt af te 

sing, rechtspraak en kinderbescherming en de totale 
periode 1955-1982, in duizenden guldens 

Rechtspraak 	Kinder- 
bescherming 

23.135 
34.842 
68.040 

111.422 
226.850 
379.427 
416.619 

41.390 
65.819 

146.066 
251.035 
428.100 
539.331 
587.421 

100 	100 	100 
135 	141 	117 
213 	256 	191 
257 	322 	245 
274 	349 	271 
274 	363 	282 
287 	365 	293 
304 	35.1 	•306 
330 	351 	• 325 
370 	390 	374 
370 	366 	373 
396 	363 	397 
426 	378 	419 
443 	371 	430 
461 	368 	442 
426 	346 	417 
447 	355 	437 

Totaal Justitie 

174.002 
231.415 
462.000 
830.000 

1.735.000 
2.754.776 
3.077.791 

** 1958 was het eerste begrotingsjaar dat een uitgaven-
post hiervoor vermeldde ter grootte van 400 mm. 

strafrechtstoepassing, rechtspraak, kinderbescherming en de 
op basis van voor inflatie gecorrigeerde indexcijfers, 1955-1982 

Rechtspraak 	Kinder- 	Totaal dept. v. 
bescherming 	J ustitic 

te beschouwen. Dan blijkt dat in de periode 1971— 
1982 de uitgaven toegenomen zijn met de factor 5; 
overigens een groei die geen enkel ander subsystecm 
vertoont. 



leiden liep de ontwikkeling van het politie-
budget t/m 1970 jets achter bij die van het 
totale justitiele budget, om vervolgens bedui-
dend sneller te stijgen. In 1981 ziet men ten-
gevolge van de algemene beleidsombuiging een 
reele teruggang, waarna de uitgaven voor 1982 
weer op het niveau van 1980 belanden. Het 
aandeel van de politiekosten in het totale 
Justitiebudget stijgt in de periode 1955-1982 
van 28% naar 33% (zie figuur 1). 
Zoals in het voorafgaande is opgemerkt, is 
door ons een onderscheid gemaakt in perso-
nele, materiele, en overdrachtskosten. Len 
presentatie van de totale overzichten voor elk 
subsysteem zou hier te veel ruimte vergen, 
vandaar dat we slechts zullen volstaan met 
enkele opmerlcingen daaromtrent steeds waar 
de ontwikkelingen naar ons inzicht daartoe 
aanleiding geven. 

Wat de politie betreft zijn de materiele uitgaven 
88 	over de gehele periode gezien, het sterkst ge- 

groeid. Hoewel het aandeel van de materiele 
uitgaven in de periode 1955-1969 een lichte 
afname vertoont (van 17% naar 14%) zette 
zich in 1970 een stijging in zodat anno 1982 
dit aandeel 23% van het politiebudget beslaat. 
Aangezien de overdrachtskosten verwaarloos-
baar klein zijn gebleven in de gehele periode 
(minder dan 1%), vertoont de ontwikkeling 
van het aandeel van de personele kosten het 
spiegelbeeld van die van de materiele uitgaven. 
Het aandeel van de personele kosten bij de 
politic was in 1955 83% en liep vervolgens op 
tot 86% in 1968 ow vervolgens af te nemen tot 
77% in 1982. 

Rechtshulp 
Zoals bekend heeft dit beleidsterrein sedert de 
opkomst van de rechtshulpbeweging in ons 
land bijzonder grote aandacht gekregen van de 
justitiele overheid. De hier gepresenteerde gege-
yens met betrekking tot de uitgaven voor dit 
taakveld onderstrepen dit. Geen van de onder-
scheiden taakgebieden binnen het justitiele 
systeem laat een zo expansieve groei zien van 
het budget. Bedroeg het totaal aan uitgaven in 
1958 — het jaar van inwerIcingtreden van de 
Wet Rechtsbijstand aan On- en Minvermogen-
den — nog geen half miljoen gulden, in 1960 
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was dat al verdubbeld (vgl. tabel 4). Hoewel 
proportioneel gezien het aandeel van de rechts-
hulp-uitgaven in de jaren zestig constant 
± 1% bleef bedragen, (vgl. fig. 1) deed zich ook 
toen al een sterke rale groei voor. Op het einde 
van de zestiger jaren is het totaal reeds een 
9-voud van hetgeen in 1960 besteed werd 	- 
(zie tabel 5). Toch zette een werkelijk specta-
culaire groei zich pas daarna in; het rechtshulp-
aandeel op het Justitiebudget steeg van 1,6% 
in 1970 tot 7,1% in 1982. Als in 1981 alle sub-
systemen duidelijk moeten inleveren, blijft 
alleen de rechtshulp nog doorgroeien. De oor-
zaken van deze ontwikkeling zijn gelegen zowel 
in de ontwikkeling van het landelijk netwerk 
van Bureaus voor Rechtshulp als in de sterk 
toegenomen vraag om rechtsbijstand met name 
in de civiele sector, deels tengevolge van de toe-
genomen echtscheidingsrato deels tengevolge 
van de tot ontwikkeling gekomen sociale rechts-
hulpverlening. 

Strafrechtstoepassing 
De uitgaven voor dit onderdeel bedroegen in 
1955 29 miljoen gulden; in 1982 is deze post 
toegenomen tot 521 miljoen. Daarmee is dit 
budget ruim 41/2 maal vergroot in bijna 30 jaar. 
Deze groei loopt — zoals tabel 4 laat zien — 
nagenoeg parallel met die van het totale Justitie-
budget. In 1981 heeft strafrechtstoepassing 
beduidend meer dan andere taakvelden moeten 
inleveren, hetgeen in mindere mate geldt voor 
het jaar 1982. Figuur 1 toont aan dat het aan-
deel van deze kosten in het Justitiebudget in 
de periode 1955-1975 bleef schommelen 
rond de 17 a 18 procent. Vanaf 1976 als met 
19% het hoogtepunt is bereikt, is het percen-
tage echter weer geleidelijk afgenomen tot het 
uitgangsniveau der vijftiger jaren. 
Evenals bij het onderdeel politie is het ook 
hier interessant te kijken naar de ontwikkeling 
in de verhouding tussen personele, materiele en 
overdrachtskosten. Het meest opvallende daar-
bij is de ontwildceling van de materiele kosten. 
Vanaf 1956 — toen dat aandeel 37% omvatte 
van. de uitgaven — doet zich een constante af-
name voor welke duurt tot 1974, als met een 
aandeel van 19% het dieptepunt is bereikt. 
Dan zet zich een licht herstel in zodat in 1982 
het niveau van 1967 wederom bereikt is (24%). 



De overdrachten schotnmelen in de jaren 1955 
tint 1964 tussen de 9 en 11% en in de jaren 
daarna tussen de 15 en 19%. Wat het aandeel 
van de personele kosten betreft, ziet men een 
langzame toename daarvan in de periode 1955 
(55%) tot en met 1967 (63%). Daarna blijft 
dit aandeel tussen de 60 en 62% hangen en in 
1981 en 1982 is dit 59% geworden. Het beeld 
dat Meant naar voren komt is dat de materiele 
uitgaven verhoudingsgewijs minder belangrijk 
zijn geworden en de overdrachten een veel 
groter deel van het budget zijn gaan uitmaken. 
Het grillige verloop van de verhoudingspercen-
tages noopt echter tot voorzichtigbeid bij het 
trekken van conclusies, met name omdat 
Gevangeniswezen, TBR en Reclassering apart 
bekeken zouden moeten worden. 

Rechtspraak 
Inspectie van tabel 5 toont aan dat de uitgaven 
voor dit taakgebied tot aan het begin van de 

90 jaren zeventig een grotere reele groei vertoon-
den dan de totale justitiele bestedingen. In de 
periode 1971 tot en met 1976 blijft de groei 
echter ietwat achter om vervolgens Weer wat 
aan te trekken. In 1981 leverde de recht§praak 
echter fors in; naar verhouding meer nog dan 
de politic deed. 
Uiteraard betekent een en ander wel een toe-
name in absolute zin, zo werd in 1955 23 mil-
joen besteed, terwij1 in 1982 416 miljoen aan 
de rechtspraak werd uitgegeven. Gecorrigeerd 
voor inflatie betekent dit ruim het viervoudige 
van het uitgangsbedrag; een ontwikkeling in 
dezelfde orde van grootte als het subsysteem 
van de strafrechtstoepassing te zien gaf. 
Omtrent de ontwikkeling van het aandeel van 
de personele, materiele en overdrachtskosten 
binnen deze sector valt slechts te vemielden dat 
de laatstgenoemde kosten geheel te verwaar-
lozen zijn (beduidend minder dan een half 
procent) en dat het aandeel van de personele 
kosten juist in de eerdergenoemde expansieve 
periode groeide van 84 tot 90%. Op dit laatste 
niveau zijn de personele kosten sedertdien 
globaal gezien gebleven. 
Deze laatste post vormt een indicatie voor het 
achterblijven van de personele sterkte van de 
rechtspraak gegeven de toegenomen werklast. 
In dit licht valt de in de zomer van 1983 aan- 



gekondigde uitbreiding van de personele sterkte 
met 350 arbeidsplaatsen te beschouwen als een 
voor de hand liggende correctie van het in de 
loop der tijd uit balans geraakte justitiele sys-
teem. In de paragraaf waarin een aanzet gegeven 
wordt tot een internationale vergelijking komen 
we op die onevenwichtigheid nog terug. 

Kinderbescherming 
Te beoordelen naar de uitgaven vormt de 
periode 1955-1971 voor de Kinderbescher-
ming een periode van expansieve groei. In het 
laatste jaar werd in reele termen drie en een 
half maal zoveel besteed. In absolute zin bete-
kende dat een toename van 41 miljoen (1955) 
tot 293 miljoen (1971). In de jaren 1964 t/m 
1967 vormde Kinderbescherming dan ook de 
grootste uitgavenpost binnen het Justitieel 
budget (30 a 31%) (vgl. figuur 1). Hoewel na 
1967 absoluut gezien de bestedingen bleven 
stijgen tot 587 miljoen in 1982, was er in reele 
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	zin sprake van een stabilisering zoals tabel 5 
duidelijk aangeeft. Binnen deze uitgaven ver- 
toont de ontwikkeling van het aandeel der 
overdrachten — van oudsher verreweg de 
grootste post — over de gehele periode gezien 
een langzame afname van 87% (1955) tot 
79% (1982). Dit ten gunste van de ontwikke-
ling van het aandeel der personele lasten; deze 
stegen van 8,9% (1955) tot 18,2% (1982). De 
omvang van materiele kosten is te verwaarlozen 
(-± 2%), hun aandeel blijft constant. Ook voor 
dit terrein geldt dat voor een juiste interpretatie 
van deze ontwikkeling meer informatie nood-
zakelijk is omtrent de veranderde positie van de 
justitiele hulpverlening binnen het bredere veld 
van de welzijnszorg. 

Twee globale ontwildcelingen die van invloed 
zijn geweest op het bestedingenniveau kunnen 
hier kort vermeld worden. De eerste is de grote 
terugloop van kinderbeschermingspupillen sinds 
de tweede helft van de jaren zestig. 
Tussen 1967 en 1982 is het totaal aantal kin-
deren met een lcinderbeschermingsmaatregel 
met de helft gereduceerd. De tweede hiermee 
verbandhoudende ontwildceling betreft de 
vermindering van het absolute aantal kinderen 
dat uithuisgeplaatst wordt. Hoewel ongeveer 
zo'n tweederde van het totaal aantal kinderen 



met een Icinderbeschermingsmaatregel uithuis-
geplaatst wordt, heeft dit betrekldng op een 
absoluut gezien steeds geringer aantal kinderen. 
Ook hier is sprake van'een reductie van 50%. 

Aanzet tot een internationale vergelijking 
Zoals in de inleiding reeds is venneld, ligt het 
in de bedoeling de uitkomsten van de Neder-
landse budgetanalyse zo nauwkeurig mogelijk 
te vergelijken met enkele andere Westerse landen. 
Langs die weg kan men verschillen en overeen-
komsten in het uitgavenpatroon en daannee 
waarschijnlijk ook in prioriteitstelling zowel 
ten aanzien van Justitie als geheel als ten aan-
zien van de verschillende justitiele taakvelden 
afzonderlijk, binnen de betrokken landen op 
het spoor komen. Hierbij gaat de interesse, in 
verband met de te verrichten meer omvattende 
studie naar de relaties tussen de activiteiten van 
de verschillende subsystemen, in het bijzonder 
uit naar de verdeling van de gelden voor 

92 	lustitie' over de deelfuncties. De gegevens 
lenen zich in hun huidige vomi nog slechts voor 
enkele zeer globale vergelijkingen. Allereerst is 
een vergelijlcing gemaakt tussen de totale uit- 
gaven voor politie (incl. gemeentepolitie), 
rechtspraak en strafrechtstoepassing uitgedrukt 
in percentages van het bruto nationaal produkt 
voor enkele verschillende jaren in Nederland, 
Canada en de Verenigde Staten. Deze vergelij-
kende gegevens zijn weergegeven in tabel 6. 

De vergelijIcing met de Canadese gegevens wijst 
uit dat de uitgaven voor politie, strafrechtstoe-
passing en rechtspraak tezamen in Canada in 
1961 ongeveer op hetzelfde peil lagen als die in 
Nederland, maar sindsdien sterker zijn gestegen. 
In Canada zijn met name de uitgaven voor 
politie in de jaren '60 veel sterker gestegen dan 
bij ons, maar in de loop van de zeventiger jaren 
worden de verschillen ldeiner ten gevolge van 
de groei ten onzent, zodat anno 1979 deze uit-
gaven proportioneel bezien in beide landen 
gelijk zijn. De uitgaven van de rechterlijke macht 
zijn in Canada sedert 1965 eveneens bijzonder 
scherp gestegen, in tegenstelling tot die in ons 
land. De Canadese uitgaven voor de strafrechts-
toepassing blijken in de gehele periode steeds 
op een ongeveer twee maal zo hoog niveau te 
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liggen als die bij ons. Het stijgingstempo van 
deze uitgaven is in beide landen ongeveer het-
zelfde geweest. 
Bij deze gegevens kan worden aangetekend dat 
het BNP van Nederland en Canada in de onder-
zochte periode nagenoeg even sterk is gestegen. 
Vastgesteld kan dan ook worden dat het aan- 
deel van de justitiele uitgaven in de totale over- 
heidsuitgaven in Canada sterk is gestegen 
(Demers en Kiedrowski, 1982), terwijI dat in 
Nederland nauwelijks het geval is geweest. 
M.b.t. de Verenigde Staten zijn slechts verge-
lijkbare gegevens beschikbaar voor de periode 
1971-1979. Wat de ontwilckeling betreft, 
blijkt hieruit dat de uitgaven voor Justitie tussen 
1971 en 1975 nog enigszins zijn gestegen, maar 
daarna zijn gedaald. Opmerkelijk is vooral de 
scherpe dating van de uitgaven voor politic sinds 
1976. 
Wat de trends betreft, doen de gepresenteerde 
gegevens veronderstellen dat in Noord-Amerika 

94 	de uitgaven voor Justitie vooral in de tweede 
helft van de jaren '60 sterk zijn gestegen, terwijI 
deze stijging zich in Nederland pas in het begin 
van de jaren '70 heeft voorgedaan. In Neder-
land is de uitbreiding van het budget bovendien 
vooral ten goede gekomen aan de politic. De 
tijdstippen waarop de uitgaven omhoog zijn 
gegaan, corresponderen met de momenten 
waarop de criminaliteitsbestrijding in de des-
betreffende landen een politieke prioriteit is 
geworden. Bij de presidentsverkiezing in de V.S. 
van 1968 speelde de law and order-kwestie een 
zeer belangrijke rol (Rhodes, 1977). In Neder-
land kreeg het onderwerp criminaliteitsbestrij-
ding pas in de jaren zeventig een hoge plaats op 
de agenda van enkele grote politieke partijen 
(vrijwel steeds in de vonn van een pleidooi voor 
een versterking van de politic). 
Mede als gevolg van de budgettaire prioriteit 
die in Nederland is gegeven aan de uitbreiding 
van de politic, zijn de aandelen die de verschil-
lende subsystemen hebben in de totale Justitie-
begroting thans in de drie onderzochte landen 
geenszins even groot. De verdeling van de gel-
den over de subsystemen politic, rechtspleging, 
strafrechtstoepassing in 1979 is voor elk van de 
drie landen.weergegeven in figuur 2 waarbij de 
percentages van de afzonderlijke subsystemen 
als proportie zijn weergegeven van het totale 
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bedrag aan uitgaven gedaan voor 3 subsystemen 
gezamenlijk. 
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Deze figuur brengt duidelijk tot uitdrukking 
dat het justitieel systeem van Nederland zich 
kenmerkt door een relatief zwaar budgettair 
accent op de eerste fase van de justitiele 
reactie op criminaliteit. Om na te gaan of hier 
wellicht sprake is van een typisch Nederlands 
fenomeen of dat er sprake is van een West-
Europees model dat afwijkt van het Canadees-
Amerikaanse, is op dit punt gezocht naar ver-
gelijkingsmateriaal uit andere West-Europese 
landen. Dergelijk materiaal bleek op de korte 
termijn slechts zeer fragmentarisch beschilc-
baar te zijn. Aan de studie van Robert en 
Godefroy (1978) naar de kosten van de crimi-
naliteit in Frankrijk konden gegevens worden 
ontleend over de uitgaven voor politie, recht-
spraak en strafrechtstoepassing in 1975. Hoe- 

=
 S

tr
a f

re
ch

ts
to

ep
as

si
ng

  

=
 R

ec
ht

sp
ra

ak
 



96 

wel de omvang van deze gegevens wegens de 
afwijkende berekeningswijze niet zondemeer 
vergelijkbaar is met de reeds gepresenteerde, 
biedt de onderlinge verhouding van de uit-
gaven voor de drie,subsystemen toch een inte• 
ressant beeld. 
Hetzelfde kan worden gezegd over de gegevens 
over de uitgaven voor de politie/justitiefunctie 
in Engeland en Wales in 1981, die konden wor-
den ontleend aan Engelse bronnen (Evans, 
1983; Martin en Wilson, 1967). De onderlinge 
verhouding tussen de uitgaven voor politie, 
rechtspraak en strafrechtstoepassing in Frank-
rijk (1975) en Engeland (1981) is weergegeven 
in figuur 3. Bij de uitgevoerde berekeningen is 
evenals bij de eerdere analyses uitgegaan van de 
totale uitgaven voor de politic (incl. voor niet 
justitiele taken), de rechtspraak (incl. civiele 
kamers), de strafrechtstoepassing (incl. pro-
bation). 

Figuur 3. De verhouding tussen de uitgaven voor 
politic, strafrechtstoepassing en rechtspraak 
voor Frankrijk (1975) en Engeland (1981) 

Frankrijk 

j = Politie 

= Strafrechtstoepassing 

REM = Rechtspraak 

Engeland 

Nogmaals beklemtoond wordt dat figuur 3 
slechts een indicatieve waarde heeft. In samen-
hang met de Nederlandse, Canadese en Ameri-
kaanse gegevens kan echter vastgesteld worden 
dat er geen vaste voor aLle landen geldende 
verdeelsleutel is voor het budget van de drie 
justitiele subsystemen. 
Het aandeel van de politic varieert bijv. van 
55% in de V.S. (1979) tot 76% in Frankrijk 
(1975) en 76% iri Nederland (1979). 
Aangezien het heroin een zeer globale verge- 



lijking gaat, is voorzichtigheid bij het trekken 
van conclusies geboden. De geconstateerde ver-
schillen zijn wellicht ten dele een gevolg van 
het algemeen bekende feit dat in Noord-Amerika 
en Engeland langere vrijheidsstraffen worden 
opgelegd waardoor de kosten van het gevange-
niswezen worden opgestuwd. Het is echter niet 
aannemelijk dat dit verschil in straftoemetings-
cultuur een verklaring vormt voor het relatief 
geringe aandeel van de strafrechtstoepassing 
in het Justitiebudget van Frankrijk. De Franse 
straftoemeting lijkt, voorzover ons bekend, 
immers niet wezenlijk te verschillen van die in 
Noord-Amerika of Engeland. De beschikbare 
gegevens laten dan ook ruirnte voor de voor-
lopige hypothese dat in Noord-Amerika en 
wellicht ook in Engeland de politie sterker 
gericht is op haar wetshandhavende taak — en - 
minder op taken als verkeerstoezicht, orde-
handhaving en hulpverlening — en daardoor 
een minder groot deel van het totale Justitie- 

97 	budget voor politie bestemd is. De keerzijde 
van deze hypothese is dat in Nederland en 
wellicht ook Frankrijk de politiebegroting een 
grotere proportie van het totale budget uit-
maakt omdat zij relatief veel niet-strafrechte-
lijke taken uitoefent. Voor de toetsing van een 
dergelijke hypothese moeten nadere gegevens 
worden verzameld over de personele sterkte 
en tijdsbesteding van de politiekorpsen in de 
onderhavige landen. Een budgetanalyse kan 
wel opmerkelijke verschillen aan het licht 
brengen in de gestelde financiele prioriteiten 
maar kan deze niet verklaren. 
Opmerkelijk is ook dat in Nederland aanzienlijk 
minder wordt uitgegeven aan de rechtspraak 
dan in Canada en de Verenigde Staten. De pro-
portie die de uitgaven voor de rechterlijke 
macht en de rechterlijke organisatie uitmaken 
van de totale justitiele uitgaven is bovendien in 
geen van betrokken landen zo klein als in ons 
land. Op dit punt zijn ook gegevens beschikbaar 
over West-Duitsland 6. Deze wijzen eveneens op 
aanzienlijk hogere uitgaven voor de rechtsple-
ging (4.264 miljoen DM in 1979; 0,30% van het 
BNP). Voor deze uitkomst geldt eveneens dat 
voor een interpretatie ervan nadere gegevens 
nodig zijn. Men zou kunnen denken dat een 
mogelijke verldaring voor dit verschil gelegen 
kan zijn in de verhoudingen van de kosten voor 



het OM enerzijds en de rechtspraak anderzijds. 
Om te beginnen zal dus een onderscheid moe-
ten kunnen worden gemaakt tussen de uitgaven 
voor Openbaar Ministerie en de strafsector. 
van de gerechten enerzijds en van de overige 
sectoren van de rechtspraak anderzijds. Vol-
gens de door ons geraadpleegde bronnen wordt 
zowel in Franlcrijk als in Duitsland ongeveer 
de helft van de uitgaven voor de rechtspleging 
besteed aan de strafrechtspleging (incl. de ver-
volging). Naar onze voorlopige indruk zal een 
zelfde soort verdeling waarschijnlijk ook in 
Nederland worden aangetroffen. Dit zou er 
derhalve op wijzen dat hierin de verklaring voor 
de afwijkende verhouding in Nederland tussen 
politie en strafrechtstoepassing enerzijds en 
rechtspleging anderzijds niet kan worden ge-
vonden. Een nadere analyse van de personele 
sterkte van de rechterlijke macht van de aan-
tallen afgedane strafzaken in een aantal ver-
schillende landen lijkt daarom zeer de moeite 

98 	waard. 

Samenvatting en discussie 
De uitgaven van het Ministerie van Justitie 
waren tussen 1955 en 1960 stabiel maar heb-
ben vanaf 1960 een sterke jaarlijkse toeneming 
vertoond, waarin vanaf 1970 een versnelling is 
opgetreden. Na 1979 is de jaarlijkse toename 
afgevlakt. Uitgedrukt in percentages van het 
bruto nationaal produkt zijn de uitgaven voor 
Justitie tussen 1955 en 1960 stabiel gebleven 
en daarna gestegen tot 0,77% in 1970 en 0,82% 
in 1980. 
De vergelijking met de overige publieke uit-
gaven wijst uit dat de uitgaven voor Justitie 
tussen '55 en '70 relatief sterk zijn gestegen. 
Daarna is het stijgingstempo van Justitie iets 
lager geweest vergeleken met het stijgingstempo 
van de totale centrale overheid. Het aandeel 
van Justitie in de publieke uitgaven is gestegen 
van 2,3% (1955) tot 2,7% (1970) en vervolgens 
gedaald tot 2,5% (1980). 
Vergeleken met de uttgavenontwikkeling bij 
andere departementen welke qua functie eniger-
mate vergelijkbaar geacht mogen worden, is er 
sprake van een zeer bescheiden groei in de uit-
gaven. De verschillende hoofdonderdelen van 
de Justitiebegroting hebben sinds 1955 niet 
alien dezelfde ontwikkeling laten zien. De nit- 



gaven voor de Rijkspolitie zijn in de jaren '70 
sterker gestegen dan die voor de rest van het 
ministerie. Aangenomen mag worden dat aan 
de snelle groei vanaf 1973 een politieke keuze 
ten grondslag heeft gelegen. Op de toeneming 
van de criminaliteit is gereageerd met een uit-
breiding van de politie. Een politieke keuze 
vormde ook de basis voor de in datzelfde jaar 
aangevangen explosieve stijging van de uitgaven 
voor rechtshulp. De uitgaven voor kinder-
bescherming zijn qua stijging bij de rest van de 
Justitiebegroting achtergebleven en vervolgens 
zelfs gedaald. De geleidelijke vermindering van 
het aantal in kindertehuizen geplaatste kinderen 
is hiervan de voornaamste oorzaak geweest. De 
uitgaven voor de rechterlijke macht en de straf-
rechtstoepassing (incl. reclassering) hebben een 
gemiddelde groei vertoond. 

De consequenties van deze ongelijkmatige 
groeitempi van de verschillende onderdelen is 

99 	dat de onderlinge verhoudingen zich beduidend 
hebben gewijzigd. De politie en, op een beschei-
dener niveau, de rechtshulp zijn gaandeweg een 
belangrijkere plaats gaan innemen binnen de 
Justitiebegroting. De aandelen van respectieve-
lijk strafrechtstoepassing en rechterlijke macht 
zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
De verhouding tussen politie enerzijds en straf-
rechtstoepassing anderzijds is hierdoor gewij-
zigd ten gunste van de politie. 

Uit de vergelijking met de Canadese en Ameri-
kaanse gegevens blijkt dat de uitgaven voor 
Justitie in Canada — en vermoedelijk ook de 
V.S. — in de jaren zestig sterker zijn gestegen 
dan in Nederland. In Nederland heeft zich in 
de jaren zeventig een grote stijging voorgedaan. 
Anno 1980 wordt in Canada een groter deel 
van het Bruto Nationaal Produkt aan Justitie 
uitgegeven dan in Nederland. Wat de Verenigde 
Staten betreft, valt op dat sinds 1976 een 
daling is opgetreden van de uitgaven voor 
Justitie, uitgednikt in een percentage van het 
BNP. Met name op de politie blijkt in de Ver-
enigde Staten na 1976 te zijn bezuinigd. 
Thans wordt daar van de drie landen het minst 
aan politie uitgegeven. 

In de analyse is veel aandacht besteed aan de 



onderlinge verhouding tussen de publieke gel-
den voor politic, rechtspraak en strafrechts-
toepassing. De eerste resultaten hiervan hebben 
aanmerkelijke verschillen aan het licht gebracht 
tussen de proporties die de genoemde onder-
delen van het strafrechtelijke systeem uitmaken 
van de totale begroting van politie/justitie. In 
Nederland en naar het lijkt ook Frankrijk gaat 
een relatief groot deel van de begroting naar de 
politic en een relatief gering deel naar de straf-
rechtstoepassing. In de drie onderzochte Angel-
saksische landen (Canada, V.S. en Engeland) 
ligt binnen het totale budget het accent minder 
duidelijk op de politic. Een mogelijke verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat in deze landen de 
politic een meer beperkte en op wetshand-
having gericht takenpakket heeft en daardoor 
relatief goedkoop is. Voor de toetsing van deze 
hypothetische verklaring zullen gegevens moe-
ten worden verzameld over de personele sterkte 
en tijdsbesteding van de politic in de verschil- 

100 	lende landen. 
Een opmerkelijke uitkomst is tevens dat in 
Nederland de uitgaven voor strafrechtstoe-
passing en rechtspraak relatief bescheiden zijn, 
zowel ten opzichte van Canada en de Verenig-
de Staten als ten opzichte van de ons omrin-
gende landen Engeland, Frankrijk en Duitsland. 
Ook deze bevinding lijkt een nadere studie 
alleszins waard. 

Noten 
I  Tot en met 1977 betreft dit het vermoedelnke 
beloop van de uitgaven en in de latere jaren de reke-
ning, zoals vermeld in de toelichtende staat van de 
uitgaven bij de Memories van Toeliehting bij de Rijki-
begrotingcn. Towns zij melding gemaakt van het feit 
dat ten gevolge van de invoering per 1 januari 1978 
van de Comptabiliteitswet — inhoudend eon over-
gang van het tot dan toe gchanteerde verkregen 
rechten-stelsel naar eon kasstelsel op jaarbasis — de 
uitgaven voor dat jaar lager zijn dan die van voorgaan-
dc jaren. Voor 1978 zal dat ongevcer 3% bedragen. 

Onder Personele kosten zijn de volgende posten 
opgenomcn: salarissen, toelagen en uitkeringen, uit-
zendbureaus, aandeel in de sociale lasten. 
Materiel° kosten oinvatten: algemene uitgaven, speci-
fieke uitgaven, aanschaffingen, representatie, confe-
rentie, commissies, vergadcringen, dienstkleding, 
onderhoud en exploitatie van technische installaties, 
motorvoertuigen en overige specifieke uitgaven, uit-
gaven voor technisch materiaal en voor studio en 
vorming. 
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Onder overdrachten vallen de kosten voor: documen-
tatie en jurisprudcn tie, schadeloosstellingen aan der-
den, bijdrage aan hoofdstuk V van de Rijksbegroting 
ten behoeve van hulp in noodsituaties, subsidies en 
de uitbetalingen gedaan in het kader van de WROM. 

Bij de analyse is geen rekening gehouden met in-
komsten van de diverse departementen. 
4  In de toelichtende staat van uitgaven bij de begro-
ting voor 1981 is een aantal onderdelen van het de-
partement onderscheiden. Met behulp van de daar 
gehanteerde terminologie wordt hier een overzicht 
gegeven van de uitgaven die onder de vijf onderdelen 
zijn gegroepeerd. Zoals aangegeven zijn de kosten 
voor het ministerie in engere zin hierin niet verwerkt, 
evenals de kosten van aankoop van gronden en opstal-
len en eventuelc bouwkosten. 
— Politie: Algemeen beheer, Centrale Recherche-
diensten, korps Rijkspolitie, uitrusting en verzorging, 
opleidingsscholen. 
— Rechtspraak: Personele en materiele kosten van de 
gcrechten, griffies en parketten, gerechtskosten en 
andere specifieke uitgaven, selectie opleiding en vor-
ming, Stichting Studiecentrum Rechtspleging. 
— Rechtshulp: Uitgaven krachtens de WROM, Bureaus 
voor Rechtshulp, experimenten en overige kosten. 
— Strafrechtstoepassing: Personele en materiele kos-
ten van de gevangenissen en huizen van bewaring, 
rijksinstellingen voor TBR-gestelden, overdrachten aan 
of ten behoeve van particuliere inrichtingen, projec-
ten, consultatiebureaus voor alcohol en drugs etc., 
reclasseringsraden en rijksreclasseringsambtenaren, 
districtspsychiaters. 
— Kinderbescherming: overdrachten aan of ten be-
hoeve van particuliere inrichtingen, tehuizen, instel-
lingen etc., Raden voor de Kinderbescherming, Rijks-
inrichtingen. 
5  In tegenstelling tot de overige landen waar de ver-
gelijking is gebaseerd op het Bruto Nationaa1 Produkt, 
berusten de gegevens voor Frankrijk op het Bruto 
Binnenlands Produkt. 
6  De gegevens met betrekking tot Duitsland zijn 
ontleend aan persoonlijke correspondentie met 
dr. B. Hasenpusch, van het Ministerie van Justitie 
van de deelstaat Nedersaksen te Hannover. 
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Meer besteden aan Justitie 
of bezuinigen? 
Meningen van de 
Nederlandse bevolking' 

door drs. C. H. D. Steinmetz, drs. A. Klijn en 
H. G. van Andel 2  

1. Inleiding 
Sedert een aantal jaren laat de overheid bij de 
presentatie van haar beleid er geen enkele 
twijfel over bestaan dat op tal van overheids-
uitgaven bespaard moet worden. Bezuinigings-
voorstellen volgen elkaar in een snel tempo op. 
Voor de individuele burger betekent dit veela1 
dat men of minder gebruik kan maken van 
bepaalde overheidsvoorzieningen of dat men 

103 	voor het gebruik ervan (meer) moet gaan beta- 
len, bijv. door het heffen van een eigen bij-
drage (men denke aan de aanschaf van medi-
cijnen of het beroep op de rechtshulp). 

Dat de overheid wil weten of de bevolking het 
eens is met haar prioriteiten bij het uitstippelen 
van beleid, ligt voor de hand. In dat verband 
kan onderzoek naar bezuinigingsvoorkeuren 
van de bevolking een nuttige bijdrage leveren 
aan de meningsvorming. 
Binnen het raarn van de jaarlijks door het CBS 
gehouden slachtofferenquete onder de Neder-
landse bevolking, is op verzoek van het WODC 3  
een aantal vragen opgenomen die betreklcing 
hebben op bezuinigingsvoorkeuren van de be-
volking ten aanzien van justitiele uitgaven. Of 
de overheid moet bezuinigen op het bestrijden 
van criminaliteit, is hier de centrale vraag. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende onderdelen van de justitiele be-
moeienis met criminaliteit. In dit artikel wor-
den de resultaten van deze enquete besproken, 

I  Met dank aan dr. J. J. M. van Dijk voor zijn bijdrage. 
2  De auteurs zijn verbonden aan het WODC als 
resp. onderzoekers en onderzoeksassistent. 

Deze vragen zijn opgesteld door drs. C. Cozijn 
(WODC) en mr. Y. Th. J. Bui61 en drs. F. A. M. Kersse-
makers (CBS). 



die in het begin van 1982 onder een representa-
tieve groep van 10.000 4  Nederlanders van 15 
jaar en ouder is afgenomen. Floe denken 	• 
Nederlanders over bezuinigen en wat zijn de 
achtergronden van deze opinies? Ter beant-
woording van de laatste vraag wordt in het 
onderstaande nagegaan Welke samenhang er 
bestaat tussen een meer algemene voorkeur om 
op Justitie te bezuinigen naast de specifieke 
voorkeur om op taken daarvan te besnoeien en 
de mening over het justitiele optreden bij 
crirninaliteit. 

2. Voorkeur voor bezuinigen op overheids-
uitgaven 
Geheel onafhankelijk van de CBS-slachtoffer-
enquete is een half jaar nadien in opdracht van 
het Sociaal en Cultured Planbureau (in het 
kader van het jaarlijks opinie-onderzoek naar 
Culturele Veranderingen) door het NIPO een 
onderzoek gedaan naar de voorkeuren voor 

104 bezuinigingen. Aan een steekproef van onge-
veer 2000 Nederlanders is een lijst voorgelegd 
bestaande uit veertien posten die tezamen ruim 

• 	10% van de overheidsuitgaven omvatten. Ge- 
vraagd werd aan te geven op welke posten men 
zelf al of niet wenst te bezuinigeri. Vervolgens 
werd nagegaan hoeveel men dan op elke post 
zou willen besparen waarbij een maximum be-
drag gold van 10 miljard gulden per post. Van 
dit dies is verslag gedaan door Van 'f Eind en 
De Kam (1982). Dit verslag is voor ons in 
tweeerlei opzicht van belang. Enerzijds van-
wege de specifieke uitkomst, niet bezuinigen 
op de politie, anderzijds vanwege de daarin 
aanwezige theoretische aanknopingspunten 

- 	waarmee bezuinigingsvoorkeuren in het alge- 
meen zijn te verklaren. 
Allereerst wat de resultaten betreft, kort het 
volgende. Volgens de overgrote meerderheid 
van de ondervraagden moet bezuinigd worden 
op Defensie (73%) en Cultuur en Vrije tijd 
(72%). Naar verhouding zeer gering is het aan-
tal personen dat van oordeel is dat er moet 
worden bezuinigd op AOW (8%), Volksgezond-
held (15%) of Politie (18%). Kijkt men naar 

° Door herweging is het aantal respondenten terug-
gebracht van 11.000 tot 10.000. 



de omvang van de bezuinigingen dan doemt 
eenzelfde beeld op. Uitgedrukt in percentages 
van het feitelijke budget, moet volgens de 
publieke opinie 23% worden bespaard op Cul-
tuur en Vrije tijd, 22% op Defensie, en 21% 
op Ontwikkelingshulp. Daarentegen zou op 
het budget voor Volksgezondheid 1%, voor 
Onderwijs 2% en voor Politie slechts 3% moe-
ten worden gesnoeid. Zo bezien is er niet veel 
steun voor bezuinigen op de politie. 

Nagegaan is vervolgens of er samenhangen 
waren tussen de sociaal-demografische kenmer-
ken (zoals geslacht, leeftijd, opleiding en inko-
men) van respondenten en hun voorkeur voor 
bezuinigen. Dat bleek nauwelijks het geval. 
Wel bleek de scheidslijn in het denken over de 
wenselijlcheid van bezuiniging in het algemeen 
te liggen tussen jonge mensen en ouderen, 
tussen mensen uit de lagere inkomensgroepen 
en die afkomstig uit de hogere en tussen lager 

105 	en hoger opgeleiden. Van 't Eind en De Kam doen 
verder geen poging om deze uitkomsten in hun 
algemeenheid te verklaren. Wel worden enkele 
opmerkingen gemaakt, die een leidraad in deze 
bieden. Zo merkten de auteurs op dat al of niet 
bezuinigen op sociale uitkeringen (bijv. werk-
loosheidsuitkering, bijstandsuitkering of die 
krachtens de Ziektewet) sterk blijkt samen te 
hangen met de opvattingen van respondenten 
over het (verondersteld) misbruik ervan. Dit 
gegeven geeft aanleiding tot het poneren van de 
veronderstelling dat iemands opvattingen over 
een bepaalde overheidsvoorziening (c.q. de uit-
gaven daarvoor) niet alleen berusten op betrek-
kelijk rationele kosten-baten overwegingen — 
bijv. wat het nut is dat men er persoonlijk van 
heeft — maar evenzeer op allerlei ideologische 
standpunten. 

Deze veronderstelling biedt ook een inter-
pretatiekader voor de antwoorden op de vragen 
in de CBS-slachtofferenquete naar de voorkeur 
om te bezuinigen op specifieke taken van Justi-
tie, zoals bijv. het gevangeniswezen of de recht-
spraak. Immers uit het voorgaande is af te lei-
den dat de voorkeur voor besnoeien op speci-
fieke taken, mede kan zijn ingegeven door 
opvattingen over de meest wenselijke vorm van 
justitieel optreden jegens personen die een in- 



breuk plegen op de rechtsorde. Een belangrijk 
aspect van deze opvattingen is het oordeel over 
de mate van gestrengheid van de strafrechts-
pleging (de zgn. punitiviteit van de burger). 
Gezien het voorgaande lijkt het de moeite 
waard om na te gaan of de mate van punitiviteit 
een nadere differentiatie aanbrengt in de voor-
keur van de bevolking om op dit gebied te be-
zuinigen. 
In het onderstaande zullen we nagaan in hoe-
verre de resultaten van de enquete deze ver-
wachting bevestigen. Alvorens daartoe over te 
gaan is het echter noodzakelijk in de volgende 
twee paragrafen op elk van beide onderwerpen 
— 'de mate van punitiviteit' en 'de mate van 
bezuinigen' — afzonderlijk in te gaan. 

3. De mening van de bevolking over justitieel 
optreden 

• 	Uit secundaire analyses op eerder door het 
WODC verricht onderzoek (Mooijaart en 

106 	Schalen, 1981) is gebleken dat de Nederlandse 
bevollcing in een drietal categorieen valt te ver-
delen wat betreft punitiviteit: de straffers, 
de resocialiseerders en de groep gematigden. 
Zoals de benaming al doet vermoeden hebben 
de eerstgenoemde personen een sterke voorkeur 
voor repressief justitieel optreden ten opzichte 
van wetsovertreders. Men spreekt zich uit voor 
streng straffen en opsluiting. Daartegenover 
huldigen de resocialiseerders de opvatting dat 
men de overtreders op een andere wijze moet 
benaderen en deze beter in plaats van straffen, 
hulp en betere voorzieningen kan bieden. De 
gematigden voelen zowel voor de ene als de 
andere aanpak. 

Deze analyses hebben verder uitgewezen dat 
een `repressieve' houding ten aanzien van wets-
overtreders samengaat met een lage en midden 
sociaal-economische status (x 2 = 20; dl' = 4; 
V = . 19). Dit resultaat is in overeenstemming 
met het werk van Builchuisen e.a. (1976) en 
Fiselier (1978), waaruit de veronderstelling 
kan worden afgeleid dat een lagere sociaal- 
economische status in combinatie met een 
laag opleidingsniveau verantwoordelijk is voor 
een hoge mate van punitiviteit. De reden daar-
voor is gelegen in het felt dat een laag oplei-
dingsniveau een voedingsbodem is voor een 



autoritaire houding en normatieve onzeker-
heid (Van Dijk, 1981). Tenslotte blijkt ook 
uit de analyses van Mooijaart en Schalen dat 
een hoge punitiviteitscore samengaat met een 
hoge leeftijd. Een lage punitiviteitscore daar-
entegen is verbonden met een jeugdige leeftijd 
en het woonachtig zijn in grote steden. 

In de CBS-slachtofferenquete zijn deze metingen 
naar punitiviteit herhaald. Via een multivariate 
analyse l  op de zes vragen aan de bevolking over 
dit onderwerp is, net als voor dezelfde gegevens 
over 1975, een punitiviteitschaal ontworpen. 
Het resultaat daarvan is in de volgende tabel in 
de vorm van een vijfpuntschaal terug te vinden. 

Tabel 1. De mate van punitiviteit van de Nederlandse 
bevolking in % 

Punitiviteit 	 N = 8135* 

107 	laag punitief 	1 	 18 
2 	 33 
3 	 17 
4 	 22 

hoog punitief 	5 	 10 

100 

* Bij een deel van de respondenten ontbreekt informatie 

Uit deze tabel blijkt dat noch de personen met 
een hoge punitiviteitscore — dat wil zeggen de 
mensen die een voorkeur hebben voor een harde 
aanpak (straffers) — noch de personen met een 
lage score — personen die men kan typeren als 
voorstanders van resocialisatie en hulpverlening 
aan wetsovertreders (resocialiseerders) — de 
overhand hebben. Tezamen vormen ze nog geen 
30% van de bevolking. De grootste groep Neder-
landers valt te typeren als gematigd punitief, 
hetgeen betekent dat men zowel voor het ene 
als voor het andere standpunt wat voelt. 

3.1. Kenmerken van punitieven 
Nagegaan werd wat het verband is tussen puni-
tiviteit en de verschillende socio-demografische 
kenmerken van de bevolking. Daaruit blijken 
de volgende resultaten: 

In bijlage 1 is hiervoor een verantwoording 
opgenomen. 



• opleidthgsniveau (x 2  = 554; df = 8; V = .17) 
Van de `straffers' heeft 577o een lage en 8% 
een hoge opleiding, terwiji van de `resociali-
seerders' 27% een lage opleiding heeft en 32% 
een hoge. Hieruit blijkt dat met name een 
lage opleiding samengaat met een sterke voor: 
keur your een repressieve aanpak. 

• keftijd (x 2  = .557; clf = 12; V =. .14) 
Van de `straffers' is 12% jonger dan 25 jaar en 
41% ouder dan 55, terwij1 van de `resociali-
seerders' 29% jonger is dan 25 jaar en 13% 
ouder dan 55. Een hoge leeftijd blijkt in het 
bijzonder samen te gaan met een sterke voor-
keur voor repressie. 

• graad van verstedelijking (V = .05) en inko-
men (V= .05) 
Alhoewel de verbanden tussen punitiviteit 
enerzijds en verstedelijking en inkomen ander-
zijds significant zijn (Pc  .001), zijn zij toch 

108 	beduidend zwakker dan de verbanden met het 
opleidingsniveau en de leeftijd van de respon-
dent. Voor de samenhang tussen punitiviteit 
en inkomcn geldt dat onder degenen met een 
sterkc voorkeur voor een repressieve aanpak 
meer personen met een laag (22%) dan een 
hoog inkomen (10%) te vinden zijn. Interes-
sant is verder, dat de hogere inkomens net 
uitzondering van de allerhoogste — die een 
sterkere voorkeur your repressie hebben dan 
men op grond van de voorkeuren van de 
overige hoge inkomensgrocpcn zou verwach-
ten — nicer dan de lagere inkomensgroepen, 
instemmen net het resocialiseren van de dader. 

4. Besteden of bezuinigen op het handhaven 
van de rechtsorde 
Hoe staat de Nederlandse bevolking tegenover 
besparingen op uitgaven van Justitie, dat wil 
zeggen bestedingen aan het handhaven van de 
rechtsorde? 
Om dat te weten te komen is in deze CBS-
slachtofferenquete de vraag opgenomen, `vindt 
u dat de overheid aan de bestrijding van crimi-
naliteit en de gevolgen daarvan te veel, te weinig 
of juist genoeg geld besteedt'? Het resultaat van 
deze vraag is in de volgende tabel weergegeven. 
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Tabel 2. De mate waarin de Nederlandse bevolking 
geld wil besteden aan de bestrijding van 
criminaliteit in % 

Geld besteden aan be- 	 N = 8135* 
strijding criminaliteit 

meer 	 54 
evenvcel 	 32 
minder 	 14 

100 

* Bij een deel van de respondenten ontbreekt informatie. 

Uit tabel 2 valt af te leiden dat slechts een 
kleine minderheid van de bevolking zegt te 
willen bezuinigen op het bestrijden van crimina-
liteit. Ruim de helft is er echter voorstander 
van om hier meer geld aan uit te geven. 
Dit resultaat is in overeenstemming met hetgeen 
Van 't Eind en De Kam vonden. Zoals eerder 
vermeld, bleek uit hun verslag dat 18% van de 
bevolking wenste te bezuinigen op politie-uit-
gaven 

4.1. Taken van Justitie waarop zou moeten 
worden bezuinigd 
In de CBS-slachtofferenquete is vervolgens aan 
de bevolking gevraagd te specificeren aan welke 
posten van Justitie — te weten: politie, recht-
spraak, gevangeniswezen, hulp aan daders en 
hulp aan slachtoffers — als zij het voor het 
zeggen hadden, de overheid meer, minder of 
evenveel als nu zou moeten uitgeven. In tabel 3 
is per post aangegeven wat de bevolking zou 
doen wanneer zij geld zou mogen voteren aan 
de verschillende onderdelen van de Justitie. 

Tabel 3. Bezuinigen op en besteden aan taken van Justitie in %* 

Taken van Justitie 	Totaal 	Meer 	Evenveel Minder 

hulp aan slachtoffers 	9389 	88 	11 	1 
politic 	 9409 	72 	25 	3 
gevangeniswezen 	8764 	51 	39 	10 
hulp aan daders 	9065 	37 	35 	28 
rechtspraak 	8528 	28 	61 	11 

* Bij een deel van de respondenten ontbreekt informatie. 

Tabel 3 leidt tot de volgende conclusies: 
• geen verschil van mening blijkt onder de 
bevolking te bestaan over de noodzaak om meer 



geld uit te geven aan de ondersteuning van 
slachtoffers van misdrijven. 

• over de andere taken van Justitie zijn de 
meningen verdeeld: meer geld zou de bevol-
king willen spenderen aan politie en ook gevan-
geniswezen, veel meer dan aan de hulpverlening 
aan daders (lees: reclassering) en rechtspraak. 

• verder wil men niet op de politie bezuinigen 
maar wel in meer dan een kwart van de geval-
len op de hulpverlening aan daders. Wat bezui-
nigen op taken van Justitie betreft, nemen ge-
vangeniswezen en rechtspraak een tussen-
positie in: ongeveer 10% van de bevolking wil 
daarop bezuinigen. 

Een interpretatie van deze resultaten die voor 
de hand ligt, is dat de burger de neiging heeft 
vooral die onderdelen van de Justitie belang-
rijk te vinden die voor hem het meest zicht- 

110 	baar zijn. Met de kleine criminaliteit bijv. heeft 
ruim eenderde van de bevolking (CBS, 1982) 
elk jaar te maken. Algemeen bekend is ook dat 
slachtoffers na het misdrijf in de kou blijven 
staan en daders niet. Dit verklaart zowel de 
opvallende bereidheid om meer geld te 
besteden aan het ondersteunen van slachtoffers 
als de wens om op de hulpverlening aan daders 
te bezuinigen. 
Eenzelfde redenering gaat op voor de geuite 
wensen `rneer besteden' aan politie en bezuini-
gen op rechtspraak en gevangeniswezen. Met 
andere woorden: de mate van zichtbaarheid van 
overheidshandelen lijkt in belangrijke mate het 
oordeel over de budgettaire prioriteit ervan te 
bepalen. Daarnaast veronderstellen we dat het 
eigen belang in het oordeel tevens zal worden 
meegewogen (in de inleiding hebben we daar 
reeds op gewezen). De overgrote meerderheid 
van de burgers zal zichzelf eerder identificeren 
met het slachtoffer dan met de dader. 

4.2. Kenmerken van bezuinigers en besteders 
Nagegaan is welke socio-demografische ken-
merken zijn gerelateerd aan het zijn van voor-
of tegenstander van bezuinigingen op extra 
uitgaven voor Justitie als geheel. Ook gaan we 
het verband tussen respectievelijk bezuini-
gingen op Justitie als geheel en punitiviteit na. 
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• opleidingsniveau (x 2  = 214; df = 4; V = .11) 
Van de `bezuinigers' heeft 58% een lage en 10% 
een hoge opleiding, terwijl 37% van de teste-
ders' een lage opleiding heeft en 22% een hoge. 
Een lage opleiding blijkt dus samen te gaan met 
het willen bezuinigen op Justitietaken. 

• inkomen(X 2  = 79; df = 8; V = .08) 
Van de `bezuinigers' heeft 22% een laag en 
19% een hoog inkomen, terwij1 16% van de 
`besteders' een laag inkomen heeft en 28% een 
hoog. De wens meer uit te geven voor Justitie-
taken blijkt dus samen te gaan met een goed 
gevulde beurs. Burgers met een laag inkomen 
lijken daarentegen geporteerd voor bezuini-
gingen op Justitie. 

• sexe (x 2  = 62; df = 2; V = .09) 
Van de `bezuinigers' is 46% man en 54% vrouw, 
terwijl 57% van de `besteders' man en 44% 
vrouw is. Mannen zijn dus meer dan vrouwen 
te vinden voor `rneer besteden' aan Justitie. 

• leeftijd en graad van verstedelijking (v = . 06) 
De verbanden tussen bezuinigen enerzijds en 
leeftijd en graad van verstedelijking anderzijds 
zijn significant (p < .001), maar zwakker dan 
de verbanden tussen bezuiniging aan de ene 
kant en zowel opleiding als inkomen aan de 
andere kant. Voor leeftijd en verstedelijking 
geldt echter dat jonge mensen (<24 jaar) en 
personen woonachtig in steden met 20.000 of 
minder inwoners meer willen bezuinigen dan 
ouderen en personen in grotere steden. 

• punitiviteit • (k 2  = 191; df = 8; V = 0.10) 
Personen met een sterke voorkeur voor een 
harde aanpak willen minder aan Justitie 
uitgeven (47% wil meer geld uitgeven) dan 
personen met een sterke voorkeur voor het 
verlenen van hulp aan daders (62% wil meer 
geld uitgeven). Omdat het opleidingsniveau 
van de respondent zowel samenhangt met de 
wens om te bezuinigen als de voorkeur voor 
een haide aanpak, is het begrijpelijk dat be-
zuinigen op Justitie en punitiviteit met 
elkaar samenhangen. 

5. Straffen en bezuinigen 
De hierboven in de paragrafen 3 en 4 gepresen- 



teerde uitkonisten leiden tot de conclusie dat 
de bevolkingsgroep die het grootste percentage 
`straffers' telt (lagere opleiding) kennelijk tege-
lijkertijd vanwege het relatief lage inkomen 

' veel voorstanders in haar midden heeft van 
bezuinigingen op de Justitiebegroting. Omge-
keerd geldt dan dat degenen die tegen straffen 
zijn (hogere opleiding) juist meer bereid lijken 
voor Justitie geld te voteren. 
Deze uitkomsten en hetgeen uit de literatuur 
bekend is over punitiviteit, leiden tot de ver-
wachting dat de groep met een lage opleiding 
en een laag inkomen en een hoge mate van 
punitiviteit, vooral wil bezuinigen op de hulp-
verlening aan daders en de rechtspraak (een-
voudige rechtsgang met minder waarborgen), 
maar dat waarschijnlijk niet wil op de politie. 
De groep met een hoge opleiding en een hoog 
inkomen wil vermoedelijk juist meer uitgeven 
aan de hulp aan daders en de rechtspraak. 
Bezuinigers op de repressieve kanten van de 

112 	strafrechtspleging (politic, gevangeniswezen) 
zullen, veronderstellen we, met name worden 
aangetroffen onder degenen met een hoge op-
leiding en een laag inkomen. Zeer aannemelijk 
is dat deze groep in het bijzonder uit jongeren 
bestaat. Tenslotte is er nog de groep met een 
laag opleidingsniveau en een hoog inkomen. 
Deze groep zal naar alle waarschijnlijkheid 
instemmen met een forse uitbreiding van de 
repressieve onderdelen van de strafrechtspleging. 
Via een multivariate analyse' zijn de boven-
genoemde verwachtingen op hun juistheid 
bekeken. Allereerst is een onderverdeling van 
de bevolking gemaakt op basis van de volgen- 

' 	de kenmerken: 
• mate van punitiviteit. 
• mening over bezuinigen op Justitie als geheel. 
• oordelen over bezuinigen op verschillende 

onderdelen van Justitie. 

Dit heeft een indeling in vier groepen opgele- 
verd. In de volgende figuur zijn de vier groepen 
weergegeven. Vervolgens is nagegaan hoe de 
sociale kenmerken van de bevolking met deze 
indeling samenhangen. 

' Voor doze analyse hebben we gebruik gemaakt van 
het programma CANALS (GUI, 1981) (bijlage 2) op 
de ongewogen gegevens. Nict in de analyse opgenomen 
zijn respondenten van wie de informatie onvolledig is. 



Figuur 1. Opvattingen van de Nederlandse bevolking 
verdeeld in 4 groepen (I t/m IV) over 
bezuinigen en punitiviteit in samenhang 
met sociaal-demografische kenmerken 
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Meningen en socio-demografische kenmerken: 

— punitiviteit: straffen—resocialiseren 
— uitgaven Justitie: bezuinigen—meer besteden 

•Uitgaven van de overheid op verschillende posten: 

— politie 

	

	: bezuinigen (<) versus meer 
besteden (>) 

— gevangenis 

	

	bezuinigen (<) versus meer 
b es teden (>) 

— rechtspraak 

	

	: bezuinigen (<) versus meer 
besteden (>) 

— hulp aan dader : bezuinigen (<) versus meer 
besteden (>) 

Sociodemografische kenmerken: 

— opleiding 	: hoog versus laag 
— inkomen 	: hoog versus laag 
— leeftijd 	: jong versus oud 
— sexe 	: man versus vrouw 
— gemeentegrootte : groot versus klein 

Elke bevolkingsgroep wordt door een segment 
(1 t/m IV) gerepresenteerd. Door de vier segmenten 
loopt een assenstelsel. Wanneer van beide uiteinden 
van de lijnen op het assenstelsel een loodlijn wordt 
noergelaten, levert dat binnen elk segment cen snijpunt 
op. Uit de afstand van het snijpunt tot de oorsprong 
kan voor elk segment worden afgeleid hoc vaak het 
desbetreffende kenmerk voorkomt. 
Wanneer bijvoorbeeld in figuur 1 van beide uiteinden 
van het kenmerk rechtspraak op het assenstelsel een 
loodlijn wordt neergelaten, blijkt dat segment III voor 
bezuinigen op rechtspraak is en segment IV niet. 



In figuur 1 kunnen we vier groepen onder-
scheiden: 

I. voorstanders van minder of evenveel beste-
den en resocialiseren 
Van de bevolking wil 22% minder of evenveel 
geld als nu het geval is besteden aan het bestrij-
den van criminaliteit, waarbij hun voorkeur uit- 
gaat naar het resocialiseren van daders. In het 
bijzonder denken zij daarbij aan minder of 
evenveel geld uitgeven aan de politic en met 
name moet minder worden uitgegeven aan het 
gevangeniswezen. Meer geld zouden zij echter 
willen uitgeven aan rechtspraak en hun tweede 
prioriteit is hulp aan daders. 
Deze bevolkingsgroep bestaat vooral uit jonge-
ren, vrouwen, inwoners van kleinere getneenten 
en lage inkomensgroepen. 

voorstanders van meer besteden en reso-
cialiseren 

114 	Meer geld dan nu het geval is, wil 29% van de 
bevolking uitgeven aan het bestrijden van de 
criminal iteit. De voorkeur van hen gaat daarbij 
uit naar het resocialiseren van daders. 
Zij denken wat betreft het besteden van meet 
geld in het bijzonder aan de hulp aan daders 
en willen daarvoor ook wat inleveren door te 
bezuinigen op de politie of daar in ieder geval 
niet meet-  dan nu het geval is aan uit te geven. 
Socio-demografische kenmerken van deze 
bevolkingsgroep zijn een hoge opleiding en in 
iets mindere mate een hoog inkomen. 

voorstanders van meer best eden en straffen 
In de categoric van meet geld besteden aan het 
bestrijden van criminaliteit en van voorstander 
zijn van een harde aanpak valt 25% van de be-
volking. 
Wat betreft de concrete invulling van de beste-
ding van de gelden heeft deze bevolkingsgroep 
een tegenovergestelde mening aan die van de 
eerste groep (I). Meer geld willen zij nl. aan het 
gevangeniswezen uitgeven en minder aan recht-
spraak. Wel zou zij iets meet geld aan de politic 
willen uitgeven en iets minder aan de hulp aan 
daders. 
In de bier bedoelde bevolkingsgroep komen 
vooral mannen, ouderen, inwoners van de 
grotere steden (> 100.000 inwoners), en hoge 



inkomensgroepen voor. Het opleidingsniveau 
van hen is gemiddeld. 

IV. voorstanders van minder of evenveel 
besteden en straffen 
Minder en in ieder geval niet meer dan nu het 
geval is, wil 24% van de bevolking aan de bestrij-
ding van criminaliteit besteden, terwijl zij — 
wat niet voor de hand ligt — een sterke voor-
keur hebben voor een harde aanpak. 
Op de hulp aan daders moet er wat hen betreft 
worden bezuinigd. Uitgaven aan de politie en 
het gevangeniswezen, moeten daarbij wel het-
zelfde blijven. 
Het gaat hierbij met name om Nederlanders met 
een lage opleiding en een laag inkomen. 

De verwachtingen — op grond yan reeds verkre-
gen kennis over 'de mate van punitiviteit' en 
'de voorkeur om geld aan Justitie als geheel te 
besteden' — over de voorkeur van verschillende 

115 	bevolkingsgroepen om al dan niet geld te beste- 
den aan de politie, het gevangeniswezen, de 
hulp aan daders of de rechtspraak blijken in 
grote trekken juist te zijn. Dit resultaat bete-
kent dat de mate van punitiviteit kennelijk een 
belangrijke specificerende invloed heeft op de 
voorkeur om meer of minder te besteden aan 
bepaalde onderdelen van het Justitiebudget. 
Deze voorkeuren blijken dus niet alleen te 
berusten op het zichtbare nut van de verschil-
lende voorzieningen maar ook op de ideolo-
gische visie van de burger op de strafrechts-
pleging. 
Tenslotte blijkt uit de analyse dat de mate van 
punitiviteit geen sterke invloed heeft op de 
opvatting over de hoeveelheid geld die voor 
Justitie als geheel beschikbaar zou moeten 
zijn. 

Uit de factorladingen (bijl. 2) blijkt dat over twee min 
of meer van elkaar onafhankelijke dimensies, 'de mate 
van punitiviteit' en 'de mate van besteden aan Justitie 
als geheel', gesproken kan worden. 

5.1. Waar moet het geld vandaan komen? 
Behalve dat de vier eerdergenoemde groepen 
van elkaar van mening verschillen wat betreft 
de besteding van gelden kunnen zij ook andere 
meningen hebben over de vraag waar extra gel-
den vandaan moeten komen. 



Omdat voor 'nicer besteden' extra gelden moeten 
worden gevonden, bijv. binnen of buiten de 
begroting van Justitie is aan de respondenten 
gcvraagd waar het geld vandaan zou moeten 
komen. Deze vraag is alleen voorgelegd aan 
personen die bij een of nicer taken van Justitie. 
te kennen hebben gegeven dat daar nicer aan 
zou moetert worden besteed. In tabel 4 is voor 
ieder van de eerder beschreven bestedingstypen 
uit de Nederlandse bevolking in percentages 
aangegeven waar zij denken dat het geld vandaan 
moet komcn. 
Ruim 60% van de bevolking vindt dat op andere 
ministeries bezuinigd zou moeten worden 
(tab el 4). 
Daarnaast blijkt dat de vier bevolkingsgroepen 
op de volgende manier extra gelden zouden 
willen aanwenden om hun wensen ten aanzien 
van bestedingen bij de verschillende taken van 
Justitie te realiseren: 

116 	i. voorstanders van minder of evenveel besteden 
en resocialiseren 
In vcrgelijking tot andere bevolkingsgroepen 
gaat hun voorkeur in het bijzonder uit naar 
bezuinigingen op andere dan de eerdcr bespro-
ken taken van Politic en Justitie. 

voorstanders van meer besteden en 
resocialiseren 
Meer dan andere bevolkingsgroepen zijn zij 
bercid om zelf, door meer belasting te betalen, 
het extra geld dat nodig is voor het resociali- 

Tube! 4. Bestedingstypologie van de Nederlandse bey 
moeten komen (weergegeven in io)• 

Bestedingstypologie 

minder of evenveel besteden en 

resocialiseren 	 13 

meet besteden en resocialiseren 	 9 

nicer besteden en straffen 	 6 

minder of evenvecl besteden en 
straf fen 	 9 

Totaal 	 9 

Bezuinigen 
oyerige 
taken 
Justitie 



relatie tot de opvatting waar extra gelden vandaan 

zuinigen 	Meer 	Overig 	Totaal 
.dere 	belasting 
inisteries 

seren van daders, op te brengen. Er moet vol-
gens deze groep bepaald niet worden bezuinigd 
op andere ministeries. 

voorstanders van meer besteden en straffen 
Deze bevolkingsgroep vindt meer dan elk van 
de andere groepen dat op taken van andere 
ministeries clan Justitie en Binnenlandse Zaken 
moet worden bezuinigd. 

IV. voorstanders van minder of evenveel beste-
den en straffen 
Deze bevolkingsgroep heeft kennelijk geen idee 
waar het extra geld vandaan zou moeten komen. 
Maar duidelijk is wel dat zij niet in het minst 
bereid is om daar (via de belasting) jets aan bij 
te dragen. 

Een bevestiging van de invloed van ideologische 
visies op concrete bezuinigingsactiviteiten, zoals 
burgers die zien, blijkt bij twee bevolkings- 

1 17 	groepen. Bij de bevolkingsgroep die evenveel 
aan Justitie zou willen uitgeven of daarop zou 
willen bezuinigen en tevens voorstander is van 
het resocialiseren van daders en bij de groep 
die meer aan Justitie zou willen uitgeven en 
een voorkeur heeft voor streng straffen. De 
eerste meer `progressieve' groep zou namelijk 
willen bezuinigen op het gevangeniswezen en de 
politie om zo meer voor daders te kunnen doen, 
terwijl de tweede meer `conservatieve' groep 
juist extra geld aan het gevangeniswezen en de 
politie zou when uitgeven en de benodigde 

11 	 14 	 100 	1653 

20 	 11 	 100 	2285 

14 	 13 	 100 	2046 

8 	 19 	 100 	1827 

14 	 14 	 100 	7811 



golden vermoedelijk bij sociale uitkeringen of 
het budget van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur zou willen weghalen. 

6. Een kwantificering van de wens op Justitie 
te bezuinigen 
Wanneer sociale kenmerken, zoals het oplei-
dingsniveau en het inkomen, van een bevol-
kingsgroep bekend zijn, zijn voorspellingen 
mogelijk omtrent het aantal personen daarin 
dat voorstander is van bezuinigingen op Justitie. 
Ook het effect van een verschuiving in bijv. de 
inkomenspositie op de bereidheid van de bevol-
king om in te stemmen met een besnoeiing op 
het Justitiebudget, is te voorspellen. 
Met behulp van een zgn. Canals-oplossing is 
voor enkele relevante sociale kenmerken een 
score berekend die aangeeft hoe groot de be-
reidheid is op Justitie te bezuinigen (zie tabel 5). 

Tune, 5. Punien• aortaeta 'moat kennierk waturnee 00 0540 040 909 511 herninisen werde aangegenen 

Sonic kenmerken 

Fr/nen...rewire 

80 000-100.000 
20000- 50.000 
11000- 20-000 

< 0.000 

onlenhog 

le Ronan 	 2054 	 55 
le nog., le trap 01301 	 1441 	 52 
le niveau, le trap 	 995 
2e mvuu, 2e trap (MOM 	 2137 	 01 
2. one., Ee trap 	 475 	 38 
le niveau, le leap 1111101 	 456 	 03 
le nnteau, 00500p 	 205 

noteeta le nap 	 236 	 34 

?lel/ 014 umenper mound 

< 1500 	 1171 	 51 
0500-1 1900 	 1158 	 50 
1900 -I 2200 	 1043 	 49 
2200 -1 2600 	 911 	 43 
2600-1 3600 	 1441 	 40 

> 3600 	 031 	 39 

< 24 jaat 	 1847 	 44 
23-340200 	 1845 	 45 
35 - 44 per 	 1339 	 46 
45-14 pa 	 1096 	 47 

55-64040 	 946 	 46 
> 6$ Iatir 	 1064 	 51  

• tic 	 sac.. ao. ■ 
eke egtegor8949991610•0010 vennempuldigen 
met het 9116ehorende rep/050409981 lap de 
tweene dtmentle ran de envIsnrplossinal en 
durna een emulate. 1060 op 545111en outlet de 

2296 	 42 
1178 	 11 
1999 	 48 
1476 	 50 

1345 	 54 
340 	 56 

4060 	 42 
3860 	 r  51 

tannin 	 getrichil 	 score lpunien) 

-.055 

2.96 
5.23 

- 080 

bolos op le !ellen bunt rnen een achaalwaarde 
Dem 9aa00e een ma wane 000(0 410315000 
over beelonigen of bealtalen 

Per sociaal kenmerk zijn in tabel 5 onder het 
kopje categoriescore bij de onderdelen van het 
kenmerk hoge en lage scores te vinden. Hoog in 
dit verband betekent voorstander van bezui-
nigen, terwiji laag opgevat kan worden als voor-
stander van `rneer besteden'. 
Extreme voorstanders van tezuinigen' zijn 
volgens deze tabel te vinden onder vrouwen die 



in gemeenten met minder dan 5.000 inwoners 
woonachtig zijn, alleen de lagere school hebben 
voltooid, een maandelijks netto-inkomen hebben 
tussen de f 1500—f 1900 en jonger dan . 35 jaar 
zijn. 
Extreme voorstanders van '1 .1-leer besteden' 
daarentegen kunnen worden aangetroffen onder 
mannen die in steden met meer dan 100.000 
inwoners woonachtig zijn, met een universitaire 
of hogere beroepsopleiding, een inkomen tussen 
f 2200—f 2600 per maand en ouder dan 55 jaar. 
Vervolgens is overeenkomstig de door Mooijaart 
en Van der Leeden (1983) ontwikkelde metho-
de bij indicatielijsten voor het sepotbeleid bere-
kend welk percentage van de burgers met een 
bepaalde score, voorstander is van een reductie . 
(c.q. een bevriezing) van het Justitiebudget 
(zie tabel 6). 

robe/ 6. Indicaties voUr de mate waarin men minderievenveel of meer wil besteden aan het lustitiebudget, in 7 

Mussels van totaal 	 Indicatie 	 % mindcr of 	 7E meer 	 Aantal respondenten 

categoricscores 	 evenveel 	 (besteders) 
(bent inigers) 	 76 	 N 

	

0— 49 	 besteden, stcrk 	 34 	 66 	 100 	 1158 

	

50— 59 	 besteden 	 39 	 61 	 100 	 1358 

	

60— 69 	 bevriezcn 	 47 	 53 	 100 	 1878 

	

70— 79 	 bczui 	 53 nigen 	 47 	 100 	 1386 

	

80-100 	 bezuinigen, stag 	 60 	 40 	 100 	 727 

Aan de hand van deze indicatielijst kan voor 
elke relevante bevolkingsgroep de bezuinigings-
bereidheid worden berekend. In het onder-
staande is dit bijv. gebeurd voor de groep 
mannen, tussen 45-54 jaar, woonachtig in een 
kleine gemeente, met een lagere beroepsoplei-
ding en een modaal inkomen. 

Voorbeeld 
Met behulp van de punten uit tabel 4 hebben 
we aan sociale kenmerken van deze bevolkings-
groep punten toegekend. Door deze punten op 
te tellen verkrijgen we de volgende totaal 
categoriescore. 

Sociale kenmerken van 	 Categoric- 
de bevolkingsgroep 	 score 

— man 	 6 
— 45-54 jaar 	 12 
— woonachtig in kleine gemecnte 

(5.000-10.000 mw.) 	 30 
— lager beroepsonderwijs (LBO) 	17 
— modaal inkomen 

(f 2200—f 2600 per maand) 	2 

Totaal categoriescore 	 67 



Uit de opgestelde indicatietabel 6 kan voor de 
eerder genoemde bevolkingsgroep worden afgc-
leid dat (totaalscore = 67) ongevecr 47% van 

• hen, minder of evenveel geld als nu het geval 
is, zou willen besteden aan het budget van 
Justitie: 	. 
Tenslotte kunnen we your deze bevolkings-
groep nagaan, wat het effect is op het aantal 
personen dat wil bezuinigen, wanneer zij bijv. 
in inkomen achteruit zouden gaan. Stel dat zij 
door inkomensvennindering van de ene inko-
menscategorie in de andere terecht komen, 
bijv. van f 2200—f 2600 in f 1900—f 2200 per 
maand dan zien we in de indicatielijst een toe-
name van het aantal punten van 2 naar 16. 
Het gevolg hiervan voor de totaal categorie-
score is een toename van 67 naar 81 punten. 
In tabel 6 kan vervolgens worden afgelezen wat 
het effect hiervan is. Daar zien we dat door 
deze inkomensverlagjng nu 60% van deze groep 
voor `minder of evenveel uitgeven' aan Justitie 

120 	is, terwijl dat 47% was. 
Het effect is dus cen toename van ruim 10%. 
Ook voor diegenen die geihteresseerd zijn in de 
kwantificering van `de mate van punitiviteit' is 
een dergelijke punten- en indicatielijst in de 
bijlage 3 opgenomen. Deze indicatielijst in 
combinatie met diewoor de 'mate van bezui-
nigen' levert de specifieke voorkeur van een 
willekeurige bevolkingsgroep op voor besnoeien 

• op of besteden aan politie, gevangeniswezen, 
hulp aan daders en/of rechtspraak. 

7. Nabeschouwing 
Het is uiteraard geenszins de bedoeling met 
de presentatie van deze onderzoekuitkomsten 
te suggereren dat aan de hand van deze bere-
keningen zonder nicer een optimale, politieke 
afweging zou kunnen plaatsvinden, laat staan 
dat uitsluitend op basis hiervan een optimale 
beleidsbeslissing zou kunnen worden genomen. 
Wel geeft dit materiaal onzes inziens een goed 
inzicht in de te verwachten receptie van be-
paalde beleidskeuzen bij de verschillende groe-
pen uit de samenleving. Ook zij met dit artikel 
aangetoond dat, mede door toepassing van 
geavanceerde analysetechnieken door middel 
van de toevoeging van slechts enkele korte 
vragen aan de slachtofferenquetes, interessante 
informatie kan worden verkregen. 
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Zo is gebleken dat de meerderheid van de be-
volking niet op Justitie wil bezuinigen. Slechts 
een klein deel van hen is wel voor bezuinigen 
te vinden. Uit de opvattingen over het justi-
tiele optreden (de mate van punitiviteit) blijkt 
verder te kunnen worden afgeleid welke pos-
ten binnen het Justitiebudget men prioriteit 
zou willen geven. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politic 

Literatuur-infonnatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie-
afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
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	van Justitie in beperkte mate kopieen 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 documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

Bina, V. De vele vermommingen van pornogralle. 
Intermediair, 19e jrg., nr. 37,16 septembcr 1983, 
blz. 15-21 (N). 

De auteur gaat in dit artikel in op het verschijnsel 
dat pornografie vaak een combinatie is van eon 
uitvoerige beschrijving van sexueel gedrag en een 
'boodschap' van zedelijke, ideologische of weten-
schappelijke aard. Ecrst behandelt hij het begrip 
pornografie en het verzet hiertegen, dat m.n. in de 
vorige eeuw aanzienlijke vormen heeft aangenomen. 
Aan de hand van voorbeelden gaat hij in op 
'verborgen' pornografie, waarin een moraliserend 
betoog deel uit maakt van het verhaal. Met name 
aan 'het Hite Rapport' wordt veel aandacht besteed. 
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Dit rapport pretendeert cen wetenschappelijke 
studie te zijn met een sterke feministische ondertoon, 
maar sluit volgens de auteur aan bij de traditie van 
`pornografische bloemlezingen'. Het Hite rapport 
wordt vergeleken met het bock Wat vinden vrouwen 
zelf van seks'. Het laatste is volgens de auteur een 
mengeling van een seksboek en een feministisch 
strijdschrift. De populariteit van seksboeken in de 
hedendaagse westerse samenleving wordt verklaard 
door het gezag dat de wetenschap in deze samen-
'eying geniet en de invloed die de feministische 
beweging heeft gehad op de beeldvorming van de 
pornografie. 
Met literatuuropgave. 

2 
Kemper, G. Dilemma's van de democratie. 
Intermediair, 19e jrg., nr. 36,9 september 1983, 
blz. 23-27 (N). 

Aan de hand van een voorbeeld toont de auteur 
aan dat de term `burgerlijke ongehoorzaamheid' 
veelal onnauwkeurig wordt gebruilct. Nadat hij aan 
de hand van Schuyts proefschrift `Recht, orde en 
burgerlijke ongehoorzaamheid' heeft uitgelegdwat 
met burgerlijke ongehoorzaamheid wordt bedoeld, 
gaat hij in op het begrip onrechtmatige daad, zoals 
in het Zutphense Waterjufferarrest is geformuleerd 
door de Hoge Raad. In een recent kort geding dat 
het Energie-onderzoek Centrum Nederland aanspande 
tegen Greenpeace, is duidelijk geworden dat burger-
lijke ongehoorzaamheid een zelfstandige juridische 
betekenis is toegekend. Vervolgens gaat de auteur 
in op de macht van het getal en de discussie binnen 
de Partij van de Arbeid over burgerlijke ongehoor-
zaamheid aan de hand van een notitie van E. van 
Thijn. Uit deze notitie wordt onder meer duidelijk 
dat de democratische spelregels zó belangrijk zijn, 
dat alleen uitzonderlijke omstandigheden het 
verantwoord maken met die spelregels te breken. 
In deze notitie wordt volgens de auteur geen 
rekening gehouden met de groep die zich in het 
geheel niet vertegenwoordigd voelt door het 
parlement en geen binding voelt met de Staat. Zijns 
inziens dient eerst de vraag naar de waarde van een 
democratisch systeem beantwoord te worden, voor-
dat het juiste oordeel kan worden gegeven over hen 
die niet meedoen. 

3 
Parker, P. J. Surrogate motherhood: the interaction 
of litigation, legislation and psychiatry. 
International journal of law and psychiatry, 5e jrg., 
nr. 3-4,1982, blz. 341-354. 

Dit artikel handelt over `Surrogaat-moederschap': 
de situatie waarbij een vrouw d.m.v. kunstmatige 
inseminatie zwanger wordt en een kind tei wereld 
brengt, dat vervolgens door de biologische vader 
en zijn echtgenote igeadopteerd' wordt. De auteur 
beschrijft de processen die naar aanleiding van 
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gevallen van surrogaat-moedcrschap in de staat 
Michigan gevoerd zijn en de wetsontwerpen die 
inhouden dat de biologische vader en zijn vrouw 
als livettige biologische ouders' warden beschouwd. 
Aanvankelijk wcrd het surrogaat-moederschap 
verboden als `kinderhandel', nu is men geneigd deze 
vorm van kinderen krijgen te zien naar analogic van 
kunstmatige inseminatie door een donor. In de 
nieuwste versic van het wetsontwerp streeft men 
ernaar voorwaarden to stellen die de kans op misbruik 
zo klein ntogelijk makcn en gclegenheid bieden voor 
eon verantwoorde vorm van surrogaat-moederschap. 
Volgens de auteur (zelf psychiater) !weft de psychia-
ter eon belangrijke functie bij de begeleiding van het 
proces en van de betrokkenen, terwij1 hij ook een 
bijdrage kan leveren aan de wetgeving over dit onder-
werp. 
Met literatuuropgave. 

4 

Scott, D., and L. Hewitt. Short term adjustment to 
rape and the utilisation of a sexual assault counseling 
service. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
16e jrg., nr. 2, juni 1983, blz. 93-105. 

De auteurs definidren verkrachting als een geweld-
daad die wordt uitgevoerd zonder toestemming van 
het slachtoffer. Verkrachting hecft mede onder 
invloed van de vrouwenbeweging, de laatste jaren 
meer aandacht gekregen. Onderzoeksgegevens over 
de gevolgen voor het slachtoffer op lange en korte 
termijn zijn echter schaars. Van belang bij het 
verwerken blijken: ik-sterkte, steun van de directe 
omgeving, levensfase, opvang van het slachtoffer, 
de omstandigheden random de verkrachting en 
het milieu. In de literatuur warden drie fasen aap 
de reactie onderscheiden: de acute reactie gedurcnde 
de ecrste dagen, de uiterlijke aanpassing en tenslotte 
de verwerking en integratie van de ervaring. In 
augustus 1977 werd in Melbourne met een opvang-
programma begonnen, terwij1 in mei 1979 een 
24-uurs crisisinterventie-programma gerealiseerd 
werd. Naar aanleiding daarvan concluderen de 
autcurs: een dergelijk programma kan cen belangrijke 
positieve rol spelen in het toelaten van hulp uit de 
omgeving en deze hulp tot een positieve en 
constructieve ervaring maken. De drempel moct 
laag zijn. Bet programma moet directe praktische 
hulp omvatten, juridische hulp, emotionele steun 
en psychologisch-psychiatrisehe hulp. De auteurs 
vinden het vooral belangrijk dat er meer inzicht 
komt in de effecten op lange termijn. 
Met litcratuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
Brennan, T. P., and L. Mason. Community service: 
a developing concept. 
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Federal probation, 47e jrg., nr. 2, juni 1983, 
blz. 49-57 (USA). 

De auteurs besprcken een experiment met dienst-
verlening in Illinois. De rechter bepaalt samen met 
het Social Service Department of een delinquent al 
of niet dienstverlening krijgt opgelegd. Deze laatste 
instantie heeft een zevental criteria geformuleerd 
op basis waarvan een delinquent in aanmerking 
kan komen voor dienstverlening. De auteurs geven 
een overzicht van een aantal andere projecten, met 
behulp waarvan in het proefproject maatstaven 
konden worden opgesteld om per delinquent de 
duur van de dienstverlening te kunnen vaststellen 
conform de ernst van het delict. Ook gaan zij in op 
de kwestie van de aansprakelijkheid i.v.m. eventuele 
ongelukken tijdens de dienstverlening. Vervolgens 
behandelen de auteurs een aantal andere elementen, 
van het project zoals de criteria en voorwaarden 
waaraan instellingen en organisaties die gelegenheid 
bieden tot dienstverlening moeten voldoen, de 
samenstelling van de begeleidingscommissie, de 
organisatie van de contacten en de berichtgeving 
door de media. Tenslotte wordt in het artikel een 
overzicht gegeven van de redenen waarom ecn 
aantal delinquenten is afgewezen voor het project 
en waarom het project zich geleidelijk aan heeft 
uitgebreid. 
Met literatuuropgave. 

6 
Buikhuisen, W. Werkloosheid, criminaliteit en het 
straftoemetingsbeleid van de rech ter. 
Proces, 62e jrg., nr. 9, september 1983, blz. 269— 
274 (N). 

De auteur gaat naar aanleiding van door Jongman 
(RU Groningen) gepubliceerde onderzoeks-
resultaten, in op de relatie tussen werkloosheid, 
criminaliteit en het straftoemetingsbeleid van de 
rechter ten aanzien van werkloze delinquenten. 
Meettechnisch is onderzoek op dit gebied erg 
moeilijk. Eventuele associatics zeggen nicts over de 
oorzaak. Maar ook op ander gebied heeft de auteur 
bezwaren: het statisch hanteren van het begrip 
werkloosheid zonder oog voor de beleving ervan. 
Het door J. gevonden gegeven dat bij vergelijkbare 
delicten, cen werkloze een twee keer zo grote kans 
heeft om in de gevangenis terecht te komen, wijst 
volgens de auteur naar de belangrijkste vraag voor 
het rechterlijk beleid: moet worden gekozen voor 
rechtsgelijkheid of voor individualisering. Een 
compromis roept dan wel het probleem op van de 
boete naar draagkracht die bij werklozen al snel 
uit de bijstand betaald moet worden. Het uitbreiden 
van alternatieve sancties bij werkloze delinquenten 
lijkt echter praktisch niet uitvoerbaar. De auteur 
wijst tenslotte op ander onderzoek waaruit is 
gebleken dat bij stijgende werkloosheid inderdaad 
vaker gevangnisstraf wordt opgelegd uit de 
veronderstelling dat de toenemende werkloosheid 



zal leiden tot verdere stijging van de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

7 
Ellsworth, P. C. and L. Ross. Public opinion and 
capital punishment: a close examination of the 
views of abolitionists and retentionists. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 1, januari 1983, 
biz, 116-169 (USA). 

In Californie zijn 500 burgers ondervraagd over bun 
mening over de doodstraf. (Respons: 96%). Bij die 
gelegcnheid is door de onderzockers getracht door 
middel van andere vragen een beeld te krijgen van 
de attitudes en de kennis van zaken die de basis 
vormden voor de mening van de ondervraagden. 
Het blcek dat mecr dan de helft van de onder-
vraagden voor de doodstraf was, ongeveer een derde 
zich tegen tocpassing van de doodstraf uitsprak 
en de overigen hierover geen mening hadden. Voordat 
de auteurs deze opvattingen in verband brengen 
met de attitudes van de respondenten, gcven zij 
cerst eon weergave van het attitude-onderzoek dat 
reeds door anderen is gedaan. In een overzicht 
geven zij de meningen over toepassing van de dood- 

128 	straf bij verschillende delicten weer. Vervolgens 
verbinden zij deze opvattingen aan de mate waarin 
men is geinformeerd over de strafrechtspleging en 
de overwegingen voor de doodstraf. Opvallend is 
volgens hen dat ook als de voorstanders voor toe-
passing van deze straf worden overtuigd van het 
geringe preventieve effect van deze straf, zij toch 
varimening blijven dat de doodstraf moet worden 
toegepast. De auteurs concluderen dat deze 
opvatting nict op rationele overwegingen steunt, 
maar op gevoelsmatige gronden die zijn geintegreerd 
in de attitude. 
Met literatuuropgave. 

8 
Estimating perceptual stability and deterrent effects: 
the role of perceived legal punishment in the 
inhibition of criminal involvement; by R. Paternoster, 
L. E. Saltzman, G. P. Waldo et al. 
Journal of criminal law and criminology, 74e jrg., 
nr. 1, lente 1983, blz. 270-297 (USA). 

In dit artikel beschrliveif de auteurs de resultaten 
van cen onderzoek dat zij hcbben gedaan volgens 
cen met het onderzoek van Grastniek en Green 
vergelijkbare opzet. Het voornaamste verschil was 
gelegen in het feit dat bet onderzoek van de auteurs 
zich richt op jongeren en dat van Grasmick en Green 
op volwassenen. Het onderzoek richt zich op de 
relatie tussen de perceptie van de eigen Pakkans en 
de strafdreiging enerzijds en de bereidheid om 
crimineel gedrag te vertonen anderzijds. Bij het 
onderzoek van Grasmick en Green was gebleken 
dat het crimineel gedrag zonder meer een verband 
vertoonde met de pakkans zoals de daders die self 
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inschatten. De onderzoekopzet van de auteurs is 
erop gericht om aan te tonen dat men bij het 
onderzoek naar deze relatie rekening dient te houden 
met het feit dat men een bepaalde pakkans of straf-
dreiging op verschillende momenten ook verschillend 
kan waarderen. Het meeste onderzoek richt zich 
op een samenhang tussen gedrag op het cne moment 
en de pakkansperceptie op een moment dat veel 
later is gelegen. De auteurs tonen aan dat deze 
perceptie niet altijd bij iedereen op verschillende 
momenten gelijk is. 
Met literatuuropgave. 

9 
Glaser, D. Alternatives to incarceration. 
International review of criminal policy, nr. 36, 
1980, blz. 55-58. 

De auteur stelt dat het toepassen van de gevangenis-
straf of van alternatieven hiervoor behoort af te 
hangen van het soort en vooral de leeftijd van de 
delinquent. Op jonge delinquenten bijvoorbeeld 
heeft de gevangenis een averechtse uitwerking. Het 
maakt hen eerder meer dan minder crimineel door 
het gebrek aan contacten met jeugdige niet-crimi-
nelen. De sleutel tot de preventie van criniinaliteit ' 
en recidivisme door jongeren is dat hen de gelegen-
heid moet worden gegeven om psychologisch, 
economisch en sociaal voldoening te putten uit 
bezigheden die hen voorbereiden op de legale rol 
van volwassene. Of voor een oudere delinquent de 
gevangenneming een juiste straf is hangt af van de 
mate waarin hij of zij zich reeds legitieme volwassen 
rolpatronen heeft eigen gemaakt. Aileen voor 
beroepscriminelen is de langdurige opsluiting te 
rechtvaardigen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Griswold D. B., and M. D. Wiatrowski. The emergence 
of determinate sentencing. 
Federal probation, 47e jrg. nr . 2, juni 1983, 
blz. 28-35 (USA). 

In de Amerikaanse rechtspraak kan een veroordeelde 
veelal pas tijdens het verblijf in de gevangenis 
ingelicht worden over de duur van de straf. Een 
vonnis is 'indeterminate' indien op de rechtszitting 
geen uitspraak wordt gedaan over de duur van de 
gevangenisstraf. Bij 'determinate sentencing' is dit 
wel het geval, de lengte van de straf is gespecificeerd. 
Bovendien is het vonnis gebaseerd op expliciete 
regels en richtlijnen die specificeren hoeveel straf 
een overtreder zal krijgen. Het streven naar het 
verminderen van rechtsongelijkheid is niet de enige 
reden van het toenemend gebruik van 'determinate 
sentencing'. Ook de kritiek op de resocialisatie- 
gedachte en de terugkeer naar de klassieke concepties 
t.a.v. straffen spelen hierbij een rol. Niet in alle 
Amerikaanse staten zijn bovengenoemde expliciete 
regels en richtlijnen hetzelfde. Zo zijn er verschillen 
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v.w.b. hun ontstaanswijze, de wijze waarop de 
richtlijnen zich ontwikkelden en verschillen qua 
achterliggende ratio. Ook wordt niet in alto staten 
hetzelfde gedacht over de invlocd van verzachtende 
of verzwarende omstandigheden op de duur van de 
gevangenisstraf. 
Met literatuuropgave. 

II 	, 
Hirsch, A. von. 'Neoclassicism', proportionality 
and the rationale for punishment: thoughts on the 
Scandinavian debate. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 1, januari 1983, 
blz. 52-70 (USA). 

Onder 'de naam 4neoclassicisme' staat de theorie 
van de proportionaliteit van de straf in de 
Scandinavische landen in het middelpunt van de 
belangstelling. De autcur geeft in dit artikel eon 
beschouwing van doze leer. Doze nadruk op de 
evenredigheid van de straf is de laatste jaren voort-
gekomen uit eon toencmende kritiek op de functionele 
benadering van de straf. Fen dergelijke ontwikkeling 
in het denken over het strafrceht doet zich naar de 
miming van de_auteur ook voor in de Verenigde 
Staten. In het eerste deel van zijn artikel geeft 
de autcur aan dat generale preventic njet de basis 
kan vormen voor de proportionaliteitseis. In het 
tweede deel gaat hi) nader in op de filosofie dat de 
straf als het verdiende loon hi) het delict wordt 
gezien. In dit licht is to verdedigen volgens de auteur 
dat de omvang van de straf niet uitgaat boven de 
ernst van het delict. Zelfs kan volgens de auteur 
worden volgehouden dat met de ernst van het delict 
ook de ondergrens van de straf is aangegeven. 
In het laatste deel van zijn artikel gaat hij met name 
in op doze rechtvaarding van de straf in het licht 
van dit zg. neoclassicisnie. 
Met literatuuropgave. 

12 
Hirsch, A. von. Commensurability and crime 
prevention: evaluating formal sentencing structures 
and their rationale. 
Journal of criminal law and criminology, 74e jrg., 
nr. 1, lentc 1983, blz. 209-248 (USA). 

In dit artikel gaat de auttur uitvoerig in op de 
straftoemetingsmethodieken die al of nict geformu-
liseerd in de strafrechtspleging worden gehanteerd. 
Doze structurcn bij de rechtspleging kunnen naar 
zijn mcning worden herleid tot vcrschillende 
uitgangspunten bij de toepassing van het strafrecht. 
De rationaliteit in de straftoemeting is volgens hem 
op doze structuren terug to brengen. Naar zijn 
mening kan in grotc lijncn con onderscheid vvorden 
gemaakt tussen het vergeldend uitgangspunt in 
de rechtspleging on het doelmatig straftoemeten. 
De auteur licht aan de hand van voorbeelden dit 
onderscheid nader toe. Met de rationalitcit die 
in de verschillende opticken is to onderkennen, 



zijn volgens hem niet alle problemen opgelost. Met 
behulp van enkele grafieken schildert hij het probleem 
van de ernstmeting bij delicten. Aan het slot van 
zijn artikel licht hij enkele voorbeelden van geformu-
liseerde straftoemetingsmethodieken door. Zijn 
conclusie is dat hierin uiteindelijk een compromis 
tussen verschillende straftoemetiagsfilosofieCn ;vordt 
nagestreefd. 
Met literatuuropgave. 

13 
Janse de Jonge, J. A. Rechtsgehjkheid: nog een lange 
weg. 
Delikt en delinkwent 13e jrg., nr. 7, september 1983, 
blz. 544-569 (N). 

Ongeveer acht jaar geleden stelde Enschede voor een 
straftoemetingshandboek te maken, waarvan het 
doel een lokaal, regionaal en landelijk samenhangend 
requisitoir-beleid was (gelijke zaken gelijk behan-
delen). De auteur gaat in het kort in op het debat 
dat op dit voorstel volgde. Vervolgens worden 
de — voorlopig op beperkte schaal — in te voeren 
indicatielijsten besproken. Voordelen hiervan zouden 
o.a. liggen in efficiency, zichtbaar en inzichtelijk 

131 	beleid, flexibiliteit, rechtsgelijkheid, -eenheid en 
-zekerheid. Er kleven echter bezwaren aan deze 
indicatielijsten. Genoemd worden negatief 
discriminerende criminele politick via daderken-
merken, politisering op ongeschikt peil, dehumani-
sering en dejuridisering. Het strcven van het OM naar 
meer gelijkheid en een doelmatige criminaliteits-
bestrijding wordt geplaatst tegen de achtergrond 
van de legitimiteits- en capaciteitsproblemen waarmee 
het OM sinds de jaren '60 te kam pen heeft. De 
huidige ontwikkeling betekent een machtsvergroting 
van het OM. Volgens de auteur is rechtsgelijkheid 
meer dan het produkt van een uniform OM-beleid. 
Het zal pas democratisch gestalte kunnen krijgen 
wanneer rechters, advocaten en hulpverleners alert 
op het OM-beleid reageren door hun institutionele 
zelfstandigheid en strafrechtelijke idealen er tegenover 
te stellen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Kamerling, R. N. J., en J. R. van Helvoort. Dc/ac/it 
is open. 
Intermediair, 19e jrg., nr. 36,9 september 1983, 
blz. 1-5 (N). 

In dit interview geeft de Alkmaarse fraude-officier 
van justitie inzicht in zijn aanpak van fraude in 
Alkmaar en omgeving. Zo geeft hij de principe-
afspraak weer van zijn parket, nl. dat, als er steun-
fraudezaken aangebracht worden bij de Politic-
rechter, men er absoluut zeker van moet zijn dat 
de straffen die de PG voorstelt (fraude boven de 
vijfduizend gulden moet leiden tot een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf) haalbaar zijn. Het doel 



van doze fraude-offidier is dat de fraudeur voor con 
tijd uit de roulatic gcnomen wcirdt. Meestal wordt 
cenvoudige bankbreuk telaste gelegd i.p.v. bedrieg-
lijke bankbreuk, wat veel moeilijker to bewijzen is. 
Vervolgens gaat hij in op de 'hit-and-run' onderzoek- - 
method; inhoudende dat het onderzoekteam drie 
maanden de tijd krijgt om de zaak uit te dicpen en 
niet zo'n bclang hocft te hechten aan de omvang 
van de fraudel Vcrvolgens behandelt hi] de wegen 
die bewandeld dienen to worden ont loge bv's on • 
coUperatieve verenigingen to ontbinden. Tot slot 
gceft hi] zijn mening weer over klassewetgeving 
on de strafmaat, wat o.a. duidelijk wordt met zijn 

slotzin: 	moot de verhoudingen in het oog houden. 
Fraud° is erg, maar nog goon moord.' 

15 
Lempert, R. The effect of executions on homicides: 
a new look in an old light. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 1, januari 1983, 
blz. 88-115 (USA). 

In het work van prof. Isaac Ehrlich wordt volgens 
de auteur aangetoond dat het onderzoek dat is 
gedaan naar het preventieve effect van de doodstraf, 

132 	zoals samengevat in het work van Thorsten Sellin, 
con onjuist beeld geeft van de werkelijkheid. 
Volgens Ehrlich moot niet gekeken worden naar het 
gegeven dat eon wetboek in een bepaald land het 
toepassen van de doodstraf mogelijk maakt, maar 
moot Worden gelet op het aantal keren dat doze 
straf ook echt tenuitvoer wordt gelegd. Daarnaast 
geeft Ehrlich aan-dat andere factoren die bij het 
ontstaan van criminaliteit eon rol kunnen spelen 
in de vergelijking wet constant moeten worden 
gehouden. Met doze kritiek op Sellin als uitgangspunt 
heeft de auteur opnieuw eon vergelijkend onderzoek 

. gedaan naar het effect van de doodstraf op gewelds-
delicten. Hij komt tot de conclusie dat het gelet op 
de uitkomst van het onderzoek niet uitmaakt of 
alleen met doodstraf wordt gedreigd in het wetbock 
of dat ook werkelijk de straf tenuitvoer wordt 
gelegd. Ook met inachtneming van de kritiek 
van Ehrlich blijkt niet dat or preventieve working 
uitgaat van de doodstraf. 
Met literatuuropgave. 

16 
Normandeau, A. Pour une charte des dro its des 
victimes d'actes criminels. 
Revue de science criminelle et de droit penal compare, 
nr. 2, april/juni 1983, blz. 209-222 (E). 

De auteur meent dat na de geconcentreerde aandacht 
voor de rechten van de dader van het delict, het 
evenwicht moot worden hersteld door nu de 
aandacht to richten op de rechten van het slacht-

offer. In dit artikel biedt hij de tekst aan voor zijn 
ontwerp voor een handvest ter bescherming van de 
rechten van het slachtoffer van delicten en voorziet 
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deze van commentaar. Vervolgens gaat de auteur 
in op de ontwikkelingen in de bescherming van het 
slachtoffer in de Verenigde Staten en in Canada en 
in het bijzonder in Quebec. In zijn slotbeschouwing 
doet hij vijf voorstellen tot actie. Als alternaticf 
voor het punitieve stelsel bepleit hij conflict- 
oplossing via een proces van arbitrage volgens civiel 
en administratief recht, gericht op verzoening, 
compensatie, opvoeding en scholing, en therapie. 

17 
Perceived risk and social control: do sanctions really 
deter? by R. Paternoster, L. E. Saltzman, G. P. Waldo 
et al. 
Law and society review, 17e jrg., nr. 3,1983, 
blz. 457-479 (USA). 

In dit artikel gaan de schrijvers nader in op de 
preventieve werking van strafrechtelijke sancties. 
Algemeen aanvaard wordt dat strenge strafrechtelijke 
sancties op strafrechtelijk gedrag, dit gedrag voor 
een belangrijk deel voorkomen. Degenen die een 
misdaad begaan ervaren de straffen als minder 
afschrikwekkend dan degenen die zich niet straf-
rechtelijk misdragen. Deze eenvoudige correlatie 
tussen gedrag en sanctie wordt door de auteurs 
bestreden. Zij onderzoeken de zgn. `afschrikkings- 
theoric' en verwerpen haar vervolgens. De schrijvers 
gaan uitvoerig in op de door hen gehanteerde methode 
van onderzoek en doen suggesties voor toekomstig 
onderzoek naar de preventieve werking van straf-
rechtelijke sanctics. 
Met literatuuropgave. 	 • 

18 
Shearing, C. D., and P. C. Stenning. Private security: 
implications for social control. 
Social problems, 30e jrg., nr. 5, juni 1983, 
blz. 493-506 (USA). 

De auteurs besteden aandacht aan de aard en omvang 
van de moderne particuliere beveiliging en het 
effect hiervan op de sociale controle. Het artikel 
is gebaseerd op resultaten van onderzoek verricht 
door de auteurs en enkele collega's. Dit onderzoek 
bevatte een aantal studies over de wettelijke context 
waarbinnen de particuliere beveiliging valt en vond 
plaats in 1974 en in 1976 in Ontario, d.m.v. inter-
views met veiligheidsagenten en vragenlijsten welke 
voorgelegd werden aan hun medewerkers, en tussen 
1961 en 1971 in Canada, d.m.v. het verzamelen van 
gegevens over de omvang en groei van de particuliere 
beveiliging. De auteurs komen o.a. tot de volgende 
conclusies. Particuliere organisaties hebben sinds 
1960 directe macht uitgeoefend op het toezicht 
houden op het publiek d.m.v. particuliere beveili-
gingssystemen. De verschuiving van overheids-
toezicht (door de politie m.b.v. het strafrecht-
systeem) naar particulier toezicht (door de organi-
saties ieder voor zich m.b.v. een eigen sanctiesysteem) 



bracht con versehuiving in het karakter van sOciale• 
controle met zich moo. Bij particuliertoezicht gaat 
het beschermen van de belangen van de organisatic 
(het voorkomen van verliezen, diefstal) boven het 
bestrijden van de misdaad. Particuliere beveiliging 
is geen externe kracht, zoals de politic, maar werkt 
vanuit de particulicre organisatie, is geintegreerd 
met andere functies on doelen van de organisatie. 
Doze integratie komt tot uitdrukking in het sanctie-
systeem , waaruit blijkt dat particuliere beveiliging 
steunt op middelen die nakoming van de sanctic 
afdwingen. De auteurs geloven dat het systcem van 
particuliere beveiliging zich verder zal ontwikkelen 
tot con steeds in betckenis tocnemend kenmerk van 
het Noordamerikaanse social° leven. 
Met literatuuropgave. 

19. 
Targeting federal resources on recidivists: an empirical 
view, by B. Forst, W. Rhodes. J. Dimm et a/. 
Federal probation, 47e jrg., nr. 2, juni 1983, 
blz. 10-20 (USA). 

Len bepaalde categoric delinquenten wordt gevormd 
door dc beroepseriminelen. In Amerika is op tokaal 

134 	niveau getracht d.m.v. 'career criminal programs' de 
aandacht selectief to richten op doze categoric. Ook 
de federate overheid heeft belangstelling voor con 
dergelijkc aanpak. De auteurs deden in opdracht van 
het Amerikaanse Dcpartement van Justine con ander-
zoek naar de mogelijkheden voor een federaal 
vervolgingsbeleid speciaal gericht op de berocps-
misdadiger. Fen aantal federate rechercheurs en 
Officicren van J ustitie word geihterviewd om trent 
hun visie op de mogetijklieden voor eon dergelijk 
bcleid. Op grond van relevant onderzoek ontwikkelden 
de auteurs criteria voor het identificeren van 
potentiele recidivisten. Eon door hen uitgevoerde 
analyse leidde tot eon selcctie van 200 potentiele 
recidivisten uit eon grocp van 1700 voor doorsnee-
delicten veroordeelde federate gedctinecrden die 
in 1970 in vrijheid waren gesteld. Tijdens eon 
follow-up van vijf jaar bleken or 170 van doze 200 
weer in hechtenis gcnomen. 
Voor 100 personen (50%) gebeurde dit binnen eon 
jaar na vrijlating terwij1 or 138 (69%) binnen twee 
jaar weer Werden gearresteerd. Van de 1500 niet-
geselecteerden was vijfjaar na vrijtating slechts 
36% weer met de justitie in aanraking gekomen. 
De 200 geselecteerden bleken naar schatting 1900 
delicten per jaar moor to hebben begaan dan de 
overige 1500. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

20 
Antognazza, G. Computerkriminalitdt: stellenwert 
iiberschatzt. 
Kriminalistik, nr. 7, juli 1983, blz. 389-394. 
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In dit artikel plaatst de auteur kanttekeningen bij 
het verschijnsel van computercriminaliteit. Hij 
geeft daarbij voorbeelden n.a.v. ervaringen op dit 
gebied in het buitenland, met name in Amerika. 
In Zwitserland doen volgens de auteur overtredingen 
op dit gebied zich zelden voor. Het gaat bij deze vorm 
van criminaliteit volgens hem vooral om misstappen 
op het gebied van het kredietwezen, in samenhang 
met het rekening-courant verkeer, het bewaren 
van waardepapieren, het gebruik van cheques en 
creditkaarten, evenals de overdracht van vorderingen. 
De auteur zet elk van de genoemde vormen kort 
uiteen. Hij besluit met de opmerking dat de moderne 
vormen van criminaliteit in het bedrijfsleven veelal 
berusten op de aanpassing van al bekende delict- 
vormen aan de behoeften van het moderne handels-
verkeer, dat steeds meer door een snelle en vereen-
voudigde afwikkeling gekenmerkt wordt. Het is door 
de daarmee samenhangende geringe geneigdheid 
tot het doen van controlehandelingen, zeer vatbaar 
voor criminele handelingen. 

21 
Blomme, J. Sociale klasse en jeugdmisdadigheid; een 
secundaire analyse van de empirische onderzoeks-
literatuur. 
Tijdschrift voor criminologic, 25e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1983, blz. 173-188 (N). 

Studies gebaseerd op zelfgerapporteerde misdadigheid 
enerzijds en geregistreerde misdadigheid anderzijds 
vertonen tegenstrijdige resultaten. De auteur stelt 
dat geen van beide benaderingswijzen voldoende 
potentiele verklaringskracht bezit om de inconsistente 
resultaten m.b.t. het verband tussen sociale klasse 
en misdadigheid op afdoende wijze uit te leggen. 
Vervolgens gaat hij in op een aantal technisch-metho- 
dologische tekortkomingen van self-report studies; 
en tevens op de in deze studies naar zijn mening 
problem atische conceptualisering van de begrippen 
sociale klasse en rnisdadigheid. Dan presenteert de 
auteur de resultaten van een door hem uitgevoerde 
heranalyse van de empirische onderzoeksliteratuur 
over jeugdmisdadigheid. Hij constateert in de tijd 
gezien een stabiliteit van de gem iddelde associatie 
tussen sociale klasse en jeugdmisdadigheid. Tussen 
beide variabelen bestaat naar zijn mening een zwak 
tot verwaarloosbaar negatief verband. 
Met literatuuropgave. 

22 
Buikhuisen, W. De hiosociale benaderingsmjze in de 
criminologie. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1983, blz. 189-200 (N). 

Het eerste uitgangspunt van de biosociale criminologie 
stelt dat strafbaar gesteld gedrag een gevolg is van 
persoonskenmerken van de actor (waaronder 
biologische gegevens) en situationele factoren. Het 
tweede uitgangspunt is het differentieel-crirninolo- 
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gische principe. Het betekent dat theorie•en ondcrzoek 
zich niet moeten richten op criminaliteit in het 
algemeen, maar meer op bcpaalde typen delinquenten. 	, 
De differentiole criminologie gaat bij haar theorie- 
vorming uit van verschillende categorieen delinquenten 
die kunnen worden onderscheiden. Het derde 
tiitgangspuntas het ontwikkelingsperspectief. Dit 
berust op de gedachte dat gedrag, en dus ook straf-
baar gedrag, als regel nict zomaar uit de lucht komt 
vallen. Men groeit or als het ware naartoe. Het meest 
wezenlijke kenmerk van de biosocialc criminologie — 
dat tevens haar onderzockstrategie typeert — is het 
integrercn van inzichten uit de sociale en de 
biologische wetenschappen. Zo heeft neuropsycho-
logisch onderzoek bij herhaling uitgewezen dat 
delinquenten m.b.t. psychologische functics zich- 
in negatieve am onderscheiden van niet-delinquenten. 
De kans op het ontstaan van deviant gedrag zal 
hierdoor weer groter worden. De biosociale crimino-
logic bat zich ook in net de vraag wat aan doze 
cognitieve stoornissen ten grondslag kan hcbben 
gelegen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Flade A. Jugendkriminalitin in einer Neubausiedlung. 
Monatsschrift fiir Kriminologic und Strafrechts-
reform, 66e jrg., nr. 4, augustus 1983, 	, 
blz. 197-206 (3RD). 

In het voorjaar van 1979 werd eon stadje in de buurt 
van Frankfurt in de schandaalpers bestcmpeld tot 
broeinest van jeugdcriminaliteit. Dit veroorzaakte 
grote onrust onder de bewoners en leidde tot het 
in dit artikel besproken onderzoek, waarbij het 
theoretische uitgangspunt was dat or een verband zou 
bestaan tussen jeugdcriminaliteit en cen ongunstige 
socia1c en stedebouwkundige situatie. De gemeente 
waar het ondcrzoek plaatsvond bestond uit twee 
geheel verschillende &len nl. een oud stadsdecl en 
een nicuwbouwgebied, eon zgn. satellietstad. De 
gemeente word vergeleken met twee naburige 
gemeenten, met eveneens minder dan 20.000 inwo-
nets. De gegevens werden verkregen uit de 
Statistickcn van 1977 tot 1981 van het Hessische 
Landeskriminalamt, de dossiers van de Kinderrechter 
over de periode '79—'81 van de drie bij het onder-
zock betrokken plaatscn en uit eon speciaal voor 
dit onderzoek ontwikkelde vragenlijst. Uit de 
resultaten bleek dat in een van de twee controle-
gemeenten meer delicten aangegeven werden en meet 
jongeren als verdachte genoemd werden dan in de 
gemeentc die uit de pets bekend was om zijn tinge 
jeugdcriminaliteit. Wet werden er ernstiger delicten 
gepleegd en was het aantal recidivisten Cr groter. 
Deze woonden allen in eon bepaald gebied van de 
nieuwbouwwijk, eon buurt met kinderrijke gezinnen 
met lage inkomens en vrij kleine woningwctwoningen. 
Ook de woonomgeving in de nieuwbouwwijk liet 
to wensen over; het ontbrak or aan voor jeugdigen 
noodzakelijke infrastructurele elementen. 
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24 	 • 
Friedrichs, D. 0. Victim°logy: a consideration of 
the radical critique. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 2, april 1983, 
blz. 283-294 (USA). 

In de zeventiger jaren kwamen volgens de auteur 
belangrijke ontwikkelingen op gang in de traditionele 
criminologie die samenkwamen in cen radicalc 
criminologische visie op misdaad in de samenleving 
en een accentuering daarbij van het slachtoffer. 
In dit artikel geeft de auteur ecn beschouwing over 
het begrip `slachtoffer' en de kritiek die vanuit de 
victimologie op de traditionele criminologie is 
uitgeoefend. In eerste instantie analyseert hij de 
betekenis van dit begrip in het licht van deze kritiek. 
Hij constateert dat het slachtofferschap in de 
theorieen van de victimologie vaak zo'n ruime 
betekenis krijgt, dat niet meer duidelijk is wat er 
precies nnee wordt bedoeld. De auteur besluit zijn 
artikel met de conclusie dat de radicale stroming in 
de criminologie binnen de lijnen van de meer 
traditionele criminologische begrippen dient te 
blijven om tot een theoretisch en praktisch 
bruikbare benadering van criminaliteit en slachtoffer-
schap uit te groeien. 
Met literatuuropgave. 

25 
Gibbons, D. C. Mundane crime. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 2, april 1983, 
blz. 213-227 (USA). 

Wanneer men volgens de auteur de burger vraagt 
waaraan hij denkt als over misdaad wordt gesproken, 
dan komt als antwoord de gewone straatcriminaliteit. 
De auteur gaat in dit artikel nader in op de vele andere 
vormen van criminaliteit die ook door criminologen 
vaak buiten hun studiegebied worden gehouden. 
Hoogstens kan men volgens de auteur enige aandacht 
voor de zgn. witte-boordencriminaliteit en 
criminaliteit van organisaties onderkennen. Het 
terrein van de meer verborgen criminaliteit is 
volgens hem echter veel ruimer. Als afbakening daar- 
van hanteert hij het verzamelbegrip 'mundane crime', 
dat een verscheidenheid omvat van alledaagse, weinig 
opvallende en dikwijls onschadelijk geoordeelde 
vormen van wetsovertreding waar de samenleving 
zo rijk aan is. In zijn beschouwing gaat de auteur 
nader in op het amorele gedrag in bepaalde 
situaties dat vaak onder een strafbepaling is te 
brengen. Daarnaast wijst hij op het criminele gedrag 
in besloten kring, bijvoorbeeld binnen het bedrijf 
waar men werkt of binnen de familie. Een andere 
vorm van crimineel gedrag die volgens de auteur 
minder aandacht krijgt is de `misbruikcategorie'. 
Centraal bij deze vormen van crimineel gedrag staat 
volgens de auteur dat de situationele omstandigheden 
een belangrijke rol spelen. Zij verdienen volgens de 
auteur meer aandacht van de criminologen. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Guarino Ghezzi, S. )1 private network of social 
control: insurance investigation units. 
Social problems, 30e jrg., nr. 5, juni 1983, 
blz. 521-531 (USA). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het 
verschijnsel dat verzekeringsmaatschappijen speciale 
teams instellen, belast met onderzoek naar 
verzekeringsfraude. De auteur concentreert zich op 
de gebeurtenissen in Massachusetts omdat het 
verschijnsel zich daar voor het cerst voordeed. Zij 
leidde dertig interviews met medewerkers van drie 
verzekeringsmaatsehappijen, waarvan de onderzoeks-
teams verschilden in grootte en ervaring, maakte 
gebruik van enkele onderzocksrapporten en andere 
documenten van elk van dezc drie maatschappijen 
en woonde seminars en films over doze problematiek 
bij. Tevens vergezelde zij cen inspecteur van eon van 
de inaatschappijen tijdens eon onderzoek. Zij kwam 
o.a. tot de conclusie dat de publiekrechtelijke 
instellingen geen gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijklieid d.m.v. publiekrechtelnke dwang 
actief decl to netnen aan de strijd tcgen verzekerings-
fraude. De vcrzekeringsm aatschappijen hebben 
bestaande eigen invloed on controle uitgebreid om 
hun beleid t.a.v. fraudeurs to ondersteunen. Het 
blijft de vraag wie, als de staat niet kan of wil 
reageren op crimineel gedrag, toegang heeft tot de 
technologie en organisatorische vaardigheden die 
vercist zijn om doclmatig misdaad te bestrijden. De 
vcrzekeringsmaatschappijen zijn erin geslaagd con 
network van wetgeving to ontwerpen, binnen de 
cigen organisatic, dat, in haar voordeel, bestaat 
buiten de wet. Echter, kleinere verzekerings-
maatschappijen blijken zichzelf niet so goal to 
kunnen beschermcn en zijn vaker het slachtoffer 
van verzekeringsfraude. 
Met literatuuropgave. 

27 	. 
Hiew, C. and C. B. Colhin. Preventive interventions 
in the criminal justice system: a process analysis. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 3, 
juli 1983, blz. 319-329. 

Vanaf begin 1978 hebben de auteurs in eon middel-
grote stad in Canada eon aantal projecten opgezet 
zoals: dienstverlening; een experiment ter voorkoming 
van recidive bij jeugdigen; vrijwilligers in de 
reclassering; bijscholing on voorbereiding op eon 
baan; diversie. Zich baserend op de hierbij opgedane 
ervaring analyseerden zij doze projecten vanuit het 
oogpunt van samenwerking tussen de medevverkers 
en de instanties. Zij noemen eon aantal aspecten die 
volgens lien de sleutel vormen voor het proces van 
samenwerking, waarin zij voorts vier fasen onder-
scheiden: 1) de probleemstelling; 2) de onder-
steuning vanuit de gemeenschap; 3) de opzet; 4) de 
uitvoering, bijstelling on voortzetting. Vervolgens 
worden de resultaten van enkelc van doze projecten 
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besproken en de structurele veranderingen die zij 
hebben voortgebracht t.a.v. misdaadpreventie. 

28 
Kriiger, H. Jugendkriminalitat. 
Kriminalistik, nr. 6, juni 1983, blz. 326-329 (BRD). 

In de provincie Sleeswijk-Holstein in West-Duitsland 
heeft men aan de hand van politieregisters over de 
jaren 1977 tot en met oktober 1982 een recidive-
studie verricht over een totaal van 2992 jongeren die 
in 1977 10, 12 en 14 jaar oud waren. Als vergelijkings-
groep fungeerde een groep van 523 personen die in 
1977 op de leeftijd van 22 jaar voor het eerst met 
justitie in aanraking kwamen. In dit verslag wordt 
alleen ingegaan op die daders die meer dan een maal 
in en na 1977 met de politic in aanraking zijn 
geko men. Het voordeel van de op specifieke 
individuen gerichte onderzoekopzet is dat geen 
statistischc vcrtekening optrecdt. De groepen kunnen 
ook in latere jaren nog worden gevolgd. Opvallende 
resultaten zijn dat gem iddeld over de jaren eenderde 
van degenen die in 1977 voor het eerst met de 
politic in aanraking kwamen, recidivcert. Ruim cen 
kwart van de 10-jarigen tot eenderde van de 
22-jarigen recidiveerde in 1977 al. Diefstal en m.n. 
winkeldiefstal is het meest voorkomende delict voor 
de jongeren, hoewel men constateert dat hoe ouder 
men wordt, de diefstalmisdrijven in het totaal 
van alle misdrijven afnemen. 

29 
McDermott M. J., J. E. Stanley and M. A. Zimmer-
man-McKinney. The victimization of children and 
youths. 
Victimology: an international journal, 7e jrg., 
nr. 1/4, 1982, blz. 162-177. 

De auteurs presenteren een theoretisch kader m.b.t. 
het proces waarbij kinderen en jeugdigen het slacht-
offer worden van een misdrijf of anderszins 
(victimisatie). Zij leggen daarbij de nadruk op de 
verschillendc niveaus van zichtbaarheid van deze 
victimisatie, waarbij zij de volgende situaties 
onderscheiden waarbij slachtoffers gemaakt worden: 
criminaliteit, misbruik en verwaarlozing, sociale 
systemen en instituties, en sociaal onrecht. Er zijn 
zeer veel factoren die deze zichtbaarheid banvloeden, 
o.a.: de plaats waar het gebeurt, het heersende 
sociale klimaat, de feitelijke strafrechtstoepassing, 
de relatie tussen slachtoffer en dader, enz. Daarnaast 
is de zichtbaarheid afhankelijk van de politieke en 
morele voorkeur van de observator. De auteurs roepen 
op om onderzoek te doen met dit concept voor ogen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Mishandeling en verlcrachting van vrouwen. 
Victimology, an international journal, 7e jrg., nr. 1/4, 
1982, blz. 13, 35, 49, 81, 94, 106. 
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In eon aantal artikeledgaan diverse Amerikaanse en 
Canadese auteurs in op de mishandeling en 
verkrachting van vrouwen. Het eerste artikel 
(D. Dutton, B. Fehr en H. McEwen) is een sociaal-
psychologische analyse van situaties van vrouwen-
mishandeling. In een ander artikel (D. R. Loscke en 
S. Fenstermaker Berk) wordt het type hulpverlening 
besproken dat vrouwen zocken in eon opvangcentrum. 
Minder dan de helft van de vrouwcn die opbelden 
zocht onmiddellijk onderdak. Tevens wordt ingegaan 
op de afstemming van het hulpaanbod op de hulp-
vraag. Len ander item (A. F. Kuhl) is de bereidheid 
van de maatschappij om actie te ondernemen 
de wetenschap dat een vrouw mishandeld of mis-
bruikt wordt. In een volgend artikel (D. E. H. Russell) 
wordt getracht conclusies te trekken uit gegevens 
over het voorkomen van verkrachting (44% van de 
ondervraagde vrouwen had daadwerkelijk hicrmee 
te maken gehad, slechts 8% had dat gerapporteerd 
aan de politic). De auteur stelt dat deze gegevens alle 
psycho-pathologische verklaringen op bun kop zetten. 
Op basis van uit interviews verkregen gegevens ana-
lyseren L. 0. Ruch en M. Flennessy gevallen van ver-
krachting. Dit levert vier statistisch significante facto-
ren op: twee betrekking hebbend op de omstandig-
heden van dader en daad; en twee op die van het 
slachtoffer. De bevindingen zijn van belang voor op-
yang en behandeling van slachtoffers. Ook wordt 
geprobcerd de invloed to analyscren (.1. V. Becker, 
L.1. Skinner, G. G. Abel, J. Howell on K. Bruce) 
van de aanranding op bet slachtoffer, zowel voor 
geslaagde als mislukte pogingen, direct na het gebeuren 
en den jaar later. 
Met literatuuropgaven. 

31 
Peters, A. A. G. In memoriam professor tar. 
W. H. Nagel. 
Tijdschrift voor criminologic, 25e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1983, blz. 161-172(N). 

Op 29 juli 1983 overleed Willem Hendrik Nagel. 
In Nagels beschouwingswijze is criminaliteit geen 
'gedrag'. zoals wij dat van dieren kennen, maar een 
handelen dat betekenis krijgt in eon context van 
ander handelen. Behalve als 'humane criminologic' 
typeerde Nagel zijn criminologie ook als `relatie 
criminologic' on 'moderne criminologic'. Nagels 
opvatting van eon humane criminologic verklaart 
zijn belangstelling voor, en gevoel van verwantschap 
met de Utrechtse School. In toenemende mate is 
Nagels criminologic cen kritische criminologic 
gcworden. Doze wordt onder moor gekenmerkt door 
bet feit dat het Wetboek van Strafrecht niet meet 
als uitgangspunt wordt gekozen. De essentie van 
misdadigheid heeft Nagel uit zijn oorlogservaringen 
gedestilleerd. 'Nat werkelijk misdadig is, maakt hij 
duidelijk in zijn analyses van het fascisme. Misdaad 
is 'overpowering'. In plaats van deze term gebruikte 
hij ook de term 'victimisation'. Nagel had cen 
blijvende belangstelling voor Vrij's categoric van 
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het subsociale. Dit is een derde element van het 
delict, naast onrecht en schuld. De titel van zijn 
laatste geschrift luidde Taw zij recht!' Dat was vat 
Nagel als criminoloog de juristen voorhield. 
Met literatuuropgave. 

32 
Phillips, D. P. The impact of mass media violence 
on US homicides. 
American sociological review, 48e jrg., nr. 4, 
augustus 1983, blz. 560-568. 

In experimentele situaties is reeds dikwijls een 
verband aangetoond tussen het zien van geweld via 
de media en agressief gedrag. Om te onderzoeken 
.of dit verband ook in de werkelijkheid geldt, deed 
de auteur een onderzoek naar de moorden die in de 
periode 1973-1978 in de VS gepleegd zijn in relatie 
tot de zwaargewicht bokswedstrijden gedurende 
die periode (m.b.v. multiple regressieanalyse). Na 
correctie voor `seizoeninvloeden' blijkt er steeds op 
de derde en vierde dag na een wedstrijd een 
significante stijging te zijn van het aantal moorden. 
Wedstrijden binnen de VS geven geen groterc toename 
dan die in het buitenland gespeeld worden: de 
persoonlijke aanwezigheid bij de wedstrijd is dus niet 
van belang. Er is wel een relatie met de hoeveelheid 
publiciteit die een wedstrijd krijgt. De gokactivi-
teiten, waarmee een bokswedstrijd samen gaat, lijken 
niet verantwoordelijk voor de toename van het 
aantal moorden. Een ander opwindend, jaarlijks 
terugkerend sportevenement — de beslissende match 
van de 'American football' competitie, waarbij nog 
veel meer gegokt wordt — geeft geen toename van 
het aantal moorden te zien. Significant is de gelijkenis 
van de vermoorden met de verliczer van de tweekamp 
(blank of zwart). 
Met literatuuropgave. 

33 
Restitution in correctional half-way houses: victim 
satisfaction, attitudes, and recidivism; by J. L. Bonta, 
J. Boyle, L. L. Motiuk et al. 
Canandian journal of criminology, 25e jrg., nr. 3, 
juli 1983, blz. 277-293. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de 
resocialisering van delinquenten, waarbij eveneens 
aandacht wordt besteed aan de rol van het slacht-
offer hierin. De schrijvers betrekken hun gegevens 
uit een onderzoek dat in verschillende penitentiaire 
inrichtingen in Canada is verricht. Zo Nvordt o.m. 
bestudeerd in hoeverre de verschillende resocialise-
ringsprogramma's van invloed zijn op de mate van 
recidive. In een aantal resocialiseringsprogramma's 
wordt getracht om de misdadiger een genoegdoening, 
uitgedrukt in geld, aan het slachtoffer te laten 
verschaffen. Eveneens wordt bezien in hoeverre het 
zinvol is om de dader in het kader van de 
resocialisering met het slachtoffer te confronteren. 
In het onderzoek betrekken de auteurs eveneens 
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de.visie van de slachtoffers op de diverse programma's. 
Met literatuuropgave. 

34 
Strikwerda J., H. Timmerman, en R. W. Jongman. 
Werkloosheid en opgelegde gevangenisstraffen. 
Tijdschrift voor criminologic, 25e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1983, blz. 201-208 (N). 

In hun onderzock gingen de auteurs na of er in 
tijden van tocnemende werkloosheid vaker 
gcvangenisstraffen worden opgelegd en of eon daling 
van de werkloosheid gepaard gaat met eon dating in 
bet aantal opgelegde gevangenisstraffen. Vanaf 1930 
tot aan 1980 zijn de absolute werkloosheidscijfers 
vergeleken met de absolute aantallen opgelegde 
gevangenisstraffen. Tevens zijn de cijfers voor de 
periodc 1950-1980 nog cens apart met elkaar 
vergeleken. Correlatie-analyse en tekentoetsen leiden 
tot de conclusie dat Cr in Nederland geen betekenis-
vol verband te vinden is tussen de omvang van de 
werklooshcid en het aantal opgelegde gevangenis-
straffen. Weliswaar is in het laatstc decennium het 
aantal gevangenisstraffen fors gestegen. Voor deze 
periode splitsten de auteurs de gevangenisstraffen 
uit naar die opgelegd wegens delicten volgcns het 
Wetbock van Strafrecht en die opgelcgd wegens 
de overige delieten. Het blijkt dat bovengenoemde 
stijging vrijwel geheel voor rekening komt van de 
overige delicten. De geringe rek in de gevangenis-
capaciteit wcrd blijkbaar vooral gebruikt voor 
kortdurende straffen, meestal opgelegd voor 
verkeersdelicten. 
Met literatuuropgave. 

35 
Sviridoff, M., and .1. W. Thompson. Links between 
employment and crime: a qualitative study of Rikers 
Island releases. 
Crime and delinquency, 29e jrg., nr. 2, april 1983, 
blz. 195-212 (USA). 

In dit artikel docn de auteurs verslag van een onder-
zock naar de relatie tussen werkloosheid en 
criminaliteit. Bij het onderzoek zijn 61 voor minder 
ernstige misdrijven gedetineerde volwassenen 
geinterviewd. De interviews werden kort voor en na 
bun ontslag uit de gevangenis gehouden. Uit deze 
interviews blijkt dat het verband tussen het wel of 
niet hebben van werk en het plegen van delicten 
seer gecompliceerd is. Naast de criminaliteit als 
middel om inkomsten te verwerven bij gebrek aan 
eon baan, spelen in die gevallen van werkloosheid 
ook nog andere motieven een rol. Wat volgens de 
auteurs cchter nog meer opvalt, is dat crimincel 
gedrag ook functies heeft in relatie tot de gewone 
werkkring die men heeft. In sommige gcvallen 
verschaft de gewone werkkring een financiele basis 
aan de crimincle praktijken, in andere gevallen 
vcrschaft de werkkring de mogelijkheden voor 
criminele praktijken. Soms wordt door de 
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geihterviewde aangegeven dat de criminaliteit ertoe 
dient om de inkomsten uit de werkkring aan te 
vullen. In een cnkel geval worrit het verband 
zelfs gelegd met het feit dat de werkkring niet 
full-time is. De auteurs komen tenslotte tot de 
conclusie dat de relatie tussen werkloosheid en 
criminaliteit corn plexer is dan vaak wordt veronder-
steld. 

Reclassering 

36 
Gorta, A., and G. Cooney. What makes a good 
parolee? 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
16e jrg., nr. 2, juni 1983, blz. 106-118. 

Voorwaardclijke invrijheidstelling wordt door de 
auteurs gedefinieerd als het vrijlaten van een 
gedetincerde, onder toezicht, voOr het eind van de 
strafperiode: een overgangsperiode. Voor de maat-
schappij bestaat dan het gevaar dat de betrokkene 
een misdrijf pleegt, m.n. als hierdoor dood of 
letsel worden veroorzaakt. Voor de voorwaardelijk 
invriTheidgestelde is er het voordeel dat de tijd die 
anders in gcvangenschap wordt doorgebracht, nu 
bestecd kan worden aan het (opnieuw) vinden van 
een plaats in de maatschappij. De auteurs noemen, 
op grond van onderzoek, de volgende variabelen 
die een rol spelen bij het verloop van voorwaardelijke 
invrijheidstelling: het aantal malen dat men reeds 
eerder in cen verbeteringsgesticht is geplaatst, het 
aantal malen dat reeds cerder gevangenisstraf is 
opgelegd, de evenwichtigheid van het arbeidsverleden, 
huwelijkse staat, alcohol- of drugproblemen 
gedurende de voorwaardelijke invrijheidstelling 
en veranderingen in loopbaan of domicilie gedurende 
deze periode. 
Met literatuuropgave. 

37 
Meerdink, P. Reklassering, ordehandhaver naast 
politic? 
Proces, 62e jrg., nr. 9, septembcr 1983, blz. 249— 
258 (N). 

De auteur stelt dat het reclasseringswerk vanaf het 
begin (1823) doortrokken is geweest van de 
ideologic van de burgerlijke maatschappij, waarin 
de vrijheid van menscn gereduceerd wordt tot 
een louter juridische vriTheid, los van de sociale 
en economische omstandigheden waarin ze verkeren. 
M.b.t. straf stelt hij dat deze steeds meer het element 
van vcrgelding verliest en steeds meer het karakter 
van een maatregel krijgt: er wordt veel tijd en geld -
besteed aan het behandelen (= veranderen) van de 
veroordeelden. N.a.v. de methode (social casework 
methode) kan gesteld worden dat de reclassering 
de disciplinerende taak van de kerken heeft over-
genomcn. Daarmec wordt ook een bepaalde visie 
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op mens en maatschappij aan de clienten over-
gedragen (ideologische functic). In de nieuwe 
reclasseringsregeling bleef de ideologische functie 
bestaan, do repressieve begon to verdwijnen. In eon 
latere discussicnota van de ARV viol echter alweer 
eon tender's in justitiele richting to bespeuren 
(vroeghulp en dienstverlening als alternatieve strap. 
De overheid heeft gekozen voor eon subsidiering 
van de reclassering on doze daarmee tot eon beleids-
instrument van Justine gemaakt (primaire taak 
ligt dan bij de handhaving van rust en orde; het 
welzijn van wctsovertreders on hun slachtoffers komt 
pas op de tweede plaats). Daarnaast wordt het straf- 
recht steeds terughoudender toegepast. De auteur 
gaat in op het karakter van het welzijnswerk: dit 
omvat zowel emi zorgaspect als eon beheersings-
aspect (aanpassing aan de regels). Het reguleren 
van gedrag heeft ook eon emancipatoir aspect. De 
auteur vraagt zich af welke kant de reclassering op 
gaat. Hij vreest op grond van het bovenstaande, de 
steeds meer afhankelijke positic van de reclassering 
en de neiging van de overheid om externe vijanden 
to creeren (bijv. criminaliseren van krakers), dat de 
reclassering binnen eon of twee jaar ordchandhaver 
naast de politie zal zijn gcworden. Naast de uitwendige 
control° van de ME neemt de reclassering dan de 
inwendige controle voor haar rekening. 

38 
Palmer, T. The 'effectiveness' issue today: an 
overview. 
Federal probation, 47e jrg., nr. 2, juni 1983, 
blz. 3-10 (USA). 

Het doel van resocialisatieprogramrna's on -methoden 
is de samenleving to beschermen tegen recidive. 
Tevens wordt getracht om bij de delinquent 
gedrags- on attitudeveranderingen to bewerkstelligen. 
Noch het optimisme van de jaren zestig noch het 
pessimisme van de jaren zeventig t.a.v. resocialisatie-
projecten blijkcn gerechtvaardigd. Thans zijn de 
meningen verdeeld. Er zijn nu twee gematigde 
kampen to onderscheiden. Bij de sceptici overheerst 
de mening dat relatief weinig programma's werken. 
Sommige optimisten daarentegen geloven dat de moor 
ontvankelijke delinquenten positief reageren op 
verschillende benaderingswijzen onder verschillende 
omstandigheden. Andere optimisten echter denken 
dat bijna alto delinquenten positief„neutraal of 
negatief reageren, afhankelijk van de benaderings-
wijze en de externe omstandigheden. De optimisten 
zijn van mening dat d.m.v. resocialisatie het 
recidivisme verminderd kan worden. Zowel in het 
sceptische als in het optimistische kamp is men het 
or over eens dat resocialisatieprojecten in de toekomst 
breder on intensiever opgezet moeten worden. 
Met literatuuropgave. 
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39 
Petrunik, M. The politics of dangerousness. 
International journal of law and psychiatry, 5e jrg., 
nr. 3-4, 1982, blz. 225-253. 

De auteur beschrijft in dit artikel de historische 
ontwikkeling van het begrip `gevaarlijke misdadiger' 
en de daaraan gekoppelde wetgeving. Begin 19e eeuw 
was het strafrecht gebaseerd op het uitgangspunt 
dat ieder verantwoordelijk is voor zijn daden en 
zijn verdiende loon krijgt. Het positivisme (midden 
vorige eeuw) ziet deviant gedrag als een gevolg van 
een pathologische situatie, waarover het individu 
geen controle heeft. Het recht moet daar dan in 
voorzien. In het begin van deze eeuw worden deze 
twee stromingen gecombineerd in het begrip 
`beveiliging van de samenleving'. Niet de ernst 
van de misdaad maar het potentiele gevaar dat de 
delinquent voor de samenleving oplevert bepaalt 
de strafmaatregel. Dit maakt straf voor onbepaalde 
tijd mogelijk. De invloed van de psychiatric is groot. 
In de jaren 60 komt er steeds meer kritiek op deze 
benadering; er wordt meer nadruk gelegd op de 

145 	rechten van de betrokkenen. Desondanks blijkt het 
begrip gevaarlijk nog steeds gehanteerd,te worden 
in rechtspraak en wetgeving. De auteur noemt hier- 
voor enige redenen. Bij de wetgeving blijken 
casufstische situaties een grote invloed gespeeld te 
hebben; daarnaast zijn er ideologische c.q. politieke 
motieven. De media benadrukken het gevaar van te 
weinig straf (i.t.t. wetenschappers, die wijzen op de 
gevolgen van te veel straffen). De vraag of wetgeving 
al dan niet gebaseerd moet zijn op het begrip gevaar-
lijk, blijkt een morele en politieke: waar ligt het 
evenwicht tussen de rechten van de individu en de 
bescherming van de maatschappij? Waarschijnlijk is 
het voor onbepaalde duur in detentie houden van 
velen waarvoor het niet noodzakelijk is de prijs die 
we moeten betalen voor een wetgeving die `meer 
symbolisch dan daadwerkelijk' het geweld in de 
maatschappij reduceert. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

40 
Haddock B. L., and M. J. Sporakowski. Self-concept 
and family communication: a comparison of status 
and criminal offenders and non-offenders. 
Journal of offender counseling, service and rehabili-
tation, 7e jrg., nr. 2, winter 1982, blz. 61-74 (USA). 

Dit onderzoek onder jongeren tussen 12 en 19 jaar 
naar relaties tussen type misdaad, communicatie 
binnen het gezin en zelfbeeld werd verricht in 
Virginia. Er werden gegevens verzameld van 60 
jongeren, waarvan 38 een misdrijf hadden gepleegd 
en 22 zgn. status offenders, d.w.z. jongeren die 
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problecmgedrag zoals spijbelen en weglopen 
vertoonden. De controlegroep word gevormd door 
68 niet-delinquente high school-leerlingen. Uit de 
resultaten block dat de controlegroep positiever 
scoordc op de schalen zeltbeeld en gezins-
communicatie. Jeugdige delinquenten en nict-
delinquenten vertoonden merkwaardigerwijs moor 
overeenkomst in hun scores dan problcemkinderen 
in vergclijking met jeugdige delinquenten. Hieruit 
block dat kinderen die probleerngedrag vertoondcn 
sneer mocilijkheden hadden met hun zelfbeeld en 
in hun gezinnen. Ze hadden meer behoefte aan 
gezinstherapie dan aan individuele behandeling. 
Met literatuuropgave. 

41 
Junger-Tas, J. UitIntisplaatsing van kinderen. 
Jcugdbescherming on onderzoek, augustus 1983. 

In doze studio wordt in het eerste deel eon beschrijving 
gegeven van het ptaatsingsproccs. De kenmerken van 
de kinderen zelf, de gezinsachtergronden van uithuis-
geplaatste kinderen on de redenen voor uithuis-
plaatsing komen aan de ordc. Ook worden twee 
studies naar indicatiestellingen kort beschreven. 
De begelciding van de gezinnen waaruit de kinderen 
afkomstig zijn, mat voorat voor voogdijpupillen 
to wensen over. Voor gezinsvoogdijpupitIen, dus 
onder toezicht gestelde kinderen, is de situatie jets 
beter. Ook de begeleiding van plecggezinnen is 
gebrekkig. De beleving van de ouders van de uithuis-
plaatsing en de contactcn die ze met hun kinderen 
onderhouden blijken van invloed to zijn op de 
eventuele terugplaatsing van de kinderen. 
In het tweed° deel worden de effecten van uithuis-
plaatsing op de ontwikkeling van het kind 
beschreven. Uitgaande van de basiscondities voor 
eon goede emotionele on cognitieve ontwikkeling 
van het kind, worden de effecten van eon tchuis-
opvocding op doze ontwikkeling, ook weer aan de 
hand van ondeizoek, beschreven. In eon slot-
beschouwing wordt op grond van het beschikbare 
onderzoekmateriaal besloten dat eon gezinssituvtie 
de beste condities biedt voor de ontwikkeling van 
het kind on worden aanbevelingen gedaan voor het 
toekomstige beleid van de kinderbescherming. 
Gestreefd zou moeten worden naar eon terugkeer 
naar huis voor het uithuisgeplaatste kind, gcbonden 
aan eon bepaaldc termijn waarbinnen eon definitievete 
beslissing genomen zou moeten worden. Als doze 
terugkeer nict mogelijk is, moot een good pleeggezin 
worden gezocht, waarbij de verhouding tussen 
pleeg- en natuurlijke ouders geregeld wordt on 
het kind on het plceggezin een gevoel van zekerheid 
on veiligheid aangaande de continuiteit van de plaat-
sing geboden wordt. 
Met literatuuropgave. 

42 
Vogel R. E., and S. E. Brown. Delinquent self-
concepts in juvenile correctional programs: implica- 
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tions for program design and evaluation. 
Journal of offender counseling, service and rehabili-
tation, 7e jrg., nr. 2, winter 1982, blz. 45-59 (USA). 

Aangezicn in veel gezaghebbende theorieen over 
delinquent gedrag een negatief zelfbeeld als oorzaak 
van het ontstaan van delinqucntie wordt beschouwd, 
bevatten veel preventieprogramma's technieken om 
het zelfbeeld van de jongeren te verbeteren. In dit 
artikel wordt verslag gedaan van een evaluatie-onder-
zoek van dergelijke program ma's. Het heeft betrekking 
op vijf programma's uit 1978-1979 van het Massa-
chusetts Department of Youth Services, waarvan 
dric in een gesloten en twee in een open inrichting. 
In twee van de vijf instituten werden significante 
veranderingen in het zelfbeeld en op cognitief gebied 
geconstateerd. Uit de resultaten bleek dat het zelf-
beeld van jongeren uit gedepriveerde milieus inder-
daad vaak de basis vormt voor ernstige problcmen. 
De auteurs stuitten op grote methodologische 
problemen bij het vaststellen van de resultaten van 
de onderzochte programma's en vocir toekomstige 
onderzoekcrs in dit veld geven zij een aantal nuttige 
wenken. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

43 
Burris, C. A., and P. Jaffe. Wife abuse as a crime: 
the impact of police laying charges. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 3, 
juli 1983, blz. 309-318. 

Het is ecn \Tel voorkomend verschijnsel dat vrouwen 
door hun echtgenoot worden mishandeld zonder 
dat er tot strafrechtclijke vervolging wordt over-
gcgaan. Enerzijds wordt cr betrekkelijk weinig 
aangifte gedaan door de vrouw terwijl anderzijds 
de politic vrij weinig onderneemt. De auteurs geven 
hiervoor een aantal redenen aan, o.a. dat er ecn 
aarzeling bestaat door gebrek aan opleiding op dit 
gcbied dat als een privedomein wordt beschouwd, 
waardoor mishandeling van de echtgenote i.h.a. als 
minder ernstig wordt bcoordeeld dan het mishandelen 
van cen dcrde. De auteurs hebben een onderzoek 
vcrricht bij het politiekorps van London (Ontario), 
waar men begonnen is dergelijke gevallen met meer 
aandacht te behandelen en eerder tot verder 
onderzoek over te gaan. Het blijkt dat wanneer 
duidelijke richtlijnen worden gegeven dit een 
attitudeverandering teweegbrengt die ertoe leidt 
dat ecrder proces-verbaal wordt opgemaakt en vaker 
tot vervolging wordt overgegaan. 
Met literatuuropgavc. 

44 
Jeugd en politie. Themanummer. 
Tijdschrift voor de politic, 45e jrg., nr. 8/9, augustus/ 
september 1983 (N). 
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Op 17 en 18 oktober 1983 organiseerde de recherche-
school eon tweedaags symposion onder de titel 
Icugd-Politie, hoe ver(der)?' Dit themanummer 
van het tijdschrift voor de politic is in zijii geheel 
gewijd aan politie/justitie-contacten met minder-
jarigen. De vraag hoover de kinderpolitie mag gaan 
in het aflundelen van haar contacten met minder- 
jarigen en hoever zijzelf zou willen gaan in het kader 
van haar visie op jeugdwelzijnszorg wordt aan de 
orde gesteld. Speciaal rond het thema van het 
congres is eon vijftal artikelen geschreven door 
R. IV. Jongman (RU. Groningen), A. R. Hauber 
(R. U. Leiden), W. A. J. Albers (docent N.P.A. 
Apeldoorn), C. G. Nunnikhoven (kinderofficier 
Amsterdam) en H. A. van Gangelen (Hoofd Bureau 
Jeugdzaken Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie). 
De op basis van deze inleidingen geformulecrde 
stellingen werden tijdens het symposion verder 
uitgewerkt en bediscussicerd door de deelnemers 
afkomstig uit politic-, justitie- en kinderbeschermings- 
kringen. Het Landelijk Beraad Chefs Jeugdpolitie 
van Gemeente- en Rijkspolitic !evert eon bijdrage 
in de vorm van eon commentaar op het onlangs 
verschenen rapport Sanctierecht voor Jeugdigen. 
Eon historisch overzicht van het ontstaan van de 
Kindcrpolitie door twee redactieleden van het 
tijdschrift coinpleteert het themanuinmer. 

45 
Joy, M. Police decisions for dealing with juvenile 
offenders. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 3, 
juli 1983, blz. 249-262. 

In Engeland on Wales wordt inmiddels algemeen 
geaccepteerd dat de politic ook eon diseretionaire 
bevocgdheid heeft. Zij kan ook op formed 
vvettelijke grondslag bij jongeren in plaats van to 
verbaliseren een waarschuwing geven. Volgens de 
auteur wordt deze waarschuwing mewl) bij 
ruim 63% van de jongeren tussen de 10 en 14 jaar 
en bij 33% van de jongens tussen de 14 en 17 jaar. 
Bij meisjes in doze lecftijdseategorie is het percentage 
56%. De kritiek die wel wordt gcuit op de toepassing 
van doze bevoegdheid door dc politic spitst zich 
volgens de auteur toe op dric overwegingen; ten 
caste worden de criteria niet consistent toegepast; 
ten tweede vcrschillen de politiekorpsen onderling 
in de toepassing van de criteria on ten derde gaat 
or eon criminaliserend effect vanuit, dat wit zeggen 
or wordcn wel minder jongeren vervolgd maar Cr 
worden meer jongeren bestempeld als . crimincel. 
In dit artikel geeft de auteur de resultaten weer van 
ecn onderzoek naar doze punten van kritiek. Het 
onderzoek richt zieli op zes politiekorpsen. De 
conclusies uit het onderzoek zijn dat de criteria 
consistent worden toegepast. Nuances tussen de 
korpsen kunnen worden toegeschreven aan verschil 
in locale oinstandigheden. Van enig criminaliserend 
effect lijkt wel sprake te zijn. 
Met literatuuropgave. 
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46 
Korner, H. H. Verteufelt told verherrlicht: der 
V-mann. 
Kriminalistik, nr. 6, juni 1983, blz. 290-294 (BRD). 

In deze discussiebijdrage geeft de auteur de lijnen 
aan, waarbinnen tipgevers optimaal zouden kunnen 
functioncren, zowel voor de recherche als voor 
het Openbaar Ministerie. De Officier van justitie 
moet cr op kunnen rekenen dat de politic haar 
tipgevers zorgvuldig uitkiest, hen onderricht geeft, 
hen opdrachten meegeeft en hen controleert en hun 
tips zorgvuldig onderzoekt en verifieert. Anderzijds 
moet de politic er op kunnen rekenen dat de 
Officier van justitie haar op korte termijn uitvoerig 
van advies dient over de rcchtsproblemen die het 
gebruik maken van tipgevers met zich meebrengt. 
Zo is het nodig dat bij de arrestatie van een drugs-
handelaar, ongeacht de inbeslagname van de drugs, 
ook andere bewijsmiddelen aanwezig dienen te 
zijn dan alleen die van de tipgever die zich in dat 
milieu heeft ingewerkt. Gebeurt dit niet, dan is de 
kans aanwezig dat de drugshandelaar door onrecht-
matig verkregen bewijs op vrije voeten moet worden 
gesteld. 

47 
Landheer, T. Ontwikkelingen bij de reserve -politie. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 19, 17 september 
1983, blz. 423-425 (N). 

Dit artikel is een reactie op een eerder verschenen 
artikel m.b.t. dit onderwerp yan D. van Ooijen. 
Deze kwam tot de conclusie dat niet alleen de 
opleiding, maar ook de recrutering en de inzet van 
de reserve-politic aan de huidige inzichten moeten 
worden aangepast en dat er behoefte is aan een 
duidelijke landelijke ondersteuning. Volgens de 
auteur gaat Van Ooijen voorbij aan een aantal feiten, 
die voor de ontwikkeling van de reserve-politic van 
veel betekenis zijn geweest en laat de ontwikkelingen 
bij het korps Rijkspolitie buiten beschouwing. De 
auteur vermeldt de herbezinningsdiscussie over de 
reserve-politic en geeft de uitkomsten weer van een 
aantal interdepartementale werkgroepen, die sinds 
1973 werk hebben afgeleverd. Zo brengt hij op een 
aantal pun ten, die van Ooijen aandraagt, 
nuanceringen aan, zoals op de oorzaak van de 
ambivalente kijk van de politievakorganisaties op 
het instituut reserve-politic. De auteur volstaat met 
de conclusie dat hij niet zo somber gestemd is over 
de gang van zaken bij de reserve-politic en dat men al 
aardig op weg is zich aan te passen aan huidige 
inzichten en dat de contacten op landelijk niveau 
redelijk in de behoefte voorzien. 

48 
Schnupp, G. Aufklarungsquote bei gerade 8 prozent; 
meiglichkeiten zur Bekdmpfung von Fahrraddieb-
sta./den. 
Kriminalistik, nr. 7, juli 1983, blz. 344-349 (BRD). 
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Fictsendielstal is in do Bondsrepubliek het meest 
geregistrecrde dclict, maar tege1ijkertijd ook het 
delict met de laagste ophelderingspereentages. In het 
Weser-Eems-gebied word con werkgroep ingesteld die 
de opdracht kreeg eon plan ter bestrijding van 
fietsendiefstal op to stollen. De motivatie van de 
politic block van grote invloed to zijn op het 
opholderingspercentage. Vooral kinderen en jeugdigen 
blijken zich schuldig to maken awl fietsendiefstal 
(72,39%). De media blijken eon middel in de strijd 
tegen diefstal d.m.v. het verstrekken van informatie 
over fietsendiefstal en alio aspecten die daaraan 
verbonden zijn. Het inschakelen van anderen, zoals 
rijwielhandelaren, scholen, warenhuizen on 
verzekeringsmaatschappijen is volgens de auteur 
noodzakelijk. Preventieve maatregelen blijken veel 
tijd te kosten waardoor or vaak to weinig overblijlt 
voor repressieve maatregelen. Het resultaat van 
preventieve maatregelen staat bovendien vaak niet in 
verhouding tot de tijd die men eraan bestOed heeft. 
Tenslotte dient men ook nog rekening to 'louden 
met de mogelijkheid dat men nay. actiever on 
vaker optreden van de politic moor aangifte zal doen 
waardoor het aantal geregistreerde fietsendiefstallen 
zal stijgen. 

49 
Tuft, N., and H. Giller. Police cautioning of juveniles: 
the practice of diversity. 
Criminal law review, september 1983, blz. 587-595 
(GB). 

De auteur vvil met dit artikel aantonen dal or niet 
vcel klopt van de hovering dat beleidsmakers on 
mensen uit de praktijk het or alont over eons zijn dat 
eon veclvuldige toepassing van de `politieberisping' 
heilzaath zoo werken. Eon door de auteurs uitgevoerd 
onderzoek onder 15 politiekorpsen in Engeland maakt 
duidelijk dat or grote verschillen bestaan in organisatie 
on praktijk on ook in de wijze waarop de aantallen 
berispingen zich verhouden tot de locale misdaad-
cijfers. Er is eon gevaar van toencmcnde justitiele 
bemoeienis omdat volgens richtlijnen uit 1978 van 
het Home Office iedere vroegere waarschuwing aan 
de kinderrechter gemeld moot worden. Dit zorgt 
or weer voor dat de jongerc zwaarder gestraft wordt 
dan verwaeht zoo worden op grond van zijn crimincle 
carriere; de waarschuwingen van de politie worden 
door de redder de facto opgevat als bewijzen van 
schuld. De toepassing van politiestandjes vormt 
feitelijk eon aantasting van de minder zware sancties 
uit het kinderstrafrecht. Ton detrirnente van eon 
evaluatic van de oorspronkelijke opzet zijn vecl 
politiekorpsen ow ziolizelf eon grotc hoeveelheid 
papieren on andere rompslomp to besparen, over-
gegaan op eon snellere berispingsprooedure. Het 
ontbreken van bindende regcls voor doze nicuwe 	• 
politiepraktijken van de kant van hot Home Office 
leidt uiteraard niet tot groterc reehtszekerheid voor 
de jeugdige delinquent. 
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50 
Visser, A. S. C. Incest — spelen met de wet: de 
dubbele taak van politie en justitie. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 19, 17 september 
1983, blz. 515-417 (N). 

De auteur gaat na welke problemen de politic heeft 
i.v.m. het verschijnsel 'incest'. Het gala daarbij volgens 
haar om het taboe op sexualiteit, het tabOe op 	. 
machtsverhoudingen, de houding van het openbaar 
ministerie en het niet onderkennen van een signaal 
door een slachtoffer dat er zelf moeilijk over kan 
praten. lndien een geval is onderkend, moet men • 
dan verwijzen en zo ja, naar wie. Met de strafwet als 
invalshoek hanteert zij twee vuistregels, te weten: 
als hulpverlening toereikend is, moet strafrecht 
achterwege blijven, tenzij het slachtoffer vervolging 
wenst; als hulpverlening slechts kan worden 
gerealiseerd met toepassing van enige dwang, zal 
politie-optreden ondersteunend kunnen plaatsvinden. 
De hulpverlening is nog gebrekkig georganiseerd, 
alhoewel er in Utrecht at enige tijd een samenwerkings-
verband functioneert. 
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