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Voorwoord 

'OM: openbaar of ondoorzichtig ministerie?' 
is de titel van het inleidende artikel van dr. P. C. 
van Duyne waarmee deze special van,Justitiele 
Verkenningen over het OM wordt geopend. 
De schrijver heeft zich verdiept in de gespannen 
relatie tussen formulering en verbale presentatie 
van het justitiele beleid en de feitelijke uitvoe-
ring ervan. Voor de beoordeling van de gepre-
senteerde beleidspretenties is hij uitgegaan van 
de zichtbare resultaten van het beleid. In het 
opstel voert de schrijver aan dat de voor be-
leidsvoering noodzakelijke doorzichtigheid van 
het OM-bedrijf in veel opzichten te wensen 
overlaat: zo er beleid is, dan nog laat zich dit 
niet kennen. Wil het OM als een rationeel be-
drijf functioneren dan zal vanaf de 'produktie-
basis' de informatiestructuur moeten verbete-
ren. 
Het hieropvolgende artikel is een bijdrage van 
dr. D. W. Steenhuis getiteld: 'Het OM op twee 
sporen'. De auteur — tegenwoordig verbonden 
aan het Hof van Leeuwarden als Advocaat- 
Generaal — beschrijft het veranderingsproces 
binnen het OM dat zich steeds meer — naast 
het afdoen van strafzaken — is gaan ontwikke-
len tot een bestuurlijk orgaan. Deze tweesporig-
heid binnen het OM heeft volgens de auteur ge-
leid tot een proces van desintegratie en demo-
tivatie. Aan het slot van zijn betoog bepleit de 
auteur een herdefmitie van de taak van het 
OM. Daarin zouden het afhandelen van zaken 
en beleid niet langer als twee afzonderlijke taken 
dienen te worden gezien maar als verschillende 
facetten van een en hetzelfde prirnaire proces 
waarin een verantwoorde bestuurlijke toepas-
sing van het strafrecht centraal staat. 
Het derde artikel van G. Paulides en mr. G. van 
Eldijk draagt als titel: 'Harmonisering van het 
sepotbeleid: een proef met indicatielijsten'. 
Besproken wordt een enige tijd geleden door 
het WODC ondernomen proef in het arrondis-
sement Den Haag om tot de opstelling van een 
indicatielijst voor eenvoudige diefstal te komen. 
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In 'Een experiment in fommtievoorziening' be-
spreekt M. M. Kommer een in 1981 door het 
WODC in samenwerking met het parket 
Leeuwarden uitgevoerd experiment. Het ging er 
daarbij om vast te stellen in hoeverre en op 
welke wijze automatisering een bijdrage kan 
leveren aan infonnatievoorziening. 
Het themanummer wordt afgesloten met een 
bewerlcing van een Engels artikel van Susan 
Moody en Jacqueline Tombs. Hierin wordt het 
instituut van de officier van justitie (Procura-
tor fiscal) als onafhankelijk aanklager in Schot-
land beschreven. 



Het OM: Openbaar of 
ondoorzichtig ministerie? 
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door dr. Petrus C. van Duyne l  

`Wovon man nicht sprechen kann, dariiber 
muss man schweigen.' Wittgenstein. 

1. Inleiding 
Het kan moeilijk ontkend worden, dat het 
functioneren van het justitiele apparaat her-
haaldelijk onderwerp van de kritische belang-
stelling van de media is. Er lijkt bijna geen 
afdeling van het justitiele werkveld te zijn, 
die niet met enige regelmaat wegens gerezen 
moeilijkheden in het nieuws komt. Het meest 
luidruchtig en de aandacht van het grote pu-
bliek trekkend zijn de celtekorten in de 
huizen van bewaring en de gevangenissen. De 
vrijlating van gevaarlijk geachte verdachten 
lijkt een telkenmale oplichtend kenmerk te 
zijn van het ontoereikend functioneren van het 
justitiele apparaat. Sommige van deze vrij-
latingen leiden tot heftige beroeringen, zoals 
de invrijheidstelling van een aanrander in 
januari van dit jaar. Andere gevallen wekken 
minder heftige reacties op, maar zijn daarom 
niet minder schadelijk voor de geloofwaardig-
heid van het justitiele apparaat, dat er niet 
meer in slaagt zijn eigen beslissingen ten uit-
voer te leggen: 	wij niet meer in staat zijn 
het bevel van de rechter uit te voeren, dan 
begint dat te raken aan de pijlers van onze 
rechtsstaat', aldus mr. Cremers, officier in 
Zutphen tegenover een verslaggever van 
NRC/Handelsblad in februari dit jaar. 
Minder opzienbarend, maar niet minder be-
tekenisvol was de zgn. `eenmansactie' van de 
Hilversumse kantonrechter, mr. Galema, die 
reeksen verdachten vrijsprak wegens slordig-
heden in de processen-verbaal of wegens `te 

De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
team rechtspleging van het WODC. 



laksc' aanbrenging door het parket. 1  Hoewel 
de Amsterdamse persofficier over deze actie 
nog zijn `verbazing' uitsprak, oordeelde hij 
enige weken later: Welaas, de hele bednifs-
tak is ziek' (Volkskrant, 18-2-'84). Het pijn-
lijke van deze stroom van kritieken is evenwel 
het herhalend karakter ervan geworden. 
Wie het kritische vraaggesprek van een viertal 
fraude-officieren in de Volkskrant van 1981 
legt naast het verslag van de Algemene Reken-
kamer van maart 1982 of daarop volgende 
berichten, zal niet aan de indruk ontkomen, 
dat verbeteringen in de justitiele bedrijfsvoe-
ring slechts langs een zeer geleidelijke weg tot 
stand komen. 
Tegenover dit, ietwat somber ogende beeld 
staat een geheel andere beschrijving van het 
centrale onderdeel van het justitiele apparaat, 
het OM, als een orgaan dat,zich steeds meet 
in bestuurlijke en beleidsmatige richting ont-
wilckeld zou hebben. Zoals Van de Bunt 
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	(1982,1983) dit omschrijft, heeft de OvJ 
zich ontwikkeld van een `zelfstandige 
dignitaris naar een uitvoerder van beleid'. Ook 
Singer-Dekker (1982) stelt aan de hand van 
haar analyse van tien jaarverslagen van het 
Openbaar Ministerie vast dat het OM zich 
steeds meet ontwikkeld heeft in de richting 
van een beleidsvoerend orgaan. Dit kan onder-
meer worden afgeleid uit de ontwikkelingen 
op enige gebieden van het OM, zoals: 
— Het zgn. driehoeksoverleg tussen de burge- 
meesters, de politieleiding en het parket. 
— De toenemende specialisatie binnen het 
OM: binnen leder arrondissement zijn Officie-
ren van Justitie aangewezen als `specialist' voor 
de afhandeling van bepaalde soorten misdrijven. 
Bijv.: vuurwapen-officier, drugs-officier, fraude-
officier. 
— Beleidsvoering op het gebied van de vervol-
ging en strafvordering, zoals deze tot uitdruk-
king komt in de in groten getale uitgevaardig-
de richtlijnen. De bekendste daarvan betreft 
de `tarifering' van de strafvordering van dron- • 
ken rijden. 

' Overigens was dit skeins eon herhaling van een 
eerdere actie in de herfst van 1982: 'Er zijn toen 
wet afspraken gemaakt, maar dot is allemaal weer 
renvaterd'. (Algemeen Dagblad, 5-1-'84) 



— En van jongere datum, de invoering van 
beslissingsinstrumenten zoals de indicatie-
lijsten voor de voorlopige hechtenis en vervol-
ging. 

Deze Stand van zaken lijkt nogal haaks te staan 
op het beeld van Justitie als een `zieke bedrijfs-
tak': Tegenwoordig vertoont het OM het 
beeld van een goed doortimmerd bouwwerk 
met vele verticale en horizon tale verbindingen. 
Een orgaan, dat erop gericht is een gecoordi-
neerd beleid te voeren vanuit door alle mede- 

. werkers aanvaarde beginselen', schrijft Singer-
Dekker (1982) in haar opstel over 'Tien jaar-
verslagen van het OM'. Aangezien in vrijwel 
iedere beschouwing over het OM het beleids-
matige en bestuurlijke karakter breed uitge-
meten wordt, roept deze tegenstelling tussen 
de `zieke bedrijfstak' enerzijds en het toed 
doortimmerd bouwwerk' anderzijds vragen op. 
Is het bouwwerk dan toch minder goed dan het 

7 	in de literatuur en de jaarverslagen oogt? In 
dit opstel zal gepoogd worden op deze vraag 
een antwoord te vinden. Bij het beantwoorden 
van deze vraag is gebruik gemaakt van uiteen- 
lopende achtergrondkennis die door het WODC 
is opgedaan op grond van de door dit centrum 
uitgevoerde onderzoeken en zijn contacten met 
het OM. Voorts heb ik op een vijftal arrondis-
sementen gesprekken gevoerd met (Hoofd)- 
Officieren van Justitie, waarbij het nadrukke- 

. lijk ging om 'het beleid' en de organisatie van 
'het 	Bij mijn vraagstelling ging ik uit 
van de door het OM geformuleerde beleids-
pretenties: wat er door het OM zelf over het 
beleid gezegd en geschreven wordt. 
Van daaruit ben ik gaan lcijken naar wat er aan 

Deze gesprekken dienden voor het verkrijgen van 
aanvullende achtergrondinformatie. Het gevaar van 
deze werkwijze is natuurlijk, dat men weinig meer 
verzamelt dan wat losse meningen, hobbyismen en 
frustraties van enige leden van het 'een en ondeelbare' 
OM. Het is evenwel de vraag of deze losse' meningen 
wel zo irrelevant zijn, vooral wanneer zij veelvuldig 
overeenstemmen of ondersteund worden door feite-
lijke aspecten van de organisatie zelf. Uit de gevoerde 
gesprekken'is slechts met de grootste terughoudend-
heid geciteerd, waarbij iedere persoonlijke of plaatse-
lijke herkenbaarheid is vermeden. De Ovrs die aan 
deze gesprekken deelgenomen hebben ben ik uiterst 
erkentelijk. 



beleid wordt aangetroffen. Daarbij heb ik mijn 
aandacht gericht op het klassieke strafrecht, 
ten aanzien waarvan deze pretenties hoofdzake-
lijk zijn gefonnuleerd. 
Op het gebied van het ordeningsrecht, zoals het 
milieu en de economie zou een verhaal van een 
geheel andere streklcing van toepassing zijn. 
Met opzet beperk ik mij evenwel tot het klas-
sieke strafrecht, dat immers nog steeds de kern 
van de werkzaamheden uitmaakt. 
Dit opstel is als volgt opgebouwd: 
— Mlereerst zal een beknopt overzicht gegeven 
worden van de ontwikkelingen op beleids-
vonnend gebied die zich in de afgelopen jaren 
in theorie voltrokken zouden hebben (§ 2). 
— Vervolgens zal in § 3 gekeken worden hoe 
het beeld van het beleidvoerend OM er in de 
dagelijkse praktijk uit ziet. Daarbij zal worden 
ingegaan op enige onduidelijkheden van dat 
beleid. 
— Tot slot zal worden ingegaan op de toerus-

8 	ting van het OM-bedrijf voorzover dit de beleids- 
uitvoering betreft. 

2. Beleid beleden 
In een beschouwing over het strafvorderings-
beleid in Justitiele Verkenningen 8 (1977) 
wordt gesproken over een bij het OM plaats-
gevonden 'ware gedaanteverwisseling', als ge-
volg van de toegenomen specialisatie, delegatie 
en vooral de instelling van tal van overleg-
structuren. Het gevleugelde toverwoord bij deze 
ontwikkeling is teleid'. Reeds in het jaarver-
slag OM over 1970 merkten de Procureurs-
Generaal (PPGG) op dat de beleidsvorming cen-
traal dient te blijven staan en dat het OM in 
al zijn geledingen bij de beleidsvorming betrok-
ken dient te worden. In het daaropvolgende jaar-
verslag wordt er zelfs over de noodzaak van . een 
doe/gene/it beleid gesproken zonder dat, zoals 
in § 3 zal worden betoogd, dit begrip afdoende 
gedefinieerd werd. Bij de beleidsvonning zou de 
coOrdinatie van de opsporing en vervolging cen-
traal dienen te staan, waartoe er prioriteiten 
gesteld dienden te worden, waarmee het twee-
de met beleid samenhangende toverwoord werd 
gefntroduceerd. Het felt dat beide woorden later 
hun eigen inflatoire leven gingen leiden, mag 
niet verhullen dat het OM als een professionele 
organisatie met voortvarendheid aan het werk 



toog om structuren te ontwerpen door middel 
waarvan beleid gevoerd zou kunnen worden. 

2.1. De overlegstructuren 
Werkte in de 50-er en 60-er jaren de Officier 
van Justitie en ook ieder afzonderlijk .  arrondis-
sement in ee,n betrekkelijk groot isolement, in 
de 70-er jaren lijkt daaraan door het opzetten 
van communicatiekanalen grotendeels een 
einde gemaalct te zijn. In de eerste plaats door 
de hier te beschrijven overlegstructuren. 

2.1.1. Het driehoeksoverleg 
Het OM heeft in de afgelopen jaren veel van 
zijn historisch gegroeide isolement verloren. 
Naast het hier besproken driehoeksoverleg, 
zijn er veel bilaterale overlegvormen met de 
polite en de bijzondere opsporingsdiensten 
ontstaan. Het driehoeksoverleg is echter als 
de meest besproken en meest belovende over-
legvorm bij herhaling in het daglicht geplaatst. 
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	Er zal dus uitvoeriger aandacht aan besteed 
dienen te worden. 
In hun jaarverslag over 1971 stelden de PPGG 
een dringende behoefte vast aan overleg met 
het binnenlands bestuur, de burgemeesters en 
de korps- of districtschefs. Dit wil overigens 
nog niet zeggen, dat de aanzetten voor zo'n 
overleg er niet reeds waren. In 1968 werd in 
het arrondissement Almelo een driehoeks-
overleg ingesteld, het zgn. stedenbandoverleg 
(Almelo, Hengelo en Enschede) (Gonsalves, 
1983). In de loop der jaren werd in ieder 
arrondissement een vorm van driehoeksover- 

. 	leg ingesteld, waardoor deze overlegstructuur 
een vaste plaats in het communicatiesysteem 
van het OM gekregen heeft. Hoewel het belang 
van het driehoeksoverleg niet onderschat 
moet worden en mime aandacht gekregen 
heeft (Lagerwaard, 1981; Van de Poe!, 1981; 
Hustinx, 1983 en Peijster, 1983) onttrekt de 
aard van het feitehjk functioneren van het 
driehoeksoverleg zich nog grotendeels aan een 
duidelijke beschrijving of evaluatie. Evenmin 
is bekend hoe het driehoeksoverleg zijn uit-
werking vindt in het dagelijkse politie- en 
OM-werk: het opsporen van strafbare feiten 
en de justitiele afhandeling ervan. De meest 
recente beschrijvingen, zoals die van Gonsalves 
(1983), Masman . (1982) en Van Doesburg 



(1982) staan wel uitvoerig stil bij de opzet 
en doelstelling van het driehoeksoverleg, maar 
verschaffen ons over de resultaten ervan weinig 
informatie. De meeste Officieren van Justine 
die ik hierover voor het verkrijgen van achter- 

• 	grondinfonnatie sprak, lieten zich afwisselend . 
laconiek, kritisch dan wel positief over de 
functionele waarde van het driehoeksoverleg 
uit, hetgeen crop wijst dat de situatie van 
plaats tot plaats kan verschillen. Reacties 
zoals: 'nuttig voor het maken van werkall 
spraken voor concrete gebeurtenissen, zoals 
het verkopen van vuurwerk voor de oudejaars-
avondc of: 'de persoonlijke hobby van mijn 
hoofdofficier, waar ik gewoonlijk zelf niets 
van merk', wekken in elk geval niet de in-
druk, dat het driehoeksoverleg voor het OM 
overal van even groot belang is. Hiertegenover 
werden positieve voorbeelden van dit over- 
leg ter zake van grootschalige ordeversto-
ringen, bezettingen en vredesdemonstraties 

10 	genoemd, die er juist weer op wezen dat OM, 
bestuur en politic bij dit soort gelegenheden 
niet langer meer als gescheiden diensten ope- 
reren. Over de waarde van het driehoeks-
overleg voor de ontwikkeling van een con-
erect uitgewerkt strafrechtelijk beleid lieten 
de Officieren van Justitie zich kritischer uit. 
Wat de invloed van het driehoeksoverleg op 
het opsporen van strafbare feiten is, laat 
zich slechts raden, wanneer men de opstellen 
van Fledderus, Koffeman, Steen en vooral 
het onderzoek van Slothouwer en Spicken-
heuer in de bundel 'De mac/it van het OM' 
(1983) in beschouwing neemt. De politie als 
zelfstandig apparaat laat zich vooral in haar 
uitvoerende basis niet zo gemakkelijk sturen: 
hoe hoger het niveau van beleids- en besluit-
vorming, des te geringer de uitwerlcing op de 
`werkvloce. 
Afgezien van deze kritische kanttekeningen 
die t.a.v. de functionele waarde van het drie-
hoeksoverleg geplaatst kunnen worden, kan 
niet worden ontkend, dat dit overleg een 
blijvend sociaal platform geworden is, dat 
de scheiding tussen het bestuur en het OM 
aanzienlijk heeft doorbroken. Of de pretentie 
dat het OM ten gevolge van dit overleg een 
meer testuurlijke' inslag gekregen zou heb-
ben gestaafd wordt door de — nog onbekende 



— feiten blijft naar mijn mening onduidelijk. 
De doorgaans lovende artikelen over het drie-
hoeksoverleg vermogen deze onduidelijkheid 
in elk geval niet op te heffen. 

2.1.2. De overlegstructuren binnen het OM 
Het voomemen van de PPGG, onder woorden 
gebracht in hun jaarverslag 1970, om het 
beleid van het OM te harmoniseren, bracht met 
zich mee, dat er ook in de organisatie van het 
OM overlegstructuren in het leven geroepen 
moesten wOrden. Wanneer Singer-Dekker 
(1982) wijst op het `goed doortimmerd 
bouwwerk', dan bedoelt zij waarschijnlijk 
de vele communicatiestructuren die het OM 

• de laatste 15 jaren rijker geworden is. Voor 
een overzicht van deze overlegstructuren wordt 
de lezer verwezen naar reeds eerder gegeven 
beschrijvingen, zoals in Justitiele Verken-
ningen 8 (1977), Van de Bunt (1983) en 
Corstens en Tak (1983). Ruwweg kan men 

11 

	

	beleidsvoorbereidende en beleidsbepalende 
overlegstructuren onderscheiden. 

— Beleidsvoorbereidende commissies zijn over de, 
gehele lengte en breedte van het OM verspreid en in 
dit korte bestek is het ondoenlijk ze alle op te som-
men. Zo zijn Cr: de VCOM, de landelijke vergadering 
van economische en milieu-officieren. Voorts zijn er 
nog de verschillende ressortelijke commissies. Aller-
eerst de RESAC's (ressortelijke advicscommissie be-
staande uit een advocaat-generaal en eon Officier van 
Justitie uit leder arrondissement), waarnaast nog een 
aantal gespecialiseerde commissies functioneert, be-
staande uit de op een bepaald gebied gespecialiseerde 
Officieren van Justitie. Bijvoorbeeld: de REDRUCOM 
(voor drugszaken), de REJECOM (kinderzaken), 
de REFRAUCOM (fraudezakcn), de REECOM 
(economic), de RINUCOM (vuurwapens), de 
REM ICOM (milieu) en de REV ECOM (verkeer). Ook 
het driehoeksoverleg zou als een belcidsvoorbereidend 
overleg beschouwd kunnen worden. 
Naast deze ressortelijke cornmissics kent ieder parket 
zijn beleidsvoorbereidende cornmissies, die van parket 
tot parket en van jaar tot jaar kunnen verschillen. 
— Beleidsbepalende overleggen zijn eenvoudiger te 
overzien. Allereerst is er de periodieke vergadering 
van procureurs-generaal onder voorzitterschap van de 
minister of de secretaris-generaal van het ministerie van 
Justitie. Dit hoogste beleidbepalende orgaan van het 
OM wint voor het innemen van standpunten de 
meningen en gevoelens van de parket- en ressorts-
vergaderingen in. 
De tweede overlegstructuur_waarin beleid bepaald 
wordt is de rcssortsvergadering in de vijf ressorten, 



bestaande nit de procureur-gencraal, de advocaten-
gcneraal on de hoofdofficicren van de parketten in 
het ressort. Afgezien van de bovengenocinde ressorte-
Ink° adviescommissies, worden ook door de ressorts-
vergaderingen adviezen ingewonnen bij de desbetref-
Conde parketvergaderingen of bij de versehillende 
werkgroepen ad hoc. 
Tenslotto zijn or de in leder parket gehouden parket-
vcrgaderingen waarin naast de terugkerende huishou-
delnke aangelegenheden ook gcsproken wordt over 
het optreden van het OM in bepaalde zakcn, zoals 
het to volgen strafvorcteringsbeleid, de toepassing 
(of de onmogelijkheid crvan) van voorlopige hech-
tcnis, politiesepot c.d. 

Hoewel over het feitelijk functioneren van al 
dcze beleidsvormende en beleidsbepalende 
overlegstructuren nog weinig bekend is, lijkt 
Net zeker dat zij ertoe hebben bijgedragen, dat 
de Officier van Justitie zich van `zelfstandige 
dignitaris' meer in de richting van beleidsuit-
voerder heeft ontwikkeld. Standpunten over 
een bcpaalde aanpak van zaken, optreden naar 

12 	buiten ed. worden in zich daartoe lenende ge- 
vallen niet meer uitsluitend in de beslotenheid 
van de eigen werkkamer ontwikkeld. Het op-
treden van het OM naar buiten is duidelijker en 
herkenbaarder geworden. Gelet op het in het 
bovenstaande aangeduide `goed doortimmerde 
bouwwerk' kan vanuit zijn politieke verant-
woordelijklieid de Minister op goede gronden 
zeggen, dater vrijwel geen rnaatschappelijke — 
strafrechtelijk relevante — sector is ten aanzien 
waarvan door het OM geen (beleid' gevoerd 
wordt. En zo zich dit toch zou voordoen, dan 
wordt or gezwind een ad hoc werkgroep samen-
gesteld al dan niet gevolgd door een RE...COM 
en wordt er gesproken over het nieuw te vormen 
OM-beleid. Aldus is er beleid, althans een 
beleidsover/eg. 

2.2. De strafvorderingsrichtlijnen 
Door de PPGG is in hun jaarverslagen bij her-
haling gewezen op de noodzaak van een har-
monisch beleid ten aanzien van de vervolging 
en strafvordering. Een van de redenen voor 
deze aandacht was de kritiek die ei van ver-
schillende zijden geleverd werd op de grote ver-
schillen in vervolging en strafvordering die er 
tussen de arrondissementen en zelfs individuele 
Officieren van Justitie van eenzelfde parket wer-
den vastgesteld. De onderzoeken naar de straf- 



vordering bij dronken rijden (Steenhuis, 1972; 
Franken, 1973) lieten grote verschillen in af-
handeling bij het OM zien voor wat toch als 
een `standaarddelict' werd beschouwd. Deze 
bezorgdheid over de vastgestelde verschillen in 
afhandeling door het OM leidde tot het op-
stellen van strafvorderingsrichtlijnen voor 
rijden onder invloed. Aan de hand van enige 
eenvoudige daad/daderkenmerken werden de 
te eisen straffen en strafhoogten `getarifeerd'. 
De term `tarier is echter enigszins misleidend 
aangezien de richtlijnen in feite brede band-
wijdten voorstellen, waarbinnen de Officieren 
van Justitie dienen te blijven bij hun strafvor-
deringen. Strafvorderingsrichtlijnen voor clan-
destien zenden, de opiumwet, steunfraude, 
vuurwapen-zaken en andere in groten getale 
gepleegde overtredingen volgden eind 70-er 
en begin 80-er jaren. Deze `officiele' richt-
lijnen werden vanaf 1979 gepubliceerd in de 

13 	Staatscourant. Daarnaast zijn er nog talloze 
'interne afspraken', die weliswaar geen richt-
lijnen genoemd worden, maar die er naar aard 
en strekking niet veel van verschillen. 
Hoewel de uitvaardiging van richtlijnen door de 

.meerderheid der Officieren van Justitie niet met 
gejuich begroet werd en als een inbreuk op hun 
beslissingsvrijheid werd ervaren, hebben zij ten 
aanzien van de afhandeling van rijden onder 
invloed aantoonbaar bijgedragen aan de terug-
dringing van zeer grote verschillen in strafvorde-
ring (Van Bergeijk en Vianen, 1978; Van der 
Werff, 1978,1981). Ms zodanig kan gesteld 
worden, dat zij een aanzet hebben gegeven tot 
een rationele benadering van het strafrechte-
lijke bedrijf (Hoekema, 1978). Of hier sprake 
is van meer dan een aanzet is onzeker. Van de 
Bunt (1983) meent dat de richtlijnontwikke-
ling t.a.v. de vervolging en strafvordering zich 
in het eind van de,70-er jaren niet echt heeft 
doorgezet en dat er op dit gebied nog grote 
leemten zijn blijven bestaan. Afgezien van de 
richtlijnen voor dronken rijden zijn zij niet 
stelselmatig geevalueerd op hun effecten. In 
feite weten we alleen dat er een groot aantal 
richtlijnen, zowel landelijk als ook ressortelijk 
is ontwikkeld. 
Over de totstandkoming van de richtlijnen 
wordt meestal opgemerkt, dat zij door het 
OM zelf zijn opgesteld en dat alle gelederen 



van dit apparaat erbij betrokken zijn geweest. 
Deze 'brede betrokkenheid' binnen een hierar-
chisch apparaat als het OM dient echter we' 
op zijn werkelijkheidsgraad geschat te worden. 
Wie de gezagsverhoudingen binnen het OM 
kent, zal niet verbaasd zijn over uitspraken van 
Ovis — het gagere OW — dat zij bij de opstel-
ling en fommlering van de richtlijnen slechts 
marginaal betrokken zijn. Een hunner 
vertrouwde mij toe dat hij tijdens een vergade-
ring over een nieuw op te stellen richtlijn al 
zag dat onderdelen ontoepasbaar zouden zijn. 
Op mijn vraag, waarom hij dit dan niet met 
klem naar voren gebracht had zei hij: 'Dat 
doe je niet in een gezelschap an hoofd-
officieren en AG 's' I  . Zonder aan zo'n uitspraak 
alleen eon generaliserende conclusie te verbin-
den,lijkt de stelling dat `alle gelederen' bij de 
totstandkoming van de richtlijnen betrokken 
zijn mij toch afdoende afgezwakt door de uit-
spraak in het rapport van de Evaluatie-commis- 

14 	sic Voorlopige Hechtenis (1982), dat wijst op: 
'het ervaringsfeit, dat een rich tlijn, ondanks de 
betrokkenheid van het OM bij de totstand-
koming ervan, toch vaak ervaren word: als 
een aanwijzing 'van bovenaf'. Fen der eerste 

• eisen voor een doelmatiger hannonisatie-
beleid is juist dat alle betrokkenen rich in de 
gemaakte afspraken kunnen vinden.' 

2.3. Specialisatie binnen het OM 
In Justitiele Verkenningen 8(1977) wordt 
op de verder toegenomen specialisatie gewe-
zen als de derde belangrijke organisatorische 
verandering in het OM, die aan de `gedaante-
verwisseling' zou hebben bijgedragen. Naast 
de reeds lang bestaande lcinderofficieren' en 
`milieu-officieren' zijn er in ieder parket offi-
cieren aangesteld die in het bijzonder belast 
zijn met de afhandeling van bepaalde soorten 
zaken: er zijn vuurwapenofficieren, drugs-
officieren, milieu-officieren en de recentelijk 
aangestelde fraude-officieren. Tezamen met 

Fen der andere Ovrs woes in dit verband op dc 
nieuwe richtlijn t.a.v. clandestiene zenders. Dit 
omvattc o.a. eon oplegging van eon korte vrijheids-
stral van eon paar weken, hetgcen door verschillende 
Ovrs als onverenigbaar werd beschouwd met het 
algemene beleid dat de terugdringing van het aantal 
korte vrijheidsstraffen bcoogt. 



een AG van het desbetreffende ressort vormen 
deze Officieren van Justitie een ressortscom-
missie om een bepaald `beleid' uit te stippelen. 
Deze specialisatie binnen het OM dient men 
evenwel niet op een lijn te stellen met die in 
het bedrijfsleven. Werkelijke specialisatie is 
binnen de rechterlijke macht niet populair. 
Zij wordt beschouwd als een verschraling van 
het ambacht en als een belemmering voor een 
voorspoedige carriere. De Officier van Justitie 
dient een brede generalist te blijven, die van 
alle markten thuis is. `Specialisatie' betekent 
dan ook in de meeste gevallen, dat men er een 
taak bij lcrijgt: men wordt een specialist ge-
noemd, wanneer men als enige en/of hoofd-
zakelijk belast is met de afhandeling van een 
bepaald soort zaken zonder dat men over bij-
zondere specialistische kennis of vaardigheden 
behoeft te beschikken. Of iemand die met een 
bepaald specialisme begint door zijn voorgan-
ger op een gedegen wijze wordt begeleid en 

15 	ingewerkt, is onzeker en werd door een der 
Officieren van Justitie betwijfeld. Men kan zich 
niet ten onrechte afvragen of zo'n beperkte 
inhoudelijke specialisatie voor alle gebieden 
afdoende is. Voor terreinen zoals economie 
en fraude lijkt mij . dit zeker niet het geval. Hoe 
weinig werkelijke specialisering binnen het 
OM aanzien geniet blijkt uit de bezetting van 
de Traudespecialismen'. Volgens de belasting-
inspecties die met enige regelmaat met de 
fraude-officieren moeten overleggen, is er 
sprake van een veelvuldige wisseling van de 
wacht, waardoor de belastingambtenaren 
steeds weer opnieuw moeten beginnen met 
het wegwijs maken van de nieuwe 'specialist', 
in veel gevallen de jongst aangekomen Offi-
cier van Justitie. 
Hoewel het verschijnsel van de `specialisatie' 
binnen het OM nog weinig stelselmatig onder-
zocht is, ontkomt men niet geheel aan de 
indruk, dat de Officier van Justitie als specia-
list een 'gentleman-amateur' is en dit ook wil 
blijven. Echte technische specialisatie is niet 
passend voor een Officier van Justitie, is geen 
onderdeel van de bedrijfscultuur van het OM. 
Van de effecten van de specialisatie op de be-
leidsvoering- is weinig bekend, behalve dat de 
ciesbetreffende Officieren van Justitie in de 
ressortscommissies regelmatig bijeenkomen, 



over1eggen en volgens de verslagen afspraken 
maken. 

3. Praten en doen 
De in het bovenstaande beschreven ontwikke-
lingen hebben sedert het midden van de 
60-er jaren het beeld van het OM als teleid-
voerend' en testuurlijk' orgaan aanzienlijk 
opgefrist. Sedert de eerste jaarverslagen is ten 
minste de verbale presentatie van het OM aan-
merkelijk veranderd. 'De jaarverslagen (OM) 
staan vol van het beleidc merkt Van Veen 
(1975) — overigens zonder ironie — op en 
worden met gezag ontvangen en geciteerd. ben 
enkel kritisch cominentaar van een `gewone 
Officier van Justitie' (Asser, 1982) gaat verlo-
ren in de stroom van gelijkgestemde geluiden 
zoals van Tak (1981), Singer-Dekker (1982) 
of Enschede (1983). Waar volgens Steenhuis 
(1984) het primaire produktiedoel van het OM 
als bedrijf het aflandelen van strafzaken was, 

16 	is er een nieuw primair doel met een eigen 
structuur bij gekomen, nl. het voeren van 
`beleid'. Het probleem bij dit alles is evenwel, 
dat de inhoud van het begrip beleid zelf on-
duidelijk gebleven is. Bij alle door de PPGG 
gegeven omschrijvingen is vaagheid troef. Een 
vaagheid die overigens kenmerkend is voor de 
wijze waarop de meeste overheidsdoelen ge-
fommleerd worden (Eijzinga, 1980). Beleicl is: 
doe plus de weg daarheen', zeggen de PPGG 
in 1975, maar de doelen noch de wegen zijn 
duidelijk aangegeven. Wat te doen met doelen 
zoals: 'het binnen aanvaardbare perken houden 
van uitingen van strafbaar gedrag, afgezet tegen 
de eisen van rechtvaardigheid en doelmatig-
heid', of: `strafrechtelijk handhaven van de 
rechtsorde'? Het is moeilijk zich bij deze zeer 
abstracte wijze van formuleren jets tastbaars 
voor te stellen. Bovendien is het de vraag of het 
woord beleid in alle samenhangen op een juiste 
wijze gebruikt wordt. Bovenstaande en soort-
gelijke aanduidingen van teleid' zijn voor mijn 
gevoel weinig meer dan abstracte omschrij-
vingen van de taken die het OM als onderdeel 
van de rechterlijke macht hoe dan ook dient te 
vervullen. Het OM dient nu eenmaal te streven 
naar rechtshandhaving, rechtszekerheid en 
rechtsgelijklieid. Dit tot beleidsdoel te maken 
zegt zoveel als: 'Het beleid van het OM is zijn 



eigen taken te vervullen'. Beleid is niet het 
lciezen voor bijv. rechtsgelijkheid maar het 
kiezen uit concrete middelen, bijv. tarieven om 
deze te bereiken. 
Dit roept de vraag op wat er nu precies onder 

verstaan moet worden. Ten aanzien 
van veel voorkomende misdrijven zoals dron-
ken rijden, klandestien zenden of vuurwapen-
bezit zijn er landelijke vervolgings- en strafvor-
deringsafspraken. Er kunnen ook op plaatselijk 
niveau afspraken t.a.v. van de opsporing en/of 
vervolging en strafvordering gemaakt worden. 

• Ten einde tot al dit soort afspraken te geraken 
kan er overleg gevoerd worden op landelijk 
ressortelijk of op arrondissementsniveau. Dit 
alles kan `beleid' genoemd worden. Op zichzelf 
is dit geen bezwaar, ware het niet dat het be-
grip daarmee bijkans alle bedrijvigheden gaat 
dekken die niet rechtstreeks met het afhande-
len van strafzaken te maken hebben. 1  Als zo-
danig voert het OM dagelijks beleid, waarbij 

17 	het evenwel onduidelijk blijft hoe dit `beleid' 
in zijn uhvoering georganiseerd is; zoals nog 
benadrukt zal worden, ontbreekt een bij het 
voeren van beleid behorend controle- en evalua-
tiemechanisme. 
Hierbij dient evenwel te worden aangetekend, 
dat het karakter van de organisatie van het OM 
deze stand van zaken zeer sterk in de hand 
werkt. De OM-organisatie komt sterk overeen 
met wat De Galan en Voigt 2  de rolgerichte 	. 
organisatie noemen. Zo'n organisatie wordt o.a. 
gekenmerkt door de waarde die zij hecht aan: 
Rationaliteit, logica, wettigheid en de formele 
verantwoordelijkheid.' Binnen de organisatie-
structuur spelen procedures en vaste regels 
('herkenbaar gedrag') een belangrijke rol: Ten 
`correcte' reactie wordt soms meer op prijs 
gesteld dan een duidelijk en effectief antwoord'. 
Wanneer wij deze organisatie-sociologische 
beschrijving vergelijken met het OM, dan valt 
op, dat het OM `beleid' voert als een rolgerichte 

Een Officier van Justitie vertelde mij dat men op 
zijn parket alle bedrijvigheden inderdaad had opge-
splitst in `zaken-doen' en `beleid-voeren'. Het laatste 
omvatte alle vormen van overleg, ongeacht of dit nu 
al dan niet gericht was op het maken van afspraken, 
en op sociale contacten binnen en buiten de parket-
organisatie. 

Ongepubliceerd cursusmateriaal. 



organisatie van professionele juristen, die het 
voeren van teleid' snel vereenzelvigen met het 
voeren van overleg, het maken van afspraken • • 
en het opzetten van structuren en procedures. 
Men denkt in termen van regelgeving, niet in 
termen van regeluitvoering door een concrete 
erganisatie van mensen. Nog minder denkt men 
in termen van een kwantitatieve meting van de 
feitelijke uitvoering. 1  
De , vraag is nu of het opzetten van structuren, 
regelgeving en procedures `beleid' genoemd zou 
moeten worden, of dat we dit alles maar moeten 
opvatten als een preten tie, een streven naar 
beleid. In beginsel maakt mij dit weinig uit. 
Zoals ik op blz. 7 en 8 in de Inleiding op-
merkte, ga ik uit van wat door de beleidstop 
van het OM als beleid gepresenteerd wordt om 
van daaruit de aandacht te richten op wat er in 
de dagelijkse praktijk aan 	gedaan 
wordt. 'Akan de vruchten kent gij de boom'. 
Er zal dus naar de vruchten gekeken moeten 

18 	worden. 

3.1. De veelsoortigheid van her belch( 
Wie na bezichtiging van de toonkamer van 
'het 0M-beieid' door de daar achter gelegen 
deur het OM-bedrijf zelf binnenloopt en op de 
werkvloer op zoek gaat naar de feitelijke spo-
ren van wat 	genoemd wordt, ziet zich 
al spoedig voor uiteenlopende verrassingen ge-
steld. Gaat men uit van het vooroordeel 'clat 
er toch•allemaa1 niets van deugt', dan blijkt 
een en ander best mee te vallen. Gaat men uit 
van hoger gestemde verwachtingen over het 
Beleid, dan heeft men spoedig het gevoel op 
zoek te zijn naar stmctuur in droog duinzand 
dat ongrijpbaar tussen de vingers doorglipt. 
De werkelijkheid lijkt mij tussen de volgende 
van twee Officieren van Justitie afkomstige 
uitspraken te liggen. Enerzijds: 	kunt niet 
zeggen dat er (Oen beleid is, het hangt in de 
luche en anderzijds: Beleid is een hoop bellen- 

' Het OM en het dcpartement van Justitic verschillen 
hierin nict van andcre 'rolgerichte' organisaties 
binnen en buiten de ovcrlieid, zoals grote bedrijven 
die een vrijwel monopolistische positic hebben 
(geen marktgedrag) of wier marktgedrag bijkans 
bepaald wordt door formele regcls, zoals het bank-
en verzekeringswezen. 



blazerij, ik dud' het nauwelijks meer in de mond 
te nemen'. 
In het voorgaande merkte ik op dat het woord .  
teleid' in uiteenlopende samenhangen ge-
bruikt wordt. Wanneer we er ter wile van de 
gedachtenbepaling van uitgaan, dat het voeren 
van beleid in elk geval inhoudt, dat men bij de 
uitvoering van de opgelegde taken doelgerichte 
keuzen maakt, dan blijkt dat er op een aantal 
gebieden van het strafrechtelijke bedrijf weinig 
echt 	te voeren is. Men kan hoogstens 
zeggen dat het OM en de onder zijn gezag 
staande politie zo goed als mogelijk hun taken 
volbrengen. Ten aanzien van de opsporing van 
zware levensmisdrijven valt er weinig te kiezen: 
een moord dient te worden opgespoord en de 
dader(s) te worden berecht. Hetzelfde geldt 
voor andere zware misdrijven tegen de inte-
griteit van personen alsook voor zware en/of 
georganiseerde vermogensmisdrijven en de 
ernstiger gevallen van handel in verdovende 

19 middelen. Ook ten aanzien van de vervolging 
van dit soort misdrijven valt er weinig te kie-
zen: er wordt vervolgd tenzij het bewijs tech-
nisch niet te leveren is. 
Wat de strafvordering betreft wordt er bij dit 
soort zware zaken wel in zoverre beleid ge- 
voerd, dat de afhandelende Officier van 
Justitie met een of meer van zijn collega's 
overleg voert over de bandwijdte waarbinnen 
hij op de zitting een bepaalde straf zal vorde-
ren. Zware onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
worden niet meer in de eenzaamheid van de 
eigen werkkamer uitgebroed. 
Wanneer we kijken naar de brede 'midden- 

. categorie' van strafbare feiten, dan zien we dat 
er voor wat de opsporing betreft vanuit het 
OM weinig beleid naar de politie te presenteren 
valt. En zo men al jets wenst te kiezen, dan nog 
zijn de keuzemogelijkheden zeer beperkt. Bij 
dit soort feiten met onbekende dader wordt 
er bijkans niet gerechercheerd: zij leveren 
slechts een mutatie in het politiedagrapport 
op, tenzij bepaalde sporen wijzen in de richting 
van een `oude bekende'. Wordt er een dader 
aangehouden, dan is de vraag of er wel of niet 
zal worden `opgespoord' niet meer ter zake: 
de opsporing heeft al plaats gevonden met het 
eerste verhoor waarvan proces-verbaal wordt 
opgemaakt. Bekent een dader bijv. 20 inbraken 



to hebben gepleegd, dan wordt or ter zake 
proces-verbaal gemaakt en heten doze te zijn 
opgespoord. Aangezien de politie verplicht is 
ex art. 155 Sv om de opgestelde processen-ver-
baal 'onverwijld' aan de Officier van Justitie 
ter kennis te brengen, waiter op dit punt ook 
weinig `beleid' te voeren, tenzij men zou over-
gaan tot erkenning van het politiesepot l  
(Schalken, 1984 en Van der Molen-Maesen, 
1984). 
Ten aanzien van de geringere stratbare feiten 
(kleine criminaliteit), verkeersmisdrijven en de 
zgn. `slachtofferloze' delicten bestaan or wel 
mogelijkheden om gerichte keuzen to maken 
uit het werkaanbod: caferuzieS met beperkte 
schade en/of letsel, kleine winkeldiefstallen 
en vernielingen worden thans nauwelijks meer 
geverbaliseerd en aan het OM ter kennis ge-
bracht. Met uitzondering van de verbaliserirtg 
van winkeldiefstal is er over dit `verbaliserings-
beleid' weinig bekend, waardoor het mij ietwat 
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	to pretentious lijkt om over `beleid' to spreken. 
Mijn indnik is, dat or bij iedere diensteenheid 
een bepaalde aanpak groeit die naderhand 
`beleid' genoemd wordt, afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden en het persoonlijk 
initiatief (of hobby) van de biding, de korps- 
chef. Dit bleek onder meer bij het opzetten van 	! 
een bepaald project in eon der kleinere arron-
dissementen. bowel door de parketleiding 
over het onderhavige onderwerp een duidelijk 
`beleid' word geschilderd, bleek elk van de 
deelnemende korpsen alsmede de regionale 
Officieren van Justitie hierover een eigen idee 
to hebben. Qua verbale presentatie was or 
inderdaad sprake van eon 	or was 
vergaderd, or waren afspraken gemaakt en de 
officiele berichten gaven good weer wat or 
volgens de hoofdofficier moest gebeuren. De 
werkelijkheid was evenwel aatunerkelijk 
geschakeerder. 
Wanneer wij kijken naar het `vervolgingsbeleid', 
dan kunnen wij eon even grote verscheidenheid 
in afhandelingspatronen van het OM vaststellen. 
Daaruit blijkt dat het streven van de PPGG, 

Dit blijkt thans in tocnemende mate hot geval to 

zijn. hoewel de mcningen hierover nog niet uitgc-
kristalliscerd lijken to zijn. Zic voor de verdergaande 
regulering van lict politiesepot § 3.3.1. 



zoals verwoord in hun jaarverslag over 1976, 
naar meer innerlijke consistentie in sepotbeleid 
nog onvervuld is gebleven. Deze verscheiden-
heid geldt nl. juist in de eerste plaats het `sepot-
beleid', dat van arrondissement tot arrondis-
sement en van Officier van Justitie tot Officier 
van Justitie kan verschillen. Dit geldt zowel voor 
de zgn. `technische sepots' (sepot wegens onvol-
doende bewijs) alsook voor de zgn. `beleids-
sepots' (bewijs wel te leveren maar de Officier 
van Justitie ziet om andere redenen van ver-
volging af). Zo laat het jaarverslag OM over 
1982 zien, dat in een en hetzelfde ressort het 
percentage technische sepots kan verschillen van 
14,8% (arrondissement Utrecht) tot 23,1% 
(Amsterdam). De toepassing der beleidssepots 
laat nog grotere schommelingen tussen de arron-
dissementen zien. In sommige parketten wordt 
er veel meer onder voorwaarden geseponeerd 
dan in andere. Van het totaal aantal als beleids-
sepot afgehandelde zaken werd in het arrondis- 

21 	sement Assen 25,8% voorwaardelijk geseponeerd, 
in het arrondissement Roermond slechts 1,6%. 
Bij een onvoorwaardelijk sepot kan de Officier 
van Justitie de verdachte al dan niet .(mondeling 
of schriftelijk) waarschuwen. Ook op dit punt 
•liet het jaarverslag grote arrondissementsgewijze 
verschillen zien. In Amsterdam en Alkmaar 
wordt in ruim 83% van het aantal onvoorwaar-
delijk geseponeerde zaken Oen waarschuwing 
gegeven, tegen 38,9% in het arrondissement 
Haartem. 1  
De thans ter beschiklcing staande gegevens 
wekken niet de indruk dat er een ressortelijk 
vervolgingsbeleid is, laat staan een landelijk. 
Aangezien een der door mij ondervraagde 
hoofdofficieren mij met klem meedeelde, dat 
het beleid niet door de ressortsvergadering maar 
door de parketten zelf bepaald dient te worden, 
zou men verwachten aldaar jets van een duide-
lijke samenhang in beslissingspatroon te kun-
nen ontdeklcen. Het bij een arrondissements-
parket uitgevoerde onderzoek naar het beslissen 

De invoering van de gerubriceerde sepotgronden in 
1980 heeft aan deze stand van zaken weinig gewijzigd, 
hetgeen ook weinig voor de hand lag: de standaard-
matige invoering van een aantal termen zonder de 
operationele definitie ervan op te geven schept even-
veel onduidelijkheid als de oude termen: `gering feit', 
'pen termen' en `niet opportuun'. 



door Officieren van Justitie toonde echter aan, 
dat het beslissingspatroon op het parket minder 
duidelijk was dan men zou verwachten (Van 
Duyne, 1983). Hoewel de bij dit onderzoek 
aangetroffen verschillen niet als irrationeel ter 

• zijde werden geschoven, lieten zij wel zien, dat 
er van een teleid' op parketniveau slechts in 
zeer beperkte mate sprake was. Dit gold zowel 
de vervolgingsbeslissingen alsmede de beslis-
singen over de te eisen straffen: met uitzonde-
ring van de strafvordering in standaardzaken 

• Was er van een samenhangend strafvorderings-
beleid geen sprake. 
Hoewel soortgelijk onderzoek op andere par-
ketten nog niet is uitgevoerd, zijn er weinig 
redenen aanwezig om te veronderstellen dat 
een en ander op de overige parketten zo veel 
anders zou zijn. De belangrijkste reden voor 
deze veronderstelling is de grote ondoorzichtig-
heid van het strafrechtelijke bedrijf. Dit bleek 
niet alleen uit het bovengenoemde onderzoek, 

22 maar ook uit mijn vraaggesprekken met Offi-
cieren van Justitie op andere parketten. Zij 
gaven vrijwel allen op niet of slechts `zo onge-
veer' te weten wat hun collega's deden. Ook 
de hoofdofficieren konden zich op dit punt 
niet stelliger uitdrukken. 

3.2 De ondoorzichtigheid van het 0M-bedriff 
Eon der slotconclusies van het onderzoek naar 
het beslissen van Officieren van Justitie in 
Van Duyne (1983) was, dat de ondoorzichtig-
heid van het OM-bedrijf dOn van de belang-
rijkste oorzaken is van het ontstaan en het 
bestendigen van verschillen in strafvorderen. 
Op het onderzoeksparket wisten de Officieren 
van Justitie weinig van elkaars wijze van straf-
vorderen of van elkaars vervolgingspraktijk: 
de verschillen waren dan ook navenant. Soms 
ging een Officier van Justitie in hoger beroep 
tegen het vonnis van de rechtbank, dat het- 
zelfde was als de straf die een collega in 
precies dezelfde zaak zou vorderen. Op mijn 
vraag: Vat dacht u dat uw collega's zouden 
vorderen' werd geantwoord, dat dat 'wel zo 
ongeveer hetzelfde' zou zijn. In feite was het 
onmogelijk om anders dan op grond van ge-
sprekken te weten te komen wat de leden 

• van het parket 'zo ongeveer' deden. Er bestaat 
geen geautomatiseerd administratief systeem 



op grond waarvan op een eenvoudige wijze 
kan worden nagegaan hoe de omzet van een 
bepaald parket er op het gebied van de straf-
vordering en vervolging precies uitziet: bijv. 
de vervolgingscijfers voor een bepaald soort 
misdrijf onderscheiden naar Officier van Jus-
titie. Zoals een hoofdofficier mij meedeelde, 
kan het OM wel pretenderen beleid te voeren, 
maar het kan dit slechts in beperkte mate 
waarmaken. En wat dan wel waar gemaakt 
wordt, blijft onzichtbaar. De meeste richt-
lijnen zijn niet geevalueerd, met uitzondering 
van die, betreffende dronken - rijden en de 
richtlijnen ter zake van de recent ingevoerde 
transactie bij misdrijven. Indien 'het beleid', 
de departementstop, de top van het OM of 
zelfs de hoofdofficier jets van het gevoerde 
`beleid' te weten wil komen, dan is men aan-
gewezen op ambtsberichten: met zorg op 
schrift gestelde overleveringen van wat er aan 
daadwerkelijk uitgevoerd beleid zou bestaan. 

23 	Van enigerlei cijfermatige ondersteuning is 
gewoonlijk geen sprake, waardoor de betrouw-
baarheid van deze berichten slechts vermoed, 
maar niet getoetst kan worden. Hierdoor lijkt 
mij enige scepsis t.a.v. de beleidspretenties 
niet geheel misplaatst. Wanneer wij bijvoor-
beeld kijken naar de toepassing van het frau-
debeleid, waaraan hoge prioriteit is toege-
kend, dan valt er nog maar weinig aan een 
samenhangende beleidsuitvoering te bespeu-
ren. Ondanlcs de enigszins toegenomen op- 
sporings- en vervolgingsactiviteiten, is de essen-
tiele informatiebeheer en -uitwisseling nog 
uiterst gebrekkig te noemen, waardoor iedere 
(bijzondere) opsporingsdienst nog sterk gelso-
leerd opereert. Zo blijkt van de door de FIOD 
in 1983 afgehandelde zaken slechts een klein 
deel afkomstig te zijn van politie/justitie. 
Bijna de helft van deze zaken werd aange-
leverd door een parket op grond van een 
`onderzoek naar een bank'. Een derde van de 
parketten bleek helemaal geen zaken te heb-
ben aangeleverd, terwijl ook de politiekorpsen 
slechts met mondjesmaat fiscale strafzaken 
hadden aangemeld. 
Deze ondoorzichtigheid staat wel in tegen-
stelling tot het `hecht doortimmerde bouw-
werk met vele horizontale en verticale ver-
bindingen', het eerder beschreven raamwerk 



van overlegstructuren en adviescommissies. 
Men zou toch minstens verwachten, dat deze 
communicatiestructuur de doorzichtigheid 
van het OM-bedrijf aanmerkelijk verhoogd 
zoo hebbcn. Over dit punt lieten de Officieren 
van Justine met wie ik gesproken heb zich 

' terughoudend tot zeer kritisch uit. De interne 
communicatie tussen de verschillende lagen 
van het OM enerzijds en het departement 
anderzijds werd als minder dan doeltreffend 
geoordeeld. 	• 
Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te 
geven. Allereerst werd er een chronisch infor- 

• matiegebrek gesignaleerd: er zijn wel commu-
nicatiekanalen gegraven maar men heeft zich 
jarenlang niet bekommerd om de benodigde 
informatie die aan dit alles inhoud zou moeten 
geven. Zo worden er door de diverse commis-
sies wel afspraken over de vervolging en straf-
vordering gemaakt, maar een instrumentarium 
om de naleving van deze afspraken na te gaan 

	

24 	ontbreekt. Wanneer men ten behoeve van be- 
leidsbijstelling wil weten wat de parketten in 
een ressort in de afgelopen drie maanden bijv. 
aan drugs- of fraudezaken gedaan hebben, dan 
is deze informatie niet voorhanden of slechts 
met de grootste moeite boven tafel te krijgen. 
De parketten beschikken wel over gegevens, 
maar deze zijn ten gevolge van het ontbreken 
van enigerlei automatisering alleen met veel 
moeite en kosten tot beleidsinfonnatie om 
te werken. Door de afwezigheid van dit soort 
informatie is de kans groot, dat 'beleid', in de 
zin van voornemens en afspraken, spoedig 
verwatert en alleen nog maar bestaat in de 
vorm van papieren ambtsberichten. 
Kortom: bij het opstellen van beleidsvoor-
nemens wordt zelden nagegaan welke informa-
tie er nodig zou zijn om het welslagen van dit 
beleid te toetsen. De voor ieder bedrijf zo 
noodzakelijke terugkoppeling van informatie 
komt daardoor nict tot stand. 
Door dit informatiegebrek is men dus aange-
wezen op verbale berichten, beschrijvingen van 
hoe het `zo ongeveer' verloopt. Op dit punt 
signaleerden de Officiers van Justitie een be-
drijfscultuur van uiterste behoedzaamheid, 
een vergaande neiging tot abstract taalgebruik 
en afzwalcking van probleemformuleringen. 
Een Officier van Justitie achtte het OM ook 



`te beschaafd' voor een ondubbelzinnige stel-
lingname en onbekwaam om daadwerkelijk te 
onderhandelen met bijv. het departement, 
geheel in overeenstemrning met de 'gentleman-
amateurtraditie'. Harde noten worden zelden 
gekraakt. Zowel de hoofdofficieren alsook de 
lagere Officieren van Justitie twijfelden eraan of 
de door hen gesignaleerde problemen de top 
van het OM en van het departement altijd 
daadwerkelijk bereikten. De invloed van deze 
inform atie-afzwakking is moeilijk te peilen en 
dient zeker niet overdreven te worden.,Ik 
beschouw het echter wel als een symptoom 
van een bedrijfscultuur, die niet gekenmerkt 
wordt door directheid en concreetheid. 
Afgezien van de wijze waarop de informatie 
verpakt wordt, kwam uit de gesprekken met 
regelmaat naar voren, dat de communicatie-
snelheid binnen het OM en vooral tussen het 
OM en het departement een niet aflatende bron 
van ergernis is. Zoals een der Officieren van 

25 	Justitie dit onder woorden bracht: 	ik 
uiteindeNk jets op mijn brieven terugkrijg, dan 
doe ik daar zelden jets mee. De zaak heeft dan 
al veel te lang gelegen'. Met name de lijn naar 
het departement werd als zeer lang en frustre-
rend ervaren. Aangezien sommige Officieren van 
Justitie met wie ik gesproken heb gedurende 
langere tijd op het departement gedetacheerd 
waren geweest, konden zij op grond van vol-
doende ervaring en wetenschap dit communi-
catiegebrek naar voren brengen, een probleem 
dat naar hun mening nog versterkt wordt door 
de ontoereikende kennis van zaken bij het 
departement, voor zover dit het concrete reilen 
en zeilen der parketten betreft. 1  Dit betrof 
met name het materiele beheer en de perso, 
neelszorg — benoemingen en bevorderingen die 
te langzaam zouden verlopen — hetgeen veel 
ergernis oproept (het hemd is natuurlijk nader 
dan de rok). Hier staat evenwel tegenover, dat 
het OM zich ook weinig heeft ingespannen om 

Deze spanning en kritiek over en weer is natuurlijk 
niet eigen aan alleen Justitie. Op ieder departement 
met een eigen `buitendienst% financien, buitenlandse 
zaken, defensie zal men gelijksoortige geluiden ,kun-
nen vernemen. Dit vormt echter geen reden om deze 
kritiek bij voorbaat te bagatelliseren. 



deze kennis te vermeerderen. I  Het den verstrekt 
het ander en zal zeker niet,bijdragen tot een 
bespoediging van de overdracht aan informatie, 
voorzover deze overdraagbaar aanwezig is. 
Tenslotte zijn er de overlegstructuren, de vele 
vergaderingen op uiteenlopende niveaus, waar 
mensen met elkaar moeten communiceren. 
Men zou hiervan enige compensatie voor het 
geschetste communicatiegebrek kunnen 
verwachten. Dit blijkt slechts ten dele het geval 
te zijn en wel om de volgende, bijkans ironische 
reden: een door gebrek aan voldoende informa-
tie ontoereikend functionerend overleg, bijv. op 
ressortelijk niveau, verhoogt de zelfstandigheid 
der individuele parketten en OvJ's. Aldus treft 
men in meer dan een ressort overlegstructuren 
aan, waar naar de mening der OvJ 's vaak 
`weinig uitkom zonder dater effectieve 
pogingen worden ondernomen om daarin 
verandering te brengen. Men kent en betreurt 
de problemen wel, maar men beseft tegelijker- 

26 	tijd dat opheffing ervan betekent dat men iets 
van de eigen vrijheid zou moeten inleveren. 
Door meer dan een OvJ werd niet zonder 
ergernis gesproken over de geringe vergader-
frequentie van enige RE...COM's en over de 
formele en lethargische houding van sommige 
AG's. (Het zou overigens de moeite waard zijn 
om de mening der actievere AG's over de 
inbreng der OvJ's te vernemen.) Een officier 
weest voorts op de hierarchische onmogelijk-
heid om rechtstreeks kritiek uit te oefenen: 
voor dit soort aangelegenheden lopen de ver-
bindingslijnen via de hoofdofficier naar de PG. 
Gelet op de vermelde informatie-afzwakking 
zou zo'n onprettig bericht de PG niet of slechts 
uiterst getemperd bereiken, waarbij de kansen 
op verandering hoog werden aangeslagen. En 
aangezien de wijze waarop het overleg 
functioneert hem alleen maar vergadertijd kost 
(1 a 2 x per jaar) en geen verdere invloed heeft 
op de mate van zelfstandigheid waarmee hij 
zijn primaire taak, het afhandelen van zaken, 

Aldus het oordeel van con der Officieren van Justitie, 
waaraan hij toevoegde: Ik ken eigenlijk geen gevallen 
waarbh echt aware druk werdwitgeoefend vanuit het 
OM op het departement om te komen tot bijvoor-
beeld bepaalde technische ondersteuning voor de 
uitvoering van de 0M-werkzaamheden% 



verricht, zag hij geen reden om zich voor 
veranderingen in te zetten. "t Is raar, maar ik 
vind het eigenhjk wel best zo'. 
Bovenstaande laat zien, dat de informatie-
doorstroom binnen het OM-bedrijf stroef 
verlbopt. De enkele door het WODC uitgevoer-
de evaluatie-projecten zoals t.a.v. de richtlijnen 
voor art. 26 WvW, het nieuw te voeren trans-
actiebeleid en de experimenten dienstverlening 
zijn nog te incidenteel. Deze geringe belang-
stelling is overigens niet onbegrijpelijk. Binnen 
een rolgerichte organisatie zoals het OM gaat 
men er nu eenmaal vanuit, dat wanneer men 
overlegt, afspraken maakt, kortom bezig is met 
regelgeving, de werkelijkheid van de dagelijkse 
produktie zich wel naar de regelgeving zal 
voegen. Deze verwachting wordt nog versterkt 
door gevoelens van `bedrijfsloyaliteit' binnen 
het OM, waar den der Ovrs mij op wees. Het is 
evenwel de vraag of deze loyaliteit meer is dan 
een 'esprit de corps' en ook gericht is op de 

27 	organisatie van het produktieproces. De bereid- 
heid om elkaar, de hoofdofficier of de minister 
niet in moeilijkheden te brengen houdt nog 
niet een bezorgdheid voor de materiele 
organisatie in. Deze verwachtig van loyaliteit 
vormt misschien wel een emotionele rem op 
het opzetten van een informatiesysteem dat 
het dagelijkse produktieproces zou kunnen 
bewaken: men verklaart zich trouw aan de 
organisatie en wil niet over de schouder 
gekeken worden. 1  Dit brengt wel mee, dat het 
functioneren van het bedrijf ondoorzichtig 
blijft en dat het evalueren, het toetsen van de 
eigen beleidsvoornemens geen bedrijfstraditie 
van het OM is geworden. Zo er al beleid ge- 

. 	voerd wordt, dan nog laat dit zich moeilijk, 
kennen. En, `wovon man nicht sprechen kann, 
dal-Ober muss man schweigen'. 

3.3. De organisatorische desintegratie van het 
beleid 
Het strafrechtelijke werkveld, omvattende de 
politie, de staande en zittende magistratuur, 

Dit struikelblok staat los van het gebrek aan orga-
nisatorische vaardigheden bij het OM om cen infor-
matie-systeem op te zetten, kwantitatievc informatie 
te verzamelen, te beheren en te interpreteren. 



de organen voor de tenuitvoerlegging van straf-
fen (parketpolitie en het gevangeniswezen), 

.plus de bijkomende 'hulporganen' van sociaal-
medische aard (voorlichtings- en hulpverle-
ningsdiensten) is eigenlijk een lappendeken van 
onafhankelijke organisaties, die tezamen een 
soort van bedrijfsketen vormen. In deze ver-
werkingsketen vonnt het OM een centrale 
schakel. Het bepaalt wat en op welke wijze 
de invoer van strafzaken verder verwerkt zal 
worden. In dit opzicht kan het OM fungeren 

• als `volume-regelaar', zoals Van de Bunt 
(1983) dit noemt. Het is echter niet alleen de 
vraag of het `0M-als-volumeregelaaf doeltref-
fend werkt, maar ook of bij het `afstemmen' 
van deze regelaar voldoende rekening gehou-
den wordt met de overige onderdelen van het 
justitiele verwerlcingsapparaat: de politic, 
de zittende magistratuur en de executie, als-
mede met de administraties der parketten. In 
de volgende paragrafen zal aan elk van deze 

28 produktie-onderdelen aandacht besteed wor-
den vanuit de filosofie van een geintegreerd 
produktieprOces. 

3.3.1. De politic 
Over het produktie-onderdeel,dat bepalend is 
voor de invoer in het strafrechtelijke bedrijf, 
de politic, heeft het OM wel gezag, maar 
weinig zeggenschap. De afstemming van de 
opsporing op de vervolging is een taai probleem, 
dat alle driehoeksoverleggen ten spijt nog verre 
van opgelost is. Reeds in 1971 en 1973 wijdden 
de PPGG ruirne aandacht aan de noodzaak van 
het coOrdineren van opsporing en vervolging 
en aan 'het politievraagstuk' in het algemeen. 
Ondanks deze bezorgdheid heeft de politie, 
zich in toenemende mate als een zelfstandig 
orgaan ontwikkeld, vooral waar dit de grotere 
gemeentelijke politiekorpsen betreft (Fledde-
rus, 1983; Koffeman, 1983). Een hoofd-
°Meier signaleerde een toenemende terug-
houdendheid van de zijde van de politieleiding 
t.a.v. nieuwe toenaderingspogingen van de kant 
van het OM. Daze terughoudendheid is begrij-
pelijk. Niet alleen heeft ieder orgaan de neiging 
te verzelfstandigen, maar het OM heeft zelf 
ook jaren lang nagelaten om haar eigen `beIeid' 
op enigerlei herkenbare wijze naar buiten te 
brengen. Zo is de terugkoppeling van de wijze 



waarop het OM de aangebrachte zaken heeft 
afgehandeld nog steeds niet naar tevredenheid 
geregeld. Volgens de Wet op de justitiele 
documentatie is het niet toegestaan om per 
zaak aan de politie afloopberichten op te 
sturen. Aangezien het OM evenmin beschikt 
over gedetailleerde overzichten van zijn 
`seponeringsbeleid', kan bij de politie het 
gevoel post vatten dat 	OM maar wat 
doet' l . Anderzijds stuurt de politie naar de 
mening van sommige Officieren van Justitie 
teveel zaken in die geheid geseponeerd worden. 
Dit gebrek aan onderlinge afstemming mag 
overigens niet verhelen dat er op een aantal 
deelgebieden wel degelijk een soort van verbali-
seringsbeleid gevoerd wordt, bijv. t.a.v. winkel-
diefstal en eenvoudige verkeersmisdrijven 
(zoals doorrijden na ongeval, wanneer er alleen 
maar sprake is van blilcschade) en steunfraude. 
In feite komen deze regelingen tussen het OM 
en de politie neer op een — officieuze — erken- 

29 	fling van het zgn. politiesepot, waarover ook 
bij het OM de meningen nog verdeeld zijn. 
Nadat het verschijnsel eerst jarenlang is ont-
kend of ten minste werd beschouwd als een 
onjuiste ontwilckeling, is het OM her en der 
schoorvoetend tot erkenning overgegaan, zoals 
bijv. in Haarlem (experiment winkeldiefstal), 
Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Leiden (Spicken-
heuer, 1983) en Alkmaar (schaderegeling slacht-
offers). (Zie ook Van der Molen-Maesen, 1984 
en Schalken, 1984.) 
Een andere ontwilckeling die niet onvermeld 
mag blijven is het opstellen van politie-beleids-
plannen. In toenemende mate worden door 
de politieleiding in overleg met het bestuur en 
het OM per jaar plannen voor het te voeren 
`opsporingsbeleid' opgesteld. Het is echter on-
duidelijk of hierbij daadwerkelijk sprake is van 
een beleidsintegratie of van een autonome ont-
wikkeling van de politie. Ook de uitvoering van 

In dit opzicht kan Fledderus' (1983) opmerking 
niet als een overdrijving gekenschetst worden: 
`Terugkoppeling tussen opsporing en vervolging vindt 
nog steeds voornamelijk via de krant plaats'. 
Hier staat tegenover, dat volgens verschillende Offi-
cieren van Justitie er van de zijde van de politie even-
min in alle geledingen een dringende belangstelling 
bestaat voor deze terugkoppeling, waarmee dit verwijt 
veel van zijn kracht verliest. 



deze teleidsplannen' is onbekend. Dit is in het 
licht van Steens (1983) kritiek op dit soort 
plannen niet onbegrijpelijk: aan de operationele 
vormgeving blijkt een en ander te schorten. Van 
onduidelijke beleidsplannen kan nooit gezegd 
worden of zeal dan niet zijn nageleefd. Voorts 
overschatte men niet de operationele invloed 
van het OM of van de korpsleiding op de poli-
tiemensen die met de uitvoering van het dage-
lijkse werk belast zijn (Slothouwer en Spicken-
heuer, 1983). Slaat een beleidsplan niet aan bij 
de `werkvloer', dan is succesvolle uitvoering op 
zijn minst twijfelachtig. Het is daarom ondui-
delijk in hoeverre de opgestelde beleidsplannen 
meer zijn dan beleidsvoornemens. Beleids- . 
voomemens die niet worden gevolgd door toets-
bare actieplannen verglijden in vergetelheid. 
Bij deze ontwikkeling heb ik de problematische 
verhouding tussen het beheer van de politie 
(binnenlands bestuur) en het gezag van het OM 
buiten beschouwing gelaten. I  Een van de belem- 

30 	meringen voor het ontwikkelen van een geihte- 
greerd opsporings- en vervolgingsbeleid is de 
omstandigheid, dat het OM wel kan proberen 

te ontwilckelen, maar niet over de mid-
delen beschikt om de uitvoering ervan te be-
kostigen. Hoe machteloos het OM bijkans alleen 
maar kan tedelen' om medewerlcing lian de 
zijde van de politic heb ik ervaren bij de poging 
om juist ten behoeve van beleidsontwilckeling 
en toetsing een frauderegjstratie-experiment 
op te zetten. Het gezag van het OM bleek uit de 
algemene instemmingsbereidheid van de politie 
om mee te doen: er moesten natuurlijk wel 
mensen bij, maar wat het OM wilde, was goed.' 
Desondanks gebeurde er lange tijd nagenoeg 
niets (met uitzondering van den district van het 
korps rijkspolitie en later, ten tijde van het ter 
perse gaan van dit artikel, een gemeentelijk 
politiekorps in een ander arrondissement). 
Wanneer het probleem op vergaderingen ter 
sprake gebracht werd, verschool de politic zich 
achter de door het bestuur toegestane schaarse 
middelen: 	hebben er geen geld en mensen 
voor'. Overigens had het OM zelf ook weinig 
aan eigen voorbeelden te presenteren. Het kon 

Voor cell grondige uiteenzetting over de zeggcnschap 
over de politic, zie Suyver (1976). 	• 



niet zeggen: `Kijk, wij hebben ons deel al gedaan 
en het kostte ons zoveel tijd. Nu is de beurt aan 
jullie'. De gedachte om desnoods eigenhandig 
een informatiesysteem op te zetten leek bij de 
leden van het OM niet op te komen: als er geen 
parketsecretaris is om dit soort boelchoudkun-
dig werk te doen, dan blijft het liggen! Hier 
staat evenwel tegenover dat juist op dit punt de 
uitrusting van het OM door het departement 
uiterst pover en ten aanzien van dit soort initia-
tieven zeer ontmoedigend te noemen is. Het 
moeten opzetten en onderhouden van primi-
tieve handsystemen door duurbetaalde 
Officieren van Justitie in een tijd perk van 
automatisering wordt zeker niet in dank 
afgenomen. 

3.3.2. De zittende magistratuur 
Wanneer wij kijken naar de op het OM vol-
gende produktieschakel, dan zien wij wederom 
afstemmingsproblemen voor het opzetten van 

31 	een geihtegreerd beleid: de onafhankelijke 
zittende magistratuur. De afstemmingsproble-
men zijn tweeerlei: de strafvordering en straf-
toemeting en het verwerkingsvermogen van de 
rechtbanken en gerechtshoven. Hoewel de 
rechter wettelijk onafhankelijk is en vrij is het 
strafvorderingsadvies van de Officier van Justi-
tie te volgen, gaat er van de strafeis toch in-
vloed op het straftoemetingsgedrag van de 
rechter uit. Dit blijkt niet alleen uit de evalua-
tie-onderzoeken van Van der Werff (1979, 
1981) maar ook uit het observatie-onderzoek 
in de raadkamer van Van Duyne en Verwoerd 
(in voorbereiding). De rechters gaan ongaarne 
boven de eis van de Officier van Justitie uit: 
'Dan desavoueren wij zowel de Officier van 
Justitie alsook de raadsman', een sociale over-
weging die wel veraf staat van een straftoe-
meting op grond van de `persoon van de dader, 
de ernst van de feiten en de omstandigheden 
waaronder deze zijn gepleegd.' Zij toont echter 
wel aan, dat de door Enschede (1975) gefor-
muleerde petitum-leer grotendeels dagelijkse 
praktijk is, overigens om minder zwaarwichtige 
redenen dan door deze schrijver onder woor-
den gebracht is. Gelet op deze invloed kan het 
OM middels een gericht `strafvorderingsbeleid' 
ook een straftoemetingsbeleid van de zijde van 
de rechter uitlokken, geheel in overeenstem- 



ming met de door Mostert (1968) geformu-
leerde taak van het OM: 'Het is de taak van 
het Openbaar Ministerie de rechter te he/pen 	' 
zijn positie te bepalen door hem de kaart van 
een landelijk crimin eel beleid te verschaffen 
en hem te adviseren over de navigatie-middelen 
en de te volgen koers • 'Deze kaart van het 
gandelijke crimineel beleid' is er evenwel niet, 
in 1968 everimin als thans, zodat de beinvloe-
ding zonder `navigatie-middelen' moet plaats-
vinden, op de gewone ad hoc basis waarop de 
rechterlijke macht nu eenmaal zaken afhan- 
delt. Van een geintegreerd beleid lijkt mij 
weinig sprake te zijn, zeker niet wanneer het 
strafvorderings- en straftoemetingsbeleid zou 
moeten worden vertaald in tenuitvoerlegging. 
lk kom hier later op terug teneinde eerst nog 
enige aandacht te besteden aan de beleids-
matige afstemming van het vervolgingsbeleid 
op het verwerlcingsvermogen van de recht-
banken en hoven. Op dit punt lijken we zeer 

32 	belcnopt te kunnen blijven: zo'n beleidsmatige 
afstemming is er niet. Ads voorbeeld voer ik 
wederom het met zoveel nadruk geformuleerde 
fraudebeleid aan. Het is waar, dat fraude met 
grotere kracht wordt aangepakt dan voorheen. 
Zo werden er in ieder parket fraude-officieren 
aangesteld. Al spoedig bleken er echter ver-
werkingsproblemen bij de rechtbanken en 
vervolgens bij de hoven te ontstaan. De rech-
ters bleken de toch nog beperkte hoeveelheid 
zaken niet aan te kunnen aangezien de afhan-
deling van fraudezaken een zeer tijdrovende 
aangelegenheid is. Dit leidde tot vertraagde 
berechting, seponering van zaken, `sepot, 
geen zittingsruimte' (Van Duyne, 1983; Van 
de Bunt en Van Duyne, 1983) of tot niet ont-
vankelijk verklaring van het OM. Bij het toe-
kennen van prioriteit aan fraude heeft men 
daarmee kennelijk onvoldoende rekening ge-
houden. Hier staat natuurlijk tegenover, dat 
de onafhankelijke zittende magistratuur zich 
van een bepaalde prioriteitskeuze van het OM 
weinig hoeft aan te trelcken: meer rechters 
erbij betekent niet automatisch meer straf- 

' Ten aanzien van de hoven kan vervolgingsbeleid 
natuurlijk geen rol speten omdat het aantal inge-
stelde appellen altijd een onzekere factor blijft. 



rechters. De presidenten der gerechten zijn 
vrij om naar eigen inzicht de beschikbare man-
kracht over de verschillende gerechtelijke sec-
toren te verdelen. 

3.3.3. De tenuitvoerlegging van straffen 
De geringe integratie van het vervolgings- en 
strafvorderingsbeleid met de laatste fase van 
de gerechtelijke bedrijfsketen, nl. de executie 
is naar ik meen genoegzaam bekend. Van enige 
wederzijdse afstemming blijkt nagenoeg geen 
sprake te zijn. De op dit gebied bestaande pro-
blemen zijn de afgelopen 15 jaar steeds actueel 
gebleven. In hun eerste jaarverslag signaleerden 
de PF'GG reeds hoe moeilijk het was om de 
voorlopige hechtenis in het arrondissement van 
berechting ten uitvoer te leggen. De plannen 
tot sluiting van de huizen van bewaring werden 
niet met gejuich begroet. In de daaropvolgende 
jaarverslagen werd dit knelpunt bij herhaling 
genoemd, zodat moet worden aangenomen, 

33 	dat het probleem niet naar de zin van de be- 
leidstop van het OM werd opgelost. De wet-
telijke beperkingen van de voorlopige hechte-
nis in 1974 werden evenmin met gejuich ont-
vangen: zij zou juist belemmerend werken 
voor het in bewaring stellen van georgani-
seerde misdadigers. Afgezien van het probleem 
van de celtekorten in de huizen van bewaring 
werd door de PPGG ook bij .herhaling geklaagd 
over de gerezen achterstand in de tenuitvoer-
legging van vonnissen. Deze achterstand werd 
door een massale gratiering in 1974 tijdelijk 
weggewerkt, om later weer in verhevigde vorm 
terug te keren. 
Men kan concluderen dat het OM reeds gedu-
rende lange tijd heeft aangedrongen op een uit-
breiding van de penitentiaire capaciteit, maar 
dat hieraan aanvankelijk geen gehoor is gegeven. 
Na 1981 is het aantal cellen weliswaar met ± 
30% uitgebreid, maar deze uitbreiding vond 
plaats vanuit een duidelijke achterstandsituatie 
en lijkt gelet op de huidige nood `te weinig en 
te laat'. De ontwikkeling van een geintegreerd 
beleid op dit gebied is niet eenvoudiger gemaakt 
door de tweeslachtige gevoelens die er in de 
politiek t.a.v. de vrijheidsstraf bestonden. In 
1976 werden bijv. de vrijheidsstraffen voor het 
overtreden van de opiumwet fors verhoogd, op 
grond waarvan men had moeten aannemen dat 



de druk op het gevangeniswezen aanzienlijk zou 
toenemen, vooral wanneer men bedenkt dat de 
PPGG zich in hun jaarverslagen reeds herhaal-
delijk bezorgd hadden uitgelaten over het toe-
genomen celtekort en de stijgende misdaad. 
Ondanks dat werd door de minister noch door 
de Tweede Kamer nagegaan of de genoemde 
wetswijziging niet gepaard diende te gaan met 
een uitbreiding van het gevangeniswezen of in 
elk geval met een doelmatiger beheer ervan. De 
grondslag voor deze `afwezigheid van geest' was 

• een innerlijke gespletenheid. Aan de ene kant 
was men van mening dat er zo weinig mogelijk 
gevangenisstraffen opgelegd dienen te worden 
`omdat het toch niet helpt', welker filosofie 
juist wees in de richting van een terugdringen 
van het aantal cellen en aan de andere kant was 
er de autonome ontwikkeling van de (zware en 
georganiseerde) criminaliteit waarop ook poli-
tiek een hard antwoord werd gezocht. De tegen-
strijdigheid van deze twee filosofieen werd 
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	binnen den en hetzelfde `beleid' nooit opgelost, 
met het thans zo bekende resultaat. 

3.3.4. De administratieve onderbouw 
Wellicht ten onrechte besteed ik pas nu enige 
aandacht aan een uiterst belangrijk verwerkings-
aspect van het bedrijf dat bij vrijwel iedere be-
leidsontwikkeling stiefmoederlijk bedeeld is, 
maar dat voor een behoorlijke bedrijfsvoering 
van het OM van wezenlijk belang is: de admini-
stratief-technische en personele voorzieningen. 
Het is niet opvallend dat deze kanten van het 
bedrijf in de literatuur zo weinig aandacht krij-
gen en gekregen hebben: zij behoren evenmin 
tot de cultuur van de 'gentleman-amateur' als 
het onderhoud van de stal of de keuken uit 
vervlogen dagen. Wie evenwel met enige regel-
maat met de parketadministraties te maken 
krijgt, stuit op een ondersteunend apparaat van 
grote antiquiteit. De OvJ's met wie ik over dit 
punt gesproken heb, uitten op zeer scherpe 
wijze hun misnoegen. Zelfs wanneer men uit 
ambtelijke prudentie hun standpunten op een 
zachtere, `wolliger' wijze zou herformuleren, 

• dan nog kan niet ontkend worden dat het OM 
administratief uiterst schamel is uitgerust. De 
ongelooflijk verouderde werkwijze'blijkt reeds 
uit een vergelijking van de zgn. parket-
registers uit 1984 met die van 100 jaar terug: 



de uit de 80-er jaren van de 19e eeuw daterende 
registers verschillen in beginsel niet veel van de 
huidige..De door het departement voorgeschre-
yen enorme folianten worden nog steeds met 
de hand bijgehouden, waarbij de belangrijkste 
verschillen bestaan uit een andere bladzijde-
indeling en het gebruik van de balperi in plaats 
van de kroontjespen. Op het gebied van de 
automatisering heeft het departement van 
justitie zich minder dan dynamisch opgesteld: 
de tot nu toe ingevoerde automatiserings-
projecten zijn beperkt van aard en doelstelling 
geweest en betroffen slechts de incassering van 
boetes. Een geautomatiseerde administratie 
die gericht is op beheer en beleid beyond 
zich lange tijd in de voorhof van beraad en 
commissie-overleg, hoewel in dit geval door de 
nog te noemen Autocom en de Stuurgroep 
van Compas voortvarend naar verandering 
gestreefd wordt. 
De levering van kantoorapparatuur zonder 

35 	instructies of geschoold personeel 
dictafoons zonder administratieve krachten om 
de bandjes uit te typen) kan tot een der mildere 
anecdotes gerekend worden. De grote achter-
stand op het bedrijfsleven, waar bijv. de tekst-
verwerkende apparatuur in het begin van de 
70-er jaren normaal was, is minder anecdotisch 
te noemen. De algemene strekking van de 
kritiek was dat verbeteringen van incidentele 
aard waren en verre van een of andere door-
dachte blauwdruk afkomstig lijken te zijn. 
Voorts werd gewezen op de centralistische 
instelling van het departement, waardoor 
plaatselijke initiatieven om verbeteringen aan 
te brengen niet of slechts vertraagd van de 
grond konden komen. De gebrekkige admini-
stratie, ontoereikende apparatuur en onvol-
doende geschoold personeel werden door de 
Ovrs als belemmerend ervaren zowel voor de 
dagelijkse taakuitoefening alsook voor de 
vorming van een beleid. Herhaaldelijk werd 
gewezen op de tijd die Ovrs verdoen met het 
uitvoeren van eenvoudige `klusjes', het op-
zoeken en het bijhouden van simpele gegevens, 
zoals het bewaken van termijnen voor gedeti-
neerden. De ontmoedigende werking die daar-
van uitgaat dient m.i. niet onderschat te 
worden. Voor wat betreft beleidsvoering werd 
aangegeven hoe moeilijk dit is, wanneer men 
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door een gebrekkige infrastructuur verstoken 
bliift van informatie : 'Wanneer je jets te 
weten wilt komen, duurt het ti/den voordat 
je 't boven water hebt en clan is het niet 
meer nocligc was het commentaar. 
Uit de bovenstaande uiteenzetting blijkt dat 
er van een werkelijk geihtegreerde beleids- 
aanpak nog maar weinig sprake is hetgeen door 
het ontbreken van een voldoende infomiatie-
bestand ook moeilijk anders kan, hoewel er 
hier en daar plaatselijke initiatieven en experi- 

rf menten zijn waarvan ik, zoals uit het onder-
staande zal blijken, het belang niet onderschat. 
`Beleid' in de zin van een gefritegreerde blauw-
druk van doelen en middelen bestaat hoofd-
zakelijk nog slechts op papier. Naar inijn me-
ning is dit niet alleen te wijten aan een moge-
lijk gebrek aan `visie' bij de leden van het OM 
of het departement. Belangrijker lijkt mij de 
historisch gegroeide bedrijfscultuur waarop ik 
reeds op het eind van § 3 (blz. 17 en 18) wees. 
De gerichtheid van het OM als een `rolgerichte 
organisatie' op overeenkomsten, regels en 
procedures heeft jaren lang de aandacht afge-
leid van het zwakste front, ni. de feitelijke 
uitvoering en organisatorische slagvaardig-
heid. Dit heeft geleid tot een bestendiging van 
de gebrekkige infrastructuur en een verbrok-
keling van de bedrijfsketen in semi-zelfstandige 
produktie-onderdelen die ieder hoofdzakelijk 
hun eigen doelen nastreven. Hierdoor is de 
Hoof tussen de pretenties van het OM en dat-
gene dat het — zichtbaar — kan waarmaken 
steeds verder gegroeid: de verbale presentaties 
lijken steeds minder in overeenstemming te 
zijn met de dagelijkse werkelijkheid. Ben der 
Officieren van Justitie achtte dit een bijzonder 
zorgwekkende zaak: 'We hebben onze preten-
ties reel te hoog gesteld. Als we niet uitkijken 
gaan we zonder nicer ()Wendt en zijn we weer 
temg bij af: Willen we jets bereiken, dan zul-
len.  we kleine staples moe ten maken: 

Deze infrastructuur is overigens niet op alle gele-
dingen van het OM even karig. Naar verluid zijn de 
parketten der PG's in dit opzicht beter toegerust. 
Vanuit bun positie en vanuit het oogpunt van be-
drijfsrendement achtten de hoofdofficieren dit een 
bedenkelijke investering: 'De PG besehikt over een 
enorme staf, maar desondanks klagen zijn AG's dat 
zij maar zo vveinig appelzaken af te handelen heb-
ben', merkte eon hoofdofficier op. 



4. Inzichtelijk beleid: de weg van kleine 
stapjes 
Het voorgaande laat zien, dat alle beschou-
wingen in de literatuur over het OM als een 
`beleidsvormend' en `bestuurlijk' orgaan ten 
spijt, er op het `aardse' vlak van de dagelijkse 
zaakafhandeling minder beleid is aan te tref-
fen dan men op grond van deze — doorgaans 
lovende — uiteenzettingen zou verwachten. 1  
Overigens wil ik met dit alles niet beweren 
dat er geen daadwerkelijk uitgevoerd beleid 
zou bestaan of dat er geen duidelijke sporen 
van verandering zouden zijn aan te treffen. 
Maar door het ontbreken van een behoorlijke 
`beleidsboekhouding' laat dit 	zich 
slechts kennen d.m.v. ambtsberichten, opge-
steld door parketten die zelf niet over een 
voldoende kwantitatief beleidsoverzicht be- 
schikken. Wil men beleid inhoud geven en ver-
antwoord(baar) maken, dan dient dit ook 
zichtbaar gemaakt te worden. Hiermee bedoel 

37 	ik niet dat ieder beleidsvoornemen met succes 
uitgevoerd moet zijn. Voorgenomen beleid kan 
door tal van oncontroleerbare oorzalcen slechts 
ten dele worden uitgevoerd of volledig falen. 
Maar het beleid is dan ten minste getoetst: 
men kan zeggen `hoeveel er van wat' is uit-
gevoerd, zodat men op grond van dit soort 
gegevens het daadwerkelijk gevoerde beleid 

• kan bijstellen, stopzetten e.d. Om zo'n vorm 
van beleidsvoering te kunnen opzetten, dient 
men over een goed werkend informatiesysteem 
te beschikken: er dienen beleidsinstrumenten 
ontworpen te worden waardoor de beleids-
resultaten kunnen worden teruggekoppeld naar 
de betrokken beleidsontwerpers en uitvoerders. 

In de onderstaande paragrafen zal eerst wor-
den ingegaan op wat de `algemene beleids-
boekho.uding' genoemd kan worden. Aanslui-
tend zal ik betogen dat deze geent dient te 
worden op de `produktiebasis' van het OM 
zelf: de Officieren van Justitie op de arrondis- 
sementsparketten. Daarbij zal worden inge-
gaan op materiele en personele randvoorwaar- 

1  Terecht laakt Asser (1982) in dit opzicht Tak's 
(1981) `geidealiseerde' beschrijving van de commu-
nicatiemodellen van het OM: Ten geharde Officier 
van Justitie laat ook daar geen traan bij', voegt hij 
eraan toe. 



den. Tenslotte zal een voorbeeld gegeven wor-
den van de wijze waarop vanuit de produktie-
basis beleid, ondersteund door een beleids-
instrumentarium, kan worden opgebouwd. 

4.1. Algemene beleidsboekhouding 
Hoewel sedert de pre-adviezen an Duister-
winkel (1968) en Mostert (1968) het OM een 
veelvoud van commurticatiestructuren in het 
leven geroepen heeft, is de daarvoor noodzake-
lijke infonnatiestroom zoals uit het voorgaan- 

. de moge blijken, nog zeer ontoereikend. Het is 
eigenlijk opmerkenswaardig hoe fang het heeft 
geduurd voordat daaraan door vooraanstaande 
juristen buiten het OM en door de beleidstop 
van het OM en het departement serieus aan-
dacht is besteed. Zo gaat Franken (1975) wel 
uitvoerig in op het ontwikkelen van plannings-
modellen, maar hi] wijdt geen woord aan de 
daarvoor vereiste cijfermatige infonnatie. Pas 
Heijder (1981) zegt met zoveel woorden: 'Het 

38 ' OM zou er goed win doen met het WODC, het 
CBS en de WRR te overleggen hoe te komen 
tot een systematische eriminaliteitsprognosec 
hoewel ook hij er niet bij vermeldt dat men 
dan allereerst dient te beschikken over geldige .  
en actuele kwantitatieve infomiatie. Terecht 
merken Essers, Steenhuis en Tigges (1981) op: 
'Mans is het strafrechtelijke sys teem nog 
grotendeels een gesloten boek'. Overigens wil 
dit nog niet zeggen, dat het departement en 
de beleidstop van het OM volstrekt zouden 
hebben nagelaten om in deze situatie verbete-
ringen aan te brengen. Reeds in 1975 liet het 
departement door het bureau CAP-Nederland 
NV een verslag van een vooronderzoek voor de 
automatisering van het strafrechtelijke bedrijf 
uitbrengen. Doel van de opdracht was: 'Het 
onderzoeken van de mogelijkheden en toepas-
baarheid van automatisering van de admini-
stratieve verwerking van strafzaken bij de straf-
rechtspleging in haar geheel, zulks voor de 
komende periode van 5 tot 10 jaar'. De essentie 
van het zgn. CAP-rapport was het opzetten van 
een overkoepelende gegevensverzameling, die 
'de kerngegevens bevat van alle personen en/of 
zaken die de actieve aandacht van het straf-
rechtelijke bedrijf genieten', de zogenaamde 
Personen en Zaken-index Openbaar Ministerie 
(PZOM). Deze gedachte is evenwel.niet over- 



genomen en in plaats daarvan heeft het depar-
tement het subsysteem IBIS (Interim Boete 
Incasso Systeem) ontwikkeld, dat uitsluitend 
gericht is op de geautomatiseerde inning van 
boetes. Aangezien er na de invoering van het 
IBIS geen vooruitgang op het gebied van de 
automatisering werd geboekt (de uitvoering 
van het volgende automatiseringsproject, het 
ITIS, werd steeds opgeschoven), terwijl de 
automatisering bij de politie wel op gang kwam, 
ontstond er bij enige daarvoor gevoelige Offi- 
cieren van Justitie de nodige bezorgdheid. In 
samenwerking met bij de automatiseringspro- 
jecten betrokken functionarissen van de Direc- 
tie Politie werd tenslotte januari 1981 de 
AUTOCOM ingesteld, die haar eigen doelstel-
ling en taakomschrijving componeerde. Deze 
initiatieven werden door de PPGG uiteindelijk 
gefiatteerd. Mede onder de stimulerende wer-
king van deze commissie is de belangstelling 
voor de automatisering bij het departement toe- 

39 	genomen, hetgeen eind 1983 geleid heeft tot 
de instelling van de stuurgroep van de COMPAS 
(Communicatie OM en Parket Administratie 
Systeem). De voorzitter van beide commissies 
is de hoofdofficier van het parket Leeuwarden, 
mr. Bosch. Melding dient tenslotte te wor-
den gemaakt van het zgn. MITRA-project ten 
behoeve van de tenuitvoerlegging van de voor-
lopige hechtenis en vrijheidsstraffen, dat in 
1985 tot de eerste resultaten zal moeten leiden. 
Gelet op het bovenstaande kan er na een aan-
vankelijke stagnering niet meer gesproken wor-
den van een stilstand, hoewel men ten aanzien 
van de snelheid waarmee e.e.a. werkelijkheid zal 
worden de nodige realiteitszin dient op te 
brengen. Het is dan ook de vraag of het OM 
moet wachten tot het gehele informatiesysteem 
na ongeveer vijf tot tien jaar voltooid zal zijn. 
'Het OM hoeft niet steeds te wachten tot alles 
op het gebied van de informatievoorziening door 
het departement geregeld is. Er is voldoende 
door de parketten zelf te doen', was de stellige 
overtuiging van een der hoofdofficieren. Naar 
mijn mening zullen oplossingen in de nabije 
toekomst mede in deze richting gezocht moeten 
worden. 1  Tot voor kort is het OM vrij lijdelijk 

Dit wil niet zeggen dat er op centraal niveau niets 
meer geregeld of bepaald zou moeten worden: niet 
ieder parket hoeft voor zichzelf opnieuw het wiel uit 
te vinden. 



geweest. Het heeft — weliswaar klagend — ge-
wacht tot het departement al dan niet in over-
leg met op dit gebied actieve vertegenwoordigers 
van het OM pasklare oplossingen zou bieden, 
een instelling die door het departement ook 
nooit is tegengegaan. Het is evenwel twijfel-
achtig of zo'n centralistische benadering de 
juiste is. Evenals dit bij het opstellen van richt-
lijnen het geval is geweest, is de betrokkenheid 
van het `lagere' OM bij zo'n aanpak gering: de 
`gewone' Officier van Justitie ziet vaak de prak-
tische relevantie voor zijn work niet, terwij1 hij 
zich ergert aan de eventuele extra werkbelasting. 
1k ben het met Steenhuis (1984) eens, dat 
het opzetten van beleid en de daarvoor benodig-
de instrumenten 'bottom-up', vanuit de pro-
duktiebasis moet plaatsvinden, willen deze 
geintegreerd zijn in de alledaagse werkelijlcheid 
waarvoor het beleid ontworpen beet te zijn. 

4.1.1. Personae en match& randvoorwaarden 
40 Het opzetten van een beleid vanuit de produk-

tiebasis veronderstelt een produktie- en infor-
matiesysteem, dat door de produktieleiders, 
de Officieren van Justitie zelf wordt beheerd. 
Dit op zichzelf redelijk klinkend desideratum 
lijkt echter onvervuld te zullen blijven, wan-
neer wij twee ernstige struikelblokken in ogen-
schouw nemen: rd. de werkdruk bij het OM en 
de beperkte organisatorische vaardigheden en 
managernentkwaliteiten. 
Over de werkdruk bij het OM is door de 
PPGG in hun jaarverslagen in de afgelopen 
tien jaar met grote regelmaat geklaagd. Reeds 
in hun verslag over 1970 noemden de PPGG 
de bezetting der parketten `zorgelijk' en zeiden 
'met kracht naar efficiency in de werksituatie' 
te zullen streven. In de daarop volgende jaren 
bleven de PPGG de personeelssituatie zorgelijk 
vinden, een omstandigheid die door de nood-
zaak tot bezuiniging niet minder nijpend ge-
worden lijkt te zijn. Vooral de deelname aan 
beleidsoverleggen kostte de Officieren van 
Justitie veel tijd, volgens Abspoel (1980) 
ongeveer eenderde van bun werktijd. De speel-
ruimte voor experimenten op het gebied van 
beleid is dus beperkt. Ondanks dit algemeen 
erkende beeld dient men er ook rekening mee 
te houden, dat de werkdruk of `overbelasting' 
geen absolute grootheid is, maar mede afhangt 



van de eigen werkbeleving. l Hierbij dient ook 
te worden aangetekend, dat de werkdruk 
binnen de (parket)organisatie (maar ook tus-
sen de parketten) ongelijk verdeeld kan liggen. 
In elk geval werd het argument van de werk- 
druk door de meeste Officieren van Justitie sterk 
gerelativeerd wanneer het ging om de vraag of 
er ook ruimte zou zijn om te experimenteren 
met nieuwe informatiesystemen. Ads belang-
rijker reden werd door hen het gebrek aan er-
varing, kennis en traditie geacht. De aanneme-
lijkheid van deze zienswijze lijkt mij te wor-
den ondersteund door de moeite die het kost 
om het eerdervermelde frauderegistratieproject 
van de grond te krijgen en uit de omstandigheid 
dat buiten de vijf proefparketten slechts een 
tweetal parketten op dit gebied wel over een 
lopende registratie beschikken. In de overige 
parketten 'had men daar geen tijd voor', 
hoewel men de noodzaak van zo'n systeem wel 
iniag. Ook het experiment met de vervolgings- 

41 	indicatielijsten is niet door alle Officieren van 
Justitie of parketten met geestdrift ontvangen. 
Naar mijn mening waren de tegenargumenten 
van sommige Officieren van Justitie in veel 
gevallen ingegeven door onbekendheid met het 
opzetten van een informatiesysteem en door 
een emotionele angst voor de cijfers: de uit-
gesproken angst voor `computerisering' van het 
werk van de Officieren van Justitie, vergelijk-
baar met de angst voor de invoering van de 
stoomtrein in de 19e-eeuw. 
Hoewel dit knelpunt van kennis en vaardig-
heden geenszins onderschat mag worden, is 
er toch geen sprake van een onveranderlijke 
situatie: aanzetten tot verandering zijn aan-
wezig, hoewel het opvalt dat initiatieven vaak 
niet van het OM afkomstig zijn, met uitzon-
dering van plaatselijke experimenten. Hierbij 
dient te worden aangemerkt, dat volgens de 
Officieren van Justitie het op eigen initiatief 
experimenteren door het departement bepaald 
niet aangemoedigd wordt, zeker niet wanneer 
dit geld zou kunnen kosten. Desondanks kan 

De relativiteit van de `overbelasting' kwam ook 
naar voren uit een onderzoek naar de werkdruk bij 
rechters: hun eigen schatting van het aantal ge-
werkte uren lag gemiddeld 10% hoger dan het aan- 
tal middels tijdschrijven geregistreerde uren 
(Verwoerd en Van Teeffelen in voorbereiding). 



gesteld warden dat de veranderingsbereidheid 
de laatste tien jaren gegroeid is. De noodzaak 
van meer management wordt alom erkend, 
getuige de instelling van een management-
cursus in het kader van de SSR-cursussen. Ook 
de bereidheid am met nieuwe beslissings-
instrumenten te werken is toegenomen, gelet 
op het thans werkende systeem met indicaties 
voor de toepassing van de voorlopige hechtenis 
en het beperkte experiment met vervolgings-
indicatielijsten in eon zestal arrondissementen. 
Veranderingen zijn dus wel aan te treffen zij 
,het ongelijkmatig en op verspreide sectoren. 
De achterstand op het gebied van bedrijfsvoe-
ring is nog aanzienlijk en de kans is groat, dat 
'het OM wel verandert, maar toch steeds Een 
spelling achterblijft', zoals een °Meier van 

. Justitie dit uitdrukte: 
Een ander knelpunt betreft de reeds eerder 
vermelde opzet der parketadministraties, 
die voor het leveren van beleidsinformatie zo- 

42 	wel technisch alsook op het gebied van perso- 
neelsvoorziening meer dan ontoereikend zijn 
uitgerust. Hoewel er wellicht meer mogelijk is 
dan vaak wordt voorgewend, zijn er duidelijk 
grenzen aan de mate waarin binnen een zeer 
verouderde structuur en met onvoldoende 
opgeleid personeel nieuwe systemen tot leven 
kunnen komen. Willen de aarzelend op gang 
gekomen ontwikkelingen niet stagneren, dan 
is er een meer voorwaardenscheppend en voort-
varender aanpak van de zijde van het departe-
ment onontkomelijk. Uiteraard wordt daarbij 
meteen gedacht aan de automatisering der par-
ketadministraties. Vanuit de hier verdedigde 
'bottom-up'-benadering zou dat een `gedecon-
centreerde' automatisering inhouden, nl. 
middels kleine mini-processors, waarin alle 
parketinformatie kan warden ingevoerd. 
Vanuit die gegegevensverzameling kunnen dan 
alle andere afnemers warden gevoed, bijv. 
het CBS, het departement e.d. 

4.1.2. Kleine stapjes 
Op het eind van § 4.1 is opgemerkt dat het 
opzetten van beleid vanuit de produktiebasis, 
de dagelijkse zaakathankelijk door de OvJ's 
dient plaats te vinden. Dit lijkt ogenschijnlijk 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, gelet op de 
grate verscheidenheid van afhandeling. Het 



betekent iriimers, dat deze produktie allereerst 
— al is het maar in grote lijnen — in kaart 
gebracht moet worden. Wanneer we terug-

.denken aan wat ik eerder over het administra-
tieve systeem van de parketten opmerkte, dan 
lijkt dit een schier onuitvoerbare opgave. 
Naar mijn mening zou dit ook een te preten-
tieuze onderneming zijn met een bijkans ver-
zekerde kans op falen. In een zo onoverzichte-
lijke en gevarieerde produktie als die van het 
OM dient het opzetten en uitvoeren van beleid 
stapsgewijs, produktiesector voor produktie-
sector te geschieden hetgeen op het gebied van 
de automatisering in grote lijnen ook door 
Compas wordt nagestreefd. Dc successen 
hoeven niet opzienbarend te zijn, als de nieuwe 
produktiemeth ode (beleid) maar door de produ-
cerende OvJ's aan de basis als de hunne wordt 
herkend en aanvaard, waardoor kennis en 
ervaring wordt opgedaan om een volgende 
produktiesector aan te *vatten. Het uitgangs- 

43 	punt dient daarbij te zijn, dat de resultaten van 
deze produktiemethode op de een of andere 
wijze meetbaar dienen te zijn. Een .methode 
waarvan niemand weet wat zij uithaalt is goed 
noch slecht, faalt noch slaagt, kortom is onver-
antwoordbaar. Als voorbeeld zou ik het pro-
ject met de vervolgingsindicatielijsten willen 
noemen, aangezien dit het best mijn bedoeling 
weergeeft. Een bewerking van het rapport over 
dit project door G. Paulides en G. van Eldijk is 
in dit nummer opgenomen, zodat ik mij hier 
beperk tot een korte weergave ervan. 
In het verslag van hun onderzoek naar het 
`seponeringsbeleid' in het ressort 's-Gravenhage 
(Van Straelen en Van Dijk, 1981) stelden de 
auteurs voor om bij het nemen van de vervol-
gingsbeslissing gebruik te maken van zgn. indi-
catielijsten met vaste weegpunten. Deze weeg-
punten waren ontleend aan de dossieranalyse 
van de genomen beslissingen en weerspiegelden 
als zodanig de `gewichten' die de Ovrs bij het 
nemen van hun beslissingen hanteerden. 
Bij de nabespreking in het parket Den Haag 
bleek belangstelling te bestaan voor een verder-
gaand experiment met zo'n vervolgingsindicatie-
lijst. Besloten werd om na te gaan of zo'n lijst 
voor eenvoudige diefstal opgesteld kon worden 
en of deze dan ook hanteerbaar was. De proef 
werd aanvankelijk bescheiden opgezet, nl. alleen 



voor de zgn. Haagse Unit. Na een eerste fase 
vverden de ingevulde formulieren geevalueerd 

. en werden de `gewichten' ten aanzien van een 
aantal beslissingsfactoren bijgesteld. Vervolgens 
werd door de Haagse Unit nagegaan of ook voor 
diefstal in vereniging en vernieling/mishandeling 
zo'n lijst kon worden opgesteld, hetgeen inder-
daad mogelijk bleek te zijn. Tenslotte werden 
de vervolgingsindicatielijsten voor deze cate-
gorieen van misdrijven voor het gehele parket 
ingevoerd. I  
Het aardige van dit experiment was nu, dat het 
door de Officieren van Justitie zelf gedragen en 
verder uitgebouwd werd. Hierbij werd niet 
geaarzeld om de gewichten van de beslissings-
variabelen op grond van eigen inzichten te 
wijzigen. Het uiteindelijke instrument — of-
schoon in de kern gebaseerd op de empiric — 
was in zijn eindvorm het resultant van gezamen-
lijk gemaakte beleidskeuzen, die al naar gelang 
de zich veranderende werkelijkheid door het 

44 	parket zelf weer kunnen warden bijgesteld. 
Mede hierdoor vertonen deze beslissingsinstru-
menten de nodige soepelheid in het gebruik: 
zij zijn over de tijd heen aanpasbaar, terwijl de 
individuele Officier van Justitie van de indica-
ties kan afwijken indien hij daarvoor gegronde 
redenen aanwezig acht. Ads zodanig staan zij ver 
af van de door het OM zo hardgrondig gevreesde 
leenheidsworse. Tenslotte dient te warden op-
gemerkt, dat het gebruik van deze instrumenten 
uiteindelijk oak administratief aanvaardbaar 
bleek te zijn: na enige tijd werd het een onder-
deel van de kantoorroutine. 
Andere voorbeelden van rdet alleen gedegen, 
maar vooral oak concrete en daardoor toets-
bare beleidsplannen warden geleverd binnen 
het kader van een aantal driehoeksoverleggen. 
Aangezien het hier gaat am door de plaatselijke 
politiek nog niet gesanctioneerde plannen, be-
perk ik mij hier tot een globale omschrijving 
van hun kenmerken: 

— in de eerste plaats geven de beleidsplannen een 
nauwkeurige inventarisatie van het te beheersen erimi-
naliteitsgebied; 

Naderhand bleken oak het arrondissement 
Dordrecht en het ressort Arnhem voor dit idee ge-
wonnen te zijn. In Dordrecht is de proef inmiddels 
ingevoerd. 



— ten tweede geeft het een opsomming van de knel-
punten van de verantwoordelijke `diensten' (politie, 
justitie en bestuur) t.a.v. de criminaliteitsbestrijding 
alsmede de te verrichten taken; 
— het geeft vervolgens een rangordening of prioriteit-
stelling van deze knelpunten aan; 	• 
— ten vierde worden actieplannen ontwikkeld waarin 
concreet wordt aangegeven wat de te bereiken werk-
doelen zijn. Deze actieplannen kunnen op grond van 
tussentijdse effectmeting bijgesteld worden. 

Uiteraard zijn hiermee niet alle kenmerken 
van deze beleidsplannen weergegeven, die 
immers alle lokaal gekleurd zijn. Het ene be-
leidsplan is strikter en rigoureuzer dan het 
andere of gedetailleerder in zijn belangrijk- 
heidslijstje. Belangrijkste evenwel is, dat binnen 
een zeker tijdsbestek kan worden nagegaan of 
de opgestelde doelen bereikt zijn. Dit houdt 
natuurlijk een zeker risico in voor de betrok-
ken verantwoordelijken (Officier van Justitie, 
burgemeester en politiechef), maar het maakt 

45 het beleid ook verantwoordbaar: de betrokke-
nen kunnen eindelijk een antwoord op de vraag 
`hoeveel is er van wat gedaan' geven en de ge-
volgde koers op grond daarvan al dan niet bij-
stellen. 
De hier gegeven voorbeelden, het vervolgings-
indicatieproject en de operationele politiele 
beleidsplannen, laten zien, dat het op parket-
niveau goed mogelijk is om daadwerkelijk be-
leid te voeren in de zin van: het maken van 
keuzen en het ontwerpen van een instrument 
met behulp waarvan de gevolgen van deze keu-
zen naar de beslissers kunnen worden terug-
gekoppeld, hetgeen al dan niet aanleiding kan 
geven om het feitelijk gevoerde beleid bij te 
stellen. Op deze wijze wordt beleidvoering 
meer dan overleg, het uiten van voornemens 
en het maken van afspraken. Beleid in deze zin 
wordt een inzichtelijk systeem van kiezen, 
doen en terugkoppelen. Naar mijn mening 
dient zo'n beleidskundig terugkoppelings-
systeem zoals dat met dit experiment het geval 
is geweest niet met een `grote sprong voor-
waarts' te worden ingevoerd. Wil het OM 
inderdaad niet onderuitgaan en daarmee zijn 
reeds tanend gezag verspelen, dan zal het zijn 
beleidsvoering stap voor stap, van (dein) 
succes naar succes moeten opzetten. 



Besluit 
In dit opstel heb ik een beeld gegeven van de 
organisatie van het beleid. Hierbij zijn enige 
zwalcke punten in deze organisatie naar voren 
gekomen. In de laatste § heb ik aan de hand 
van een voorbeeld laten zien, hoe het ondanks 
deze zwalcheden zeer goed mogelijk is om 
binnen de huidige organisatie met hetzelfde 
potentieel en mankracht beleid te ontwikkelen 
waarin tegelijkertijd aandacht besteed wordt 
aan de methode van uitvoering. De vraag is nu 
welke conclusies en aanbevelingen uit het voor-
gaande getrokken kunnen worden. 

In de eerste plaats dient beleidsontwikkeling 
reeds in zijn eerste fase hecht verankerd te 
zijn in de produktiebasis waarin de beleids-
voorstellen uiteindelijk zulleh moeten worden 
uitgevoerd. Thans is het voeren van beleid — 
om in termen van Steenhuis te spreken — een 
zaak van 'top down', gestuurd door de top 

46 	van het OM (de PPGG, de AG's en de hoofd- 
officieren, al dan nict begelcid door de top van 
het departement) die aan het primaire produk-
tieproces merendeels reeds langere tijd ont-
groeid is. De deelname van arrondissements-
officieren (het lagere OW!) — vaak in de rol 
van secretaris van de werkgroep — wordt door 
de Officieren van Justitie zelf ternauwemood 
als een `betrokkenheid door alle gelederen' 
ervaren. Gelet op de hierarchische verhouding 
binnen het OM kan dit geen verrassing zijn. 
Deze scheiding tussen `beleid' en `uitvoering' 
dient zoveel als mogelijk te worden opgeheven. 
Hierdoor kan op geschiktere wijze dan thans 
geschiedt, gebruik gemaakt worden van — on- . 
gebruikte — mogelijkheden die er binnen het 
OM naar mijn mening zeker aanwezig zijn. Te 
vaak wordt, misschien door gebrek aan moti-
vatie en verbeeldingskracht, gezegd: tit kun-
nen we niet, daar hebben wij geen mensen 
voor'. Er is misschien meer gebrek aan onder-
nemingszin , durf en 'probleem-oplossend 
denken', dan aan mensen en computers (Van 
Duijne, 1981). Hierin zal m.i. weinig verande-
ring komen indien de beleidsvoering niet meer 
dan thans 'van onderaf wordt opgebouwd. 
In de tweede plaats zal de communicatie-
structuur binnen het OM alleen at op grond 
van het bovengendemde niet onaangetast 



kunnen blijven. Aangezien de Commissie 
Structuur OM (de zgn. commissie Boekraad) 
zich reeds met dit probleem bezighoudt en ik 
op haar — mij onbekende — bevindingen niet 
vooruit wens te lopen, zal ik mij op dit punt 
beperken tot de consequenties voor een hech-
tere beleidsorganisatie vanuit de produktie-
basis. Meer beleidsvorming vanuit de produk-
tiebasis betekent minder werk voor de talrijke 
RE. . .COMS en wellicht meer coordinerend 
werk voor de vergadering van hoofdofficieren 
en de ressortsvergaderingen en resacs (ressor-
telijke adviescommissies). De belangrijkste 
voorbereidende stappen zijn immers reeds 
door de arrondissementsparketten verricht 
tij dens de voorbereidende organisatorische 
fase. Vanzelfsprekend is het ten aanzien van 
een aantal beleidsontwikkelingen van belang, 
dat er gecoordineerd dient te worden. Ik breek 
hier geen lans voor exclusieve regionale ont-
wikkelingen: het zou geen goede zaak zijn 

47 	indien de arrondissementsparketten onge- 
merkt uit elkaar zouden groeien. Landelijke 
beleidsvoering dient niet opeens te worden 
afgezworen. Op welke wijze er gecoordineerd 
dient te worden is echter nog onzeker. 

Tenslotte zal het feitelijk functioneren van de 
informatiestructuur binnen het OM aanmerke-
lijk verbeterd dienen te worden. Hoewel er 
meer gedaan kan worden dan thans het geval 
is, heeft de organisatie van de administraties te 
weinig rek om speculerend op de welwillend- 
heid van het lagere personeel, onbeperkt impro-
viserend door te gaan met succesvolle deel-
experimenten. Indien men de organisatie van 
het beleid ernstig neemt, zal ook de organisatie 
van de beleidsinformatie in deze belangstelling 
moeten delen. Modernisering van de organisatie 
in zowel de personele alsook de materiele sfeer 
kan dan niet op de lange baan geschoven 
worden. 
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Het OM op tawee sporen 

door.  dr. D. W. Steenhuis l  

I. Inleiding 
Sinds het elude van de jaren zestig ondergaat 
het O.M. een veranderingsproces waarvan het 
einde nog niet in zicht lijkt. Vrij algemeen 
wordt als hoofdzaak van dit proces beschouwd 
de ontwikkeling van het O.M. tot een bestuurs-
orgaan. Onvermijdelijk gevolg van deze ont-
wikkeling is dat het O.M. — veel nieer dan 
vroeger — wordt gesteld voor het beantwoor-
den van beleidsvragen. 
Op deze plaats lijkt het minder relevant in te 
gaan op de factoren die tot de genoemde ont-
wilckeling hebben geleid. Daarover is, in ruime 
mate, elders geschreven. 2  De vraag die ik hier 

52 aan de orde zou willen stellen, is wat de gevol-
gen zijn van deze ontwildceling voor de organi-
satie van het Openbaar Ministerie in het alge-
meen en de organisatie van de arrondissements-
parketten in het bijzonder. Uitgangspunt bij de 
beantwoording van die vraag zal zijn wat er — 
vanuit het perspectief van de organisatiekunde 
— in essentie te zeggen valt over het genoemde 
ontwikkelingsproces. 

2. Twee processen 
In ieder bedrijf, en dus ook in het O.M. als 
onderdeel van het strafrechtelijk bedrijf, is de 
organisatie — idealiter — gegroepeerd rond, 
gekoppeld aan het zgn. primaire proces. Het 
primaire proces is, nog anders gezegd, de orga-
nisatorische neerslag van de hoofdtaak van het 
bedrijf. Voor een koekjesfabriek is dat derhalve 
het produceren van koekjes, voor een was- 

' De auteur is werkzaam als Advocaat-Generaal in 
het Gerechtshof te Leeuwarden. 
2  Hart, A. C. 1. Om het 0.M.: ccn verkenning van 
enkele aspecten van taak en functioneren van het 
Openbaar Ministerie in Nederland. 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1976. 
Veen, Th. W. van. De vrijheid en zellstandigheid van 
het Openbaar Ministerie; de jaarverilagen van het 
O.M. over 1970-1971 en 1972. 
In: Vrijheid en recht. 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1975, blz. 319-335. 



machinefabriek het fabriceren van wasautoma-
ten.' Voor het 0.M. was, tot het eind van de 
jaren zestig tamelijk duidelijk wat het primaire 
proces was: het afdoen van strafzaken. En nog 
steeds wordt deze taak in brede kring beschouwd 
als de eigenlijke taak van het O.M. Hoe men 
hier verder ook over moge denken, vast staat 
wel dat deze taak niet uit de activiteiten van 
het O.M. is weg te denken zonder een fundamen-
tele verandering van de constitutionele positie 
van het O.M. Aan de andere kant valt niet te 
ontkennen dat geleidelijk aan een tweede pri-
maire proces zijn intrede in de 0.M.-organisatie 
heeft gedaan. Te weten de (meer) bestuurlijke 
toepassing van het strafrecht. De gevolgen van 
deze ontwikkeling voor ha Openbaar Ministerie 
zijn aanzienlijk. Een direct gevolg is bijvoorbeeld 
geweest dat het overleg binnen het apparaat 
een enorme vlucht heeft genomen. Er is een 
tamelijk ingewikkeld netwerk van overleg-
situaties en consultatierondes ontstaan zowel 

53 op ressortelijk als op landelijk niveau. 2  De lij-
nen in dit netwerk komen als regel samen bij 
de vergadering van PPGG die als beleidsorgaan 
sterk in betekenis is toegenomen, zij het dat 
de bijeenkomsten van deze vergadering minder 
zijn te beschouwen als intern overleg binnen 
het O.M. dan als gesprek met de Minister van 
Justitie. 

3. Desintegratie en demotivatie 
Met de ontwikkeling van het tweede primaire 
proces — de bestuurstaak — ontstond ook een 
toenemende behoefte aan overleg met het 
openbaar bestuur en de politie. Dit zogenaamde 
driehoeksoverleg heeft een enorme vlucht ge-
nomen. Het hele land is bedekt met een tapijt 
van lokale en regionale `driehoeksoverleggen' 
waarin, meer dan vroeger, anders dan over 
incidenten ook de grote lijnen van het opspo-
ringsbeleid worden besproken. Of er in dat 
overleg `beleid' wordt gemaakt in de strikte 
betekenis van het woord blijft intussen ondui-
delijk. Uit het feit dat echte conflicten in de 

Uiteraard zijn er tal van bedrijven waarin zich meer 
dan een primair proces afspeelt. 
2  We zullen daar verder niet op ingaan. De zgn. 
Werkgroep structuur O.M. (Werkgroep Boekraad) 
houdt zich bezig met herziening van deze zgn. corn-
municatie-modellen. 



driehoek(en) tot nu toe — behalve incidenteel 
— zijn uitgebleven terwijI die gezien de delicate 
relatie tussen de partners voor de hand lijken 
te liggen, zou men kunnen afleiden dat zulks 
filet of in beperkte mate het geval is. 
De genoemde beleidsontwilckelingen hebben 
met zich meegebracht dat zich een wijziging in 
het takenpakket van het OM. heeft voltrokken. 
De arrondissementsparketten zijn geleidelijk 
aan met de gevolgen van de opkomst en uit-
bouw van de bestuurlijke taak geconfronteerd. 
Me dunkt dat aanvankelijk de in 1968 opge-
stelde communicatiemodellen verantwoorde-
lijk waren voor het felt dat een toenemend 
deel van de totale werktijd van (een aantal) 
leden van het O.M. werd besteed aan wat werd 

.aangeduid als beleidswerk. Daarbij ging het in 
eerste instantie om intern 0.M.-beleid waarbij 
vragen aan de orde kwamen als: Hoe moet het 
O.M. zich opstellen tegenover 	, hoe kan 
meer eenheid worden verkregen in het vervol- 

54 gingsbeleid terzake van en hoe kan de 
rechtsgelijkheid via het strafvorderingsbeleid 
beter gestalte krijgen? 
Allengs deed zich echter ook de behoefte aan 
extern overleg met politic en bestuur in toe-
nemende mate gevoelen en kwam het reeds 
genoemde driehoeksoverleg tot ontwilckeling. 
Naast de tijd nodig voor intern overleg bete-
kende dit opnieuw en in toenemende mate een 
forse aanslag op de beschikbare werktijd van de 
leden van het 0.M. 

Op de parketten kwamen als gevolg van dit 
alles twee processen op gang die ik zou wlllen 
samenvatten onder de noemers desintegratie 
en demo tivatie, waarbij het tweede uit het 
eerste voortvloeide. Het proces van desintegra-
tie werd aanvankelijk niet als zodanig onder-
kend hetgeen er toe leidde dat maatregelen 
werden genomen die het in de hand werkten. 
Niet te ontkennen valt m.i. dat het onder-
scheid tussen Zakenofficier/Advocaat-Generaal 
en Beleidsofficier/A.G. onder het mom van 
specialisatie onmiskenbaar desintegrerende 
aspecten in zich droeg. Er dreigde een schei-
ding der geesten op te treden waarbij weder-
zijdse misverstanden en onuitgesproken (voor)- 
oordelen over en weer een conflictueuze situa-
tie deden ontstaan waarbij termen vielen als 



'zittingsboeren' en (snelle) 'beleidsjongens'. 
Gelukkig is men spoedig gaan inzien dat een 
dergelijk onderscheid in taken niet alleen kunst-
matig maar ook heilloos was met als gevolg 
dat — formeel althans — het onderscheid op de 
meeste plaatsen is verdwenen. 
Zoals zo vaak blijkt een eenmaal in gang ge-
zette ontwikkeling moeilijk terug te draaien. 
Allereerst omdat een aantal mensen in het O.M. 
intussen de smaak van het beleidswerk te pak-
ken heeft gekregen en een zekere aversie tegen 
het afdoen van strafzaken heeft ontwikkeld. 
In de tweede plaats omdat de parketorganisa-
tie geen structuur biedt waarbij het onder-
scheid op een natuurlijke manier (weer) ver-
dwijnt. Opvallend is nl. dat waar de lclassieke' 
taak van het O.M. zoals dat in de organisatie-
kunde heet 'bottom-up' 1  is georganiseerd, van 
onder af, de nieuwe, bestuurlijke taak 'top-
down' gestalte heeft. gekregen. 
Van oudsher is de autonomie van de indivi- 

55 	duele Officier van Justitie tamelijk groot. 
Hij is ook degene die in de wet wordt ge-
noemd en aan wie allerlei bevoegdheden zijn 
toegekend. Ook thans nog, ondanks de veran-
derde positie van de hoofdofficier en de toe-
genomen behoefte aan coordinatie, beschikt 
de Officier van Justitie over een aanzienlijk 
'freies Ermessen', niettegenstaande richtlijnen, 
straftoemetingsoverleg en indicatielijstjes. 
Naarmate de Officier van Justitie echter op-
ldimt in de parkethierarchie verschuift door-
gaans de samenstelling van zijn takenpakket 
en wordt hij, al naar gelarig de neiging tot 
delegatie van de hoofdofficier, meer en meer 
met beleidszaken belast. Dat kan betekenen 
dat hij de (interne) coordinatie van een regio 
(of afdeling) voor zijn rekening moet nemen, 
het daarbij behorende driehoeksoverleg moet 
voeren of beide. Vrij algemeen wordt dit soort 
taken beschouwd als afgesplitst van die van de 
hoofdofficier die immers lcrachtens zijn func-
tie de `aangewezen' persoon is om het beleids-
werk voor zijn rekening te nemen. Daargelaten 
of de afgesplitste bevoegdheden echte delega-
tie aan bijv. de 'eerste klasser' inhouden, valt 

Mintzberg, H. Structuring of organizations. 
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1979. 



in ieder geval te signaleren dat de zaak hier 
van boven af is georganiseerd. 

Het zal duidelijk zijn dat aldus binnen het 
parket gemaklcelijk een scheiding der geesten 
kan optreden. Incidentele inschakeling van 
arrondissementsofficieren, substituten en 
zelfs RAIO's bij het beleidswerk kan daar 
weinig aan veranderen. De laatsten zullen het 
afdoen van strafzaken, het nemen van vervol-
gingsbeslissingen en het zittingswerk als hun 

' primaire taak blijven beschouwen. Gezien hun 
beperkte betrokkenheid bij het beleidswerk is 
de relatie tussen hun eigen activiteiten en de 
bestuurlijke taak van het O.M. onvoldoende 
duidelijk en dat leidt weer tot de hiervoor al 
genoemde desintegratie. 
De gevolgen daarvan zijn op hun beurt aan-
zienlijk. In de eerste plaats betekent de schei-
ding der geesten dat geen natuurlijke opleiding 
binnen de organisatie plaatsvindt voor het — 

56 	later te verrichten — beleidswerk. Men maakt 
— eenmaal daartoe geroepen — een min of 
meer abrupte overgang van een takenpalcket 
dat vooral uit zittingswerk bestaat, naar een 
pakket waarin het beleid een zwaar accent 
heeft. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat 
zulks de natuurlijke gang der dingen is die in . 
meer organisaties valt te signaleren maar de 
vraag is toch of men die zonder meet moet 
accepteren. Dit klemt temeer daar er binnen 
het O.M. weinig mensen zijn die beide taken 
tegelijkertijd kunnen overzien. Dit geldt vooral 
voor de hoofdofficieren die nu eenmaal niet 
worden geselecteerd op grond van hun manage-
mentscapaciteiten. Dit kan nadelige invloed 
hebben op de integratie an beleidsvorming en 
zaakafhandeling. 
Een tweede gevolg is dat 'het lagere 0.M.' 
zoals dat zo treffend heet, zich niet (mede) 
verantwoordelijk voelt voor beleidsvorming in 
en door het parket. Niet alleen is het, als gezegd, 
moeilijk de relatie met het eigen werk te zien; 
daar komt nog bij dat tijd besteed aan andere 
dingen onherroepelijk tot grotere stapels zaken 
leidt. Bepaald geen stimulans om de blik over 
de stapels heen te richten. 
Waar het afdoen van zaken als zodanig op den 
duur voor velen oak niet bevredigend is kan 
gemakkelijk demotivatie optreden resulterend 



— omdat geen andere uitweg beschikbaar is — 
in een (te) beperkte taakopvatting en zgn. 
tenigtrekgedrag. Het terrein dat dan overblijft, 
verdedigt men echter met hand en tand met 
als gevolg dat men zich weinig gebonden acht 
aan interne en soms ook externe beleidsaf-
spraken. Beleidsmatig wordt een strategie uit- 
gestippeld maar de basis van de organisatie han- 
delt in principe naar bevind van zaken. 
Een algemene verklaring voor dit gedrag is wel-

• licht te vinden in het karakter van de 0.M.- 
organisatie, die valt aan te duiden als een zgn. 
professionele organisatie. Een dergelijke orga-
nisatie wordt doorgaans gekenmerkt door een 
grote autonomie van de professionals. (Vgl. 
medische specialisten in ziekenhuizen.) Zo'n 
professional is er meestal niet op uit om zoveel 
mogelijk invloed te hebben op anderen binnen 
de organisatie maar om zelf zoveel mogelijk 
met rust te worden gelaten. Ms dan van buiten-
af of van binnenuit door beleidsafspraken die 

57 	autonomie wordt bedreigd, kan de hierge- 
noemde tendens worden versterkt. 
Speelt het probleem van de relatie tussen be-
leids- en zakenwerk voor de leden van het 0.M., 
ook voor het parketsecretariaat en wellicht in 
mindere mate voor de administratie, doet het 
zich voor. Niet zelden hebben het secretariaat 
en de administratie van het parket weinig be-
grip voor het vervolgingsbeleid van het O.M. 
(mede) omdat het de overwegingen daarvoor 
niet kent. Dit is ook niet onbegrijpelijk. Niet 
zelden is de administratie in de parketorgani-
satie een soms zeer omvangrijk Tremdkorper' 
dat er uitsluitend op gericht is om het oorspron-
kelijke primaire proces uit te voeren, maar dat 
geen enkele relatie heeft met de beleidstaken 
van het 0.M. 1  

4. Oplossingen 
Uiteraard zijn er tal van oplossingen denkbaar 
voor de geschetste problemen. Om te beginnen 
zou de parketleiding het zgn. lagere O.M. — 
vanaf de RAIO's — meer kunnen inschakelen 
bij de diverse vormen van beleidsoverleg. Dat 
kan door ze te betrekken bij bijv. bilaterale 

Over de relatie tussen 0.M.-leden enerzijds en 
secretariaat en administratie anderzijds is veel meer 
te zeggen. Het gaat hier echter slechts om een korte 
schets van de problemen. 



besprelcingen met de politie, waarvan bijv. een 
RAIO het verslag kan maken. Het kan ook door 
stelselmatig de arrondissementsofficieren mee 
te nemen naar het driehoeksoverleg, of zelfs 
zoals hier en daar ook wet gebeurt, zelf een aan-
deel te geven in dat overleg. 
Een tweede mogelijkheid is om door opleidings-
activiteiten het zicht op de organisatorische 
problemen van het parket en hun mogelijke 
oplossingen te vergroten en aldus een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken in het bedrijf en een ruimere kijk op 
de taken van dat bedrijf, te stimuleren. In de 
lopende cyclus beleidsconferenties wordt 
daaraan o.a. aandacht besteed. Voorts is het 
mogelijk de leiding van het parket meer te 
pinnen op de organisatorische problemen van 
de parketten. Een managementopleiding zoals 
die thans op stapel staat kan er bijv. toe.bij-
dragen dat meer vanuit een organisatiekundige 
optiek naar het parketbedrijf wordt gekeken 
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	en aldus meer oog ontstaat voor de onvol- 
komenheden op dit punt. 
Het lijdt geen twijfel dat op deze andere 
manieren het nodige kan worden gedaan om 
de geschetste scheiding der geesten te vermin-
deren en de gevolgen ervan te beperken. An-
derzijds mag mijns inziens niet de illusie ont-
staan dat dergelijke maatregelen voldoende 
zijn om het probleem op te lossen. Hiervoor 
is \Teel meer nodig. Daartoe dient het 0.M. 
zich te herbezinnen op haar positie in de 
samenleving en op de gevolgen ook voor de 
taak en werkwijze van de individuele Officier 
van J ustitie in relatie tot de meer bestuurlijke 
rol die het O.M. is gaan spelen. Naar mijn 
mening is dit tot nu toe in onvoldoende mate 
geschied. Zeker, er is in het O.M. zowel op 
landelijk, ressortelijk als lokaal niveau heel 
wat veranderd. Het heeft er echter wel eens 
de schijn van alsof men voor het treklcen van 
meer fundamentele consequenties uit de ge-
wijzigde taak terugscluikt en meent met deel-
aanpassingen te kunnen volstaan. Het is mijn 
stellige overtuiging dat dergelijk lapwerk op 
den duur onvoldoende is en dat het de facto 
instandhouden van de beide primaire proces-
sen naast elkaar desastreus zal zijn zowel voor 
de ontwikkeling van de nieuwe taak als voor 
de vervulling van de Idassieke taak. 



Ms het O.M. niet op korte termijn de conse-
quenties trekt uit de stimulerende en coordi-
nerende taak die het zichzelf heeft toegedacht 
bij de bestuurlijke toepassing van het straf-
recht, als het O.M. niet zorgt voor adequate 
beleidsmatige ondersteuning van diegenen die 
in het driehoeksoverleg participeren en daar-
aan ook organisatorische gevolgen verbindt, 
dan zal het O.M. de gekozen rol niet lang met 
succes kunnen spelen. Dan gaat niet alleen 
het mijns inziens toegenomen krediet bij de 
driehoekspartners spoedig weer verloren, 
dan dreigt ook binnen de parketorganisatie 
verscherping van de genoemde problemen. 
Nodig is derhalve dat het O.M. zich bezint op 
de vraag wat het nieuwe primaire proces 
binnen de organisatie is waarin de beide oude 
(beleid en zaken) zijn geihtegreerd en wat de 
organisatorische gevolgen moeten zijn van een 
dergelijke integratie van taken. Alleen dan als 
variuit een consistente taakopvatting gezocht 

59 	wordt naar de beste organisatievorm van de 
arrondissementsparketten kan een oplossing 
op langere termijn worden gevonden. Een 
oplossing waarin zaken afdoen en beleid 
niet langer als twee afzonderlijke taken wor- 
den gezien maar als verschillende facetten van 
een en hetzelfde primaire proces waarin een 
verantwoorde bestuurlijke toepassing van het 
strafrecht centraal staat. 
Uiteraard betekent een dergelijke herdefinitie 
van de taak van het O.M. — en van de Officier 
van Justitie — niet dat er geen accentverschil-
len zullen zijn in tijdbesteding aan de cate- 
gorieen zaken en beleid. Het betekent wel dat 
een arrondissementsofficier zich niet meer 
achter zijn stapels kan verschuilen met als 
argument dat beleid niet tot zijn takenpakket 
behoort en dat hij er bovendien geen tijd voor 
heeft. Het betekent ook dat de parketleiding 
minder afstand zal (kunnen) nemen van het 
`zakengebeuren' dan thans wel eens het geval 
is. 
Het betekent tenslotte dat — als de andere. 
oplossingen niet worden nagelaten — van 
jongsaf aan iedere Officier van Justitie be-
trokken wordt bij het hele primaire proces 
en zich ook voor dat hele proces verantwoor-
delijk gaat voelen. 
Het wordt nog interessant bij het O.M. 



Harmonisering van het 
sepotbeleid: 

een prod inet indicatielijsten 

door G. Paufides en mr. G. van Eldijk I  

Belang en wenselijkheid van harmonisering 
Van de 206 166 in 1982 bij de arrondissements-

' parketten ingeschreven gewone misdrijfzaken 
(d.w.z. met uitzondering van economische en 
belastingzaken) werden Cr 113 053 (56%) 
afgedaan door het Openbaar Ministerie 2 . 

Deze zaken zijn geseponeerd, overgedragen aan 
eon ander arrondissement of gevoegd bij een 
andere zaak. 
Op gronden aan het algemeen belang ontleend 
kan het O.M. van vervolging afzien (zie art. 
167-2  en 242-2  Sv.). Van deze mogelijkheid 

60 	tot beleidssepot wordt op grote schaal gebruik 
gemaakt. Van de in 1982 in totaal 113 053 
door het O.M. afgedane zaken bestond de helft 
(48%) uit beleidssepots; 22% werd afgedaan 

' met een technisch sepot. De rest waren tech-
nische sepots (22%) (buy. wegens onvoldoende 
bewijs) en 30% door voeging of overdracht 3  . 
Deze cijfers geven aan dat het beleidssepot in 
elk geval in kwantitatief opzicht, een grote rol 
speck in het functioneren van het strafrechte-
lijk systeem. 
Gegevens over de wijze van toepassing van het 
beleidssepot (al clan niet voorwaardelijk en al 

I  'Mr. G. van Eldijk is Officior van Justitie in het 
arrondissement 's-Gravenhage. Zij was in 1981-1982 
gedetacheerd op het WODC. G. Paulides is mode-
worker van hot WODC. Tezamen onderzoehten zij de 
mogelijkheid tot ontwikkcling van indicatielijsten. 
De taak van mr. van Eldijk in deze (die echter 
de verdere Haagse experimenten blijft begeleiden) 
word in februari 1983 overgenomen door 
dr. P. C. van Duyne. 

JaarversIag Openbaar Ministerie 1982. In het aantal 
ingeschreven strafzaken zijn begrepen 3802 overtre-
dingen, begaan door minderjarigen. 

Daarnaast is een verwaarloosbaar aantaI strafzaken 
afgedaan 	transactie. In dat jaar had het 0.M. 
slechts t.a.v. bepaalde overtredingcn begaan door 
strafrechtelijk minderjarigen van 16 jaar en ouder, 
transactiebevoegdheld. 



dan niet met waarschuwing) en 'de gehanteerde 
sepotgronden wijzen er op dat Officieren van 
Justitie van hun sepotbevoegdheid op uiteen-
lopende wijzen gebruik maken I  Onderzoek op 
dit gebied duidt hier eveneens op 2  . Van een 
geharmoniseerd sepotbeleid lijkt dan ook geen 
sprake te zijn, zowel wanneer men dit landelijk 
beziet, alsook binnen eenzelfde parket. 
Reeds vele jaren leeft binnen het Openbaar 
Ministerie de wens om zoveel mogelijk te'voor-
komen dat de wijze van afdoening van een 
zaak mede afhangt van de vraag welke indivi-
duele Officier van Justitie de beslissing al dan 
niet te vervolgen neemt of op welk parket deze 
beslissing wordt genomen. Verschillen tussen 

• parketten onderling in dezen zijn in•beginsel 
slechts gerechtvaardigd, wanneer hieraan be-
wuste beleidsmatige, overwegingen ten grond-
slag liggen. Systematische verschillen in afdoe-
fling tussen individuele leden van eenzelfde par-
ket zijn niet langer acceptabel. De tijd lijkt 

61 	voorbij waarin men kon volhouden dat degene 
die een misdrijf had gepleegd iedere consequen-
tie had te aanvaarden, onverschillig of dit de 
beslissing tot sepot van officier A, of tot ver-
volgen van diens strengere collega B was. 
Een zekere mate van harmonisatie lijkt voorts 
wenselijk in verband met opleiding en de steeds 
verdergaande delegatie. Ook wanneer men tot 
institutionalisering van het politiesepot zou 

• overgaan is harmonisatie van het parket-sepot-
beleid een onontbeerlijke eerste stap. Immers 
opsporings- en vervolgingsbeleid moeten zoveel 
mogelijk op elkaar aansluiten. Voorzichtig zij 
voorts opgemerkt dat, wanneer een instrument 
is ontwikkeld dat de harmonisatie van het 
sepotbeleid bevordert, dit instrument ook als 
beleidsinstrument gebruikt zou kunnen worden 
om bijv. tijdelijk de werldast te reguleren of op 

' Zie jaarverslagen van de Procureurs-Generaal, van 
de arrondissementsparketten en van het OM. 
2  Zie o.a.: Bergeijk, G. A. van, en J. J. van der Kaaden. 
De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discus-
sie; een bijdrage aan de harmonisering van het sepot-
beleid in het ressort 's-Hertogenbosch. 's-Gravenhage, 
WODC, 1977; Stralen, F. W. M. van, en J. J. M. van 
Dijk, Rechtsgelijkheid en sepotpraktijk; verslag van 
een onderzoek naar het sepotbeleid in het Hofressort 
's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981, 
WODC 23. 



bepaalde gebeurtenissen adequaat te reageren. 
Tenslotte noodzaakt het harmoniseringsproces 
ertoe de gronden, waarop de beslissingen geno-
men (dienen te) worden, te expliciteren. Dit zal 
de duidelijkheid zowel naar buiten toe als voor 
de beslisser zelf ten goede komen. 

De instrumenten 
Langs drie wegen kan hannonisering van het 
sepotbeleid bevorderd worden I . 
Allereerst via de werving en selectie, door 
diegenen te selecteren, die het O.M. als een 
beleidsinstantie when zien en van dat principe 
ook uit zullen gaan bij hun functioneren bin-
nen het O.M. Vervolgens door bij de opleiding 
meer nadruk te leggen op beleidsgericht den-
ken en subjectiviteit in het beslissingsproces 
zoveel mogelijk te voorkomen. En tenslotte 
door verschillende organisatorische maatrege-
len. Hier zal dieper op ingegaan worden. 
Een eerste mogelijkheid om langs organisa- 

62 	torische weg harmonisering te bevorderen is 
de weg van het overleg. Men zou kunnen pro-
beren betere en hardere afspraken te maken 
over het te voeren beleid. Daarnaast kan 
specialisatie binnen het O.M. de uniformiteit • 
bevorderen. Op verschillende specialistische 
deelterreinen van de criminaliteit, zoals econo-
mic, milieu, vuurwapens en drugs lijkt dit te 
functioneren. Voor het kinderstrafrecht geldt 
hetzelfde. Voor het terrein van de lichte 
commune criminaliteit waar in massaliteit 
geverbaliseerd wordt, lijkt deze weg minder 
geschikt, omdat het aantal beslissers altijd 
groot zal blijven. 
Een andere mogelijkheid op organisatorisch 
terrein, waarvan al gebruik wordt gemaakt, is 
de landelijke richtlijn vastgesteld door de 
vergadering van Procureurs-Generaal: 'de PG-
richtlijn'. Naast evidente voordelen hebben 
deze richtlijnen ook enkele nadelen. Ze zijn 
door de te volgen procedures niet op korte 
termijn te wijzigen of aan te passen en hou-
den vanwege hun aard geen rekening met 
lokale omstandigheden. Door de geringe flexi-
biliteit zal de `PG-richtlijn' altijd globaal van 

Zie bijvoorbeeld van Bergeijk en Van der Kaaden, 
blz. 29 e.v., Inervoor reeds vermeld. 



inhoud zijn. De inhoud is bovendien vaak de 
neerslag van een theoretisch-principiele af-
weging. Deze hoeft echter niet altijd aan te 
sluiten bij de factoren die in de praktijk de 
beslissing van de Officier van Justitie bepalen. 
De kans is daardoor groot dat een dergelijke 
manier van regulering bij de uitvoerders grote 
weerstand zal oproepen l . 
Voor harmonisatie van het sepotbeleid op 
het gebied van de Ideine, commune criminali-
telt heeft men in de praktijk behoefte aan 
een specifieker en meer flexibel instrument, 
dat op parket of ressortsniveau kan worden 
geconstrueerd. Indicatielijsten lijken in deze 
behoefte te voorzien. Een indicatielijst is 
een checklist die de beslisser door moet lopen 
voor hij zijn beslissing neemt. In deze lijst 
zijn voor een bepaald delictstype die factoren 
opgenomen die van belang (dienen te) zijn bij 
de beoordeling van een zaak. Elke factor 
heeft een bepaald gewicht, dat uitgedrukt is 

63 	in punten. De som van de punten bepaalt 
welke beslissing geihdiceerd is. Voor de ont-
wilcIceling van een dergelijke lijst is de weg van 
het overleg denkbaar. Men spreekt dan af 
welke factoren men het meest relevant acht en 
welk gewicht men aan elk van die factoren wil 
toekennen. Een andere benadering is die, waar-
bij eerst door middel van onderzoek nagegaan 
wordt wat in de praktijk de beslissingsbeih-
vloedende factoren en hun relatieve gewichten 
zijn terwijl pas daarna bezien wordt of men zich 
in deze resultaten kan vinden. 
In 1981 is in de ressortsvergadering van Den 
Haag besloten in het arrondissement Den 
Haag een proef te starten, waarbij bekeken 
moest worden of men tot de opstelling van 
een indicatielijst voor eenvoudige diefstal kon 
komen en of het werken daarmee in de prak-
tijk mogelijk zou blijken. Gekozen is diarbij 
voor de methode om op basis van recent ge-
nomen beslissingen een lijst te construeren 
en deze zo nodig aan te passen op grond van 
normatieve keuzen, wanneer de spiegel van de 

De Evaluatie Commissie voorlopige hechtenis had 
dezelfde bezwaren tegen eventuele PG-richtlijnen 
als middel om tot harmonisering van het toepassings- 
beleid van de voorlopige hechtenis te komen. 
Zie eindrapport van deze commissie, febr. 1982, 
blz. 25. 



praktijk op sommige punten niet zou bevallen. 
Een beschrijving van deze proef, toegespitst 
op de geschiedenis van de totstandkoming 
van de indicatielijsten voor het delictstype 
eenvoudige diefstal, volgt hieronder. 

De proef Den Haag 

Opzet 
Eind 1981 is in Den Haag een begin gemaakt 
met een onderzoek naar de mogelijkheden om 
een indicatielijst op te stellen en op bruikbaar-
heid bij het nemen van sepotbeslissingen te 
toetsen. Het onderzoek betrof het delict een-
voudige diefstal, gepleegd in Den Haag, Rijswijk, 
Voorburg, Leidschendam en Wassenaar. Dief-
stallen, in die gemeenten gepleegd, worden 
gewoonlijk behandeld door een beperkt aantal 
OvIs van het Haagse parket, de zgn. Haagse 
Unit. Om organisatorische redenen is, althans 
voor de eerste fase van het experiment, voor 

64 	deze geografische beperking gekozen. 
In de maanden september en oktober 1981 is 
een aantal dossiers betreffende eenvoudige dief-
stal bestudeerd. Gegevens over verdachte en 
misdrijf zijn hierbij verzameld. Strafrechtelijk 
minderjarigen zijn niet in het onderzoek be-
trokken, vanwege de speciale positie die deze 
verdachten in oils strafrecht innemen. Verder 
zijn de first offenders die minder dan f 50,— 
gestolen hadden buiten beschouwing gelaten, 
omdat daarvoor reeds een richtlijn bestaat. 
In de eerste plaats is gekeken iii welke mate de 
indicatielijst, die door Van Straelen en Van 
Dijk I  was gemaakt en die gebaseerd was op dos-
siers uit 1974 van het gehele ressort Den Haag, 
dezelfde beslissing indiceerde als door de Offi-
cier van Justitie in werkelijkheid genomen was. 
Vervolgens werd een nieuwe indicatielijst ge-
construeerd gebaseerd op de bestudeerde dos-
siers van september en oktober 1981. Deze lijst 
werd getoetst aan de beslissingen over diefstallen 
uit de periode november en december 1981 en 
voorzover de resultaten daartoe aanleiding 
gaven, werden wijzigingen aangebracht. De al-
dus totstandgekomen lijst diende als basis 

Zie Van Straelen en Van Dijk, blz. 30 e.v. eerder 
vermeld. 



voor bespreking op het parket, waarbij op grond 
van bijv. normatieve overwegingen besloten kon 
worden tot verdere aanpassingen. Daama werd 
voor een proefperiode deze lijst in gebruik ge-
nomen en volgde een e'valuatie hiervan. 

Toetsing indicatiehjst Van Straelen 
Voor het ressort 's-Gravenhage is zoa1s vermeld 
door Van Straelen en Van Dijk een indicatie-
lijst voor het delict eenvoudige die fstal opge-
steld, bedoeld als vooibeeld van het construe-
ren van een indicatielijst. 

Indicatielijst eenvoudige diefstal ressort Den Haag 
(1974) 

Indicatie- 	 Indicatie- 
factoren 	 punten 

1. schade- 	nihil 	 0 

	

bedrag 	kleiner dan f 50,— 	1 
tussen f 50,— en 

65 	 f 100,— 	 2 
tussen f 100,— en 
f 250,— 	 3 
boven f 250,— 	4 

2. slacht- 	groot bedrijf 	0 
offer 	niet groot bedrijf 	2 

3. algemene 	geen 	 0 

	

recidive 	een vroegere 
veroordeling 	1 
twee vroegere 
veroordelingen 	2 
drie vroegere 
veroordelingen 	3 

4. leeftijd 	65+ 	 0 
30-65 	 1 
22-30 	 2 
18-22 	 3 

Wanneer de scores voor een bepaalde zaak bij 
elkaar opgeteld zijn kan de indicatie bepaald 
worden: 
0 t/m 2 punten: sepotindicatie is zeer sterk 
3 t/m 5 punten: sepotindicatie is sterk 
6 t/m 8 punten: sepotindicatie is zwak 
9 t/m 12 punten: sepotindicatie is zeer zwak 

Van de eerste 100 zaken uit de periode sep-
tember/oktober 1981 is bekeken hoe vaak de 
beslissingen (zonder gebruikmalcing van de 
indicatielijst tot stand gekomen) overeen- 



kwamen met de indicatie volgens deze lijst. 
Hierbij bleek in 63% de beslissing overeen te 
komen met de indiCatie. Dit is opvallend veel, 
gegeven het felt dat de lijst gebaseerd was op 
dossiers uit 1974, afkomstig nit het gehele 
ressort 's-Gravenhage. Bij bestudering van de 
afwijkende beslissingen bleek in 33% van de 
gevallen de officier tot vervolgen over te gaan, 
terwijlsepot geindiceerd was. Sepot in plaats 
van vervolgen kwam slechts 4 keer voor. Slechts 
een officier bleek vaker dan de anderen een 
beslissing te nemen die afweek van de indicatie. 
Dit gegeven duidde op een betrekkelijk grote 
eenheid in beleid. 
Tenslotte is voor die 37 zaken waarin de offi-
cier anders besliste dun geihdiceerd was, ge-
vraagd naar de belangrijkste overwegingen voor 
de beslissing. Voomamelijk (32 keer) betrof 
deze de waarde van het gestolene en/of de reci-
dive. In 10 gevallen werd al dan niet naast de 
bovengenoemde redenen, een aantal andere 

66 	gegeven, waarvan de helft het aantal dief- 
stallen I  betrof. Deze laatste factor (aantal 
feiten) was de enige nog niet op de lijst voor-
komende factor. Bovenstaande duidde erop 
dat de indicatiefactoren goed gekozen waren, 
maar dat aan hun gewichten misschien iets 
veranderd diende te worden. Dit is vervolgens 
onderzocht. 

Constnictie nicuwe indicatielijst 
Uit de dossiers is een aantal gegevens over-
genomen, die betreklcing hadden op de ver-
dachte en het door hem gepleegde detict. Van 
al deze variabelen is met behulp van regressie-
analyse bekeken welke invloed zij hadden op 
de sepotbeslissing. De in tabel 1 vennelde 
variabelen bleken van invloed te zijn geweest 
op de sepotbeslissing; bij de overige variabelen 
was geen sprake van aantoonbare invloed. De 
mate, waarin de gevonden factoren beslissings-
bepalend waren, kan afgeleid worden uit de 
standaard partiele regressie-coefficient. 

Het komt voor dat in een korte periode door ver-
dachte een reeks diefstallcn gepleegd zijn. 13ijvoor-
beeld op don dag in drie vcrschillende winkels. 
Deze diefstallen worden dan vanaf het politie-onder-
zoek als een gehecl beschouwd en zullen dan ook in 
hetzelfde dossier te vinden zijn.' 
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Recidive en werkloosheid 2  kwamen bij deze 
eerste analyse naar voren als de belangrijkste 
beslissingsbeihvloedende factoren. 
Van de recidivisten bleek 96% vervolgd te wor-
den tegen slechts 59% van de first offenders. 
Van degenen die werkloos waren werd 93% 
vervolgd tegenover 56% van de niet-werklozen. 
De waarde van het gestolene en werkloosheid 
bleken enigermate met elkaar samen te hangen: 
van degenen die voor een groterbedrag weg-
namen waren er meer werkloos. 
Hiermee kan de factor werkloosheid slechts 
voor een deel verklaard worden. De vraag drong 
zich op of het gegeven dat iemand niet werk-
loos was er zelfstandig toe bijdroeg dat hij 
minder snel vervolg zou worden of dat hier-
achter een andere factor schuil ging, die niet in 
de analyse betrokken was. Dit te meer daar de 
leden van de Haagse Unit, geconfronteerd met 
dit onderzoeksresultaat. unaniern van oordeel 
waren, dat de factor werkloosheid bij het tot 

68 	stand komen van hun beslissingen geen enkele 
, 	rol speelde. Huns insziens was echter wel van 

belang of iemand aan hard-drugs verslaafd was. 
Nu bleek achteraf dat infonnatie over versla-
ving niet systematisch in de door ons onder-
zochte dossiers vermeld was, zodat op dit punt 
de analyse gebreken vertoonde. Dat er een 
samenhang tussen drugsverslaving en werkloos-
held bestaat, is niet onwaarschijnlijk. Voorts 
zij hier alvast vermeld, dat in de hierna te be-
schrijven analyse van een honderdtal andere 
dossiers het gewicht van de factor werkloosheid 
aanzienlijk lager was. 
Het aantal gepleegde diefstallen en de waarde 
van het gestolene correleerden, zoals te'ver-
wachten was, sterk met elkaar: wanneer meer 
dan een delict gepleegd was, was doorgaans de 
totale waarde van het gestolene hoger dan in 
het geval van enkelvoudige diefstal. Van beiden 
legt het aantal diefstallen het meeste gewicht 
in de beslissingsschaal. 
De factor leeftijd tenslotte speelde ook een be-
langrijke rol: verdachten beneden de dertig jaar 
liepen een grotere kans vervolgd te worden dan 
30-plussers. Opvallend was verder dat beneden 
de 22 jaar de kans om vervolgd te worden weer 

' en 	Zie noot 1 en 2 op blz. 67. 
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jets terugliep. Het stelen bij een al of niet groot 
bedrijf bleek niet van belang, in tegenstelling tot 
hetgeen Van Stralen en Van Dijk voor 1974 
vonden. Op grond van de hier gevonden resul-
taten is een nieuwe lijst voor de Haagse Unit 
geconstrueerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de procentuele verdeling van de regressie-
coefficienten, d.w.z. van de belangrijkheid die 
elke factor in het beslissingsproces had. Volgens 
die verhouding is aan elke factor een maximaal 
aantal te scoren punten toegekend (zie tabel 1 
kolom 3). Nu het maximum aantal punten per 
variabele was vastgesteld, was het noodzakelijk 
binnen elke variabele afzonderlijk een punten-
verdeling tot stand te brengen. 
De nieuwe lijst kwam er als volgt uit te zien: 

Voorlopige indicatielijst Haagse Unit 1981 

Indicatie- 	 Indicatie- 
factoren 	 punten 

1. recidive 	geen 	 0 
een vroegere 
veroordeling 	4 
meerdere vroegere 
veroordelingen 	7 

2. werkloos 	nee (d.w.z. werkend 
of huisvrouw, met 
pensioen, WAO, 
scholier, enz.) 	0 
ja 	 6 

3. leeftijd 	18-22 jaar 	 2 
22-30 jaar 	 4 
30-60 jaar 	 2 
60 jaar en ouder 	0 

4. aantal 	een 	 0 
feiten 	meerdere (bijv. op 

dezelfde dag in ver- 
schillende winkcls , 
of op verschillende 
afdelingen) 	 5 

5. waarde 	kleiner dan f 50,— 	0 
tussen f 50,— en 
f 100,— 	 1 
tussen f 100,— en 
f 250,— 	 2 
boven f 250,— 	3 

Waar moest nu de grens tussen sepot en ver-
volgen komen te liggen? Bij de onderhavige 
zaken bleek dat vanaf een score van 8 punten 
vaker tot vervolgen besloten was, terwijl dit 



bij 7 punten of minder juist omgekeerd was. 
Met andere woorden, wanneer een zaak 7 
punten of minder scoort, is seponeren geindi-
ceerd en wel sterker naarmate het aantal pun-
ten lager is. 
Bij toetsing van deze lijst aan nogmaals een 
honderdtal diefstalzaken (uit november en 
december 1981), waarin de Officier van 
Justitie reeds beslist had, bleek in 73% van de 
gevallen de indicatie overeen te komen met de 
feitelijk genomen beslissing. Uit nadere analyse 
bleek, zoals men ook reeds verwachtte, de 
factor werkloosheid Wel minder gewicht in de 
schaal te leggen, hoewel het nog steeds wel een 
beslissingsbeihvloedende variabele leek, maar 
in mindere mate dan op grond van het voor-
gaande materiaal mocht worden aangenomen. 
In plaats daarvan bleek aan de waarde van het 
gestolene een groter gewicht te moeten worden 
toegekend. Het in eerste instantie gevonden 
verband tussen waarde van het gestolene en 

70 	werkloosheid wees al in die richting. Verder 
bleek dat bij recidive ook rekening gehouden 
moest worden met eerdere beleidssepots; d.w.z. 
dat iemand die geen veroordeling op zijn naam 
had staan, maar wel een beleidssepot een grotere 
kans liep op vervolging dan iemand zonder. 

Verdere aanpassingen 
De op grond van voorgaande bevindingen 
gewijzigde lijst uit 1981 is vervolgens op het 
parket door de betrokken Officieren van 
Justitie besproken en aangepast op grond van 
normatieve overwegingen. Zo is bijvoorbeeld 
de factor werkloosheid geschrapt en de factor 
al dan niet aan drugs verslaafd, toegevoegd. 
In verband met de toevoeging van de 'factor 
drugsverslaving' werd met de politic overeen-
gekomen gegevens over drugsverslaving syste-
matisch in de p.v.'s op te nemen. Tevens wer-
den de gewichten van bepaalde factoren enigs-
zins bijgesteld. De aldus bijgestelde lijst werd 
daama door de Haagse Unit in de praktijk op 
zijn bruikbaarheid getoetst. Hiertoe heeft de 
Unit gedurende een bepaalde periode de indi-
caties, indien enigszins mogelijk, gevolgd. Op 
een registratieformulier gaven de Officieren 
van Justitie respectievelijk hun secretarissen 
de indicatiepunten aan, de beslissing die door 
de Officier van Justitie na kennisname van de 



indicatie genonien was alsme,cle de reden van 
een eventueel van de indicatie afwijkende be-
slissing. Bij de analyse van deze aldus ingevulde 
registratieformulieren bleken in 71% van de 
gevallen de beslissingen conform de indicatie 
te zijn. De belangrijkste reden om van de aan-
wijzing `vervolgen' af te wijken was de recente 
berechting 1  van verdachte. 
In de meeste gevallen, waarin van de indicatie 
'seponeren' is afgeweken, werd besloten tot 
een transactie 2  ; er leek onmiddellijk na de 
invoering van de wet vermogenssancties weinig 
eenheid te bestaan in het transactiebeleid ten 
aanzien van eenvoudige diefstal. Van de moge-
lijkheid tot transactie bleek in een flink aan-
tal gevallen gebruik gemaalct te zijn, terwijl 
seponering geihdiceerd was. Op grond van o.a. 
deze resultaten is het transactiebeleid op dit 
punt bijgesteld. 
Zonder dieper in te gaan op het laatste stadium 
van de proef kan geconstateerd worden dat 

71 	aanpassingen van de lijst, ook in de toekomst 
nodig kunnen zijn, maar ook dat wijziging van 
het beslissingsbeleid nodig kan zijn en snel 
kan plaatsvinden zonder dat dit aan een eerder 
tot stand gebrachte eenheid in beleid afbreuk 
behoeft te doen. 

Conclusie 
Het project met de indicatielijst eenvoudige 
diefstal heeft laten zien, dat het mogelijk is een 
indicatielijst te construeren, waarin de beslis-
singspraktijk van dat moment doorklinkt terwijl 
tevens theoretische en normatieve overwegingen 
van de gezamenlijke officieren een rol spelen. 
Het gebruik van deze lijst en het gezamenlijke 
overleg daarover heeft bevorderd dat de beslis-
singen van de Officieren van Justitie steeds 
minder ver uit ellcaar zijn komen te liggen. Dit 
effect zal na verloop van tijd, dat wil zeggen na 
meerdere evaluaties, alleen maar kunnen toe- 

In verband met een recente strafoplegging, trans-
actie, waarschuwing ten parkette of schriftelijke 
waarschuwing wordt een nieuwe strafvervolging over-
bodig geacht, omdat het feit, was het eerder bekend 
geweest, in die strafrechtelijke reactie zou zijn mee-
genomen (vgl. art. 63 W.v.S.). 
2  Door de inwerkingtreding van de Wet vermogens-
sancties per 1 mei 1983 werd in de loop van het 
onderzoek de mogelijkheid tot transigeren geschapen. 



nemen. Het constructieproces zelf van de lijst 
en de tussentijdse evaluaties zorgden ervoor dat 
de criteria, waarop de beslissingen genomen 
werden, geexpliciteerd werden. Dit zal het 
beslissingsproces van elke officier afzonderlijk 
vereenvoudigen en zal de discussie over een te 
voeren beleid helderder maken. Verder bleek 
uit de evaluatie van het proefproject, dat op 
de indicatieschaal cen bepaald gebied te onder-
kennen vie!, waarin de transacties plaatsvonden. 
Het lag rondom het omslagpunt tussen sepot 
en vervolgen. Ditpleit ervoor om een trans-
actie-indicatie in de lijst te verwerken, tussen 
de sepot- en vervolgingsindicatie in. Over de 
werkdruk kan het volgende worden opgemerkt. 
In de proeffase levert een en ander altijd meer 
werk op. Na definitieve invoering van de ind-
lijsten zal enige werkbesparing kunnen op-
treden. framers aan de hand van de dossier-
gegevens stelt de'parketsecretaris volgens de 
lijst de inciicatie vast. Hierna hoeft de officier 

72 	de geindiceerde beslissing slechts marginaal te 
toetsen, zodat hi] zich kan concentreren op de 
gevallen, waarin dé indicatie voor een bepaalde 
beslissing niet zeer .  sterk is, te weten het grijze 
gebied rond het omslagpunt (volgens de bier-
boven weergegeven voorlopige indicatielijst 
1981 was dat bijv. het gebied met een totaal-
score van 6 t/m 9 punten). Tevens kan hi] 
incidenteel bekende extra factoren (die bijv. 

• 

	

	uit een persoonsdossier blijken) bij zijn 
oordeelsvormingbetrekken. 

Gedurende de proef met de lijst voor eenvou-
dige diefstal is door het parket Den Haag be-
sloten om via dezelfde weg te komen tot 
indicatielijsten voor de delictstypen mis-
handeling en vernieling. 
Op dit moment is het stadium bereikt dat de 
indicatielijsten voor eenvoudige diefstal en dief-
stal in verenigingbij het gehele parket feitelijk 
in gebruik zijn en dat via registratiefommlieren 
binnenkort gedvalueerd kan worden, waar zich 
nog eventuele knelpunten bevinden en op welke 
punten de gemaakte afspraken ten behoeve van 
een uniform beleidbijgesteld moeten worden. 
De lijsten voor vernieling en mishandeling ver-
keren nog in het experbnentele stadium. 



Een experiment in 
informatievoorziening' 

door M. M. Kommer 2  

Inleiding 
Het voeren van beleid is (be)sturen, oftewel 
het nemen van beslissingen en het verrichten 
van bewuste handelingen om een gesteld doel 
te bereiken. Dit is niet mogelijk zonder over 
informatie te beschikken over de omgeving 
waarin dat doel bereikt moet worden, en over 
de effectiviteit van het eigen handelen. Om 
doelgericht te kunnen sturen is `feed-back' 
nodig, een begrip dat niet voor niets in de vorige 
eeuw zijn intrede deed bij het ontwerpen van 
besturingssystemen voor grote zeeschepen, 

73 maar dat ook zeer duidelijk uitgedrukt wordt 
in de zegswijze `rondrennen als een kip zonder 
kop'. 
Nu zijn organisaties natuurlijk geen stuurloze 
zeeschepen, en al helemaal geen lcippen, maar 
wanneer ze niet beschildcen over het instrumen-
tarium om de benodigde feed-back te verkrij-
gen, bevinden ze zich wel in een vergelijkbare 
situatie. Zonder veel overdrijving kan gesteld 
worden dat dit met het Openbaar Ministerie 
momenteel het geval is: met uitzondering van 
de door het CBS vervaardigde Criminele en 
Justitiele Statistieken, en enkele bedrijfstatis-
tieken, hebben (hoofd)officieren van Justitie 
geen middelen om een overzicht te verkrijgen 
over de hoeveelheid werk die ze in een jaar ver-
zetten en nog minder de wijze waarop ze dat 
doen. 
In 1981 is door het WODC in samenwerking 
met het parket te Leeuwarden een experiment 
in informatievoorziening uitgevoerd. Hierbij 
ging het er om, vast te stellen in hoeverre en op 
welke wijze automatisering een bijdrage hieraan 

Dit artikel is een verkorte en aangepaste versie van 
het verslag dat in 1983 over dit 'project Leeuwarden' 
bij het WODC verscheen (Kommer, 1983), en dat 
slechts een beperkte verspreiding heeft gevonden. 
2  De auteur is assistent-onderzoeker in het team 
rechtspleging van het WODC. 



zou kunnen leveren. Hoewel in het project be-
paald niet alle doelstellingen zijn gerealiseerd, 
heeft het toch een aantal gegevens opgeleverd 
over de mogelijkheid om langs deze weg te 
voorzien in de infomiatiebehoefte van het 
Openbaar Ministerie. 
In dit artikel zullen de doelstellingen, de uit-
voering en de resultaten van dit 'Project 
Leeuwarden' aan de orde komen. Om te begin-
nen zal echter nader worden ingegaan op de 
behoefte aan infonnatie, en de wijze waarop 

.daar momenteel in wordt voorzien. 
Bij dit laatste is de momenteel bestaande situa-
fie het uitgangspunt; deze verschilt echter nau-
welijks van die wellce de aanleiding was tot het 
experiment. Deze opmerlcingen over infomia-
tiebehoefte en -voorziening zijn in feite een 
geactualiseerde versie van de notitie waarin in 
1981 de wenselijkheid van het experiment werd 
beargumenteerd. 
Hetzelfde geldt voor de in de conclusie opge-

74 	nomen aanbevelingen: ook deze zijn nog steeds 
actueel. 

Behoefte aan informatie 
Zelfs wanneer de taak van het Openbaar Minis-
terie nog steeds gezien wordt als het afdoen 
van strafzaken (zie het artikel van Steenhuis 
elders in dit blad), kan niet worden volgehouden 
dat er in de loop der jaren niets veranderd is. 
Door de enonne toename van het aantal mis-
drijfzaken dat telkenjare wordt ingeschreven 
(van ca. 100 000 in 1970 tot bijna 220 000 in 
1982), is het parket niet langer te vergelijken 
met een kleermaker die maatwerk levert, doch 
veeleer met een confectie-atelier. Daarmee heeft 
di noodzaak tot een efficiente bedrijfsvoering 
zijn intrede gedaan, en dus ook de behoefte aan 
informatie over de aard van het werkaanbod 
en het verloop van de `produktie'. Alleen wan-
neer daarover in voldoende mate beschikt kan 
worden, is het mogelijk om knelpunten vroeg-
tijdig te signaleren en oplossingen ervoor te 
ontwerpen. 
Ondanks het feit dat de negentien arrondisse-
mentsparketten een grote mate van autonomic 
hebben, bestaat deze behoefte aan managements 
informatie ook op departementaal niveau. Daar 
vindt immers niet alleen de middelentoewijzing 
plaats, maar ook de wet- en regelgeving die in 



sterke mate de omvang van de werklast (en de 
wijze waarop die verwerkt kan worden) bepaalt. 
Met name de mogelijkheid tot transigeren van 
misdrijfzaken, en de richtlijnen daarvoor, zijn 
van dat laatste een duidelijk voorbeeld. 

De behoefte aan recente en gedetailleerde 
informatie, zowel op plaatselijk als centraal 
niveau, is des te groter (of zou dat althans 
moeten zijn), waar de taak van het Openbaar 
Ministerie steeds meer is geworden het toe-
passen van het strafrecht als maatschappelijk 
sturingsinstrument (zie nogmaals Steenhuis). 
Hierdoor mag het OM zich verheugen in een 
gegroeide politieke (en wetenschappelijke) 
belangstelling, met name voor de effectiviteit 
waarmee het zich van deze taak kwijt. Als ge-
volg hiervan is het aantal ad hoc-vragen over 
handel en wandel van het OM sterk gegroeid: 
de afgelopen jaren heeft de aandacht zich 
vooral gericht op de bestrijding van milieu- 

75 	criminaliteit, discriminatie en fraude; onder- 
werpen die in de bestaande statistieken on-
voldoende aan de orde kwamen. Om dergelijke 
vragen te kunnen beantwoorden, maar ook om 
enige sturing te kunnen uitoefenen, is het 
noodzakelijk om te beschikken over een up-
to-date en volledig informatiesysteem, dat 
voldoende flexibel is om ook in ad hoc-behoef-
ten te voorzien. 

De bestaande situatie 
Ten tijde van het experiment (en hierin is 
sindsdien nauwelijks verandering gekomen) 
werd aan deze eisen t.a.v. een goede informa-
tievoorziening maar in zeer geringe mate 
voldaan. De informatieverzameling vond en 
vindt langs drie kanalen plaats. Ten behoeve 
van de Hoofddirectie Organisatie Rechts-
pleging en Rechtshulp (HDORR) van het 
Ministerie van Justitie worden door de grif-
fies en parketten jaar- en kwartaalcijfers ver-
strekt, met behulp . waarvan een summiere 
bedrijfsstatistiek wordt bijgehouden. Gegevens 
met betrekking tot alle zaken die door het 
strafrechtelijk apparaat worden afgedaan, wor-
den door het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek verzameld; hiertoe wordt door de politie 
en de parketten per zaak een grote hoeveel-
heid informatie verstrekt. Ten slotte worden 



door het WODC (en andere instituten) gege-
yens verzameld ten behoeve van specifieke 
onderzoeksprojecten. 
De door HDORR opgestelde statistieken 
zijn, doordat gebruik gemaakt wordt van 
geaggregeerde gegevens I , nauwelijks geschikt 
om te voorzien in de behoefte aan gedetail-
leerde informatie; zo zijn hierin bijvoorbeeld 
geen uitsplitsingen naar delictsoort te vinden. 
De gegevens die ten behoeve van onderzoek 
verzameld worden, leveren over het algemeen 

.veel meer informatie op maar hier ontbrcekt 
weer de continufteit die nodig is om ontwik-
kelingen in de tijd te kunnen volgen. Daar 
komt bij dat deze incidentele gegevensverza-
meling vrij duur is, en voor de parketten vaak 
overlast met zich mee brengt. 
In feite sluit de informatieverstrekking zoals 
die door het CBS in de vorm van de Justitiele 
en Criminele Statistieken wordt verricht nog 
het best aan bij de bestaande behoeften, 

76 doch er zijn een aantal redenen die maken 
dat de bruikbaarheid ervan zeer gering is. 2  
We zullen hier kort op ingaan. 
Verreweg het grootste problecm bij de door 
het CBS verzorgde statistiek op het gebied 
van de strafrechtspleging is de grote vertra-
ging waarmee de gegevens beschikbaar komen. 
Een zinvolle terugkoppeling naar 'het veld' 
leveren ze daardoor niet op. De oorzaak van 
deze traagheid lijkt in sterke mate gelegen 
te zijn in twee factoren: de verwerkingswijze 
en de moeite die gedaan moet worden om de 
gegevens betrouwbaar te houden. Om met dit 
laatste te beginnen: de aan het CBS op te 
sturen formulieren worden door politic en 

' Dit hetekent dat geen gegevens worden verstrekt 
over de afzonderlijke zaken, maar slechts tellingen 
van ale in cen bepaalde periode ingeschreven of af-
gedane zaken. Het is in het algemeen niet mogelijk 
om op basis van geaggregeerde gegevens uitspraken te 
doen over afzonderlijke zakcn, en dos ook niet over 
de samenhang van kenmerken daarvan. 

Dit nog volstrekt afgezien van het felt dat deze 
statisticken voor niets anders bruikbaar zijn dan voor 
eon beschrijving van de werkzaamheden van politic, 
O.M. en rechtbanken, en zeker nict voor de evaluatie 
van ecn 'criminal 	(vgl. Buikhuisen, 1975; 
Houchon, 1976, Oosthoek 1978). 
Overigens was bet in dit artikel beschreven project 
or Met op gericht voor dit problem eon oplossing te 
vinden. 



parket blijkbaar niet altijd even zorgvuldig 
ingevuld, getuige de inconsistenties die bij 
codering en verwerking naar voren komen. 
Dit heeft tot gevolg dat het CBS, om over een 
enigszins betrouwbaar bestand te kunnen be-
schikken, in een vrij groot aantal gevallen ge-
noodzaakt is de juistheid van de gegevens 
achteraf na te gun. Dit is zeker het geval 
wanneer door Onzorgvuldigheid bij het invul-
len van de verschillende formulieren die op 
een zaak betrelcicing hebben, deze niet meer 
met elkaar in verband zijn te brengen. Het is 
duidelijk. dat een en ander niet bijdraagt tot 
een vlotte oplevering van de statistieken. 
De factor die echter in veel sterkere mate 
voor deze vertraging verantwoordelijk is, is 
de wijze waarop gegevensverzameling en ver-
werking zijn georganiseerd. Het CBS maakt 
voor de melding van de diverse verwerkings- 
fasen die een zaak ondergaat, gebruik van ver-
schillende formulieren: 

77 	— De melding dat een proces-verbaal ten par- 
kette is ingeschreven, vindt plaats door inzen-
ding van een kopie van de Verificatie- en 
Informatiestaat (V.I.-staat). Dit formulier 
wordt door de politie ingevuld; het wordt ver-
volgens naar de afdeling bevolking van de 
woonplaats van verdachte gezonden, waar 
verificatie van diens personalia plaatsvindt. 
Het formulier gaat daarna naar het parket en 
komt daar in het zaakdossier. Het bevat voor-
namelijk persoonsgegevens van de 'verdachte, 
alsmede summiere informatie over het delict. 
— Indien de zaak door het OM wordt afgedaan, 
hetzij door sepot of transactie, hetzij door 
voeging of overdracht, wordt dit gemeld door 
middel van het JCS1-formulier. Dit wordt door 
het parket zo spoedig mogelijk na de beslissing 
aan het CBS gezonden, en bevat zulke gegevens 
als het soort afdoening, de eventuele sepot-
grond, het transactiebedrag etc. 
— Een afdoening door de rechtbank wordt, 
eveneens door het parket, gemeld door middel 
van het JCS2-formulier. Dit formulier moet 
worden ingezonden `zo spoedig mogelijk naar 
de toestand op de 15e dag na de einduitspraak', 
dit in verband met de mogelijkheid van het aan-
hangig maken van een rechtsmiddel. Het for-
mulier bevat gegevens over de wijze van afdoe-
ning, eis en vonnis, toepassing van preventieve 
hechtenis etc. 



— Afdoeningen door gerechtshoven en Hoge 
Raad worden gemeld door middel van JCS4- 
resp. JCS5-formulieren; zaken als intreklcing 
van een rechtsmiddel of het onherroepelijk 
worden van een verstekvonnis via het JCS3- 
fonnulier. 

Deze procedure brengt met zich mee dat er 
altijd een koppeling moet plaatsvinden tussen 
de gegevens van-de VI-staat en het JCS-formu-
lier waarmee de afdoening van de zaak gemeld 
wordt; als gezegd levert dit door onzorgvuldig-
heden bij het invullen nog wel eens problemen 
op. Hierin, en in het feit dat de formulieren 
niet altijd binnen de vastgestelde termijn wor-
den ingezonden, ligt de reden dat de voorlopige 
gegevens over de in een kalenderjaar afgedane 
zaken pas halverwege het volgende jaar beschik-
baar zijn (de definitieve laten nog veel langer 
op zich wachten). 

78 	Tot voor kort, en zeker ten tijde van het 
experiment, betekende dit beschikbaar zijn van 
de gegevens echter nog niet dat ze in elke ge-
wenste vorm verkregen konden worden. Pas 
sinds ongeveer een jaar is de verdere verwerking 
zodanig flexibel georganiseerd dat ook over-
zichten, selectie en uitsplitsingen geleverd kun-
nen worden die niet ten minste een jaar tevoren 
in het standaardpakket waren opgenomen. Hier- 

. aan zijn echter wel vrij hoge kosten verbonden. 

Automatisering als alternatief 
Hoewel de CBS-statistieken op het terrein van 
de strafrechtspleging — met name ook door hun 
continuiteit — een zeer belangrijke informatie-
bron zijn voor de ontwikkelingen op dat ter-
rein, zijn ze — zoals blijkt — nauwelijks geschikt 
als bron voor alle managementinformatie die 
het O.M. behoeft. Dit kan het CBS echter geens-
zins verweten worden: van dit bureau kan moei-
lijk verlangd worden dat het de administratie 
van het 0.M. gaat bijhouden, en dan nog beter 
dan dit het zelf doet. Hier zit namelijk het 
belangrijkste lcnelpunt: terwijI het administra-
tieve apparaat bij uitstek in staat zou moeten 
zijn om alle gewenste infommtie te leveren, is 
het daar totaal niet op ingesteld. Met enige 
overdrijving kan gesteld worden dat de — door 
het departement vastgelegde — procedures er 



slechts op gericht zijn om per ingeschreven zaak 
precies vast te leggen wat er mee gebeurd is. 
Zodra echter niet de gegevens van een bepaalde 
zaak nodig zijn, maar die van een groep op ellcaar 
gelijkende, wordt het lastig: ze moeten dan 
speciaal, met de hand, uit de registers of de dos-
siers gehaald worden, waarbij een op zichzelf 
nietszeggend kenmerk als het parketnummer in 
feite de enige ingang is. Wanneer dus zo nu en 
dan de behoefte gevoeld wordt aan cijfermatige 
overzichten van de werkzaamheden op speci-
fieke gebieden, kost het samenstellen daarvan 
veel werk. 
In een dergelijke situatie ligt het voor de hand 
om te denken aan automatisering, of specifie-
ker: het ontwildcelen van een geautomatiseerd 
management-informatiesysteem. 
Zo'n systeem zou in staat moeten zijn — voor-
zover dat op basis van de beschikbare gegevens 
mogelijk is — op korte termijn alle gewenste 
informatie te leveren over (soorten) ingeschre- 

79 	yen en afgedane zaken, de verdachten, de wijze 
van afdoening, eis en vonnis etc. Daarnaast zou 
het een signaleringsfunctie kunnen hebben ten 
behoeve van de bewaking van termijnen (bij-
voorbeeld tussen inschrijving en uitbrengen dag-
vaarding, maar ook bij de toepassing van voor-
lopige hechtenis). Door het te koppelen aan 
een systeem dat het hele administratieve proces 
omvat, zou bereikt worden dat deze informatie 
verkregen kan worden zonder dat daarvoor extra 
handelingen verricht hoeven worden. De hoe-
veelheid werkzaamheden ten behoeve van de 
informatievoorziening zou zelfs kunnen af-
nemen: het CBS zou zijn statistiekgegevens 
direct van computer naar computer geleverd 
kunnen krijgen, dus zonder de omweg van op 

Dit is, en was ook ten tijde van het experiment, 
natuurlijk geen nieuwe gedachte: al ten minste 10 jaar 
wordt er gepraat over, gestudeerd op en soms zelfs 
gewerkt aan automatiseringsprojecten. Systemcn 
als ITIS, IBIS, TEBIS, PEZOM. en hoe ze vcrder ook 
mogen heten, zijn bedacht, (voor)ontworpen, stop-
gezet omdat er eerst een allesomvattend systeem 
moest komen, uitgesteld omdat ze door in tegratie 
van deelsystemen gerealiseerd zouden worden, op-
nieuw in studie genomen 	Enkele deelsystemen 
schijnen zelfs gerealiseerd te zijn, maar het geihte-
greerde systeem waarvan ze deel moesten gaan uit-
maken is in de plannen alweer vervangen door cen 
ander. 



het parket in te vullen formulieren. Verwacht 
mag worden dat dit tevens de betrouwbaarheid 
van de gegevens ten goede zou komen: ze 
worden dan immers niet meer slechts `voor de 
statistiek' op formulieren gezet die verder in 
het administratieve proces geen rol meer 
spelen, maar ze worden direct on ttrokken aan 
een administratie waarvoor het van het grootste 
belang is dat ze juist zijn. 

Nu is dit natuurlijk een te optinnstische kijk 
' op automatiserirtg: de computer is zeker niet 

de oplossing voor alle inforrnatieproblemen. 
Aan de invoering van een geautomatiseerd 
informatiesysteem van een omvang waarvan 
hier sprake is, zitten vele aspecten die zorg-
vuldig overwogen dienen te worden. In de 
eerste plaats is dat natuurlijk de vraag welke 
informatie het systeem precies moet leveren, 
en welke functies het verder in het admini-
stratieve proces moet vervullen. In de tweede 

80 plaats is het voor een succesvolle invoering van 
het grootste belang dat uitgebreid wordt nage-
gaan wat de gevolgen ervan zijn voor de orga-
nisatie en de beleving van het werk. Om deze 
redenen is het aantrekkelijk om langs de weg 
der geleidelijkheid te werk te gaan. Door op 
kleine schaal te experimenteren met deelsyste-
men, is het mogelijk zowel de organisatorische 
en sociale gevolgen van automatisering vast te 
stellen, alsook in overleg met de gebruikers te 
komen tot een op alle behoeften afgestemd 
pakket van eisen voor het totale systeem. Op 
deze wijze wordt bevorderd dat een te eniger 
tijd beschikbaar komend infonnatiesysteem 
ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Het zo 
vroeg mogelijk betreklcen van de gebruiker bij 
het ontwerpen kan voorkomen dat deze uit-
eindelijk wordt geconfronteerd met iets waar-
mee hij niet kan werken, en dat ook niet de 
gewenste informatie oplevert. 
Het risico dat dit gebeurt — en automatisering 
dus uiteindelijk alleen maar geleid blijkt te 
hebben tot een vergroting van de chaos — is 
vrij groot, zoals de praktijk van de laatste 20 
jaar leert (zie bijv.: De Hoog, Roessingh en 
Tuynman, 1982). 	• 

Het is vanuit deze gedachten dat het WODC 
graag gebruik heeft gemaalct van de bereid- 



willigheid van de hoofdofficier van Justitie in 
het arrondissement Leeuwarden om daar op 
ldeine schaal te experirnenteren met Informa-
tisering'. 

Doelstellingen van het project 
Geplaatst tegenover de overwegingen die hier-
voor ter sprake zijn gekomen, vallen de doel-
stellingen van het project Leeuwarden nogal 
bescheiden uit. Dit vindt zijn oorzaak in twee 
overwegingen. De eerste was dat het project 
niet al te omvangrijk zou moeten zijn, de 
tweede dat er niet tezeer van de gebruikelijke 
gang van zaken afgeweken zou hoeven worden. 
Een dergelijke opzet leek voor een succesvolle 
implementatie van het project een conditio 
sine qua non. 
Als uitgangspunt heeft daarom de wens gegol-
den om in de praktijk te experimenteren met 
de invoer van parketgegevens in de computer, 
en de terugkoppeling daarvan aan het parket. 

81 Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de be-
staande praktijk werd besloten om die gege-
yens in te voeren die vermeld staan op de for-
mulieren die reeds gebruikt werden voor de 
gegevensverzameling door het CBS (de al ge-
noemde Verificatie- en Informatiestaten en 
de JCS1- resp. JCS2-formulieren). 
Daarnaast was er de wens na te gaan welke 
gegevens uit deze formulieren bruikbaar zou-
den kunnen zijn voor bedrijf en beleid, en op 
welke wijze ze daartoe gepresenteerd zouden 
moeten worden. 
Op basis van deze overwegingen zijn voor het 
project de volgende doelstellingen geformu-
leerd: 
1. Het nagaan van de mogelijkheid tot het 
gebruik van elektronische informatievast-
leggings/-verwerkingsapparatuur bij de gege-
vensverzameling, en het in kaart brengen van 
de bottle-necks die zich daarbij kunnen voor-
doen; 
2. Het realiseren van een snellere terugkoppe-
ling aan het parket dan via het CBS tot nog 
toe geschiedde; 
3. Het (op deze wijze) duidelijk maken dat 
het O.M. de voor het CBS verzamelde informa-
tie ook zelf kan gebruiken; 
4. Het (als gevolg hiervan) doen toenemen van 
de behoefte aan up-to-date informatie bij het 
0.M.; 



5. Het vaststellen van de informatiebehoefte 
van het 0.M., zowel in termen van de soort 
gegevens als van de wijze van beschikbaar-
stelling. 

De uitvoering 
Reeds bij de nadere uitwerking van het project 
bleek dat moest worden afgeweken van het 	• 
oorspronkelijke plan om de te verzamelen ge-
gevens ter plelcke (dus op het parket te Leeuw-
arden) in een computersysteem in te brengen. 
Het voordeel daarvan zou zijn geweest dat zo 
dicht mogelijk werd aangesloten bij de situatie 
die als uiteindelijk te bereiken werd beschouwd: 
een sterk geautomatiseerde registratie op de 
parketten, waarbij de gegevens ten behoeve van 
de statistiek een nevenprodukt vormen. Het 
was overigens van het begin af aan duidelijk dat 
deze . situatie slechts benaderd kon worden. In 
het kader van het experiment zoti de gegevens-
yastlegging toch al geen ander doel dienen dan 

82 de vervaardiging van statistische overzichten; 
de registratie ten behoeve van de parketwerk-
zaamheden zou op de normale wijze moeten 
blijven plaatsvinden. 
Een poging om in elk geval de gegevensvast-
legging in Leeuwarden zelf te laten geschieden, 
stuitte echter op onoverkomelijke praktische 
bezwaren. 

Voor met de daadwerkelijke uitvoering van 
het experiment begonnen kon worden, deed 
zich nog een aantal tegenvallers voor met be- 
trekking tot de beschikbaarheid van apparatuur 
en programmatuur. Uiteindelijk moest gewerkt 
worden in een situatie die feitelijk niet aan 
minimale eisen voor het welslagen van het pro-. 
ject voldeed, en die wel erg ver van de uitgangs-
punten verwijderd was. Daarnaast deden zich 
binnen het WODC ook nog enkele organisato-
rische en personele problemen voor, waardoor 
het project al snel een onherstelbare achterstand 
opliep. 

De resultaten 
Nu mag uit bovenstaande opsomming van pro-
blemen en tekortkomingen niet de conclusie 
getrolcken worden dat het project hierdoor als 
mislukt moet worden afgeschreven. Integen-
deel, juist hierdoor was het mogelijk een goed 



inzicht te krijgen in wat als eerste doelstelling 
geformuleerd werd: het nagaan van de moge-
lijkheid tot gebruik van elektronische informa-
tievastleggings- en verwerkingsapparatuur bij 
de gegevensverzameling, en het in kaart brengen 
van de bottle-necks die zich daarbij kunnen 
voordoen. 
Zo is in de eerste plaats duidelijk geworden dat 
aan de keuze van apparatuur en ontwikkeling 
van programmatuur veel zorg dient te worden 
besteed. Belangrijke factoren hierbij zijn de 
volgende. De apparatuur dient prettig te be-
dienen (ergonomisch verantwoord) en betrouw-
baar te zijn, dat wil zeggen weinig gevoelig voor 
storingen. Eventueel toch voorkomende sto-
ringen dienen snel verholpen te kunnen worden. 
Voor wat betreft de programmatuur: bedie-
ningsgemak en flexibiliteit (dat wil zeggen dat 
het eenvoudig moet zijn wijzigingen aan te 
brengen, met name in de schermopmaalc). 
Direct gekoppeld aan het bedieningsgemalc is 

83 	de wenselijkheid om meer dan nu mogelijk was, 
aan te sluiten bij de momenteel gebruikelijke 
gang van zaken. Met name geldt dit voor het 
invoeren van een groot aantal niet-numerieke 
gegevens, zoals woon- en geboorteplaats, om-
schrijving delict etc. Waar deze gegevens op 
formulieren over het algemeen volledig in 
normale bewoordingen geschreven worden (of 
al staan), dienen ze voor computerverwerking 
meestal gecodeerd te worden. 1  Uiteraard zou 
het het mooiste zijn wanneer bij het inbrengen 
in de computer ook de gebruikelijke termino-
logie gebruikt kon worden (en dan liefst nog 
met alle mogelijke variaties, vgl. 's-Gravenhage/ 
Den Haag), waarna dan de machine zelf de bij-
behorende code zou opzoeken. Helaast is dit 

praktijk (nog) niet goed realiseerbaar, 
zodat in het algemeen met vrij uitgebreide code-
lijsten moet worden gewerkt. Om dit te vereen- 
voudigen, en om fouten direct te kunnen 
constateren, dienen speciale voorzieningen 
getroffen te worden. 2  

D.w.z. dat er een cijfercode aan toegekend wordt. 
Zo is de (CBS-)code voor het arrondissement Leeuw-
arden 19, voor de gemcente Leeuwarden 080, voor het 
delict omschreven in art. 311 lid 2 W.v.Sr. 31120, en 
voor dat in art. 26 WVW, 2e lid (rijwiel) is de code 7262: 

Zie hiervoor ook: State court caseload statistics, 
1978, hoofdstuk 5: Requirements for producing useful 
statistics. 



Hoewel de opzet van het experiment op zich 
geen conclusies toelaat over het gebruilc van 
gegevensvastleggingsapparatuur 'op de werk-
plek', dat wil zeggen op de parketten, kan in 
relatie met het voorgaande wel opgemerkt wor-
den dat bedieningsgemak en aansluiting bij de 
gebruikelijke gang van zaken niet voldoende is: 
van belang zal voorts zijn dat het gebruik van 
dergelijke apparatuur ook voor de bediener 
voordeel oplevert. In concreto betekent dit dat 
de gegevensinvoer niet alleen geschiedt ten be-
hoeve van de statistiek, doch dat het systeem 
ook een rol speelt in het hele administratieve 
proces. Pas dan is te verwachten dat de gege-
yens — anders dan tot nog toe — volledig en 
betrouwbaar zijn. Dat is clan immers ook direct 
in het belang van degene die ze invoert. 

Over de technische en organisatorische aspec-
ten van het gebruik van de computer voor 
gegevensvastlegging (en -bevraging) op de par- 
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	ketten valt uiteraard nog veel meer te zeggen, 
doch dit zou gedetailleerder worden dan bin- 

, nen dit kader wenselijk is. Daarnaast is het 
zo dat veel van deze aspecten niet specifiek 
zijn voor het toepassingsgebied, zodat zonder 
bezwaar gebruik gemaakt kan worden van wat 
in de reeds bestaande literatuur te vinden is 
(zie o.a. Verrijn Stuart, 1976; Berne!mans, 
1983). 
Interessanter is het om hier in te gaan op wat 
het project, ondanks het feit dat de eerste 
fase al verre van bevredigend verliep, heeft 
opgeleverd t.a.v. de overige doelstellingen. 
Omdat deze sterk samenhangen, zullen ze 
niet afzonderlijk behandeld worden. 
In de eerste plaats moet dan natuurlijk vast-
gesteld worden dat de grote vertraging die het 
invoeren in de computer van de gegevens on-
derging, een snelle terugkoppeling aan het par-
ket in emstige mate heeft gefrustreerd. Ter-
will het oorspronkelijke streven was een eerste 
rapportage over de in de laatste drie maanden 
van 1981 ingeschreven c.q. afgedane zaken 
omstreeks februari 1982 te realiseren, bleek 
al in december 1981 dat zelfs niet te verwach-
ten was dat alle gegevens dan zouden zijn 
ingevoerd (dit nog afgezien van het feit dat 
van de in december 1981 ingeschreven zaken 
niet year april/mei 1982 de formulieren met 



betreklcing tot een eventuele afdoening door 
de rechtbank zouden kunnen worden ver- 

- wacht). De eerste, zeer summiere, rapportage 
over slechts een deel van de zaken kon daarom 
pas in maart 1982 tot stand komen. 
Toch was dit niet het grootste probleem rond 
de terugkoppeling. Ernstiger was, dat spoe-
dig bleek dat de informatie die in relatief 
korte tijd (het CBS zou hiervoor enige maan-
den meer nodig gehad hebben) geleverd kon 
worden — en de vorm waarin dat gebeurde — 
niet aan de verwachtingen c.q. de wensen van 
de betroklcenen voldeed. Hiervoor zijn ten-
minste twee redenen aan te wijzen. 
In de eerste plaats wreekte zich het feit dat 
tevoren onvoldoende was besproken welke 
informatie op grond van de verzamelde gege-
yens zou kunnen worden verkregen. Zo is van 
de zijde van het WODC te zeer als vanzelf-
sprekend aangenomen — en daarom in de con-
tacten met het parket Leeuwarden onvoldoen- 

85 de benadrukt — dat in geen geval meer infor-
matie verstrekt zou kunnen worden dan de 
ingevoerde gegevens toelieten. 
Te denken valt hierbij aan gegevens over de 
duur van verschillende fasen in de afhandeling 
van de zaken: aangezien alleen de data van 
inschrijving en afdoening op de formulieren 
vermeld werden, was het niet mogelijk over-
zichten te verschaffen van de tijd dat een zaak 
na inschrijving bij de registratie bleef liggen, 
of die tussen dagvaarding en zitting. Wel werd 
een aantal malen gesproken over de wenselijk-
heid om ten behoeve van de bedrijfsvoering 
te beschikken over dergelijke gedetailleerde 
informatie, doch pas ten tijde van de eerste 
rapportage bleek dat het parket Leeuwarden 
verwacht had dat het project deze ook op zou 
leveren. Hiervoor werden echter, als gezegd, 
niet de benodigde gegevens verzameld. Tezelf-
dertijd werd echter duidelijk dat de gevraagde 
informatie ook niet verkregen zou kunnen 
worden indien deze gegevens wel op de formu-
lieren vermeld waren: de gevolgde werkwijze 
leverde daarvoor nog teveel vertraging op. Het 
zou daarom bijvoorbeeld zelfs niet mogelijk 
zijn om te signaleren dat een bepaalde zaak al 
zes maanden was ingeschreven zonder te zijn 
afgedaan. 



In de tweede plaats is van de zijde van het 
WODC onvoldoende rekening gehouden met 
het feit dat het voor een zinvol gebruik van 
de informatie nodig is om te beschikken over 
de deskundigheid om die te interpreteren. 
Nu gaat het daarbij met name om de vaardig-
heid tabellen te lezen, en daaruit conclusies 
te trekken c.q. de opvallende punten er in te 
vinden, maar het werd wel duidelijk dat hier 
toch een probleem lag. De rapportage heeft, 
voorzover die plaatsvond, de vonn gehad van 
vrij `ruwe' computeruitdraaien. Deze bleken 
niet voldoende in de behoefte te voorzien, 
hetgeen op zich bepaald begrijpelijk is: wie 
geen routine heeft in het lezen hiervan, is te 
veel tijd kwijt aan het vinden van de relevante 
getallen en het verkrijgen van een overzicht. 
Wat dus nodig was geweest, was een verbale 
beschrijving van het materiaal, verluchtigd 
met tabellen en grafieken. Bij de planning van 
de werkzaamheden is hiermee onvoldoende 
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. voor de tijd uiteindelijk ontbrak. Het spreekt 

vanzelf dat door daze gang van zaken met name 
de derde doelstelling van het project — duide-
lijk maken dat het O.M. de informatie kan ge-
bruiken — onder druk is komen te staan. 

Een belangrijk probleem, dat grotendeels los 
staat van de organisatie van het project, betrof 
de kwaliteit van de te verkrijgen informatie. Er 
is al op gewezen dat het soort infonnatie dat 
geleverd kon worden, slecht aansloot bij de be-
hoefte, met name waar het ging orn informatie 
t.b.v. de bedrijfsvoering. Echter, ook voorzover 
het gaat om een beschrijving van de ingeschre-
ven c.q. afgedane zaken gedurende de periode 
dat het project liep, moet geconcludeerd wor-
den dat de informatie die op basis van de JCS-
formulieren verkregen kan worden, vrij mager 
is. Met name over het delict (ernst, slachtoffer, 
wijze van plegen) levert de Verificatie- en In-
fonnatiestaat weinig (verwerkbare) gegevens; 
voorzover er op het formulier wel ntimte voor 
is gereserveerd worden deze gegevens niet altijd 
— en sommige slechts zelden — ingevuld. Voor-
zover dit wel gebeurt moet dan ook nog aan de 



betrouwbaarheid getwijfeld worden 1 . Bij de ge-
gevens over strafvordering en -toemeting deed 
zich dit probleem in mindere mate voor, hoe-
wel ook hier soms aan de betrouwbaarheid 
getwijfeld moet worden. Een extra bron van 
onbetrouwbaarheid van het materiaal was de 
gegevensinvoer zelf: in de programmatuur kon . 
door tijdgebrek geen controle ingebouwd wor-
den op de plausibiliteit — of zelfs maar de be-
staanbaarheid — van de ingevoerde code. Wel 
bestond uiteraard in theorie de mogelijkheid 
om achteraf, op basis van onwaarschijnlijk-
heden of onmogelijkheden in de rapportage-
fase, correcties aan te brengen, doch in de prak-
tijk is hiervan niets terecht gekomen (voor een 
deel ook omdat de formulieren inmiddels waren 
doorgezonden aan het CBS). 
Het is duidelijk dat naast het niet beschikbaar 
zijn van gewenste gegevens, ook de onbetrouw-
baarheid van de wel beschikbare ten grondslag 
heeft gelegen aan de geringe bruikbaarheid van 

87 	de via het project te verkrijgen informatie. 
Hieruit kan in elk geval de conclusie worden 
getroklcen dat bij de ontwikkeling van een 
systeem dat bedoeld is om beheers- en beleids-
informatie (eventueel als bij-produkt van het 
administratief proces) te leveren, de betrouw-
baarheid van de invoer verzekerd dient te zijn. 
Overigens pleit ook dit ervoor de gegevensinvoer 
voor een dergelijk informatiesysteem te koppe-
len aan die voor het administratieve proces zelf, 
omdat dan het belang van accuratesse voor 
degene die met de invoer belast is, het duide-
lijkst zal zijn. 

Conclusie 
Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn 
geworden, zijn in het project Leeuwarden 
slechts zeer ten dele de doelstellingen bereikt; 
of eerder: het project heeft, in plaats van een 
antwoord op de vraag hoe deze doelstellingen 
te realiseren, een aantal antwoorden opgeleverd 
over hoe het in elk geval nie .1-  moet. Hoewel een 
aantal daarvan vrij voor de hand lagen — en in 
de literatuur ook al lang genoemd worden — mag 

Zo werd lang niet in alle gevallen waarin proces-
verbaal was opgemaakt terzake van art. 26 WVW ook 
aangegeven dat verdachte onder invloed was van 
alcohol ten tijde van het delict. 



dat op zich toch zeker een waardevol resultaat 
heten. Men leert immers het meest van de fouten 
die men maakt. 
Daarnaast heeft het project bij de directe be-
troldcenen zeker ook bijgedragen tot een grotere 
bewustwording van de wensen die zij hebben 
t.a.v. de informatieverschaffing over het straf-
rechtelijk veld. 

Dat in de eerste helft van 1982 zowel een wen-
senpakket van de Commissie Openbaar Minis-
terie en Automatisering als het infommtie-struc-
tuurplan van de Hoofdafdeling Staats- en Straf-
recht gereed kwamen, mag uiteraard geenszins 

, op het conto van het project Leeuwarden wor-
den geschreven. Vast staat echter wel dat ze ten 
dele mede tot stand zijn gekomen op basis van 
de ervaringen die in het project Leeuwarden 
zijn opgedaan. In die zin kan dan ook geconclu-
deerd worden dat niet alleen de eerste, doch 
ook de vijfde doelstelling van het project gerea- 
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In elk geval kunnen op basis van de resultaten 
en de gedachten die aan het project ten grond-
slag hebben gelegen enkele zeer algemene aan- 

, bevelingen geformuleerd worden: 
1. Zowel vanuit een oogpunt van bedrijfsvoe-
ring als dat van het gebruik van het strafrecht 
als maatschappelijk sturingsinstrument is het 
noodzakelijk dat het OM kan beschikken over 
infonnatie over het eigen handelen (feed-back). 
Hiertoe is het wenselijk dat een omvattend, 
flexibel en up-to-date infommtiesysteem wordt 
ontwikkeld. 
2. Om dubbel werk te voorkomen dient dit 
informatiesysteem geintegreerd te worden met 
een administratief systeem. 
3. Gezien de hoeveelheid gegevens en werk-
zaamheden ligt het voor de hand hiertoe een 
geautomatiseerd systeem te ontwikkelen. 
4. Deze ontwikkeling dient bij voorkeur incre-
menteel plaats te vinden. Ervaringen met andere 
grootschalige automatiseringsprojecten, alsmede 
de uitkomsten van dit project, leren dat anders 
de kans groot is dat het systeem niet aan de ei-
sen van de gebruikers voldoet, en dat de invoe-
ring ervan leidt tot grote organisatorische en 
sociale problemen. 	' 
5. Om een zinvol gebruik van de door een 
dergelijk systeem te leveren informatie te 



kunnen maken, zal door de gebruikers de 
nodige deskundigheid verworven moeten wor-
den. Hierbij gaat het zowel om het op juiste 
wijze interpreteren van cijfermatige over-
zichten, als om het beschikken over een kader 
waarin de informatie betekenis krijgt, d.w.z. 
in relatie gebracht kan worden met de doel-
einden van de organisatie. 
6. In het systeem zullen waarborgen voor de 
betrouwbaarheid en integriteit van de gege-
yens een belangtijke plaats moeten hebben. 
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De officier van justitie: 
een onafhankelijk aanklager?* 

door Susan Moody en Jacqueline Tombs 

Inleiding 
We willen hier graag enige bevindingen presen-
teren van ons onderzoek naar de rol die de 
Officier van Justitie in het strafrechtelijk 
systeem in Schotland speelt. In dit artikel zul-
len we het vooral hebben over die aspecten van 
ons onderzoek die meer licht werpen op de 
onafhankelijke positie van de Officier van 
Justitie bij het nemen van die cruciale beslis-
singen die grotendeels de aard van het vervol-
gingsbeleid in Schotland bepalen. 
We hebben zowel kwantitatieve als kwalita- 
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siers verzameld die door de Officieren van 
Justitie in Schotland ontvangen werden alsook 
de resultaten van hun besluitvormingsproces. 
Van elke officier die ten tijde van het onder-
zoek in functie was, hebben we een biografisch 
profiel gemaakt. We hebben er bij gezeten als 
zij dossiers van aantekeningen voorzagen ('mar-
king') met het oog op vervolging; we hebben 
bijscholingsbijeenkomsten en conferenties voor 
Officieren van Justitie bijgewoond; we hebben 
hen tijdens hun werk geobserveerd; tevens 
hielden we diepte-interviews met alle Officieren 
van Justitie van een aantal parketten die in be-
paalde opzichten van elkaar verschilden, zoals 
algemene werklast, geografische ligging, enz. 
Bovendien hadden we gesprekken met politie- 
arnbtenaren, advocaten en maatschappelijk wer-
kers die met deze officieren te malcen hadden. 

We willen hier een aantal zaken behandelen: 
eerst schetsen we het beeld van de Officier van 

* Dit is een verkorte weergave van: The Procurator 
fiscal: an independent prosecutor? 
In: Decision making in the legal system; ed. by 
J. Shapland. 
Leicester, British psychological society, 1983, 
blz. 25-37. 
Issues in criminology and legal psychology, 5. 



Justitie als onafhankelijke aanklager; vervol-
gens bespreken we de `markingprocedure' (de 
fase vOor het proces, waarin de Officier van 
Justitie in theorie volledig autonoom kan be-
slissen over cruciale vragen als al dan niet ver-
volgen, hoe de tenlastelegging luidt, bij welk 
gerecht en volgens welke procedure). Vervol-
gens trachten we er zicht op te krijgen hoe de 
Officier van Justitie in feite deze beslissingen 
neemt, er van uitgaande dat het begrip onaf-
hankelijkheid enigszins illusoir is, gegeven be-
paalde beperkingen; tot slot willen we nog enige 
ontwikkelingslijnen schetsen binnen het straf-
rechtelijk systeem in Schotland en wat dit zou 
kunnen betekenen voor de Officier van Justitie. 

De Officier van Justitie als onafhankelijk aan-
klager 
Het ambt van Officier van Justitie heeft in 
Schotland dezelfde status als dat van een rech-
ter, d.w.z. ad vitam aut culpam (bij onberispe- 
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	lijk gedrag voor het gehele leven). Dit geeft hem 
veel zekerheid m.b.t. zijn baan. 
In tegenstelling tot zijn Amerikaanse collega 
is de Officier van Justitie geen gekozen verte-
genwoordiger maar een rijksambtenaar. Zijn 
onathankelijke positie werd in 1927 versterkt 
toen een korps ambtenaren werd benoemd tot 
Officier van Justitie. In de 'Sheriff Court and 
Legal Officers Act' werd bepaald, dat alle 0111- 
cieren van Justitie in volledige dienst `geacht 
worden werkzaam te zijn in de civiele dienst 
van de staat'. Zij moesten uit overheidsgelden 
betaald worden en mochten sindsdien geen 
ander ambt ernaast beldeden. 

. De functie van Lord Advocate daarentegen — 
de hoogste gezagsdrager van het OM in Schot-
land — betreft een politieke benoeming. Deze 
is doorgaans een lid van de heersende politieke 
partij. In het Parlement draagt hij de verant-
woording voor het vervolgingsbeleid en de alge-
mene gedachtengang is dat hij zijn functie op 
oordeelkundige, gematigde en onpartijdige 
wijze dient uit te oefenen. De Officier van 
Justitie staat dus niet openlijk onder politieke 
druk, noch van de kant van het publiek noch 
van de kant van zijn politieke superieuren en 
dit is al meer dan 200 jaar het geval. 



In veel rechtsstelsels wordt de vrijheid van• 
handelen van de Officier van Justitie, althans 
in theorie, zwaar ingeperkt door de werlcing 
van het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel schrijft 
vervolging dwingend voor en staat geen beslis- 
singsvrijheid toe m.b.t. de tenlastelegging, tenzij 
dit specifiek aangegeven wordt in de wet. In 
andere rechtsstelsels, waaronder Schotland, is 
het principe van verplichte vervolging niet 
werkzaam. De marge waarbinnen de aanklager 
zijn beslissingen kan nemen, kan dan ook zeer 
ruirn zijn als er geen sprake is van een legali-
teitsbeginsel. In feite is de Officier van Justitie 
alleen aan zijn eigen superieuren verantwoording 
schuldig over de manier waarop hij vorm geeft 
aan het vervolgingsbeleid en het publiek heeft 
er geen recht op om te weten op welke gronden 
hij zijn beslissingen neemt. Maakt hij duidelijk 
misbruik van zijn beslissingsvrijheid, dan zal 
een onderzoek ingesteld worden door de Kroon, 
maar zoals wij al opmerkten is het de Lord 

93 

	

	Advocate in het parlement die hiervoor de ver- 
antwoordelijkheid draagt. 
Het is dan ook zo in Schotland, dat straf-
rechtzaken weliswaar openbaar zijn, maar dat 
de belangrijke beslissingen die er aan vooraf 
gaan (al dan niet vervolgen, de aard van de 
tenlastelegging, de keuze van gerechtelijke 
instantie en van procedure) in de privesfeer 
genomen worden. 
In sommige rechtsstelsels zijn degenen die 
het opsporingsonderzoek instellen tevens de 
aanklagers. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
zijn Engeland en Wales. De laatste jaren is dit 
onderwerp van enige zorg geweest. De Royal 
Commission on Criminal Procedure in Enge-
land en Wales heeft er dan ook in het bijzon-
der de nadruk op gelegd dat het nodig is om 
deze functies te scheiden. 
De Officier van Justitie in Schotland is voile-
dig onafhankelijk van degenen die het opspo-
ringsonderzoek verrichten. 
In feite zijn deze instanties aan hem verant-
woording schuldig. Zo is de politie verplicht 
om elke instructie van de Lord Advocate op 
te volgen, bijv. als het gaat om verslag uit te 
brengen over gevallen waarbij kinderen be-
trokken zijn, en vallen plaatselijke politie-
beamten onder de zeggenschap van de Offi-
cier van Justitie. Bovendien kan de officier 



zelf het onderzoek op een bepaald spoor 
zetten en brengt hij in geval van moord of 
verkrachting over het algemeen zelf een be-
zoek aan de plaats van het misdrijf. 
Het ideaaltypische beeld van de Officier van 
Justitie als model van onafhankelijke aanklager 
kent dus drie aspecten. Hi] is onafhankelijk 
van politie en andere uitvoerende strafrech-
telijke organen, onafhankelijk van politieke 
invloeden en onafhankelijk van starre regels 
die zijn vrijheid van handelen bij zijn besluit-
vorming inperken. De nadruk ligt op de neu-
trale, professionele positie van de Officier 
van Justitie die de vakbekwaamheid van een 
jurist met de afstandelijkheid van een ambte-
naar in zich verenigt. Dit ambt, zo luidt de 
redenering, kan de flexibiliteit verschaffen die 
in het strafrechtelijk systeem zo nodig is, 
omdat een onafhankelijke aanklager de ruiinte 
heeft om zijn persoonlijk oordeel op indivi-
dude gevallen toe te passen. \To& ons eigen 
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hoe Officieren van Justitie in feite tot die beslis-
singen komen die in grote mate bepalend zijn 
voor de wijze waarop een zaak afgehandeld 
wordt. 
Daarom speelt in ons onderzoek een centrale 
rol de vraag hoe de Officier van JUstitie tot 
zijn oordeelsvorming komt en wat hij daannee 
in de praktijk doet. Om dit empirisch te kun-
nen onderzoeken besloten we ons te concen-
treren op de fase waarin zij pv's van commen-
taar voorzien ('marking') met het oog op een 
eventuele vervolging. 

De wijze van aantekeningen maken ('marking') 
Het begrip onafhankelijke aanklager zoals we 
dat aan de orde gesteld hebben, komt duide-
lijker naar voren als we kijken hoe een pv 
behandeld wordt ('marking'). Dit betreft de 
fase in de strafrechtsgang die aan het proces 
vooraf gaat, waarin de officier besluit of er 
al dan niet vervolgd zal worden, hoe de ten-
lastelegging zal luiden, bij welk gerecht en 
volgens welke procedure. De term 'marking' 
slaat waarschijnlijk op de gewoonte van offi-
cieren om in een pv die woorden en zinnen te 
onderstrepen op gyond waarvan tot vervolging 
besloten wordt. Ook kan de term verwijzen 
naar de aantekeningen op het aangehechte 



vel waarop de officier in het kort het geval 
schetst. De beslissingen die de officier bij 
het maken van zijn aantekeningen neemt, zijn 
in hoge mate bepalend voor het verdere ver-
loop van een zaak. Zoals zijzelf opmerkten: 
'marking is het begin van alles', 'het is het 
beginpunt, het brengt een zaak op gang of 
niet, en dat is de belangrijkste beslissing die 
je neerne. Vergissingen hierbij kunnen de 
rechtszaak nadelig beihvloeden. 
Een continentaal jurist zou er van uitgaan dat 
dergelijke cruciale beslissingen aan duidelijk 
omschreven juridische regels gebonden zouden 
zijn waaraan de aanklager zich strikt dient te 
houden. Nu opereert de Officier van Justitie 
natuurlijk binnen het kader van het strafrecht 
en rhoet hij zich aan de regels van de straf- . 
rechtspleging houden. Maar dit is minder in- 
perkend dan het lijkt. Het strafrecht in 
Schotland handelt voornamelijk over schen-
dingen van het gewoonterecht die vaak moei- 

95 	lijk te definieren zijn. Voor deze wetsover- 
tredingen kan de Officier van Justitie naar 
eigen believen een tenlastelegging formuleren. 
Zo kan een beschuldiging van ordeverstoring 
op tal van situaties slaan, van dronken rijden 
tot onbetamelijk gedrag. Handelingen in 
strijd met wettelijke bepalingen zijn gewoon-
lijk nauwer omschreven, maar zelfs hier kan 
nog enige interpretatieruimte zijn. 
Zo lijken ook de beperkingen, die via het 
strafprocesrecht aan de besluitvorming van 
de Officier van Justitie opgelegd worden, 
meer dan ze in feite zijn. Natuurlijk is het 
opstellen van een tenlastelegging of verzoek-
schrift aan bepaalde regels gebonden en is de 
rechtspraak van de verschillende gerechten 
aan de wet gebonden. Maar de officier heeft 
geen enkele verplichting om tot vervolging 
over te gaan en hoeft de gronden waarop hij 
zijn besluit genomen heeft niet te geven. 
M.b.t. de belangrijkste beslissing die hij neemt, 
nl. vervolgen of niet, wordt hij dus op geen 
enkele wijze ingeperkt. Anders dan in Engeland 
en in Wales heeft een verdachte in Schotland 
dus niet de keus om door een hoger gerecht 
berecht te worden. Het is de Officier van 
Justitie die bepaalt of er in dit opzicht nog enige 
keuze bestaat. 
Een buitenstaander zal zich allicht verbazen 



over het fejt dat Schotse Officieren van Justitie 
geen voorbereidende opleiding ontvangen en 
dat het nieuwkomers vaak aan deskundigheid 
ontbreekt. I.t.t. bijvoorbeeld de Frame Procu-
reur hoeft de Officier van Justitie geen speci-
fieke kwalificatie te hebben. 
Hoewel alien gekwalificeerde juristen zijn, 
hebben de meesten als ze net beginnen, weinig 
of geen specifieke kennis en ervaring op het 
gebied van het strafrecht. En toch is de Offi-
cier van Justitie momenteel verantwoordelijk 
voor de vervolging van vrijwel alle strafrecht-
zaken. 
De nadruk ligt meer op het persoonlijk inzicht 
van de officier dan 'op het hanteren van strikte 
regels. In de 'marking' fase wordt de besluit-
vonning niet door fonnele regels beihvloed: 

valt geen vaste regel te stellen, tien tegen een 
dat de eerstvolgende casus er buiten valt'. Deze 
nadruk op het geindividualiseerde besluitvor-
mingsproces kan terug te voeren zijn op het 

96 	feit dat de Officieren van Justitie alien deel 
uitmaken van de juridische beroepsgroep. Bin-
nen bijna elke beroepsgroep wordt gewoonlijk 
aan zgn. horizontale interactie de voorkeur 
gegeven boven verticale interactie. D.w.z. dat 
men bij het nemen van beslissingen wel colle-
ga's consulteert maar zich niet dwingend hier-
door laat leiden. Officieren zijn zich dit zeer 
goed bewust, zelfs als zij nog niet zo lang in dit 
ambt werkzaam zijn: `ik neem mijn eigen be- 
slissingen, ongeacht de mening van anderen 	 
ik laat mij op geen enkele manier dwingen om 
jets te doen waarvan ik overtuigd ben dat het 
niet goed is.' 
De schaal waarop gewerkt wordt lijkt de (mg- 

. 

hankelijke positie van de Schotse aanklager 
nog te versterken. Op 21 plaatsen is de situatie 
zo, dat de officier.alle gevallen zelf behandelt: 
'de rapporten komen hier binnen, zij krijgen 
een nummer en belanden op mijn bureau 	 
niemand anders komt daaraan te pas'. In een 
dergelijke setting wordt niet de druk van een 
grote bureaucratische organisatie en een zware 
caseload ervaren,per week komen er zo'n 30 
rapporten binnen. 
En tenslotte moet nog genoemd worden het 
ontbreken van duidelijke centrale controle op 
de besluitvorming van de Officier van Justitie 
in Schotland. We hebben er al op gewezen dat 



de positie van de officier van oudsher geken-
merkt wordt door autonomie en een hoge mate 
van zekerheid. Het komt maar zelden voor dat 
de Kroon of de Lord Advocate hun eigen be-
slissing opleggen over het hoofd van de districts-
officieren heen. Onder hen wordt dan ook meer 
in termen van `advisering' door de Kroon ge-
sproken dan in termen van orders. Al te vaak 
om advies vragen wordt als negatief beoordeeld: 
'in zekere zin is het afschuiven van de verant-
woordelijkheid, dat is werk laten liggen waar 
wij hier in feite voor zitten'. 

Beperkingen aan een onafhankelijke besluit-
vorming 
En toch komt uit ons onderzoek naar voren, 
dat de realiteit van alledag nogal afwijkt van 
dit beeld van een onafhankelijke aanklager. De 
macht van de officier lijkt zeer groot te zijn en 
in theorie heeft hij zo'n autonome positie dat 
hij zijn beslissingen onafhankelijk kan nemen. 
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niet los te zien van het strafrechtelijk systeem 
als geheel, omdat dit een aanzienlijke druk op 
hem uitoefent om zijn werk op een bepaalde 
manier te doen en bepaalde doelen na te streven. 
Zo verzamelt de officier bijvoorbeeld niet zelf 
de informatie waarop hij zijn `marking'-beslis-
singen baseert. In de praktijk is dit voorbehou-
den aan de politie, ook al kan hij daarbij in 
theorie in het opsporingsonderzoek intervenieren 
en dit sturen. Ook door andere instanties wordt 
aan de officier gerapporteerd, maar het meren-
deel komt van de politie (92% in de week van 
onze dataverzameling). 
De rol van de verbalisant is van cruciaal belang, 
er van uitgaande dat 'de kwaliteit van de be-
sluitvorming in de meeste sociale settings recht- 

• streeks in verhouding staat tot de relevantie 
van de informatie waarover de beslisser kan 
beschikken'. 
Onderzoek naar geschreven pv's wijst uit, dat 
de beknopte weergave van een feitelijke gebeur- 
tenis op papier gewoonlijk betekent dat dubbel-
zinnigheden en inconsistenties verloren gaan. 
Dit geldt temeer als de verslaggever zich tot 
een standaardformulier tracht te beperken en 
66n bepaalde gedragslijn suggereert. Voor pv's 
betekent dat bijvoorbeeld dat meestal op een-
zelfde manier relevant geachte informatie naar 



voren gebracht wordt. Over het algemeen gaat 
het verslag over de wetsovertreding en de feiten 
die noodzakelijk geacht worden voor de bewijs-
voering. De taal is stereotiep en de voorstelling 
van zaken is erop gericht om onzekerheid te 
minimaliseren en de zaak sterk te maken voor 
eventuele vervolging. 
In theorie kan de officier de politie verzoeken 
om de zaak verder te onderzoeken of kan hij 
volledige verklaringen van getuigen lcrijgen 
alvorens hij besluit om tot vervolging over te 
gaan. Is er sprake van een overduidelijke 
leemte,of van een fout bij de politie, dan zal 
de officier verder kijken dan het rapport en 
out nadere informatie vragen (tijdens onze 
dataverzameling gebeurde dit bij 6% van de 
rapporten). Maar Officieren van Justitie geven 
toe dat een besluitvorming op basis van infor-
matie belemmerd kan worden door het sum-
miere en standaardkarakter van die informatie: 
het is erg gevaarlijk 	 neem bijvoorbeeld 

98 	een winkeldiefstal die op een standaardformu- 
lier gerapporteerd wordt. lk krijg geen enkele 
verklaring van de werkelijke details. Zo kan 
een agent mij op een standaardformulier iets 
aanbieden wat zo simpel en eenduidig lijkt 
— gewoon winkeldiefstal — en in werkelijk- 
heid kan het om jets heel anders gaan.' 
Het felt allecn al dater door de politic pv 
wordt opgemaakt roept onvermijdelijk de ge-
dachte aan voldoende redenen tot vervolging 
op, omdat de officier er van uitgaat dat de 
zaak anders niet aan hem gerapporteerd was. 
Over het algemeen slaan de Schotse aanlclagers 
de politic hoog aan. Als zodanig kan de 
politic, zij het onbedoeld, de positie van de 
officier als onafhankelijke aanklager onder-
mijnen: 'we moeten ons verlaten op de politie 
die meer en meer het werk doet 	onze 
echte constitutionele functie, het onderzoeken 
van mjsdrijven, zijn we aan het opgeven en we 
functioneren bijna als stempelaars voor politie-
functionarissen.' 
Ons onderzoek was gericht op districtsoffi-
cieren, we zijn niet nagegaan hoe het beleid 
op centraal niveau door de Advocate General 
geformuleerd wordt en van daaruit verspreid. 
Maar zelfs vanuit de periferie werd de tendens 
zichtbaar naar een meer gecentraliseerde con-
trole op het vervolgingsbeleid en de conformi- 



teit ervan. Zo moeten alle aangiften van ver-
krachting die niet vervolgd worden bij de 
Kroon gemeld worden. Ook alle gevallen van 
pornografie moeten aan de Crown Counsel 
doorgegeven worden en kunnen niet op de 
districtsrechtbank door leken-rechters behan-
deld worden. 
Er zijn dan ook heel wat Officieren van Justi-
tie die vinden dat de relatie tussen Crown 
Office en de lokale instanties de laatste 10 
jaar aanzienlijk veranderd is. 'De invloed van de 
Crown Office wordt elk jaar groter'; De 
'Crown Office tracht steeds meer invloed op 
lokaal niveau te krijgen.' Deze uitbreiding van 
invloed kan op verschillende recente ontwik-
kelingen teruggevoerd worden, het groeiend 
aantal misdrijven waaraan bekendheid gege-
ven wordt; de uitbreiding van het rechtsge-
bied van de Officieren van Justitie naar de 
districtsrechtbanken; de toename van het 
aantal wetsovertredingen; en tenslotte een 
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	sterker rechtsbewustzijn bij het publiek. 
Zo brengen Officiercn van Justitie aan de 
Crown Office verslag uit van gevallen die een 
bijzonder algemeen belang lijken te hebben of 
die op landelijk niveau controversieel lijken 
te zijn: `zaken met een sterk politiek tintje 
geef ik door, iets wat uitstijgt boven het 
lokale belang, zaken die moeilijkheden ver-
oorzaken'. Dit heeft een formalisering van de 
cornmunicatiekanalen tussen de Crown Office 
en lokale parketten in de hand gewerkt en een 
tendens standaardprocedures m.b.t. bepaalde 
soorten gevallen na te streven. 
Vroeger kende men een informeel mechanisme 
om advies in te winnen buiten het parket: 
`vroeger werkten we volgens een systeem . . . . X 
was iemand die door veel mensen werd gebeld 
en aan wie werd gevraagd: Kijk, ik zit met een 
probleem, hoe zit dat?' Tegenwoordig ervaren 
officieren het in bepaalde gevallen als een nood-
zaak om een bepaalde gedragslijn door de 
Crown Office te laten goedkeuren. Mogelijker-
wijze vloeit dit voort uit de druk van de pu-
blieke opinie om optreden te rechtvaardigen 
met het oog op eventuele repercussies in de 
vorm van publiciteit'. 
Ook al leggen officieren er de nadruk op, dat 
de kwestie van verantwoording over het alge-
meen geen belangrijke rol speelt bij het besluit 



om al clan Met te vervolgen, toch zijn zij Cr zich 
scherp van bewust dat hun beslissingen ter 
discussie gesteld kunnen worden door het pu-
bliek of door de klager. Dus: 	moet je besluit 
kunnen rechtvaardigen als iemand naar zijn of 
haar Parlementslid schrijft. Je moet dus zeer 
zorgvuldig tot je oordeel komen omdat je nooit 
weet wat er later allemaal nog volgt'. 

, De rol van de regionale Officier van Justitie 
kan ook van belang worden voor de uitvoering 
van het landelijk vervolgingsbeleid. Dit ambt 
wordt beschreven als zuiver administratief, 
vooral betrelcking hebbend op de verdeling van 
personeel en andere niet controversiele 
zaken. Maar het zit er in, dat de regionale Offi-
cieren van Justitie in de toekomst een duide-
lijker rol zullen gaan spelen bij de verbreiding 
van het beleid van de Crown Office. Ook al 
voelden maar enkele districtsofficieren een 
druk van de regionale officier of van de Crown 
Office om hun eigen beslissingen op districts- 

100 	niveau door te voeren, toch is er een zekere 
trend waarneembaar om een groter bewustzijn 
bij de districtsofficieren aan te kweken van de 
mogelijke politieke consequenties van hun be-
slissingen en om het belang hiervan af te wegen 
tegen het belang van hun individuele oordeel. 
Er is een groot contrast tussen de nadruk op 
individuele besluitvorming en professionele corn-
petentie zoals wij die opgemerkt hebben en 
onze waarnetningen tijdens het feitelijke 'mar-
king-proces' en de eigen uitlatingen van de offi-
cieren over de dagelijkse praktijk van hun werk. 
Ongetwijfeld rust er een sterke druk op de 
officier om zijn besluiten op een bepaalde 
manier te nemen, een druk die voortvloeit uit 
de logica van de wet als zodanig. Zo kunnen 
we voorbeelden noemen van de noodzaak voor 
de jurist om complexe gebeurtenissen te simpli-
ficeren en te categoriseren. Zo ligt de nadruk op 
de criminele gebeurtenis en minder op de bij- 
komende omstandigheden of de betrokken par-
tijen en worden uiteenlopende feitelijke situa-
ties onder eenzelfde noemer gebracht. 
Veel gevallen die de officier moet behandelen 
vragen niet veel juridische deslcundigheid. In 
ons onderzoek ging het in 13% van de gevallen 
om snelheids- en parkeer-overtredingen en bij 
nog eens 23% om kleinere verkeersovertredingen. 
Zijn tank bestaat dus voor een groot deel uit 



routinewerk. Dit wordt nog versterkt doordat 
misdrijven van den soort over het algemeen en 
bloc gerapporteerd worden: 'het hangt af van 
de soort casus en de hoeveelheid gelijksoortige 
gevallen. Ik bedoel dat je je niet erg kunt op-
winden over onvoorzichtig rijden als er 50 ge-
vallen tegelijk gerapporteerd worden.' 
Het belang van juridische deskundigheid m.b.t. 
een voldoende bewijsvoering wordt enigszins 
onticracht als men bedenkt dat een tenlaste-
legging in een standaardvorm gegoten wordt, 
door officieren zelf een 'style' genoemd: `voor 
een heleboel overtredingen bestaan er styles en 
ik heb een groot boek vol styles.' Ook de be-
wijsvoering van een zaak levert vaak geen enkel 
probleem: 'de meeste zaken zijn overduidelijk 
  er is een misdrijf gepleegd, er is bewijs- 

, materiaal tegen de vermoedelijke dader op 
zo'n soort basis werk ik gewoonlijk'. Bovendien 
zullen officieren zich er van bewust zijn dat in 
zaken met een vereenvoudigde procedure een 
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	hoog percentage schuldig bevonden wordt (in 
1978 80% van alle verdachten). 
Nog andere aspecten van het strafrechtelijk 
systeem hebben een, mogelijk beperkende, in-
vloed op de vrije oordeelsvorming van de offi-
cieren, zoals de hoeveelheid werk die op som-
mige bureaus verzet moet worden. Tussen 1971 
en 1981 vond een verdubbeling plaats van het 
aantal pv's. Ook al zien we in veel gebieden 
nog steeds het eenmanskantoor, toch is duide-
lijk dat dit beeld verandert. De professionele 
staf is sinds 1970 verdubbeld door de toename 
van het aantal bij de politie gemelde misdrijven 
en door een uitbreiding van het aantal vervol- 
gingen waarvoor de officier verantwoordelijk is. 
Sommige parketten, zoals in Glasgow en 
andere grote stedelijke centra, hebben per 
week meer dan 1000 pv's te behandelen. 
Welke druk dit alles op aanldagers uitoefent 
vinden we duidelijk beschreven in de socio-
logische literatuur. Het proces kan een eigen 
leven gaan leiden, door een voortdurende 
stroom van gevallen op te roepen en uiteinde-
lijk tot een soort lopende-band systeem te 
worden. De grote aantallen dwingen tot uni-
formiteit en stroomlijning, een ontwildceling 
die nog eens versterkt wordt door de aard van 
moderne bureaucratische organisaties. Indivi-
duele beslissingsvrijheid wordt als politiek ge- 



vaarlijk gezien en als een versnippering van 
werkkracht, dus als lets wat men in de gaten 
moet houden. Medewerkers van een organisa-
tie moeten hun handelen kunnen verantwoor-
den en wel zodanig dat een efficiente bedrijfs-
voering niet gehinderd wordt. Zelfs het klein-
ste parket van een Officier van Justitie heeft 
de invloed van een dergelijke bureaucratise-
ring ondervonden in de voim van speciale 
PV's die gemaakt moeten worden en de for-
mulieren die voor elk geval ingevuld dienen 
te worden. Een ()Meier berekende dat voor een 
ldacht soms 10 verschillende formulieren inge-
vuld moeten worden. Ook uit de nieuwe straf-
wetgeving komt deze tendens tot meer for-
malisering in het besluitvormingsproces naar 
voren. De primaire vaardigheden die men 
nodig heeft voor dit werk vallen niet per se 
samen met die waar de officieren zelf de na-
druk op leggen. Het routinematig karakter 
van het werk wordt hier belangrijk. De voor- 

102 	onderstelling dat vervolging nodig is en de 
neiging om aan dubbelzinnigheden voorbij te 
gaan, zijn vaardigheden'die geleerd moeten 
worden. Over het algemeen bereikt men dit 
het best door casussen te simplificeren en te 
categoriseren. Het is wel zo, dat officieren 
beweren alert te zijn op bepaalde signalen 
waardoor zij zich nog eens goed bezinnen al-
vorens een zaak gewoon door te sturen. Dit 
kan bijv. een fout in de procedure zijn of 
onvoldoende bewijsmateriaal. Maar dit soort 
gevallen zijn geen regel. 
Bij zijn besluitvorming m.b.t. de vervolging 
van misdrijven wordt de grote mate van be-
slissingsvrijheid die de Officier van Justitie 
volgens de wet heeft door een aantal factoren 
ingeperkt en in bepaalde banen geleid. Voor 
de hand liggend zijn het strafrechtelijk kader 
waarbinnen hij moet werken en de voorge-
schreven procedures. Maar daarnaast ontdek-
ten we nog andere factoren: de politie als . 
informatieverschaffer en de sterke bureau-
cratische druk tot een routinematige werk-
wijze als gevolg van de hoeveelheid werk. Ook 
de structuur van het OM als zodanig en het 
feit dat Schotse Officieren van Justitie een ge-
meenschappelijke werkopvatting hebben, 
perkt de beslissingsvrijheid van de individuele 
Officieren van Justitie onvermijdelijk in. 



Ontwikkelingslijnen naar de toekomst 
Alvorens tot conclusies te komen moeten we 
in tweeerlei opzicht een voorbehoud maken 
t.a.v. orize onderzoeksresultaten. 
In de eerste plaats speelt in het Schotse straf-
rechtelijk systeem de schikking een belang-
rijke rol. Daarbij komen aanklager en raads-
man overeen dat van een gerechtelijke proce-
dure wordt afgezien in ruil voor een gunstige 
wijziging van de tenlastelegging. In dit proces 
speelt de Officier van Justitie een behoorlijk 
autonome rol en kan hij in feite de straf vast-
stellen die een verdachte na een gedeeltelijk 
verweer krijgt. Het beslissen m.b.t. een schik-
king grijpt dan ook dieper in in het Schotse 
strafrechtelijk systeem dan de veelbesproken 
optie.om  niet tot vervolging over te gaan. 
In de tweede plaats moeten we er op wijzen 
dat wij het werk van de Schotse aanklager 
vooral vanuit een hedendaags gezichtspunt 
bestudeerd hebben. Kijken we echter naar de 

103 . 	historische ontwikkeling dan zien we dat het 
ambt van Officier van Justitie meer evoluerend 
dan statisch is en dat het de verschuivingen in 
het strafrechtelijk systeem als geheel weer-
spiegelt. Zo leidde uitbreiding van het politie-
apparaat in de 19de eeuw er toe, dat de offi-
cier niet langer een actieve rol speelde in het 
verzamelen van bewijsmateriaal tegen een ver-
dachte maar dat dit meer het werk van de 
politie werd. Zo heeft ook de 20ste-eeuwse 
tendens tot bureaucratisering een grote in-
vloed op de wijze waarop de Schotse aanIdager 
zijn beslissingen neemt. 
Momenteel blijkt uit recente wetswijzigingen 
en uit de rapporten van diverse commissies, 
dat verschillende belangrijke aspecten van het 
Schotse strafrecht opnieuw bezien worden. 
Grote veranderingen vloeien hieruit voort en 
andere zullen nog wel volgen. Een gebied, 
waarop sinds ons onderzoek al veranderingen 
hebben plaatsgevonden, willen we hier floe-
men. We doelen hier op het begrip 'diversion' 
tijdens de fase voorafgaand aan de berechting 
zoals dat in het strafrechtelijk systeem van 
Canada en Amerika een belangrijke rol speelt 
en waarbij men een gerechtelijke procedure 
opschort ten gunste van een niet-strafrechte-
lijke maatregel. 
Ook al heeft de officier in Schotland de keus 



om niet te vervolgen als hij dat niet wenst, 
formeel is het enige alternatief dat hem in zo'n 
geval ter beschiklcing staat het geven van een 
berisping. Dit wordt als zeer onbevredigend er-
varen. In 1977 werd aan de Stewart Commissie 
opdracht gegeven alternatieven te onderzoeken 
voor de afhandeling van kleinere vergrijpen. 
In haar eerste rapport deed de commissie de 
aanbeVeling om het bestaande systeem van 
vaste straffen uit te breiden tot een groot aantal 
kleinere vergrijpen, een aanbeveling waarvan iets 

-gerealiseerd is in de Transport Act van 1982. 
Dit opent de weg naar een radicale verandering 
in het aantal overtredingen waarvoor vervolging 
de norm zal blijven. Dit versterkt de macht van 
de Schotse aanklager en vermindert deze. Aan 
de ene kant krijgt de politie een grotere bevoegd-
heid omdat agenten nu vaste straffen kunnen 
uitdelen voor een hele reeks Ideinere verkeers-
overtredingen. De Stewart-Commissie beaamde 
dat men tegen een dergelijke uitbreiding van 

104 	bevoegdheid constitutionele bezwaren kan in- 
brengen, omdat het de macht van de officier 
nog verder kan uithollen en kan ontaarden in 
een systeem van `politievervolging'. De commis-
sie bracht daar echter tegen in, dat de bedoelde 
overtredingen in feite ook nu al onder de politie 
vallen omdat de officier zich voor zijn informa-
tie hierover volledig op politierapporten baseert 
en zelden iets hoort over de talrijke overtre-
dingen die door de politie niet eens doorgegeven 
worden. Aan de andere kant krijgt de officier 
het alleenrecht om voor bepaalde overtredingen 
vaste straffen op te leggen. Bovendien is het zo, 
dat een formele erkenning van de feitelijke be-
voegdheden van de politie, ook al lijkt het para-
doxaal, de officier meet ruimte voor een per-
soonlijk oordeel kan geven m.b.t. gevallen waar-
voor geen vaste straffen gelden. 
Het eindrapport van de commissie werd in juli 
1983 gepubliceerd. Daarin werden aanbevelingen 
gedaan om het maatschappelijk werk bij 'diver-
sion' in te schakelen en werd een beschouwing 
gewijd aan de ethiek en doeltreffendheid van 
geldboetes, opgelegd door de aanklager. Deze 
denkbeelden wijken sterk af van de traditionele 
praktijk en hebben grote implicates voor de 
Schotse aanIdager. 
Het overdragen van verdachten aan medische 
instanties of aan het maatschappelijk werk kent 



in de U.S.A. al een lange historie, maar in 
Schotland vond het eerste experiment op dit ge-
bied pas dit jaar plaats en dan nog wel op heel 
andere wijze dan in Amerika. Zo berust de 
eerste keuze van mensen, die voor een dergelijke 
afhandeling in aanmerking komen, bij de aan-
klager op basis van de beperkte informatie van 
het politierapport. Wordt het geval door het 
maatschappelijk werk geaccepteerd dan houdt 
alle verdere bemoeienis van de aanklager op en 
kan hij niet opnieuw een strafrechtelijke proce-
dure tegen de verdachte beginnen. Uit ons  on- 
derzoek komt naar voren dat de meeste officie- 

. ren er nogal huiverig voor zijn om bij de vervol-
ging maatschappelijk werkers in te schakelen. 
Op zijn best weten ze niet goed wat ze aan het 
huidige maatschappelijk werk hebben, en op 
zijn slechtst staan ze er uitgesproken vijandig 
tegenover. Het ziet er dan ook naar uit dat der-
gelijke altematieven stevig in handen van de 
Officier van Justitie zullen blijven, waarbij hij 

105 	de maatschappelijk werk-afdelingen van het 
plaatselijk gezag om interventies zal vragen. 
Dergelijke alternatieven betekenen dan ook 
zeker een uitbreiding van zijn gezag tot buiten 
de strikt wettelijke sfeer. 
En tot slot willen we nog een andere 'diversion% 
techniek noemen die we vooral met continen-
tale strafrechtelijke systemen associeren: de 
veroordeling van verdachten tot een geldboete 
door de Officier van Justitie. Binnen dit rechts-
stelsel lijkt een dergelijke macht ondenkbaar 
omdat het een rechtstreekse inbreuk lijkt op de 
rechterlijke macht. Maar in feite is de aanklager 
in Schotland al in staat om zich rechterlijke be-
slissingen toe te eigenen, door zijn grote be-
slissingsvrijheid bij schiklcingen. Voor sommige 
realisten betekent het opleggen van geldboetes 
door de aanklager dan ook niet meer dan een 
formalisering van bestaande praktijken, die 
hierdoor meer gestroornlijnd en kostenbespa- 

• 	rend worden. 
Deze vooruitblik kan ons geen conclusies op-
leveren m.b.t. de status van de Officier van 
Justitie in de jaren '90. Zeker is wel dat de oude 
aanpak niet meer voldoet en dat er keuzes ge-
maakt zallen moeten worden. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

1 
Haveman, R. H. Dekriminalisering van seksuele 
kontakten tussen volwassenen en kincleren. 
Ars Aequi, 33e jrg., nr. 2, februari 1984, blz. 67-72 
(N). 

Zich bepalend tot die sexuele contacten tusscn vol-
wassenen en kindercn, waaraan goon geweld to pas 
komt en welke niet als incestueus wordcn bestempeld, 
constatcert de autcur dat ook doze contacten onder 
de huidige wetgeving strafbaar zijn. Hoewel in brede 
kring — o.a, door de Adviescommissie Zedelijkbcids-
wctgeving (Cie. Me1ai) — geplcit wordt voor 
liberaliscring van de wet op het punt van ongewcnstc 
scxuele contacten tussen volwassenen en kindcren, 



blijft men de oplossing in de sfcer van het strafrecht 
zocken. Naar de mening van de auteur ten onrcchte. 
H:j toont aan dat de geldende criteria voor strafbaar-
stelling van deze ongewenste sexuele contacten 
bcrustcn op aanvechtbare waardcoordelen. De be-
oordcling van de laakbaarhcid van sexucle contactcn 
tussen cen volwassene en een kind dient te zijn voor-
behouden aan het betrokken kind en zijn opvoeder. 
Ecrst als dcze erom vragen, mag de overheid tegen de 
ongcwenste situatic optreden. Als sanctiemiddel geeft 
de auteur hierbij de voorkcur aan het civiele recht — 
verbod op straffe van een dwangsom — boven het 
strafrecht, aangezien het civielrechtelijke verbod de 
stigmatiseringseffecten van de strafrechtelijke reactie 
mist. 
Met litcratuuropgave. 

2 
Wassermann, R. Kritische Ilberlegungen zur 
Beldimpfung der Wirtschaftskriminaliat. 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 1, januari 1984, blz. 20-42 
(BRD). 

Met de bcstrijding van economische delicten zijn tot 
nu toe in de Duitse Bondsrcpubliek redelijke 

107 	successen gebockt. De tekortkomingen die cveneens 
zijn gesignaleerd hebben oppervlakkig beschouwd te 
makcn met capaciteitsgebrek en gebrek aan een 
consequente wetgeving: de ware oorzaken liggen 
echter meer in het verborgene. Economische delicten 
zijn nict weg te denken uit de moderne samenleving, 
wel is het mogelijk door een betere organisatie van het 
opsporings- en vervolgingsproces dit type delicten 

. 	enigszins in te dammen. In Oostenrijk is een begin 
gemaakt met cen snellcre behandeling en afdoening 
van dit soort zaken. Volgens de auteur zou de Bonds-
republiek dit voorbeeld kunnen volgen door o.a. 
1) beter opgeleide politic en justitie-funetionarissen, 
gespecialiscerd in economische delinquentie, in te 
zetten; 2) de samenwerking en communicatie tussen 
alle betrokken instellingen en de rechtbanken te 
verbeteren; 3) rationalisering en bespoediging van het 
strafproces; 4) intensivering van internationale 
samcnwerking. 

Criminologie 

3 
Ageton, S. S. The dynamics of female delinquency, 
1976-1980. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 4, november 1983, blz. 555-584 (USA). 

In dit artikel onderzoekt de auteur de gegevens over 
de criminaliteit gepleegd door vrouwen in de jaren 
1976-1980. Zij corrigecrt daarbij deze getallen op 
verschillen die een vergelijking van de verschillende 
jaren anders onmogelijk zou maken. Over de onder-
zochte periode stelt zij vast dat ras en maatschappe-
lijke klasse ook bij de criminaliteitscijfers van vrou- 



welijke daders een bclangrijke rol spelen. De daders 
uit maatschappelijk lagere klassen zijn in de dader-
groep als geheel oververtegenwoordigd. Verder 
constateert zij dat in 1976 belangrijk moor 15 tot 
17-jarige mcisjcs bij criminaliteit waren betrokken dan 
in 1980 het geval was. In verschillendc getallenover-
zichten brengt zij de ontwikkeling in de criminaliteit 
door vrouwen in 1976-1980 in beeld. 
Met literatuuropgave. 

4 

Bontekoe, E. H. M. Criminaliteit en geslacht. 
Tijdschrift voor criminologic, 26e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1984, blz. 18-31 (N). 

Omdat van eon aantal psychologische en biologische 
factoren (b.v. cognitieve stoornissen) bekend is dat ze 
gerelateerd zijn aan delinquent gedrag en misschien als 
risicofactoren beschouwd kunnen warden on omdat 
vrouwen in veel opzichten van mannen verschillen 
m.b.t. die factoren, probeert de schrijfster in dit 
artikel te onderzoeken of de geringere criminaliteit van 
vrouwen verklaard kan worden vanuit versehillen in 
doze 'risicofactoren'. Zij bespreckt eon aantal risico-
factoren waarbij ze telkens de verschillen tussen 

108 	mannen en vrouwen aangeeft; achtereenvolgens zijn 
dit 1) chromosomenpatroon en genetische constitutie; 
2) rijpingssnelheid; 3) neuronale representatie van 
cognitieve functies, zoals met name taalvaardighcid; 
4) hormoncn en cognitieve vaardigheden; 5) psycho- 
logische factorcn; 6) opvoeding, rolverwachting en rol-
gedrag. Sexeverschillen in delinquent gedrag worden 
door de autcur gerelateerd aan sexeverschillen in cen 
aantal persoonsgebonden en situationcle factoren die 
bekend zijn om hun remmendc c.q. faciliterende 
working bij het optreden van delinquent gedrag. (lit de 
studio blijkt dat vrouwen als minder risicodragend 
besehouwd moeten worden. 'Remmende' factoren 
(zoals eerdere rijping, betere verbale vermogens, lagere 
stressgevoeligheid, grotere flexibiliteit) zijn bij hen het 
incest aanwezig. De schrijfster plcit tenslotte voor een 
opvoeding met minder nadruk op stereotiep rolgedrag, 
omdat dit met name voor jongens uit de lagere sociale 
klasse een risicofactor blijkt to zijn. 
Met literatuuropgave. 

5 
Bookin-Weimer, H. and R. Horowitz. The end of the 
youth gang, fad or fact? 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 4, november 1983, blz. 585-602 (USA). 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de relatie 
tussen het object van criminologisch onderzoek en de 
heersende ideologie en criminaliteitsopvattingen in een 
samenleving. Zij doen dit tegen de achtergrond van de 
constatering dat tegenwoordig aanzienlijk minder 
belangstelling bij criminologen bestaat am de zo-
genaamde 'gang' als criminele groep te onderzoeken, 
in tegenstelling tot de jaren vijftig waarin doze 'gang' 
centraal stond in het criminologisch onderzoek. Zij 
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kijken naar de samenhang tussen deze dcnkrichting en 
verschillende sociale, politiekc, ideologische en metho-
dologische factoren. Hun conclusie is dat met name 
de centralistische ideologie ertoe leidde dat men bij 
criminaliteitsonderzoek zich vaker op de 'gang' richtte.. 
Toen in de zestiger jaren de cultuur zich meer in de 
richting van de individualiteit ontwikkelde, was 
volgens de auteurs te constateren dat ook het crimino-
logisch onderzoek zich afkeerde van het `gang-idee'. 
Met literatuuropgave. 

6 
Brants, Chr. Criminaliteit, corporaties en de 3e wereld. 
Tijdschrift voor criminologie, 26e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1984, blz. 47-65 (N). 

Het gedrag van multinationale onderneminien in de 
derde wereld, zoals het verkopen van kunstmatige 
babyvoeding, het dumpen van schadelijke chemicalien 
en medicijnen en het exporteren van ondeugdelijke 
voedingsmiddelen kan volgens de auteur gerangschikt 
worden onder witteboordencriminaliteit of 'corporate 
crime'. Het probleem bij dit type criminaliteit is het 
ontbreken van maatschappelijke definiering van wat 
crimineel is, tot uitdrukking komend in wettelijke 
definities van strafbare feiten, gekoppeld aan vervolging 
en berechting met bijbchorende sociale consequenties. 
Dit achterwege blijven van een sociale definitie wordt 
besproken aan de hand van drie elementen van het 
definieringsproces nl. a) het bestaan van 'legal 
restraints', die een preventieve, repressieve en ideolo-
gische functie hebben; b) de macht van de groep die 
aan deze wettelijke beperking moet worden onder-
worpen; en c) de achterliggende ideologische aspecten 
die ervoor zorgen dat overheid, daders en slachtoffers 
bepaalde situaties niet als crimineel, maar als vanzelf-
sprekend beschouwen. Deze drie aspecten worden in 
het artikel uitgewerkt en becommentarieerd evenals de 
verstrengeling en de wisselwerking die tussen hen 
bestaat. De maatschappelijke ontwrichting van het 
post-koloniale tijdperk vormt volgens de schrijfster in 
de derde wereld een vruchtbare bodem voor de 
Westerse welvaartsideologie waarmee, de 'multi-
nationals' hun bedenkelijk handelen begeleiden. 

7 
Coates, D. and T. Winston. Counteracting the deviance 
of depression: peer support groups for victims. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2,1983, 
blz. 169-194 (USA). 

De auteurs onderzoeken welke invloed de onder-
steuning van een groep met lotgenoten-slachtoffers 
kan hebben op de geestelijke gezondheid van de deel-
nemers. De effecten hiervan blijken moeilijk aantoon-
baar. Er lijkt een behoefte te bestaan om gevoelens 
te toetsen aan die van anderen. Dat kan gebeuren door-
dat het slachtoffer zijn emotionele reacties kan delen 
met hen die overeenkomstige ervaringen hebben gehad. 
Het lijkt erop dat gevoelens van anders zijn, van 
abnormaal zijn, afnemen na de deelname aan zo'n 
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groep. De al dan niet impliciete dwang van de maat-
schappij om je gelukkig to voelen en vrolijk to zijn, zou 
hierbij eon rol spelen. Het lijkt echter niet uitgesloten 
dat deelname aan de groep ook depressieve gevoelens 
in de hand kan werken. 
Met literatuuropgave. 

8 
Dijksterhuis, F. H. P. en J. A. Nijboer. Spijbelen en 
delinquent gedrag. 
Tijdschrift voor criminologic, 26e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1984, blz. 32-47 (N). 

In een onderzoek ondcr 1202 leerlingen tussen 12 en 
17 jaar afkomstig van elf scholen voor voortgezet 
onderwijs in een middelgrote Noordncderlandse 
gemeente probeerden de auteurs a) de relatie tussen 
leerling on school en spijbelen on b) dc samenbang 
tussen spijbelen en delinquent gedrag to onderzoeken. 
De gegevens werden verzameld d.m.v. con vragenlijst 
met vragen over o.a. persoonskenmerken, gezin s-
situatie, schoolsituatie incl. spijbelen, social 
functionercn, toekomstperspectief, vrijetijdsbesteding, 
zakgeld on risicogedrag. De delinquentie word gemeten 
d.m.v. con dark-number-lijst waarop de jongeren hun 
eventuele delicten met de frequentie daarvan konden 
aangevcn. De analyse van doze gegevens vond plaats 
m.b.v. correlatieberekening, factoranalyse on T-toets. 
De school-on achtergrondfactoren bleken 35% van de 
variantic in spiThelen to verklarcn. Het belangrijkste 
hierbij waren: eon hogere leeftijd, eon geringere school-
motivatic on eon hogere score op de rebellic-factor. De 
signaalwaarde van spijbelen voor het voorkomen van 
delinquent gedrag was volgens de onderzoekers goring. 
Vecleer word de delinquentie verklaard door de 
school-on achtergrondfactoren die ook samenhingen 
met spijbelen. Spijbelende icerlingen verdienen volgens 
de auteurs corder aandacht van de school en van hun 
huiselijke omgeving dan van de justitie. 

9 
Eidson, K. W., D. M. Petersen and C. K. Hodaway. 
Religiosity and delinquency — a contextual analysis. 
criminology; an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 4, november 1983, blz. 505-527 (USA). 

In verschillende onderzoeken is getracht eon verband 
aan to tonen tussen religiositeit en crimineel gedrag. 
De resultaten van doze onderzocken sprekcn clkaar 
nogal tegen. In dit artikel plegen de autcurs eon her-
analyse op doze gegevens om vast to stollen vat nu 
precies de samenhang is. Zij stollen vast dat religiositeit 
op verschillende manieren in de onderzoeken is 
geoperationaliseerd en dat dit ertoc leidt dat verschil-
lende samenhangen worden aangctoond. Zij consta-
teren dat persoonlijk geloof eon nauwere samenhang 
in negatieve zin vertoont met het plegen van delicten 
dan bijvoorbeeld de kerkgang. In eon multivariate 
context is echter religie op zich als onathankelijke 
variabele statistisch niet significant. Religie in ruime 
zin zou slechts Mn uit eon veelhcid van factorcn zijn 
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die bijdragen aan regelvolgend gedrag. 
Met literatuuropgave. 

10 
Erich H. J. und H. U. Storzer. Wissenschaftliche 
Kriminalistik. 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 1, januari 1984, 
blz. 9-13 (BRD). 

Twee onderzoekafdelingen van het Bundeskriminalamt 
houden zich bezig met criminologisch onderzoek nl. 
de `Kriminalistisch-Kriminologische Forschungs-
gruppe' en de afdeling 'Technische Forschung und 
Entwicklung' van het `Kriminalistisches Institut'. Deze 
afdelingen hebben weliswaar waardevolle maar uit-
sluitend op zich zelf staande publicaties geproduceerd, 
waarin telkens slechts een probleemgebied aan de orde 
kwam. Samcnwerkingsprojecten op publikatiegebied 
zijn sporadisch en bewegen zich meestal op het terrein 
van samenvattende overzichten. Toch is momenteel een 
begin gemaakt met een op de toekomst gericht 
`Kriminalistik System', waarin ook de technologische 
ontwikkelingen aandacht krijgen. Het eerste initiatief 
daartoc was het bij elkaar brengen van specialisten uit 
universitaire, politie- en Bundeskriminalamt-kringen 
en hen te vragen hun meningen over belangrijke 
probleemgebieden op schrift te zetten. Dit resulteerde 
in een uit twee delen bestaand verzamelwerk. 
`Systematik und Bestandsaufnahme' en `Theorie, 
Lehre und Weiterentwicklung'. Een tweede initiatief 
om tot samenwerking te komen tussen wctenschappers 
en mensen uit de politiepraktijk was een in juni 1983 
in Wiesbaden gehouden symposium. De voornaamste 
problemen waren hier: het verschil in opvatting tussen 
deze beide groepen over het wetenschappelijk dan wel 
voornamelijk praktische karakter van 'criminalistiek' 
en het toepassen van wetenschappelijke resultaten 
in de dagelijkse politiepraktijk. Het verdient volgens de 
auteurs aanbeveling deze contacten te intensiveren en 
tc fortnaliseren. 

11 
Hagan, F. E. The organized crime continuum: a 
further specification of a new conceptual model. 
Criminal justice review, 8c jrg., nr. 2, herfst 1983, 
blz. 52-57 (USA). 

De auteur maakt een onderscheid tussen enerzijds de 
criminologische definitie van het fenomeen `georgani- 
seerde misdaad' en anderzijds de algemene definitie 
hiervan. Volgens de criminologische definitie kenmerkt 
dit verschijnsel zich door a) het gebruik van geweld en 
drcigementen, b) het maken van winst op ongeoor-
loofde praktijken en c) het gebruik van corrup tie. De 
algemene definitie omschrijft het als het plegen van 
groepsmisdrijven, d.w.z. misdrijven gepleegd door twee 
of nicer personen. Hantering van de criminologische 
definitie maakt het mogclijk ongeoorloofde activi-
teiten van groepen op een continuum te plaatsen, 
waarbij de 'cosa nostra' als prototype van de 
georganiseerde misdaad wordt gczien. De plaats van 
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eon bepaalde grocp op dit continuum wordt dan af-
hankelijk gesteld van de mate waarin doze groep over-
cenkomt met dc cosa nostra. Doordat de Amerikaanse 
overheid de algemene definitie gebruikt is zij ook 
bepaalde praktijken van bijv. ondernemingen of 
instan ties gaan beschouwen als georganiscerde mis-
daad. 
Met literatuuropgave. 

12 
Hirschi, T. and M. oottfredson. Age and the 
explanation of clime. 
American journal of sociology, 39e jrg., nr. 3, 
november 1983, blz. 552-584. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de samen-
hang tussen de leeftijd van de dader en criminaliteit 
Leeftijd is een van de gernakkelijkste kenmerken om 
te onderzoeken bij criminaliteit. Daardoor is inmid-
dels uit het criminologisch onderzoek erg veel bekend 
over de betekenis van de leeftijd in de ontwikkeling 
van crimineel gedrag. De leeftijd is volgens de auteurs 
een van de mwst stabiele factoren bij het crimineel 
gedrag, d.w.z. dat onafhankelijk van de situatie en 
andere persoonlijkheidskenmerken leeftijd in een min 
of moor vaste relatie tot het crimineel gedrag staat. 
Zij toetsen in dit artikel verschillende theorieen op 	. 
dit terrem en besluiten met eon grondige evaluatie 
van de theorie over de oorzaak van crimineel gedrag 
in verband met de ontwikkeling van de dadcr. 
Metliteratuuropgave. 

13 
Janoff-Bulman, R. and I. Hanson Frieze. A 
theoretical perspective for understanding reactions 
to victimization. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. I-17 (USA). 

De auteurs geven in dit inleidende artikel een 
theoretisch kader aan voor dit thcmanummer over de 
reacties van slachtoffers en hun verwerking van het 
gebeurde. Zij stollen dat slachtoffers (van misdaad, 
ziekte, ongeval, rampen) des te heviger getroffen 
worden naarmate hun wereldbeeld door de 
gebeurtenis moor geweld wordt aangedaan. Dit wereld- 
beeld heeft drie hoofdkenmerken: 1) het idce van de 
cigen onkwetsbaarheid, 2) het idee dat we in een . 
logische, ordelijke wereld !even en 3) eon positief 
besef van eigenwaarde. Verwerking van het gebeurde 
betekent dat eon slachtoffer zijn wereldbeeld moot 
herstellen, d.w.z. een.wereldbeeld concipieren waarin 
de schokkendc ervaring is ingepast, met herstel van 
de drie pijlers. Dit gebeurt door vcrschillende 
mechanismen: herdefinieren van het gebeurde, in- 
trapsychische processen (het gebeurde verwerken als 
eon zinvolle ervaring, in bcperkte mate het accepteren 
van eigen schuld) en gedragsmatigc rcsponsen (het 
nemen van preventieve maatregelen, hulp zoeken bij 
anderen). De auteurs benadrukken dater bij deze 
algemeen geldende'regels natuurlijk veel verschillen 



bestaan tussen de verschillende soorten slachtoffers. 
Tenslotte wijzen zij op het feit dat, terwijlecn 
slachtoffer geen verantwoordelijkheid draagt voor het 
gebeurde, hij of zij wel degelijk een actieve rot heeft 
bij de verwerking crvan. 
Met literatuuropgave. 

14 
Junk N. C. The economics of female recidivism; a 
study of TARP women ex-offenders. 
Criminology, an interdisciplinary journal 21e jrg., 
nr. 4 november 1983, blz. 603-622 (USA). 

Ten aanzien van de vermogenscriminaliteit gepleegd 
door vrouwen wordt nogal eens beweerd, dat hierbij 
hormonale en emotionele factoren een belangrijke rol 
spelen. Een geheel andere verklaring voor dit crimineel 
gedrag van vrouwen berust op het principc dat juist 
vrouwen de economische nood het sterkst voelen en 
vooral uit geldgebrek stelen. In dit artikel toetst de 
auteur beide hypothesen en komt tot de conclusie dat 
uitzicht op meer of betere inkomsten veel vrouwen 
van het plegen van vermogensdelicten afhoudt. Voor 
de emotie-theorie vindt de auteur weinig steun. We! 

113 	tekent zij hierbij aan dat nog verschillende andere 
factoren zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke 
achtergrond van de dader een belangrijke rot kunnen 
spelen. Maar de conclusie van de auteur is dat werk-
loosheid, gebrekkige inkomsten ed. bij vermogens-
delicten gepleegd door vrouwen een belangrijke rol 
spelen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Kidder, L. H., J. L. Boell and M. M. Moyer. Rights 
consciousness and victimization prevention: personal 
defense and assertiveness training. 
Journal of social issues, 39e jig., nr. 2, 1983, 
blz. 153-168 (USA). 

De auteurs onderzochten twee vormen van assertivi- 
teitstraining, die moeten voorkomcn dat vrouwelijke 
deelnemers, als zij worden lastig gevallen, daad-
werkelijk slachtoffer worden. Deelnemers zijn vrouwen 
die ooit slachtoffer zijn geweest of die zichzelf 
beschouwen als een potentieel slachtoffer. De lessen 
zijn crop gericht de vrouwen bewust te maken van hun 
rechten en op het leren opmerken van signalen van 
gevaar. De cursisten wordt geleerd dat boos worden 
een alternatief is voor het zich angstig of hulpeloos 
voelen. Als men boos wordt, is de kans dat men zich 
verantwoordelijk voelt voor het oplossen van het 
probleem aanzienlijk groter, zonder dat men de schuld 
bij zichzelf zoekt. 

16 
Lee, J. A. B. and S. J. Rosenthal. Working with 
victims of violent assault. 
Social casework, 64e jrg.,.nr. 10, december 1983, 
blz. 593-601 (USA). 
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De autcurs van dit artikel gaan in op de traurnatische 
gevolgen van delicten zoals verkrachting, on geweld-
pleging met crnstig liehansolijk letsel. Zij probcren 
dcnkheelden over algcmene reactiepatronen op ge-
weldsdelieten to formulcren en hasisprincipcs to 
ontwikkelen welke als richtsnoer kunnen dienen bij 
hulp in dergelijke situaties. Voorbeelden ter illustratie 
tonen aan hoc slachtoffers kunnen overleven on her-
stollen na geweldsdelicten. De autcurs gaan vervolgens 
in op de crisissituatie, welke -lung to voeren is op 
plotsclingc veranderingen welke zich onmiddellijk on 
als onovcrkomelijk voordoen, de reactics van slacht-
offers op doze crisissituatie en de rol van de hulp-
verlening in doze. Zij zijn o.a. van mening dat de 
client zich na de gebeurtenis verstard kan voelen en 
beperkt in de vrijheid van beweging. Wanncer or goon 
zichtbare aanvaller is die het gebeurde kan wordcn 
verweten, is hot mogelijk dat do client woede on angst 
gaat verbinden aan mensen van wie hij houdt, aan 
ziclizelf of aan onistandigheden. De angst dat het op-
nicuw kan gcbcuren blijkt eon mocilijk to hanteren 
problem to zijn zowel voor de client als hulpverlener. 
Het verdriet nooit nicer dc oude to zullen zijn is 
meestal eon bclangrijk aandaclitspunt voor de hulp-
verlening. Hulpverleners diencn eon groot inlevings- 
vermogen to hchben. Het is van groot belang de kracht 
van mcnsen die dergelijke gebeurtenissen hebben 
ervarcn te respecteren. Het felt dat mensen ondanks 
dergelijke gebeurtcnissen overleven on zich %fader 
ontwikkclen gctuigt van do elasticiteit on anomie 
kracht van mensen. 
Met litcratuuropgave. 

17 
Messner, S. F. Regional differences in the economic 
correlates of the urban homicide rate. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 2 Jo jrg... 
nr. 4, november 1983, blz. 477-488 (USA). 

In dit artikel toctst de auteur de hypothesc dat or eon 
samcnhang bestaat tussen welstandverschillen in de 
hevolking on het aantal geweldplegingen met dodelijkc 
afloop. Hij ondcrzoekt daarvoor de criminaliteitscijfers 
van 91 steden in het zuiden van de Verenigde Staten, 
waar de armoede integraal groter is dan in het noorden. 
In het noordcn onderzoekt hij de criminaliteitscijfers 
van 256 steden. Hij constateert met behulp van eon 
aantal statistische technicken dat de inkomcnsongclijk-
held het verschil in dc omvang van de gewelds- 
delicten met dodelijkc afloop niet kan verklarcn. Wel 
stelt hij vast dat het verschil in de omvang van de 
armoede in de zuidelijkc en noordelijke steden voor 
eon groot deel het verschil in doze vorm van 
criminaliteit verklaart. Zijn slotconelusie is dat hicr-
medc bcvestigd wordt dat de samenhang tussen 
economische deprivatie on crimineel gedrag per situatie 
verschillend kan zijn. 
Met literatuuropgave. 

18 
Miller D. T. and C. A. Porter. Self-blame in victims of 
violence. 
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Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2, 1983, blz. 
153-168, blz. 139-152 (USA). 

Zelfbeschuldiging lijkt een mechanisme te zijn bij het 
verwerken van een traumatische gebeurtenis. Door 
zelfbeschuldiging ontstaat cen gevoel van controle over 
de situatie, het gevoel dat de wereld geordend is. Er 
wordt een verklaring voor het gebeurde gevonden. 
Anderzijds kan zelfbeschuldiging echter de oorzaak van 
dcpressie zijn. De auteurs deden een onderzoek naar 
dit onderwerp aan de hand van interviews met 50 
mishandelde vrouwen. (in Californie). Zij onder-
scheiden hierbij verschillen in 1) de mate van zelf-
beschuldiging: bij mishandelde vrouwen wordt de 
schuld meer bij zichzelf dan bij de situatie gezocht, en 
2) de aard van de zelfbeschuldiging: men kan zichzelf 
verwijten de oorzaak tc zijn van het gebeurde, er aan-
leiding toe te hebben gcgeven en het te hebben 
getolereerd. Deze factoren beihvloeden het al dan niet 
ontstaan van depressieve gevoelens. Verder onderzoek 
lijkt gewenst. 
Met litcratuuropgave. 

19 
Perloff, L. S. Perceptions of vulnerability to 
victimization. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2, 1983, blz. 
41-61 (USA). 

Aan de hand van literatuur bespreekt de auteur het 
'beset' van (on)kwetsbaarheid'. In het algemeen hebben 
mensen die niet het slachtoffer geworden zijn van een 
of andere onaangename gebeurtenis, het gevoel dat zij 
in het bijzonder, d.w.z. meer dan anderen, onkwets-
baar zijn. Verklaringen hicrvoor zijn een zelf-
verdedigingsmechanisme, de behoefte aan controle over 
het cigen 'even en de behoefte aan een positieve 
vergelijking van zichzelf t.o.v. andercn. Het besef van 
onkwetsbaarheid werkt gunstig voorzover het angst 
reduceert, het gevoel controle te houden vergroot en de 
mogelijkheid biedt een normaal leven te leiden. Het 
kan echter ook negatief werken wanneer het 1) voert 
tot te grote onvoorzichtighcid en 2) het de verwer-
king van een negatieve gebeurtenis (waardoor 
het gevocl van onkwetsbaarheid wordt aangetast) 
bemoeilijkt. Als iemand slachtoffer wordt van een of 
andere onaangename gebeurtenis, stort het gevoel van 
onkwetsbaarheid in. Dit gaat samen met stress-
verschijnselen. Men kan hierbij onderscheid maken 
tussen een gevoel van algemene (geldt voor iedereen) 
kwetsbaarheid en van specifieke kwetsbaarheid (meer 
dan anderen). In het laatste geval zijn angst en 
depressie groter en het gevoel van eigenwaarde meer 
aangetast. De gebeurtenis wordt slechter verwerkt: de 
oorzaak wordt eerder in zichzelf dan in de omgeving 
gezocht. Hoe men reageert, hangt af van de mate waar-
in men zich tcvoren onkwetsbaar en achteraf kwets-
baar voelt. Verder onderzoek is gewenst. 
Met literatuuropgave. 
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20 
Peterson C. en M. E. P. Seligman. Learned help-
lessness and victimization. 
Journal of social issues, 390 jrg., nr. 2, 1983, blz. 
103-116 (USA). 

De autcurs gaan op associatieve wijze na hoe het 
begrip aangeleerdc hulpeloosheid bruikbaar is in de 
theorievorming omtrent het hanteren van de slacht-
offerrol. In beide gevallen is er sprake van on-
controleerbare aversieve gebeurtenissen, van eon 
geloof in de oncontroleerbaarheid van de toekomst, en 
van °en geloof in de onbelangrijkheid van dc toc-
komstige respons. Het oorspronkelijkc model pat 
echter niet in op de reden waarom Cr soms cen 
depressieve reactie volgt en soms nict. Hicrbij lijkt 
echter de causale interpretatie van het individu cen rol 
te spelen. Ook de invlocd van zelfbeschuldigingcn 
wordt in dit kader ingepast. 
Met literatuuropgave. 

21 
Pfuhl, E. H. Jr. Police strikes and conventional 

. crime: a look at the data. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21c jrg., 
nr. 4, november 1983, blz. 489-503 (USA). 

Gedurende de zestiger en zeventiger jaren braken or 
verschillende stakingen uit bij mcerdere politic-
korpscn in de Verenigde Staten. In dit artikel geeft 
de autcur de res.ultaten van een onderzoek weer naar 
de ontwikkeling van de criminaliteit gedurcnde doze 
stakingen. Hij heeft het onderzock tocgespitst op een 
aantal delicten, waaronder inbraak en autodiefstal. 
Bij het onderzoek ging hij uit van de hypothese dat 
de omvang van doze delicten zou toenemen in af-
wezigheid van dc politic. Met name de preventic-
theorie die stelt dat touter de aanwcziglicid van 
politic op straat al preventief werkt, geeft volgens 
hem aanleiding om te veronderstellen dat gedurendc 
de stakingen van de politic van een toenamc van het 
aantal delicten sprake tat zijn. Uit het onderzoek 
blijkt echter van cen significante toename geen 
sprake te zijn. Aan het slot van zijn artikel gaat de 
auteur uitvoerig in op deze resultaten en de gevolgdc 
onderzoe ksmethode. 
Met literatuuropgave. 

22 
Rutenfrans, Chi. Roltheorie, emancipatie en de 
criminaliteit van vrouwen. 
Tijdschrift vow criminologic, 26e jrg., nr. 1, 
januarBfebruari 1984, blz. 3-17 (N). 

Dit artikel houdt zich bezig met de roltheoretische 
bcnadering van vrouwencriminaliteit d.w.z. het 
verklarcn van vrouwencriminaliteit vanuit de maat-
schappelijke rot die vrouwen vervullen nl. passief, 
atbankelijk, terughoudend en gericht op relationele 
doeleinden. Deze theoric is o.a. toegepast door Freda 
Adler; zij veronderstelt dat door technologische, 
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economische en ideologische factoren de maatschap-
pelijke rot van de vrouw zal veranderen en dat dit 
vervolgens veranderingen in de ernst en omvang van 
criminaliteit van vrouwen tot gevolg zal hebben. Zij 
ontkent dat biologisch/fysiologische verschillen de 
basis vormen van traditionele rolpatronen van mannen 
en vrouwen, waarbij mannen zich een status kunnen 
verwerven door anderen te domineren en vrouwen 
zich slechts indirect, door het aangaan van relaties 
met mannen, een status kunnen verwerven. De auteur 
noemt een aantal onderzoeken uit de afgelopen tien 
jaar waarin de relatie tussen emancipatie en vrouwen-
criminaliteit werd onderzocht; van een sterke 
criminaliteitsstijging bleek geen sprake te zijn. Ook de 
maatschappelijke rot van de vrouw is sinds de 
emancipatiebeweging begon (midden zestiger jaren) 
niet ingrijpend veranderd. Weliswaar is het opleidings-
niveau en de deelname aan het arbeidsproces van 
vrouwen sterk gestegen, maar door de aard van hun 
studie en beroep (onderwijs, administratie, gezond-
heidszorg) is dit absoluut geen indicatie voor 
veranderingen in vrouwelijke rolpatronen. De auteur 
denkt dat er twee verklaringen zijn voor de stabiliteit 
van het vrouwelijk rolpatroon nl. a) Er is meer tijd 
nodig dan tot nu toe is verstreken voordat 
veranderingen in de sociale condities hun effect 
zullen hebben op het vrouwelijke rolpatroon. b) Er 
spelen behalve sociale factoren ook biologisch/fysio-
logische en psychologische factoren mee in het ontstaan 
van typisch vrouwelijke en mannelijke rolpatronen. 
Volgens sommigen liggen zelfs wel genetische factoren 
ten grondslag aan het mannelijk dominantiestreven en 
het vrouwelijke streven naar relaties. 
Met literatuuropgave. 

23 
Scheppele, K. L. and P. B. Bart. Through women's 
eyes: defining danger in the wake of sexual assault. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 63-80 (USA). 

De meeste vrouwen die sexueel zijn mishandeld, 
beschouwen daarna bepaalde situaties in het leven 
gevaarlijker dan voorheen. De kans dat deze vrouwen 
hun mening in die zin wijzigen neemt toe, wanneer 
het gebeurde plaats vond in een situatie die zij aan-
vankelijk als veilig beschouwden. Daarnaast blijkt 
deze beleving van gevaarlijkheid afhankelijk van het 
al dan niet daadwerkelijk verkracht zijn. De auteurs 
vragen zich af in hoeverre zelfbeschuldiging een rot 
speelt. Belangrijk hierbij blijkt dat het zichzelf 
beschuldigen iemand de mogelijkheid geeft de lout' 
in de toekomst te voorkomen door het eigen gedrag 
te veranderen. Op deze wijze kan men het idee 
krijgen weer controle te hebben over de situatie. 
Met literatuuropgave. 

24 
Silver, R. L., C. Boon and M. Stones. Searching for 
meaning in misfortune: making sence of incest. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 81-102 (USA). 
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Uit de bestaande litcratuur blijkt dat C'en van de 
mechanismen waardoor.slachtoffers van geweld het 
gebeurde verwerken is, dat zij Cr eon zinvolle bctekenis 
aan geven. De auteurs beschrijven ecn onderzoek naar ! 
deze hypothesc. Zij bestudeerden vragenlijsten die 
ingevuld waren door 77 vrouwen die in hun jeugd het 
slachtoffer waren gcworden van incest. De vrouwen 
meldden zich spontaan nay. een uitgebreide 
publiciteitscampagne. Het blijkt dat tachtig procent 
nog steeds op zoek is naar cen rationelc verklaring 
voor het gebeurde. Dit zoeken gaat gepaard met het 
herbeleven en met stressreacties. Tot op zekere hoogte 
schijnt dit nodig te zijn voor een goedc vcrwerking. 
Ongeveer de helft van de vrouwen vindt op cell 
gegeven ogcnblik een of andere verklaring. Zij 
bereiken dan eon nieuw evenwicht, waarbij ze met het 
gebeurde lijkcn te kunnen leven; het onderwerp wordt 
echter nooit als afgedaan beschouwd. Het zoeken 
naar verklaringen gaat altijd in enige mate door. 
Arideren zeggen geen enkele verklaring te kunnen 
vinden. Het ontbreken van een vertrouwenspersoon 
lijkt hierbij een rot te spelcn, evenals het als extreem 
onrechtvaardig ervaren van het gebeurde. In dit geval 
blijkt het zoeken naar eon verklaring geen oplossing 
voor het verwerken te bieden. Soms moot men blijk-
baar accepteren dat jets niet verklaarbaar is en toren 
bet verleden te 'vergeten'. Hiervoor kan professionele 
hulp nodig zijn. 
Met literatuuropgave. 

25 
Taylor, S. E., J. V. Wood and R. R. Lichtman. It could 
be worse: selective evaluation as a response to 
victimization. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 19-40 (USA). 

De auteurs ontwikkelen in een gedegen artikel eon 
theorie omtrent de reacties van slachtoffers op bun 
stachtofferrol. In het algem eon kan gesteld worden dat 
slachtoffers reageren op deze aversieve tocstand door 
zichzelf en de situatie op cen zodanige wijze te 
evalueren dat bun gevoel van eigenwaarde wordt 
versterkt. De auteurs bespreken — zonder uitputtend 
te willen zijn — vijf mechanismen die een rot spelen 
bij dcze selectieve evaluatie. Gemeenschappelijk hier-
bij is dat het lijkt of de slachtoffers hebben geprofi-
teerd van bun crvaring, alsof deze verrijkend werkte. 
Doze mechanismen kunnen omschreven worden als: 
a) het zich vergelijken met minder fortuinlijken 
(downward comparison); 2) de vergelijking nog 
gunstiger doen uitvallen door het voor vergelijking 
gunstigste onderdeel van het gebeurde to kiezen; 3) het 
gebeurde vergelijken net een mogelijk nog slechtere 
afloop; 4) zich het gebeurde zo voorstellen dat men er 
zich vergeleken met anderen goed doorheen heeft 
geslagen; en 5) het gebeurde zo uitleggen dat het ook 
goede kanten heeft. Deze mechanismen spelen zowel 
een rol bij natuurrampen, als bij misdaad, ziekte en 
stigma's. Als mogelijke onderliggende verklaring wordt 
genoemd de neiging van mensen om in eon bedreigende 
situatie zich de meest kwalijke afloop voor te stellen 
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en zich daarop in te stellen, zodat de realiteit meevalt. 
Ook de omgcving speelt een rol in het in een gunstiger 
Iicht stellen van de slachtofferrol. 
Met literatuuropgave. 

26 
Travis, L. F. The case study in criminal justice research: 
applications to policy analysis. 
Criminal justice review, 8e jrg., nr. 2, herfst 1983, 
blz. 46-51 (USA). 

De auteur bepleit het gebruik van de case-study die wat 
• uit de mode lijkt te raken. Hij beschouwt deze niet 

zozeer als een onderzoekmethode maar meer als een 
onderzoekstrategie, een wijze van benaderen die de 
onderzoeker in staat stelt de gebeurtenissen, zoals ze 
in de werkelijkheid plaats vinden, rechtstrecks te 
observeren en te verklaren. Nadat de auteur een over-
zicht heeft gegeven van enkele bekende case-studies, 
stelt hij dat deze onderzoekstrategie zder geschikt is 
voor analyse van het justitiele beleid. Een en ander 
wordt toegelicht aan de hand van enkele Amerikaanse 
herzieningen van het strafrechtelijk beleid. 
Met literatuuropgave. 

27 
Wortman, C. B. Coping with victimization: conclusions 
and implications for future research. 
Journal of social issues, 39e jrg., nr. 2,1983, blz. 
195-222. , 

De auteur sluit met dit artikel een themanummer af 
over `reactie op slachtofferschap'. Alle bijdragen 
worden op vrij uitvoerige wijze samengevat en in een 
breder kader geplaatst. Tenslotte gaat hij in op wat 
'effective coping' gcnoemd wordt en doct diverse aan-
bevelingen voor nader onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

28 
Hall Williams, J. E. The need for a prison ombuds-
man. 
Criminal law review, nr. 2, februari 1984, 
blz. 87-93 (GB). 

Voor gedetineerden bestaat in de Verenigde Staten, 
Canada en de Scandinavische landen de mogelijkheid 
zich met klachten tot de detentie-ombudsman te 
wenden. In dit artikel bepleit de auteur de invoering 
van een gelijksoortig instituut in Engeland. Blijkens 
officiele rapporten zijn de bestaande regelingen 
m.b.t. de rechtsgang voor gedetineerden ontoe-
reikend. Zo strekt de competentie van de Boards of 
Visitors zich niet uit tot de behandeling van 
individuele klachten van gedetineerden, en verklaart 
de commune rechter zich slechts ontvankelijk bij 
klachten over aperte schending van elementaire 
rechten. Ook de Parliamentary Commissioner biedt 
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de gedetineerde onvoldoende waarborgen voor rechts-
handhaving, met name wanneer hij klaagt over ruwe 
en hardhandige behandeling door gevangcnispersoneel. 
Voor kennisneming hiervan zijn immers in eerste 
instantie de Boards of Visitors bevoegd, en doze 
Radon kunnen zich nict met individuele klachten 
bezighouden. Dergelijke tekortkomingen in de 
bestaande regelingcn en de positieve ervaringen met 
de detentie-ombudsman in het buitenland maken de 
auteur eon sterke voorstander van dit instituut. In 
welke vorm en met welke bevoegdheden de detentie-
ombudsman in het EngeIse rechtsstelsel zou kunnen 
worden ingepast, wordt in eon zevental punten 
summier besproken. Uitgangspunt hierbij is dat de 
detentic-ombudsman hot complement vormt van de 
gevestigde instellingen. 
Met literatuuropgave. 

• 29 
Platteeuw, G. en W. Veuger. Contacten gedetineerden-
pers. 
Batans, 15c jrg., nr. 1,1984, blz. 10-12(N). 

De contacten tussen person gedetineerden zijn 
actucel geworden sinds de televisie-uitzending van 
het TROS-programma 	waarin eon 
gedetineerde word geinterviewd in het Huis van 
Bewaring De Weg'. De eerste auteur geeft inzicht 
in de totstandkoming van de algemene regeling voor 
contacten tussen gedetineerden en de pers die sinds 
augustus 1983 geldt. Het uitgangspunt is dat 
contacten in principe mogelijk zijn en dat het aan de 
directeur wordt overgelaten, na zorgvuldige afweging 
van belangen, al dan niet toesteniming to geven. De 
kritiek die hierop in de pers verscheen achtte de 
regeling bevoogdend on bureaucratisch. Niet lang 
daarna, onder de werking van doze regeling, kwam het 
televisie-interview tot stand dat alom verontwaardiging 
wekte. C. Platteeuw pleit voor eon regeling waarmee 
echt kan worden gevverkt. De tweede auteur spreekt 
zich uit namens het personeel van het HvB 'De Wog'. 
De verontwaardiging on het onbegrip na de tv-uit-
zending zijn groot. Zijns inziens worden de integriteit 
en de wijze waarop het mocilijke work binnen de in-
richting wordt verricht ernstig naar beneden gehaald 
door dit soort interviews. Wanneer de zaken op eon 
eerlijke on objectieve mauler worden weergegeven 
heeft de auteur pen mocite met dit soort interviews. 
Vervolgens wordt eon gedeelte van het memorandum 
over contacten tussen individucle gedetineerden en 
vcrtegenwoordigers van publiciteitsmedia weer- 
gcgeven. Het omvat de regcls die in acht dienen to 
worden genbmen. Het artikel bcsluit met de kamer-
vragen die naar aanleiding van de tv-uitzending zijn 
gesteld en het antwoord van de staatssecretaris bier-
op. 

30 
Rizvi, W. S., E. Hyland and K. Blackstock. Some 
considerations for behavioral therapy in Scottish 
penal institutions. 
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International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 27e jrg., nr. 3, 1983, 
blz. 205-210. 

In dit artikel worden enkele problemen besproken 
m.b.t. het gebruik van gedragstherapie in groeps-
situaties binnen gevangenissen. Om ecn groep 
gedetineerden samcn te stcllen moeten cerst ccn aan-
tal selectie-criteria geformuleerd worden. Het is 
belangrijk dat de gedetineerden cen positieve houding 
ontwikkelen t.a.v. de therapeut(en). De doeleinden 
van de bijeenkomsten moeten specifiek, realistisch en 
duidelijk gedefinieerd zijn. Het tijdstip waarop de bij-
eenkomsten plaatsvinden moet zorgvuldig worden 
gekozen. Het beste kan gewerkt worden met ecn groep 
van zes a acht personen, die gemiddeld een maal per 
week bijeen komen. Afhankelijk van het doe van de 
bijeenkomsten verdient het aanbeveling dat de grocp 
qua leeftijd homogeen is of dat er een lid van het 
gevangenispersoneel aanwezig is. Het is van belang dat 

• de gedetineerden vaardigheden ontwikkelen die zij 
zowel tijdens als na hun detentieperiodc kunnen 
gebruiken. 

31 
Spliet, M. M. A. Tenuitvoerlegging gevangenisstraf. 
Tijdschrift voor de politic, 46e jrg., nr. 2, februari 
1984, blz. 53-63 (N). 

Op een conferentie van het Utrechtse Arrondis-
sementsparket over het thema `strar die eind 
november 1983 te Zutphen werd gehouden, Meld de 
auteur, plaatsvervangend officier van justitie, een in-
leiding over de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf 
in Nederland. De auteur stelt dat hoewel selectie en 
plaatsing zich grotendeels buiten de gezichtskring en . 
invloedsfeer van het O.M. afspeelt, het goed is er het 
een en ander vanaf te weten. Niet alleen omdat het 
O.M. er formed l juridisch mee belast is, maar ook om-
dat als het O.M. gevangenisstraffen opgelegd wil zien, 
het ook in de tenuitvoerlegging enig inzicht dient te 
hebbcn. Kennis van de differentiatie van pcnitentiaire 
inrichtingen kan voorts van nut zijn bij de beslissing 
of en voor welke duur het O.M. de rechter zal vragen 
een gevangenisstraf op te leggen. De auteur besteedt 
aandacht aan: 1) de differentiatic van penitentiaire 
inrichtingen; 2) de selectie; 3) aspecten van het leven 
in de gevangenis, zoals wcrk, ontwikkeling en ont-
spanning, medische verzorging en drugproblematiek, 
verlofregelingen, maatschappelijke, geestelijke, 
gedragskundige en psychiatrische hulpverlening, 
disciplinaire straffen; en 4) de taak van de Com missie 
van Toezicht en van de Centralc Raad van Advics, met 
daaraan gekoppeld het beklag- en beroepsrecht. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

32 
Deliens, L. Ongehjke sociale distributie van de tewerk-
stellingskansen van ex-gedetineerden; een empirisch 
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onderzoek near de reacties van het bedriffsleven op 
schrifteleke sollicitaties. 
Panopticon, 4e jrg., nr. 6, november/december 1983, 
blz. 530-541 (B). 

Het theoretisch kader van het onderzoek is de inter-
actionistische labelingtheorie. De auteur onderzoekt 
vat de kansen zijn van ex-gedetineerden op de 

arbeidsmarkt. De reactics van wcrkgevers op 
sollicitaties van (fictieve) ex-gedetineerden werden 
vergeleken met de readies van dezelfde werkgevers 
op sollicitanten zonder detentieverleden. Naar 60 
bedrijven in en rond Brussel werden 120 brieven 
verstuurd; in de helft van de brieven word melding 
gemaakt van eon korte dctentie on in de ander° hen 
word dit niet gcdaan. Het betroffen sollicitaties m.b.t. 
de productiesector on de administratieve sector in elk 
van de aangeschreven bedrnven. Doze bedrijven werden 
vergelijkbaar gemaakt door 30 "bedrijfskoppels' to 
nemen verdeeld over de seeundaire en tertiaire sector. 
Het blijkt dat het bedriffsleven voor administratieve 
functies minder betekcnis hecht aan de detentie, mar 
voor productiefuncties duidelijk we!. Dit houdt 
verband met het verschil in het vereiste onderwijs-
niveau in beide functies. In termen van de labeling-
benadering kan gesproken vvorden van eon selectieve 
etikettering on stigmatisering van de extedetineerde. 
Met literatuuropgave. 

33 
Turner, D. The probation officer and community 
delinquency prevention: the shift out of reactive 
casework. 
Canadian journal of criminology, 26e jrg., nr. 1, 
januari 1984,   blz. 75-95. 

De auteur van dit artikel onderscheidt reactief 
reclasseringswerk van proactief reclasseringswerk. Hij 
stelt dat de meeste reclasseringsambtenaren vast 
zitten in de reactieve fase van interventie. Vervolgens 
gaat de auteur in op het proactieve reclasscringswerk. 
Zijn betoog is mode gebaseerd op zijn eigen ervaringen 
met reclasseringswerk volgens het proactieve model, 
reclasseringswerk in het kadcr van de misdaad-
preventie. De ervaringen die hij opdced in het 
preventieve Blanshard buurtproject toetst hij aan 
het zogenaamde Model van Bloom, eon breed begrip-
pcnkader dat aanduidt welke algemene vormcn van 
preventieve actie relevant zijn gedurende de verschil-
Linde fasen van systeemvorming on systeemver-
andering. De auteur kornt tot de conelusie dat dit 
model globaal genomen correspondeert met de opeen-
volging van gebeurtenissen en preventieve activiteiten 
in het Blanshard buurtproject, tvaarbij in aanmerking 
genonicn dient to worden dat aan het begin van dit 
project goon begrippenkader voorhanden was. Het 
Blanshard project ontwikkelde zich empirisch. Ook 
worden de ervaringen van de auteur getoetst aan de 
drie modellen van maatschappelijke organisatie zoals 
ontwikkeld door Rothman, to weten: 1) het buurt-
ontwikkelingsmodel, 2) het sdciale ordeningsmodel 
on 3) het sociale actiemodel. De auteur meent ten- 
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slotte dat proactief reclasseringswerk tot goede 
resultaten leidt, en bijdraagt tot het voorkomen of zo 
tij Jig mogelijk keren van de misdaad. Hij acht het van 
groot belang, mode gezien de stijgende criminaliteits-
cijfers en de stijgende kosten van het rechtssysteem, 
doze vorm van reclasseringswerk volgens proactief 
model to ontwikkelen en to stimuleren. 
Met litera tuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

34 
Boerman, A. J. Psychisch afwijkende delinquenten 
in Zweden. 
Proces, 63e jrg., nr. 2, februari 1984, blz. 50-59 
(N). 

De beoordeling en behandeling van psychisch af-
wijkende wetsovertreders in Zweden wijkt in vele 
opzichten af van die in andere landen. De strafwet in 
Zweden onderging in 1945 een wijziging, waarbij af-
stand gedaan werd van het principe van toerekenings-
vatbaarheid. De auteur geeft in dit artikel inzicht in 
de ontwikkeling en working van de gewijzigde wet. 
Hij gaat hierbij in op de beoordeling van de 
delinquenten naar hun persoon, waarbij de rechtbank 
drie mogelijkheden tot onderzoek naar de persoon 
van de delinquent heeft. Geesteszieke en geestes-
zwakke delinquenten worden in het algemeen tot 
opname in eon ziekenhuis veroordeeld. Vervolgens 
besteedt de auteur aandacht aan de plaatsing van 
geestelijk gestoo.rde delinquenten on gaat in op de 
algemene en speciale psychiatrische behandeling. 
Vervolgens wordt ingegaan op de bezwaren tegen de 
mogelijkheid niet-psychiatrische delinquenten te 
veroordelen tot psychiatrische verpleging. Tot slot 
geeft de auteur eon aantal resulta ten weer van eigen 
onderzock betreffende dit systeem. In eon nawoord 
van Th. van Haaren wordt aangegeven dat boven-
staand systeem van behandeling van psychisch af-
wijkende delinquenten in Zweden dreigt to worden 
ondermijnd door de ver gaande voorstellen tot 
bezuiniging. 

35 
Legemaate, J. Het wetsontwerp BOPZ in de Tweede 
Kamer. 
Proces, 63e jrg., nr. 2, februari 1984, blz. 38-49 
(N). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de plenaire 
behandeling van het wetsontwerp Bijzondere op-
nemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) 
welke op 6 december 1983 in de Tweede Kamer met 
algemene stemmen is aanvaard. Zo wordt ingegaan 
op de reikwijdte van de wet en de criteria voor 
onvrijwillige opname (gevaarscriterium). Centraal 
in het wetsontwerp staat de voorlopige machtiging 
met eon duur van vier weken die kan worden gevolgd 
door machtigingen tot voortgezet verblijf. Vervolgens 



124 

vvordt or aandacht besteed aan de rechtshulp on de 
beroepsmogelijkheden. Zo bcstaat or de verplichting 
em de patient to boron on aan hem de bijstand van 
con raadsman to bieden, maar de beroepsmogelijk-
heden om tcgen rechterlijke beschikkingen op grond 
van de BOPZ in beroep to kunnen gaan zijn nun of 
moor uitgesloten. Vervolgens wordt or ingegaan op 
de dwangbehandeling, de dwangmiddelen die men 
tot zijn beschikking heeft on de klachtenprocedure 
tegen een besluit tot dwangbehandeling. Tot slot 
concludeert de auteur dat de BOPZ in vergelijking 
met de krankzinnigcnwet eon greet aantal 
verbeteringen brengt. Ilij vindt het eon goede zaak 
dat or, indien het wetsontwerp eon wct wordt, om de 

•vijf jaar geevalueerd wordt, gezicn de stormachtige 
onwikkelingen m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg 
on het patientenrecht. 

36 
Schramski, T. G. and D. R. Harvey. The impact of 
psychodrama and role playing in the correctional 
environment. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 27e jrg., nr. 3, 1983, 
blz. 243-254. 

De auteurs presenteren een samenvatting van enkele 
van de vole studies over het gebruik van het psycho-
drama on het rollenspel in gevangenissen die in de af-
gelopen vijftig jaren zijn versehenen. Het gaat em 
experimentele, quasi-experimentele en beschrijvende 
studies on ease studies. Al doze studies wijzen op de 
effectiviteit on de positieve invloed van het psycho-
drama on het rollenspel. Tot slot formuleren an cen 
aantal aanbevelingen veer therapeuten on onder-
zoekers m.b.t. de planmatige voorbereiding van de 
therapie, de noodzaak van samenwerkingsverbanden 
tussen diverse disciplines, de kleinschaligheid on ecn-
voud van dc onderzoeksopzet, on het onderzoeken van 
tot nu toe nauwelijks onderzochte thema's zoals 
verschillende vormen van leidersehap. 
Met literatuuropgave. 

37 
Wulach, J. S. August Aichorn's legacy: the treatment 
of narcissism in criminals. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 27e jrg., nr. 3, 1983, 
blz. 226-234. . 

De psycho-analytieus Aichorn constateerde dat de 
narcistische delinquent zich nooit emotioneel 
verbonden zal voelen met eon ander° persoon, tenzij 
deze ander door de narcist gezien wordt als eon 
geidealiseerd spiegelbeeld van zijn cigen persoonlijk-
heid. De auteur laat ook de opvattingen van Kohut, 
Kernberg on Bursten de revue passeren, waarbij 
versehillende vormen van narcistische overdracht 
centraal staan. De auteur gaat met name in op de 
verschillen tussen doze psycho-analytici on de daaruit 
voortvlociende praktische verschillen in de behande- 
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lingswijze van narcistische delinquenten. Hij is van 
mening dat een integratie van hun opvattingen ' 
wenselijk is. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

38 
Bronkhorst, M. en J. Oost. Kinderen op bestelling. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 3,4 februari 1984, 
blz. 51-57 (N). 

Nadat er cen vermoeden bestond dat een Nederlands 
echtpaar verduistering van staat van een pasgeboren 
Braziliaanse baby had gepleegd, is er een landelijk 
onderzoek ingesteld naar illegale praktijken rond de 
interlandelijke adoptie. De auteurs die zelf nauw bij 
het onderzoek betrokken waren, doen in dit artikel 
verslag van dit onderzoek, waarvan de resultaten door 
de wijze van gegevens verzamelen (steekproeven) een 
indicatief karakter dragen. Vervolgens geven zij aan 
welke internationale activiteiten zij hebben onder-
nomen en gaan zij in op de bestaande regelingen om-
trent adoptie en met name adoptie van buitenlandse 
pleegkinderen. Vervolgens wordt globaal ingegaan op 
de inhoud van een voorontwerp van wet betreffende 
dit onderwerp, met name de procedure en de straf-
baarstelling. Tot slot geven de auteurs hun commentaar 
op dit voorontwerp waarbij zij van mcning zijn dat de 
feiten genoemd in het vooron twerp van wet niet als 
overtreding maar als misdrijf zouden moeten worden 
aangetnerkt. Zij pleiten verder voor uitbreiding van de 
strafbaarstelling en verhoging van de maximum-geld-
boetes. Naar hun mening is naast wettelijke regeling 
internationale samenwerking op dit gebied van wezen-
lijk belang. 
Met literatuuropgave. 

39 
Lagier, P. M. De la delinquance juvenile a l'eventuelle 
absence de criminalite adulte: le delinquant temporaire 
grane (DTG). 
Canadian journal of criminology, 26e jrg., nr. 1, 
januari.1984, blz. 13-28. 

Dit artikel bevat een studie die bijdraagt aan de 
beschrijving van parameters welke de classificatie van 
jeugdige delinquenten verecnvoudigen. De autcur 
onderscheidt blijvend ernstige delinquen ten en tijdelijk 
ernstige delinquenten. De studie betreft met name deze 
laatste groep: jeugdigde delinquenten wicr delinquentc 
gedrag, hoewel ernstig, schijnt te verdwijnen veor hun 
volwassenheid. Het onderzoek werd gehouden onder 
390 minderjarige kinderbeschermingspupillen in 
Montreal. Gekeken werd naar twee tijdstippen in hun 
jeugd (15 en 17 jaar) en naar het tijdstip van het begin 
van hun volwassenheid (19 jaar). Dertig jongens werden 
geselecteerd die zich kenmerkten door een omvang-
rijk, veelvormig en ernstig maar niet blijvend 
delinquent gedrag. Het onderzoek leidde o.a. tot de 
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volgende resultaten en eonclusies. Zowel op vijftien-
jarige als op zeventienjarige leeftijd vertoont de 
.tijdelijke ernstige delinquent cen speeifieke persoon-
lijkheidsstruetuur welke erg versehilt van die van de 
niet-delinquent. Ook is or sprak» van een structurering 
van hun persoonlijkheid die significant correspondeert 
met de verandering in bun criminele gedrag. Volgens 
de auteur vormt het samengaan van doze twee 
kenmerken de potentidle basis voor cen ontwikkeling 
tot eon criminele persoonlijkheid op latere leeftijd. 
Met literatuuropgave. 

40 
Montfoort, A. van en N. Oudendnk. De Triangel 
(1972-1982). Tien fact residentiele gezinshehandeling. 
Maandblad geestelhke volksgezondheid, 39e jrg., 
nr. 2, februari 1984, blz..127-142 (N). 

De Triangel is con instituut, waar gehele gezinnen 
(minimaal 'OM ouder en een kind) voor eon periode 
van zes maanden worden opgenomen. Wool-  de Op name 
in de Triangel zijn de gezinnen dermate vastgelopen dat 
het teed nauwelijks nog te dragon is en de situatie 
uitzichtloos is geworden. De gezinsteden willen 
verandering, maar slagen or niet in die op eigen kracht 	• 
to bereiken. Opname in de Triangel betekent het 
dynamiseren van de gezinssituatic door middel van eon 
integrate aanpak van dc problemen op alle niveaus: 
individu-gezin-verhouding met de buitenwereld. De 
auteurs besehrijven in dit artikel de gezinnen vanuit 
kemnerken die voor alto gezinnen gemeensehappelijk 
zijn, zoals het bindingscomplex, generatiecyclus, de 
crisis-eyelus en de veetheid van probtemen. Vervolgens 
beschrijven zij enkele eentralc thema's zoals kinder- 
mishandeling, incest, vrouwenmishandeling, ouders en 
psychiatric, echtscheiding, de strijd met de kinder-
bescherming, de verslaving en de gezinshereniging. 
Vervolgens wordt ingegaan on de werkwijze, waarbij 
men o.a. strecft naar eon lcefbaar evenwieht en de 
handhaving hicrvan in de leefgrocp. Verdes wordt aan-
dacht besteed aan de nazorg. Tot slot wordt or ingegaan 
op het perspeetief van de Triangel waarbij financiae 
aspeeten eon voorname rot spelen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

41 
Bennett, R. R. and S. B. Bennett. Police personnel 
levels and the incidence of crime. 
Criminal justice review, 8e jrg., nr. 2, herfst 1983, 
blz. 32-39 (USA). 

Is de omvang van het politic-apparaat van invloed op 
de omvang van de eriminaliteit? 
In dit artikel wordt verslag gedaan van eon exploratief 
onderzoek van beperkte omvang. De schrijvcrs 
bespreken de zwaklicden van tot nu toe verricht 
onderzoek op dit terrein. Hun onderzoeksresultaten 
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geven aan dat criminaliteitscijfers niet beihvloed worden 
louter en alleen door een uitbreiding van het politie-
apparaat. Het zijn de sociale en economische structuren 
binnen de maatschappij, die volgens de onderzoekers 
veranderd moeten worden. 

Drugs 

42 
Analysis, An, of the campaign against drug trafficking.. 
Bulletin on narcotics, 35e jrg., nr. 4, oktober/ 
december 1983. 

Ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Natics in december 1983, werd een 
'Special Issue' van dit drugsbulletin uitgegeven. Dit 
geschiedde in het kader van een ecrder besluit 
(december 1981) waarbij de lijnen werden aangegeven 
waarjangs regionale organisaties in hun bestrijding van 
de illegale drugshandel tc werk dienen te gaan. 
Verschillende auteurs beschrijven in dit nummer het 
werk van die organisaties: P. D. Cutting van de Britse 
Douane en Accijnzen beschrijft een manier waarop 
nationaal en internationaal de personen betrokken bij 
de verzending van illegale drugs kunnen wordcn op-
gespoord. R. S. Williamson, ambassadeur en permanent 
vcrtegenwoordiger van de Verenigde Staten bij het 
speciale drugsburcau van de Verenigde Natics in Wenen, 
beschrijft de maatregelen die de Amerikaanse overheid 
treft. D. W. Murdoch van het Departement van Volks-
gezondheid van het Gemenebest in Australie beschrijft 
de gecontroleerde verzending van voor misbruik in aan-
merking komende geneesmiddelen aldaar. W. J. Leamy 
van Interpol in Parijs vertelt jets over de activiteiten 
van die organisatie op dit gebied. B. A. K. Rider 
beschrijft de meer pragmatische aanpak van het 
secretariaat van het Gemenebest in Londen. 
P. A. Abarro beschrijft vat er in Colombo (Ceylon) aan 
wordt gedaan, C'. Bruie doet dit voor vat betreft de 
Raad van Europa, G. D. Gotschlich voor de Raad voor 
de Samenwerking van Douanediensten in Brussel. 
Voorts beschrijft C. N. Cagliotti de activiteiten van de 
Samenwerkende Zuidamerikaanse landen. Ch. Yodmani 
van de Thaise drugsbestrijdingsdienst in Bangkok 
bespreekt de rol van de Associatie van Zuidaziatische 
landen. Een andere inslag hebben tenslotte de volgende 
twee artikelen: I. Bayer, directeur van het Hongaars 
Nationaal Pharmaceutisch Instituut in Boedapest, 
wijst op de lacunes in de internationale afspraken om-
trent de controle op de internationale handel in 
geneesmiddelen. Op basis van recente gegevens van de 
Canadese politic doen R. T. Stamler, R. C. Fahlman 
en S. A. Keele verslag van de huidige situatie, zij geven 
de verwachting voor de nabije toekomst met betrekking 
tot de illegale drugshandel in Canada. 

• 	43 
Cohen, P. Is herotheversla»ing een vorm van patho-
logie? 
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Maandblad gcestelijke volksgezondheid, 390 jrg., 
nr. 2, februari 1984, blz. 115-126(N). 

Dit artikel is eon bewerking van eon voordracht, 
gehouden op de studiedag van de.Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatric. De auteur geeft verschil-
lende redcnen die kunnen worden aangevoerd om 
verslaving als eon pathologische gedragsvorm to 
bestempelen, op grond van eon psychologisch begrip 
van dit verschijnsel. De gewoonte van psychologen en 
psychiaters cm druggebruik primair to corrcleren aan 
psychopathologische processen in individuen, 'evert 
z.i. cchter slechts bijdragen aan de continuering van 
het heroiheprobleem. De grootste hulp die psychologen 
en psychiaters volgens de auteur echter aan heroine-
verslaafden kunnen geven is: het staken van iederc 
interventie die de druggebruiker per definitie bevcstigt 
in zijn rol van maatschappelijke outcast en mislukke-
ling. Zijn inziens kan con gcvolg hiervan zijn dat or 
sociaal geaccepteerde regels ontstaan voor de omgang 
met heroine, die eon belangrijke rd l spelen bij de 
beheersing van bet gebruik. 
Met literatuuropgave. 

44 
Jensen, G. F. and D. Brownfield. Parents and drugs: 
specifying the consequences of attachment. 
Crimino;ogy, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 4, november 1983, blz. 543-554 (USA). 

De socioloog Durkheim heeft reeds aangenomen dat 
solidariteit tussen mensen leidt tot eon conformerend 
gedrag. Vanuit die gedachte huldigen meerdere 
gedragsvvetenschappers de opvatting dat het gedrag 
van de coders in hoge mate het gedrag van de kinderen 
bepaalt. In dit artikel gaan de auteurs nader in op de 
vraag in welke mate doze gedachtengang opgaat voor 
druggebruik door jongeren. Fled conerect onderzoeken 
zij de stelling of druggebruik door jongeren in de hand 
wordt gewerkt door coders die ook niet afIcerig zijn 
van druggebruik. Hirschi heeft eon thcorie ontwikkeld 
die stelt dat de hechte band van kinderen met hun 
ouders con rem is op delinquent gedrag, onverschillig 
het gcdrag van de cinders. In dit artikel zijn de autcurs 
een andere mening toegedaan. Naar hun oordeel gaat 
doze samcnhang bij druggebruik nict op. 
Met literatuuropgave. 

45 
Kuyten, C. F. Negende intern ationale conferen tie 
over alcohol, drugs en verkeersveiligheid. 
Tijdschrift voor de politic, 46e jrg., nr. 2, februari 
1984, blz. 71-90 (N). 

De auteur beschrijft zijn indrukken van de negende 
conferen tie over alcohol, drugs on verkeersveiligheid, 
die in november 1983 in San Juan (Puerto Rico) 
word gehouden. De auteur richtte zijn aandacht 
tijdens dit congres in het bijzonder op het ont-
moedigingsbeleid m.b.t. alcohol en de bijdrage van de 
politie hierin, en voorts op de daarmede verband 



• houdende technische ontwikkelingen, tactieken en 
strategieen bij het politieoptreden. De auteur tracht 
een conclusie aan deze conferentie te verbinden 
zonder zich daarbij al te vecl te storen aan wat vanuit 
wetenschappelijk oogpunt wel of nict succesvol is 
gebleken. Hij acht het mogelijk een pakket van 
activiteiten te verrichten, die, ieder op zich, een 
onderdeel kunnen zijn voor een samenhangend ont- 
moedigingsbeleid t.a.v. rijden onder invlocd. Dit 
pakket bevat ideeen t.a.v. 1) de verkrijgbaarheid van 
alcohol (o.a. beperking van het aantal verkooppunten); 
2) verantwoord gebruik (bevolking trainen in het 
schatten van het bloedalcoholgehalte); 3) verkeers- 
deelname (vergroten van kennis bij de bevolking 
over alcoholgebruik en verkeersveiligheid); 4) 
verzekeringen (belonen van geheelonthouders door 
berekenen van lagere verzekeringspremies); 5) 
sociale controle en gedrag; 6) wetshandhaving 
(verhoging van de pakkans); 7) adem-analyse (ter 
vervanging van de bloedproef); 8) intrekken rijbe-
wijs; 9) slagvaardige vervolging en berechting; 10) 
grotere efficientie bij de administratieve afhandeling 
van het proces-verbaal (door tekstverwerkende 
apparatuur te gebruiken); 11) behandeling en 
interventie (groepstherapie, aan probleemoplossing 
dienstbaar gemaakte straffen); 12) vcrbetering van 

129 	politieoptreden; en 13) gencesmiddelen. 
T.a.v. het verband tussen geneesmiddelengebruik en 
rijvaardigheid verdient het aanbeveling onderzoek ter 
hand te nemen. 

46 
Violent deaths among alcoholics; a descriptive study; 
by T. Combs-Orme, J. R. Taylor, M. D. E. Bates Scott 
et al. 
Journal of studies on alcohol, 44e jrg., nr. 6, 
november 1983, blz. 938-949 (USA). 

De auteurs gaan in op alcoholisme als doodsoorzaak. 
De gebruikte gegevens maakten deel uit van een uit-
gebreider onderzoek naar de aard en omvang van 
alcoholgebruik gedurende een periode van zes tot 
negen jaar volgend op de opname voor behandeling. 
Het onderzoek betrof 1289 alcoholisten, geselectecrd 
uit vier instellingen verbonden aan de Washington 
University Medical School. Gewenste gegegevens 
werden getrokken uit de registers van de centrale 
bureaus voor de statistiek van Missouri en Illinois 
en werden voorts verkregen d.m.v. interviews met de 
desbetreffende personen en contacten met hun 
familieleden, vrieden, werkgevers en buren. Onder-
zoeken hebben voortdurend aangetoond dat, naast 
leverbeschadiging als doodsoorzaak, alcoholisten 
relatief vaak een gewelddadige dood sterven, als 
gevolg van zelfmoord en als slachtoffer van moord en 
van ongelukken. Ook de auteurs komen tot deze 
conclusie. Uit hun steekproef bleken er tijdens de 
follow-up periode drie keer zoveel overleden te zijn 
als statistisch normaal. Vrouwen worden vooral 
slachtoffer van brand; in de steekproef zelfs 98 
keer zoveel als de statistische verwachting. Alcoho- 
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listen die al vele jaren ovcrmatig drinken, blijkcn 
vaak in konuncrvolle omstandigheden to 'even. In 
veel gevallcn is or sprake van sociaal isolement, zodat 
er vaak gcen directe hulp verkregcn kan worden 
wanneer Cr iets gcbcurt. De socialc kosten van 
alcoholmisbruik strekken zich, behalve tot de Fins-
bruikers zelf, uit tot bun families en andere onsehul-
dige 	Eon grotcre bekendlicid met de 
risico's verbonden aan drankmisbruik kan helium alle 
soortcn van geweld die verband houden met alcohol 
to voorkomen. Ze kan van nut zijn bij het aan-
moedigen van personen not drankproblcmen of hun 
familieleden of vrienden orn professionele hulp te 
zocken. 
Met literatuuropgavc. 
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