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Voorwoord 

Dit nummer van Justitiele Verkenningen is 
gewijd aan het thema leugdpolitie'. Het 
fun ctioneren van deze specialisatie binnen het 
politieapparaat wordt vanuit diverse invals-
hoeken belicht. 
E. van der Hoeven opent de reeks artikelen met 
'een bespreking van de wijzen vvaarop de jeugd-
politie reageert op delinquent gedrag van 
jongeren. Hij maakt daarbij onderscheid tussen 
`afdoening' en 'hulp'. Aan de hand van de 
resultaten van een observatie-onderzoek be-
spreekt hij de factoren die de politiele reactie 
beinvloeden. De auteur bekijkt tenslotte de 
mogelijkheden tot structurering van de afdoe- 
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	fling en hulpverlening door de politie en doet 
voorstellen daartoe. 
De volgende bijdrage van de hand van P. H. van 
der Laan gaat over de rol van de jeugdpolitie 
bij de afhandeling van vandalisme en de 
verwijzing naar zogenaamde vandalismepro-
jecten. De auteur gaat vooral in op de recente 
veranderingen in de justitiele/strafrechtelijke 
procedures die zich voordoen bij de verwijzing 
van jongeren naar een vandalismeproject en de 
consequenties daarvan voor de jeugdpolitie, en 
daaruitvolgend, ook voor de jongeren. Het 
artikel wordt afgesloten met suggesties voor een 
andere procedure. 
M Smit en E. M. Scholte richten zich in het 
bijzonder op de hulpverlening aan jongeren met 
politiecontacten. Daartoe bespreken zij een 
aantal hulpverleningsprojecten waarbij zij, 
mede op basis van de voorlopige resultaten van 
een evaluatie-onderzoek bijzondere aandacht 
geven aan de samenwerking tussen hulpver-
leners van Prejop (Preventie Jongeren Politie) 
en de Haagse jeugdpolitie. 
In een afsluitend artikel schetst J. Junger-Tas de 
plaats en de taak van de jeugdpolitie. Hoewel 
zich binnen de politie een ontwikkeling 
voordoet in de richting van despecialisatie, 
meent zij dat enige specialisatie onontbeerlijk 
is als het om jongeren gaat. 
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Zij denkt daarbij in het bijzonder aan de 
beslissing of er verder wat moet gebeuren en 
zo ja wat (bijv. verwijzing naar een hulpver-
lenings- of vandalismeproject). 
Het selectieproces dat daarbij een rol speelt, 
zou ondersteund kunnen worden door het 
gebruik van een checklist met factoren, waarvan 
bekend is dat zij met recidive samenhangen. 
Oin verantwoord te kunnen verwijzen is cen 
behoorlijke kennis van de hulpverlenings-
mogelijkheden en een goede relatie met andere 
instellingen onontbeerlijk. 
Overeenkomstig de teneur van de overige 
artikelen, wordt in de slotbeschouwing de 
conclusie getrokken dat er goede gronden zijn 
om te pleiten voor het voortbestaan van de 
jeugdpolitie of althans voor de aanwezigheid 
van specifieke deskundigheid op dit terrein 
bij de politie. 



De politiereactie op delinquent 
gedrag van jeugdigen 

Mogelijkheden tot structurering van afdoening 
en hulpverlening door de jeugdpolitie 

door drs. E. van der Hoeven* 

1. Ter inleiding: de politiele reactie 
In de politieliteratuur heeft het thema van 
structurering van de reactie van de politie op 
delinquent gedrag meermalen de aandacht 
gekregen (zie bijvoorbeeld Albers en Brouwer 
1982, van der Molen-Maesen 1984, van Rijn 
1983 en Severein 1984). De behoefte aan 
structurering hangt samen met vragen omtrent 
de criteria en regels volgens welke de politic 
bepaalde beslissingen neemt c.q. zou moeten 

569 	nemen. Hierbij worden twee vormen van 
politiele reactie onderscheiden: politiesepot en 
proces-verbaal. Zowel in het algemeen als ten 
aanzien van jeugdigen in het bijzonder werden 
door de genoemde auteurs voorstellen gedaan 
omtrent criteria volgens welke kan worden 
geseponeerd of moet worden geverbaliseerd. 

Een van de belangrijkste achtergronden van 
deze voorstellen tot structurering is een in 
politie- en justitiekringen ervaren situatie van 
rechtsongelijkheid. Ook uit onderzoek kan 
men afleiden dat de mate waarin en de wijze 
waarop beslissingen tot een bepaalde afdoening 
worden genomen, per regio verschillen. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat de politie in Venlo bij 
jeugdige daders vaker proces-verbaal opmaakt 
dan de politie in Den Haag en dat dit verschil 
niet alleen kan worden verklaard door verschil- 

* De auteur was als onderzoeker verbonden aan 
het team Jeugdbescherming en J eugd- 
delinquentie van de Coordinatiecommissie 
Wetenschappelijk Onderzoek Kinder- 
bescherming. Momenteel is hij werkzaam bij 
het Leids Instituut voor Sociaal Beleids-
onderzoek. 

Met dank aan drs. M. L. Meyboom voor de 
redactionele bewerking van de tekst. 



len in aard of ernst van de geplccgde delicten 
(Junger-Tas, 1981). 

Op grond van den interlokalc verschillen 
wordt evenwel niet geconcludeerd dat het 
politiesepot moet worden afgeschaft. Over het 
algemeen wordt het politiesepot crkend als 

• een bestaande en legitieme beslissings-
mogelijkheid binnen het strafrechtssysteem 
(zie bijvoorbeeld Andriessen 1976, Van Loon 
1982, Albers 1983 en Hecsters 1986). Ook 
wordt een selectief afdoeningsbeleid, praktisch 
gezien, noodzakelijk geacht vanwege de 
groeiende criminaliteit. Het politic-apparaat is 
namelijk onvoldoende toegerust om vervolging 
van alle strafbare feiten zelfs maar als doel-
stelling te hanteren (Van der Molen-Maesen, 
1984). De vrees bestaat echter dat de selectie 
een mm of nicer ongecontroleerd proces is. 
`Zolang er geen geformaliseerde sepot-richt-
lijnen worden gehanteerd, is er een formeel 
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	geringe beleidsvrijheid, doch een in de praktijk 
toenemend vrij beleid van de politic' 
(Albers en Brouwer, 1982). 

Het valt op dat de voorstellen in de aange-
haalde literatuur over structurcring van de 
politiele reactie alleen betrekking hebben op de 
beslissing tot seponeren of verbaliseren. Ten 
aanzien van jeugdige verdachten kan de 
reactie van de politic echter meer omvatten 
dan deze twee mogelijklieden. We doelen 
hier op de hulpverlening die de politic kan 
bieden in het kader van delictcontacten met 
jeugdigen (Van der Hoeven, 1985 en 1986). 
Verwijzing naar cen professionele hulpver-
leningsinstelling is waarschijnlijk de nicest 
bekende vorm van hulp die door de jeugdpolitie 
wordt geboden. Vaak gaan aan een dergelijke 
verwijzing eon of nicer gesprekken met de 
jongere vooraf. Verder vindt er meestal een 
(telefonische) informatie-uitwisseling plaats 
tussen rechercheur en hulpverlener. 
Dcze professionele hulpverlener is echter 
slechts odn van de mogelijke personen waannee 
rechercheurs contact hebben in verband met 
jeugdige wetsovertreders. Veel vaker nemen 
zij contact op met de enders of verzorgers of 
leerkracht van de jongere en soms ook met 
bepaalde fainilieleden of kennissen. De 



activiteiten die de rechercheurs ten opzichte 
van deze personen ondernemen, hebben 
meestal het karakter van voorlichting omtrent 
de afdoening of gang van zaken van het 
politiecontact. Soms kunnen ze echter ook het 
karakter van een interventie krijgen,en 
s̀actie've bemoeienis' worden genoefnd, in die 
zin dat een poging wordt ondernomen tot 
`activering van de omgeving' van de jongere. 
Een algemeen kenmerk van deze actieve 
bemoeienis is dat de voor de jongere telang-
rijke anderen' worden gestimuleerd om jets 
te doen als vervolg op het contact met de 
politie. In het gesprek met bij voorbeeld de' 
ouders of verzorgers worden het delict en daar-
mee verband houdende omstandigheden door-
gepraat en oplossingen aangedragen'. Een ander 
kenmerk van de bemoeienis is dat deze zich 
beperkt tot een voorbereidende activiteit: men 
poogt alleen een aanzet te geven tot verdere 
aanpak. Ook verwijzingen kunnen we als 

571 	zodanig zien. 

De activering van de omgeving is een van de 
meest intensieve vormen van bemoeienis van 
een rechercheur met een delinquente jongere. 
In de door bovengenoemde auteurs gedane 
voorstellen tot structurering van de reactie van 
de politie, wordt echter aan deze actieve 
bemoeienis geen aandacht besteed. Dit achten 
wij een gem is en strookt ons inziens niet met 
het belang dat men over het algemeen hecht 
aan de hulpverlenende functie van politiele 
reacties op jeugddelinquentie (Taakom-
schrijving Jeugdpolitie 1981, Albers 1983). 

In dit artikel zullen wij pogen een antwoord te 
geven op de vraag hoe de politiele reactie op 
.delinquent gedrag van jeugdigen kan worden 
gestructureerd met inachtneming van de twee 
elementen: afdoening en hulpverlening. 
In de eerstvolgende paragraaf gaan wij nader in 
op het onderlinge verband tussen deze 
elementen. We maken onderscheid in drie 
typen hulp, waarvan er twee in samenhang 
worden gezien met de afdoeningsvorm. Ver-
volgens gaan we in paragraaf drie na met welke 
frequentie tot de twee afdoeningsvormen in 
combinatie met hulpverlening wordt besloten. 
Tevens bespreken we dan de factoren die van 



invloed zijn op de afdoeningsbeslissing en de 
beslissing tot hulpverlening. In paragraaf vier 
bespreken we kort de doelstelling van waaruit 
de politiele reactie gestalte zou moeten krijgen. 
In paragraaf vijf trachten we eerst een aanzet te 
geven voor een structuur voor de politiele 
reactie die zowel aan de afdoeningsbeslissing 
als aan de beslissing tot hulp richting kan geven 
en bekijken we vervolgens in welke mate 
beslissingen die in werkelijkheid worden 
genomen overeenstemmen met die welke 
volgens de door ons voorgestelde richtlijn het 
meest wenselijk zouden zijn. 

2. Afdoening en hulpverlening. 
In de inleiding werd gesteld dat het politiesepot 
een praktisch noodzakelijke en legitieme 
beslissingsmogelijkheid is om een zaak af te 
handelen. Dat het ten aanzien van jeugdigen 
ook een zinvolle mogelijkheid is, kan worden 
afgeleid uit onderzoek van Junger-Tas (1985). 

572 	In verband met de vraag naar de samenhang 
tussen politiele hulp en de twee vormen van 
afdoening (sepot en proce's-verbaal) zijn enkele 
van hear bevindingen en die van Rutter en 
Giller (1983) in het bijzonder relevant. 

Uit het onderzoek van Junger-Tas (zie ook haar 
artikel elders in dit nummer) blijkt dat van - 
degenen die vroeger delicten pleegden de helft 
hiermee na een periode van ongeveer twee jaar 
was gestopt en de andere helft was doorgegaan 
met het delinquente gedrag. Verder blijkt dat 
van hen die eerder contact met politic en parket 
hadden, 60% wel en 40% geen nieuwe 
geregistreerde contacten met de politie had 
gekregen. Deze 'trends' worden ook 
geconstateerd door onderzoek in andere 
landen (zie bijvoorbeeld Rutter en Giller, 
1983). Zij wijzen erop dat een aanzienlijk deel 
van de jeugdige delinquenten reeds tijdens hun 
jeugd een einde maakt aan een `criminele 
carriere'. Voorts blijkt dat dit gegeven onaf-
hankelijk is van het feit of zij al dan niet in ver-
band met het delictgedrag in contact zijn 
geweest met justitie. Er is dus sprake van een 
`natuurlijk verloop'. 

Op deze gegevens zou men de gedachte 
kunnen baseren dat welke reactie de politic ook 



geeft, deze in ieder geval niet zou mogen 
interfereren met de eventueel aanwezige 
`natuurlijke neiging' van jongeren om uit de 
ontwikkelingsfase van delinquentie en 

• probleemge drag te groeien. De eerste reactie op 
delinquentie bij jongeren zou dan een niet-
justitieel karakter moeten dragen. Dit betekent 
echter niet dat bij een politiesepot zonder meer 
kan worden volstaan met een administratieve 
afhandeling ('interne notitie en heenzending'). 
Rutter en Giller wijzen er nl. op dat•een sepot 
waarbij verder niets gebeurt weinig effectief 
is: 'antisocial behaviour is likely to persist if 
young people are allowed to misbehave 

- without correction, discipline or sanctions' 
(Rutter en Giller, 1983). 
Verder wijzen ze erop dat sancties (hier in de 
ruime betekenis opgevat) pas werken als ze 
direct, duidelijk en consistent worden toege-
past. En waar kan dit beter gebeuren dan 
binnen de omgeving waarin de jongere opgroeit, 

573 	dus thuis, op school, in de werksituatie of bij 
de vrijetijdsbesteding e.d.? Ze benadrukken 
het belang van een koppeling van een sepot 
(c.q. niet justitiele afdoening) aan (het op 
gang brengen van) een adequate reactie vanuit 
de directe omgeving. 

Dan komt de vraag aan de orde hoe die koppe-
ling tot stand kan of moet worden gebracht. 
Zoals vermeld, blijkt uit onderzoek naar 
recidive van jongeren dat er twee categorieen 
moeten worden onderscheiden. De eerste 
categorie laat na den of enkele contacten met 
de politie het plegen van delicten voor gezien. 
De tweede categorie persisteert ondanks de 
eerdere reacties van de politie en/of de directe 
omgeving. Voor deze tweede groep is dan een 
proces-verbaal nog de enige openstaande 
mogelijkheid. 
Uit eigen onderzoek is ons gebleken dat ook 
wat betreft de hulpverlening een onderscheid 
kan worden gemaakt in verschillende cate-
gorieen (zie Van der Hoeven, 1986). Het 
eerste type hulpverlening is gericht op het 
delinquente gedrag en het voorkomen van 
nieuwe delicten. De rechercheur tracht in het 
kader van de wets- en ordehandhaving en in het 
algemeen maatschappelijk belang hulpverlening 
op gang te brengen. Deze hulp moet dus in 
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sarnenhang gezien worden met de afdoenings-
beslissing (sepot) en Ran hierop van invloed 
zijn. 
Het tweede type hulp is gericht op het voor-
komen van ongewenste consequenties van 
een justitiele afdoening in casu een 
proces-verbaal. Het sluit aan bij het recht van de 
jongere om wat betreft de gevolgen die aan zo'n • 
afdoening kleven, ondersteund te worden. Tot 
dit type hulpverlening wordt besloten nadat de 
beslissing,tot proces-verbaal is genomen en 
uitgevoerd. [en derde type hulpverlening is 
gericht op de gesignaleerde problematiek bij 
de jongere en komt voort uit de gevoelde 
noodzaak bier iets aan te doen. Voor de jeugd-
politie is dit type hulp wellicht het =est 
direct uit de politietaak af te leiden; daar wordt 
immers gesproken over 'hulpverlenen aan hen 
die deze behoeven': De rechercheur handelt ten 
dienste van het individuele belang van de 
jeugdige. 

Wanneer we nu kijken naar een verband tussen 
politiele afhandeling en hulpverlening, dan zien 
we dat dit per type hulpverlening verschilt. 
Tot het eerste type hulp wordt besloten in 
samenhang met een sepot, tot het tweede type 
in samenhang met een proces-verbaal en tot het 
derde type onafhankelijk van de afdoenings-
beslissing. 
Gelet op de plegers van de delicten komen 
vooral de recidivisten die in bun delinquent 
gedrag persisteren ondanks eerdere reacties van 
de politie of directe omgeving, in aanmerking 
voor het tweede type hulpverlening. Juist 
voor deze categorie warden dan ook in enkele 
steden hulpverleningsmogelijkheden geboden, 
zoals de RSB, Argus en Archoprojecten (zie 
ook Smit en Scholten elders in dit nummer). 
Deze projecten zijn opgezet voor die jongeren 
waarvoor een justitiele reactie onvermijdelijk 
is (geworden), die veelal uit de lagere sociaal-
economische klassen afkomstig zijn en die 
controle en ondersteuning vanuit de directe 
omgeving inissen. Een belangrijk uitgangspunt 
van deze projecten is de solidariteit met de 
'client' (Andriessen, 1985). Zoals gezegd, gaat 
het wat betreft de rol van de politic hier 
voornamelijk om het op gang brengen van 
hulpverlening naar aanleiding van politiecon- 



tacten die met een proces-verbaal zijn of 
worden afgedaan. 

3. Factoren die van invloed zijn op de 
politiele reactie 
Tot zover is voornamelijk in theoretische zin 
het verband besproken tussen hulpverlening 
en afdoening door de politie. Alvorens de 
consequenties hiervan voor de structurering van 
politiele reacties in beschouwing te nemen, gaan 
wij in deze paragraaf na in welke mate 
afdoening en hulpverlening door de politie in 
de praktijk met elkaar in verband worden 
gebracht en welke factoren op de beslissingen 
van de politie van invloed zijn. In dit kader is 
een recentelijk afgesloten observatie-onder-
zoek bij drie afdelingen jeugdpolitie relevant 
(Van der Hoeven 1985 en 1986). In dit 
onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen 
contacten van jeugdigen met de politie waarbij 
sprake is van enigerlei `activering van de 

575 	omgeving' (contacten met hulp) en politie- 
contacten waarbij dit niet het geval was 
(contacten zonder hulp). 
Tabel 1 geeft het aantal geobserveerde con- 
tacten weer, waarbij de categorieen zijn 
samengesteld uit de afdoeningsvorm en wel of 
geen hulpverlening. 

Tabel 1. De politiele reactie bij delictcontacten 

I 	Sepot met hulp 	 44 	20 
II Proces-verbaal met hulp 	41 	19 
III Sepot zonder hulp 	90 	41 
IV Proces-verbaal zonder hulp 	44 	20 

219 	100 

In het algemeen laat deze verdeling duidelijk 
het `algemeen aanvaarde beleid van minimale 
interventie' zien: bij 61% van de contacten 
vindt sepot plaats en blijft een officiele registra-
tie achterwege. We zien tevens dat een vijfde 
van alle delictcontacten wordt afgehandeld met 
een sepot en een activering van de omgeving. 
Het grootste aantal gevallen wordt echter 
afgedaan met een sepot zonder activering. 
Verder kunnen we uit de tabel afleiden dat er 



bij zo'n 40% van de contacten sprake is van 
enigerlei hulp. 

Vervolgens rijst de vraag welke factoren van 
invloed zijn op de beslissing tot een bepaalde 
vorm van afhandeling. 
Uit de gegevens die voor ons onderzoek werden 
verzameld, blijkt dat in het algemeen de 
factoren `toegebrachte schade', leeftijd' en 
leerdere poiltiecontacten' (in die volgorde) de 
afhandelingsbeslissing bepalen: hoe groter de 
schade, hoe ouder de leeftijd van de verdachte 
en hoe meer eerdere politiecontacten des te 
groter is de kans op een proces-verbaal. 
Kijken we afzonderlijk naar de contacten naar 
aanleiding waarvan wel tot hulpverlening werd 
besloten en die waarbij dit niet het geval was, 
dan blijkt het volgende. Bij de contacten zonder 
hulpverlening zijn het vooral de factoren 
loegebrachte schade' en leeftijd' die de 
afdoeningsbeslissing beinvloeden. Bij de 

576 	contacten met hulplening eveneens maar hierbij 
speelt nog een derde factor een rol, namelijk 
'de door de rechercheur ingeschatte ontwikke-
lingskansen van de jongere': hoe slechter de 
ontwikkelingskansen worden ingeschat des te 
groter is de kans op een proces-verbaal. Deze 
factor verwijst naar een inschatting door de 
rechercheur van de kansen die de jeugdige • 
heeft om in de toekomst opnieuw in de 
probletnen te geraken. 	verwijst naar een 
oordeel omtrent de leefsituatie van de jongere 
en de beperkingen of mogelijkheden die daarin 

• bestaan voor een `normale ontwikkeling' in de 
betekenis van minder delinquent of deviant 
gedrag*. 
Van belang is verder dat deze factor, 
onafhankelijk van de afdoeningsbeslissing 
(sepot of proces-verbaal) bepalend is voor de 
beslissing tot hulp. Dit betekent dat persoon- 
lijke en sociale kenmerken van de jeugdige 
verdachte van invloed kunnen zijn op zowel de 
afdoenings- als op de hulpverleningsbeslissing. 

* De contacten waarbij de ontwikkelings- 
kansen als slecht worden ingeschat, liebben 
bctrekking op jongcren die reeds meer dan 
eenmaal met de politic in aanraking zijn 
geweest, niet (moor) in con volledige gezins- 
situatie opgrocien en (naar het oordeel van 
de rechercheur) nict moor door het politic- 
contact geiinponeerd raken. 



Betekent het voorgaande nu ook dat de twee 
beslissingen (afdoening en hulpverlening) 
elkaar kunnen becrivloeden? 
In het kader van deze vraag is het relevant 
om de criteria te bezien die de rechercheurs 
zelf opgeven in het kader van de afhande-
lingsbeslissing. Wat betreft deze beslissing 
hebben wij in het onderzoek onderscheid 
gemaakt tussen, wat wij noemden, `formele 
criteria' en 'hulpverleningscriteria'. 
Formele criteria hebben betrekking op het 
delict of de dader (schade, leeftijd, recidive 
enz.). Hulpverleningscriteria hebben betrekking 
op de persoonlijke of,sociale omstandigheden 
of mogelijkheden van de jeugdige (buiten het 
justitieel systeem.houden, een maatregel 
uitlokken, aansluiten bij bestaande 
hulpverlening enz.). 

Wanneer we dit onderscheid in acht nemen, 
blijkt dat bij 23% van de contacten waarin 
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	hulp wordt geboden, de afhandelingsbeslissing 
wordt gebaseerd op hulpverleningscriteria 

• (naast de formele criteria). Bij de contacten 
zonder hulp wordt de afdoeningsbeslissing 
(dus sepot of proces-verbaal) voornamelijk 
gebaseerd op formele criteria; slechts in 5% van 
deze gevallen noemen de rechercheurs naast 
deze formele criteria ook hulpverlenings-
criteria*. Dit suggereert dat bij een aantal 
contacten met hulp de beslissing tot hulp 
verband houdt met de afdoeningsbeslissing. 
lndien we deze relatie afzonderlijk nagaan voor 
alle gevallen waarin, naast hulpverlening, tot 
een sepot en die waarin tot een proces-verbaal 
werd besloten, dan blijkt dat in gelijke mate 
hulpverleningscriteria worden genoemd als 
reden voor de afdoeningsbeslissing. Dit 
betekent dat persoonlijke en sociale omstan-
digheden zowel 'ten gunste' van een sepot als 
'ten gunste' van een proces-verbaal worden 
aangevoerd. 
Kijken we echter niet alleen naar de mate 
waarin deze hulpverleningscriteria worden aan-
gevoerd maar ook naar de aard ervan, dan blijkt 

• dat bij deze twee afdoeningsbeslissingen 
verschillende redenen worden opgegeven. Bij 

* Het verschil (tweezijdige chi-kwadraattoets) 
is significant op p < .0005. 



een sepot gaat het WTI een situatie met gunstige 
perspectieven: men wil de jongere buiten het 
justitieel systeem houden, of wil met de beslis-
sing aansluiten bij professionele hulpverlening 
die reeds plaats vindt. In de gevallen dat bij het 
contact met de politie hulp wordt geboden 
maar ook een proces-verbaal wordt opgemaakt, 
worden daarentegen de perspectieven van de 
jongere negatiever ingeschat: men vertrouwt 
niet op probleemoplossing door het gezins- 
system zelf of men wil ecn maatregel 
uitlokken. De hulp die in deze verbaalsituaties 
wordt opgegeven, betreft soms vroeghulp bij 
jongeren die in verzekering zijn gesteld en soms 
heeft het de bedoeling om op de behandeling 

. door het parket vooruit te lopen. . 

Net voorgaande betekent dat men de politiele 
reactie op een delict niet altijd motiveert vanuit 
een (strikte) interpretatie van wets- en orde-
handhaving. Bij de beslissing tot een bepaalde 

578 	vorm van alhandelinglunnen sociale 
factoren een beslissende rol spelen. Deze meer 
subjectieve factoren lijken vooral een rol te 
spelen in die gevallen waarin de meer objec-
tieve delict- en daderfactoren niet direct u it-
sluitsel kunnen geven. 

Een inschatting van de ontwikkelingskansen 
van de jongere krijgt dan de functie om alsnog 
tot een goede afhandelingsbeslissing te kunnen 
komen. 

4. Uitgangspunt voor de politiele reactie 
Flet voorgaande kan zinvol zijn in verband met 
ons voorstel tot structurering van de politiele 
reactie. Wat hierbij echter nog ontbreekt is bet 
uitgangspunt. Wat wordt met de politiele 
reactie beoogd? 
Achtergrond voor de bepaling van de doelstel- 
ling is volgens ons de erkenning van het 
gegeven dat delinquentie voor het overgrote 
deel van de jeugdigen een tijdelijk gedragspa-
troon is, dat na verloop van tijd door lien 
wordt opgegeven:Dat deze erkenning uitgangs-
punt van handelen is, kunnen we afleiden uit 
het grote aantal keren dat de jeugdpolitie sepo-
neert. Een doelstelling voor de politiele reactie 
diethiermee in overeenstemming is, is 'voor-
komen dat de betrokken jeugdigen nogmaals 



met de politic in aanraking komen' (Heesters, 
1986). 

In verband met de tweede genoemde doelstel-
ling is het van belang ons te realiseren dat vele 
factoren van invloed kunnen zijn op het 
ontstaan en voortbestaan van delinquent gedrag 
bij jeugdigen. Wat betreft de meer objectieve 
factoren blijkt bijvoorbeeld: hoe ernstiger het 
delict, hoe jonger de leeftijd waarop met het 
delinquente gedrag werd begonnen en hoe 
frequenter delicten worden gepleegd, des te 
groter is de kans dat het delicts- en probleem-
gedrag wordt gecontinueerd (Rutter en Giller, 
1983 en Junger-Tas 1983 en 1985). Wat betreft 
de meer subjectieve factoren (gebonden aan de 
persoon van de dader) blijken bijvoorbeeld 
slechte relaties met leeftijdgenoten en ander 
probleemgedrag naast dat in de strafrechte-
lijke sfeer (weglopen, spijbelen e.d.) sanien te 
hangen met (persistent) delinquent gedrag 

579 	(Rutter en Giller 1983, Junger-Tas 1983 en 
1985, Nijboer en Dijksterhuis, 1983). 
Naast deze `delict- en dadergebonden' fdetoren 
kunnen nog omgevingsfactoren worden 
genoemd, zoals beperkte ouderlijke supervisie, 
slechte ouder—kind relatie, slechte school-
resultaten, vrienden met een anti-so ciale 
levensstijl c.d. 
Overigens is het van belang op te merken dat 
ondanks kennis van alle bovengenoemde 
factoren, het bij een individueel geval (nog ?) 
niet mogelijk is een volledige voorspelling te 
doen omtrent het toekomstige delinquente 
gedrag of het staken ervan (Rutter en Giller, 
1983 en Junger-Tas, in dit nummer). 

Ondanks deze beperking lijkt het reeel om vast 
te houden aan het `voorkomen dat de 
tijdelijke delinquent een permanente 
delinquent wordt' als primaire doelstelling. 
Wanneer deze doelstelling wordt aanvaard, 
ontstaat er echter voor de politiele reactie een 
probleem indien men tevens tracht de `toege- 
nomen mondigheid van jeugdigen' te erkennen, 
een principe dat laatste tijd steeds vaker wordt 
geopperd in het kader van het jeugdstrafrecht 
(zie Sanctierecht voor jeugdigen 1982, Van 
Hecke en Van der Laan 1984, Junger-Tas 
1984). Erkenning van dit principe heeft als 



consequentie dat het delict of het delinquente 
gedrag als uitgangspunt wordt genomen voor 
de politiele reactie en de daarbij te hanteren 
criteria. Bij deze reactie staat dan niet de 
beslissing of er wel of geen hulp wordt verleend 
centraal maar de beslissing tot Of een sepot Of 
een proces-verbaal. 
De in het bovenstaande op de tweede plaats 
geformuleerde doelstelling heeft daarentegen alS .  
consequentie dat de achtergronden van het 
delict of delinquente gedragspatroon als 
uitgangspunt moeten worden genomen. Het 
zwaartepunt van de politiele reactie komt daar-
mee als vanzelfsprekend bij de te verlenen hulp 
te liggen. 
De spanning tussen deze twee uitgangspunten, 
waardoor de (huidige) politiele reactie wordt 
gekenmerkt, zou ons inziens een weerspiegeling 
moeten vinden in de afhandelingsbeslissing van 
de politie en de daarvoor aangevoerde criteria. 
Zij moet kunnen leiden tot een samenhangende 

580 	beslissing over afdoening en hulpverlening. 
• Een mogelijkheid om dit te bereiken is integrale 

opname van het principe van de `eigen 
verantwoordelijkheid' van de jeugdige in — zo-

, als Junger-Tas het noemt — het pedagogische 
en vormende' karakter van de politiele reactie. 
Dit zou ertoe moeten leiden dat bij de 
afhandelingsbeslissing zowel de idee dat het 
delict een signaal is voor achterliggende 
problematiek als de eigen verantwoordelijkheid 
van de jeugdige voor zijn gedrag in het oog 
wordt gehouden. Alleen vanuit een 
dergelijke orientatie kan er een politiele reactie 
worden gerealiseerd die tot doel heeft verder 
delinquent gedrag te voorkomen met inacht-
neming van de eigen verantwoordelijkheid van 
de jeugdige wetsovertreder. 

5. Naar een structurering van de politiele 
reactie 
Na het voorgaande zijn we in staat een voorstel 
te doen voor een structuur waarbinnen zowel 
de afdoeningsbeslissing als de eventuele 
beslissing tot hulpverlening kan worden 
opgenomen. Eerst bespreken we de elementen 
die een dergelijke richtlijn zou moeten bevatten 
en vervoigens de vier categorieen delictcon-
tacten die bij toepassing hiervan ontstaan. 



5.1 Een rich tlijn voor de politiele reactie 
Een eerste element voor een richtlijn moet 
aansluiten bij het beginsel dat de politie een 
reactie geeft op de dader en het gepleegde feit. 
Relevante aspecten hierbij zijn: ernst en 
frequentie van het delict en de leeftijd van de 
verdachte. Uit onderzoek blijkt dat vooral de 
factoren `groot aantal delicten' en `gevarieerd 
delictspatroon' het persisteren van delinquentie 
kenmerken (zie Junger-Tas, 1985). Met andere 
woorden, het belangrijkste aspect waarop de 
jongere dient te worden aangesproken, is de 
omvang van zijn delinquentie. 
Het is echter een probleem dat de politie niet 
alles te weten komt over het (eerdere) 
delinquente gedrag van de verdachte. Meestal 
wordt het verhoor wel hierop gericht, maar met 
wisselend succes. Het enige harde gegeven 
waarover de rechercheur in dezen kan 
beschikken, is het feit dat de jongere eerder als 
verdachte bij de politie is geweest. Met andere 

581 woorden, het eerste aspect waarop de jongere 
kan worden aangesproken, is: `eerdere politie-
contacten'. 
Hiermee wordt de aandacht niet alleen gericht 
op het strafrechtelijk verleden van de verdachte 

aantal en aard van eerder gepleegde 
delicten — maar worden ook politiele en/of 
justitiele reacties in het verleden in het 
beslissingsproces opgenomen. 

Uit het eerder aangehaalde onderzoek van 
Junger-Tas (1985) blijkt echter eveneens dat 
het feit dat een jongere opnieuw met de politie 
of het parket in aanraking komt, voornamelijk 
wordt bepaald door het aantal contacten in het 
verleden en nauwelijks door de frequentie van 
het delinquente gedrag naar aanleiding waarvan 
hij deze maal met depolitie in contact kwam. 
Verder meldt het onderzoek dat wanneer de 
(problematische) omstandigheden in de leef-
situatie van de jongere niet veranderen, deze in 
sterke mate bijdragen aan de continuering van 
het delinquente gedragspatroon. 
Het gebruik van gegevens over eerdere contac-
ten met de politie als element in een richtlijn 
draagt dus als mogelijk gevaar in zich een rol te 
spelen in het opnieuw in contact komen met de 
politie en het parket. Dit betekent dat aan het 
criterium `eerdere politiecontacten' nog een 



dimensie moet worden toegevoegd, en wel 
die van een goede of slechte sociale integratie. 
In par. 3 werd gesuggereerd dat de inschatting 
die een rechercheur maakt van de 

ontwikkelingskansen van de jongere in 
,principe een ml van `sociale rem' kan vervullen. 
Wat betreft de afdoening verwijst dit aspect 
naar een grotere of kleinerc kans op herhaling 

van delinquent gedrag. De betekenis voor de 
beslissing al dan niet hulpverlening op gang te 
brengen is gelegen in aandacht voor de aan- of 
afwezigbeid van informele controle- of 
opvangmogelijkheden. Door de ingeschatte 
ontwikkelingskansen bij de afhandelingsbeslis-
sing te betrekken wordt het mogelijk dat deze 
van invloed worden op de beslissing oin al dan 
niet een proces-verbaal op te maken. 

Door een combinatie van de in het boven-

staande beschreven criteria `eerdere politiecon-
tacten' en Ingeschatte ontwikkelingskansen' 

582 	kan een samengestelde richtlijn worden opge- 
steld die zowel eon retrospect ief als een 
prospectief aspect bevat. Deze richtlijn biedt 
niet alleen een criterium voor de afdoenings-
beslissing, maar geeft tevens uitsluitsel over de 
vraag of er in een bepaald geval hulp moct 
worden verleend of niet. 

5.2 Vier eategorieen delieteontacten. 
Op grond van de hierboven gestelde criteria 
kunnen we delictcontacten van jeugdigen met 
de politie indelen in vier categorieen. Voor elke 
van deze categorieen lijkt een bepaalde afhande-
lingsvorm het meest geeigend. 

In tabel 2 zijn de vier categorieen delictcontac-
ten weergegeven en de feitelijk genomen 
afhandelingsbeslissingen, zoals deze werden 
geconstateerd in ons onderzoek (van der 
Hoeven, 1986). Tevens zijn de, volgens de door 
ons voorgestelde richtlijn, `Incest wenselijke' 
vormen van afhandeling vermeld door middel 
van sterretjes. Een sterretje geeft aan dat de 
toegepaste afhandelingsvorm ook volgens de 
richtlijn in principe de incest aangewezen vorm 
is. Twee sterretjes geven aan dat de toegepaste 

vorm ook volgens de richtlijn in aanmerking 
kornt wanneer de situatie zich hicrtoe leent. 

De betekenis van deze cijfermatige presentatie 



ligt in de indicatie die we hiermee krijgen 
voor de bruikbaarheid van de afhandelings-
norm. Indien de werkelijke afhandeling sterk 
afwijkt van de in theorie wenselijke afhandeling, 
dan staat de geconstrueerde afhandelingsnorm 
te ver af van de werkelijkheid en is zij prak-
tisch gezien misschien onvoldoende bruikbaar. 

label 2. De afhandelingsvorm (in %) en de afhandelingsnorm 
voor vier categorien delictcontacten (N=179) 

Afhandelingsvorn2 	Type delictcontact 

A 
N=76 	N=12 	N=52 	N=39 

Sepot en hulp 	22,5 	17* 	15,5** 	28** 
Proces-verbaal en hulp 	5,5 	25** 	19,5 	46* 
Sepot zonder hulp 	59 	41 	32,5 	10,5 
Proces-verbaal zonder 
hulp 	 13** 	17 	32,5* 	15,5* 

100 	100 	100 	100 

Toelichting bij tabel 2: 
1. A = 'First offender' en goede ontwikkelingskansen. 

B = 'First offender' en slechte ontwikkelingskansen 
C = 'Recidivist' en goede ontwikkelingskansen. 
D = `Recidivist'n slechte ontwikkelingskansen. 

2. De met een of twee sterretjes aangegeven cellen duiden 
respectievelijk op de volgens de richtlijn gewenste en 
mogelijke afhandeling. 

De eerste categoric contacten betreft de minst 
problematische groep: de jongeren die voor het 
eerst met de politie in aanraking komen en die 
goede ontwikkelingskansen hebben. In totaal 
bevat deze categorie 42,5% van de delictcon-
tacten. 
Bij deze groep lijkt in eerste instantie een poli-
tiesepot de beste afdoeningsbeslissing. We 
kunnen ons echter voorstellen dat in sommige 
gevallen een proces-verbaal is aangewezen 
vanwege de eventuele ernst van de zaak. Hulp-
verlening lijkt bij deze groep jeugdigen niet 
geindiceerd; er zijn immers opvangmogelijk-
heden aanwezig en de informele controle 
lijkt voldoende te werken. Ook indien er 
problemen worden gesignaleerd, dan betekent 
dit niet dat de rechercheur hierop automatisch 
moet ingaan. Dat is in eerste instantie de 
veraniwoordelijkheid van de jongere zelf en 
diens omgeving zodat terughoudendheid is 
geboden. 



De tabel laat zicn dat het overgrote deel van de 
in werkelijkheid genomen beslissingen ten 
aanzien van deze categoric overeenstemt met de 
gewenste politiereactie. Toch zien we ook dat 
ruim 25% hiervan afwijkt. Deze afwijking 
betreft vooral het verlenen van hulp terwiji dit 
volgens de norm niet is geindiceerd. In het 
totaal is dit bij 11,5% van de delictcontacten 
het geval. 

De tvveede categoric zijn de first offenders 
waarvan de ontwikkelingskansen als slecht 
worden ingeschat. Zij vormen relatief gezien een 
erg kleine groep (6,5% )*. Omdat het, net als 
bij de eerste categoric, om first offenders gaat, 
lijkt ook bij deze groep een scpot de aangewezen 
afdoeningsbeslissing. Belangrijk punt is eater 
dat nu de ontwikkelingskansen als slecht 
worden ingeschat. Dit kan impliceren dat bij 
deze groep ook een proces-verbaal tot de 
mogelijkhcden behoort. 

584 	Wellicht belangrijker is het dat naast het sepot 
als afdoeningsvorm in ieder geval ook hulp 
wordt geboden. J uist bij de jongeren in deze 
categoric lijkt, gezien de als negatief ingeschatte 
prognose, hulpverlening nodig `om erger te 
voorkomen'. 

Opvallend is daarom dat bij deze categoric wet 
veel wordt geseponeerd maar weinig hulp wordt 
verleend. 
Op het totaal van de delictcontacten is het 
percentage minder wenselijke beslissingen ten 
aanzien van de jongeren in dcze groep echter 
slechts 4%. 

De derde categoric contacten betreft de 
recidivisten waarvan de onwikkelingskansen als 
goed worden ingeschat (29% van alle delict-
contacten). In eerste instantie lijkt hierbij een 
proces-verbaal zonder hulpverlening de mcest 
wenselijke afhandeling. 
In tweede instantie zoo echter ook een sepot 
met hulpverlening geindiceerd kunnen zijn, 
indien men ten aanzien van een bepaalde vorm 

* Het lijkt aannemelijk dat wanneer de omgeving van 
de jeugdige in verband met de bier geschetste richtlijn 

meer systematisch aandacht krijgt, deze tweed° 
categoric groter zal blijken to zijn. 



• van hulpverlening goede verwachtingen heeft. 
De recidive duidt er immers op dat de infor-
mele controlemechanismen hebben gefaald. 
Omdat zij echter wel aanwezig worden geacht, 
kan — met het oog op voorkoming van 
verdere recidive — een extra activering van 
deze delinquentieremmende factor meer 
perspectief bieden. 
Verder dient men in het oog te houden dat de 
eerdere politiecontacten misschien delicten 
betreffen die al langere tijd geleden zijn 
gepleegd, zodat ook naar aanleiding daarvan een 
sepot geindiceerd kan zijn. Omdat het echter 
toch om recidive gaat, lijkt ook dan hulp-
verlening ter ondersteuning van het sepot nood-
zakelijk. 
Uit de tabel blijkt dat veel van de interventies 
ten aanzien van de derde categoric jeugdigen 
juist op dit laatste punt afwijken: slechts bij 
15% van hen hield de afhandeling een sepot 
met hulpverlening in. 

585 	Op het totaal aantal delictcontacten vormden 
de-minder wenselijke beslissingen ten aanzien 
van deze categorie eveneens 15%. 

De vierde categorie wordt gevormd door de 
meest problematische groep: de recidivisten, 
waarvan de ontwikkelingskansen als slecht 
worden ingeschat (22% van de hele onderzoek-
groep). Het lijkt erop dat bij deze groep de 
justitiele weg moet worden bewandeld. 
Hulpverlening behoort wel tot de mogelijkhe-
den, maar is afhankelijk van de individuele 
behoefte van de jongere. 
Omdat het ook hier mogelijk is dat het eerdere 
politiecontact betrekking heeft op een delict 
dat langere tijd geleden werd gepleegd, wordt 
ook bij deze groep de mogelijkheid van een 
sepot met hulpverlening opengehouden (het 
contact zou dan onder de tweede categorie 
komen te vallen). 
Zoals uit de tabel blijkt, komen de werke-
lijke interventies voor het overgrote deel 
overeen met de wenselijk geachte beslis-
sing. Op het totaal aantal delictcontacten 
in deze groep wijkt slechts 2,2% van de wer-
kelijke beslissingen af van de voorgestelde 
richtlijn. 



Wanneer we het geheel overzien, consta-
teren we dat ten aanzien van 32,5% van de 
delictcontacten een beslissing werd genornen 
die afwijkt van de beslissing zoals die volgens 
de door ons opgestelde theoretische richtlijn 
zou kunnen worden genomen. Op tweederde 
van alle delictcontacten werd gereageerd binnen 
de marges van deze richtlijn. Het lijkt derhalve 
aannemelijk dat de voorgestelde richtlijn voor 
een politiele reactie op delinquent gedrag van 
jeugdigen goed aansluit bij het feitelijk poli-
tie-optreden. 

6. Tot slot . 
De voorgaande schets voor een beslissingsstruc- . 
tuur dient tc worden gezien als een eerste aan- 
zet. Wat we hebben geboden is niet meet dan 
een raamwerk en een verdere uitwerking is ge ,  
wenst. 
Zo zou het beginsel van eerdere politiecontac-
ten nader uitgewerkt dienen te worden met 

586 	inachtneming van factoren als toegebrachte 
schade, aantal delicten c.d. In het bijzonder 
lijkt dit van belang als hiermee wordt aan-
gegeven wanneer er in leder geval moet worden 
geseponeerd of geverbaliseerd (vgl. van der 
Molen-Maesen, 1984). Verder is het ons inziens 
gewenst om de factor Ingeschatte ontwikke-
lingskansen' nader te structureren door het 
gebruik van een checklist voor de diverse rele-
vante aspectcn. Hoe het ook zij, de nadere in-
houdelijke invulling kan alleen geschieden door 
een samenspraak tussen justitie en politic. 
Het is de bedoeling van het voorgaande om 
een beslissingsmodel te schetsen dat enerzijds 
in overeenstemming is met huidige uitgangs-
punten of 'trends', in het denken over jeugd- 
strafrecht en anderzijds aansluit bij het politic-
optreden zoals dit reeds plaatsvindt. 
Verder zou de winst van een dergelijk model 
kunnen zijn dat een belangrijk deel van de 
hulpverlening die rechercheurs bieden, in rela-
tic wordt gebracht met de afdoeningsbeslissing. 
Niet in de laatste plaats sluit de voorgestelde 
beslissingsstructuur aan bij de gedachtevorming 
omtrent de taak van de politic in een socio-
preventieve (of omgevingsgerichte) benadering 
die het overheidsbeleid voor ogen staat in de 
aanpak van de kleine criminaliteit. We menen 
dat de (jeugd)politie juist door zijn hulpver- 



lening — de activering van de omgeving — in 
deze benadering een eigen positie zou kunnen 
waarmaken. 
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De (jeugd)politie en 
vandalismeprojecten 

door drs. P. H. van der Laan 

Inleiding 
Vandalismeprojecten schieten in ons land als 
paddestoelen uit de grond. Nog onlangs kon-
den we via de media kennis nemen van nieuwe 
vandalismeprojecten in Dordrecht, Eindhoven, 
Leiden en Nijmegen. ledere zichzelf respec-
terende gemeente lijkt aanstalten te maken 
een vandalismeproject op te zetten of heeft 
dat inmiddels al gedaan. De meeste projecten 
vertonen qua opzet gelijkenis met het alweer 
enige jaren bestaande Buro HALT in Rotter-
dam. Simpel gesteld houden deze projecten 
het volgende in. Jongeren die doer de politie 
zijn opgepakt in verband ,met vandalistisch 

589 	gedrag worden doorverwezen naar het vanda- 
lismeproject om daar in overleg met de mede-
werkers een voorstel uit te werken om door 
middel van werkzaamheden de toegebrachte 
schade (symbolisch) te vergoeden. Bij een 
naar behoren .volbrachte klus kan verdere 
strafvervolging door justitie achterwege blij- 
yen. Voorlichtingsprojecten op scholen gericht 
op de voorkoming van vandalisme (Walop, 
1984; Hauber, 1986) komen ook, maar in 
veel geringere mate voor; dergelijke projecten 
blijven hier buiten beschouwing. 

Gelijktij dig met de opkomst van vandalisme-
projecten is er een stroom van publikaties 
over het onderwerp vandalisme en vandalisme-
projecten op gang gekomen. Analoog aan wat 
we bij diverse gemeenten hebben kunnen zien, 
heeft ieder zichzelf respecterend tijdschrift 
wel een artikel of zelfs een themanummer aan 
het onderwerp gewijd (ook Justitiele Verken-
ningen heeft zich wat dit aangaat niet onbe- 
tuigd gelaten; zie bij voorbeeld nr. 3, 1975 en • 
nr. 3, 1981). 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
team Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie van 
de Coord.-commissie Wetensch. Onderz. Kinder-
bescherming. 



Bij het doomemen van vele van de tot nu toe 
in ons land verschenen publikaties valt op dat 
verschillende facetten van het onderwerp van-
dalisme aan de orde zijn gesteld. Veel geschrif-
ten handelen over de achtergronden van vanda-
listisch gedrag; meerdere theorieen doen bier 
opgeld (zie bij voorbeeld Van Dijk en Van 
Soomeren, 1982; Van Dullemen en Hauber, 
1982; Hauber, 1985,1986; Van Hees, 1983, 
1984; Hoefnagels, 1986; Junger-Tas, 1985). 
Een aantal auteurs geeft een beschrijving van 
opzet en werkwijze van concrete, reeds be-
staande vandalismeprojecten of ideeen daar-
over (onder andere Hauber, 1986; Van Hees, 
1983,1984; Peer, 1983; Walop, 1984). Van 
de kant van gemeentelijke overheden en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) zijn diverse nota's verschenen, die 
vooral de wenselijkheid van vandalismepro-
jecten bespreken (Gemeente Utrecht, 1981; 
Van Pelt, 1984; Veldkamp, 1984; zie ook De 

590 	Jong, 1985). Sommigen hebben zich gewaagd 
aan beschouwingen over de kosten van vanda-
lisme (Van Dijk, 1985; Veldkamp, 1984). En 
onlangs bekeken Dijksterhuis en Nijboer 
(1986) vandalisme in relatie tot andere vormen 
van delinquent gedrag bij jongeren. 

Opmerkelijk genoeg is er in deze publikaties 
weinig te vinden over de justitiele/strafrechte-
lijke procedures die gevolgd (zouden moeten) 
worden bij de verwijzing van jongeren naar 
een vandalismeproject. Ook in het recentelijk 
verschenen themanummer over vandalisme van 
het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 
(januari 1986) wordt aan dit aspect geen ex-
pliciete aandacht geschonken. De meeste infor-
matie over procedures is nog te vinden in de 
beschrijvingen van bestaande projecten, zij het 
vaak op indirecte wijze aangezien ook in deze 
publikaties de justitiele kanten van de verwij-
zingsprocedure niet of slechts gedeeltelijk 
worden vermeld. 

Over deze justitiele/strafrechtellike procedures 
gaat het in deze bijdrage. De afgelopen tijd 
hebben zich echter in deze procedures enige 
veranderingen voorgedaan. Veranderingen die 
niet alleen consequenties hebben voor de jon-
geren in kwestie, maar ook voor de rol van de 



(jeugd)politie bij de afhandeling van vandalis-
me en de verwijzing naar vandalismeprojecten. 
Deze gewijzigde rol van de politie wordt door 
sommige politiemensen met lede ogen aange-
zien. In het navolgende wordt kort ingegaan 
op de gehanteerde verwijzingsprocedures en 
de veranderingen die daarin zijn opgetreden 
(paragraaf 1). In paragraaf 2 worden de ach-
tergronden van die veranderingen aangegeven; 
een viertal redenen kan daarvoor worden aan-
gewezen. In paragraaf 3 staan we stil bij de 
consequenties die deze veranderingen hebben 
voor de (jeugd)politie en, zoals zal blijken, 
daardoor ook voor de betrokken jongeren. 
De bijdrage wordt afgesloten met enkele 
suggesties voor te hanteren procedures. De 
voorgestelde procedures komen enerzijds tege-
moet aan de bezwaren die zijn gerezen bij de 
politic, anderzijds doen zij recht aan de redenen 
voor de verandering in procedures. 

591 	1. Procedures 
• Hoe gaat de verwijzing naar een vandalisme- . 

project in zijn werk? We bekijken daarvoor de 
werkwijze van Buro HALT in Rotterdam (voor 

• een uitvoerige beschrijving: Van Hees, 1983). 
De verwijzing van jongeren naar Buro HALT 
die zijn opgepakt wegens vandalisme geschiedt 
op verschillende manieren. De verschillen hou-
den verband met het wel of niet opmaken van 
een proces-verbaal en de behandeling van dat 
proces-verbaal. 
Op het politiebureau krijgen de jongeren een 
folder over Buro HALT en wordt hen aan-
geraden bij Buro HALT langs te gaan. De 
betrokken agent vult een formulier in voor 
doorverwijzing; de jongere zet daarop zijn/haar 
handtekening ter goedkeuring van de door-
verwijzing. Op het formulier staan tevens naam, 
adres en leeftijd van de jongere vermeld, het 
delict waarvoor de jongere is opgepakt en of er 
een proces-verbaal is opgemaakt of niet. Via de 
administratie van de jeugd- en zedenpolitie 
komt het formulier bij Buro HALT terecht. In 
een tweetal gesprekken — al of niet op uit-
nodiging van Buro HALT — met een mede-
werker van Buro HALT wordt een voorstel uit-
gewerkt voor het verrichten van bepaalde werk-
zaamheden gedurende een bepaald aantal uren. 
Voorzover het jongeren betreft waartegen 



proces-verbaal is opgemaakt, wordt dit voorstel 
ter goedkeuring voorgelegd aan de officier van 
justitie. Bij een naar behoren uitvoeren van de 
werkzaamheden blijft verdere strafvervolging 
achterwege; de officier van justitie volstaat met 
een sepot. Een dergelijke procedure blijft uit 
bij jongeren waartegen geen proces-verbaal is 
opgemaakt. Voor hen blijft het bij het uitvoe-
ren van de werkzaamheden, veelal ter voor-
koming van een (civiele) vordering tot schade-
vergoeding. De politic houdt het — naast de 
verwijzing naar Buro HALT — bij een waar-
schuwing en seponeert de zaak (politiesepot). 
Het is ook mogelijk dat jongeren niet door 
de politie worden doorgestuurd naar Buro 
HALT, maar door de officier van justitie of 
door de kinderrechter. In deze gevallen kunnen 
we spreken van een alternatieve sanctie (een 
zgn. werkproject of dienstverlening) via Buro 
HALT. 
Recapitulerend kunnen we drie verwijzings- 

592 	procedures aanwijzen, waarbij de eerste zich 
kenmerkt door een tamelijk informele wijze van 
afhandeling en de derde door een tamelijk 
formele wijze van afhandeling; de tweede proce-
dure bevindt zich wat dat aangaat er tussenin: 
I. Verwijzing door de politie zot?cler proces-
verbaal; de politic volstaat met het geven van 
eemwaarschuwing (politiesepot) (zie Peer, 
1983). 
2. Verwijzing door de politic met een proces-
verbaal; voorstel voor werkzaamheden gaat naar 

• de officier van justitie. 
• 3. Verwijzing door de officier van justitie of 

(kinder)rechter in het kader van een alter-
natieve sanctie. 

De kentering die zich heeft voorgedaan in de 
verwijzing naar een vandalismeproject uit zich 
met name in de eerste en de derde van de 
genoemde procedures. De rechtstreekse ver-
wijzingen door de politic, vooral die zonder 
proces-verbaal nemen af. Tegelijkertijd valt er 
een toename van verwijzingen door de officier 
van justitie en de (kinder)rechter te bespeuren. 
Volgens sommige politiefunctionarissen uit 
Rotterdam zouden rechtstreekse verwijzingen 
door de politic naar Buro HALT, zowel die met 
als zonder proces-verbaal, zelfs al helemaal niet 
meer plaatsvinden. Verwijzing door de politic 



, 

. 
maakt plaats voor verwijzing door de justitiele 
autoriteiten. Werkzaamheden in het kader van 
een alternatieve sanctie komen in de plaats van 
werkzaamheden in het kader van een politie-
sepot. De opvatting dat afdoening via Buro 

. HALT niet gezien mag worden als deel uit-
makend van de experimenten met alternatieve 
saneties voor jeugdigen — een opvatting die in 
het eerste jaar (1983) van de experimenten 
met alternatieve sancties nog wel eens door een 
officier van justitie naar voren werd gebracht — 
valt tegenwoordig niet meer te beluisteren. In 
dit verband kan ook gewezen worden op het 
Eindadvies van de Werkgroep Alternatieve 
Sancties Jeugdigen (Werkgroep Slagter), uitge-
bracht in december van het vorig jaar, waarin 
wordt gewezen op de noodzaak van een goede 
organisatorische samenhang tussen vandalisme-
projecten en de coordinatie van alternatieve 
sancties. Beide zaken worden door de Werk-
groep gezien als liggend in elkaars verlengde. 

593 	De 'Procedure vandalisme-aanpak' van het in 
februari van dit jaar in Eindhoven gestarte 
vandalismeproject `Haltwinkel' maakt de ver-
andering in procedures ook duidelijk. Ver-
geleken met de verwijzingsprocedures van het 
Rotterdamse Buro HALT die (nog) stammen 
uit het begin van de jaren '80, blijkt verwijzing 
door de politie zonder een proces-verbaal niet 
mogelijk. Er moet altijd een proces-verbaal zijn 
opgemaakt en het voorstel voor het uitvoeren 
van bepaalde werkzaamheden wordt ter goed-
keuring aan de officier van justitie voorgelegd. 
Pas dan kan een aanvang worden gemaakt met 
de werkzaamheden. Bij het Haagse HALT-

- project wordt van een soortgelijke procedure 
melding gemaakt, zij het dat in Den Haag — 
naar verluidt — ook de kinderrechter goedkeu- 

• 	ring aan de verwijzing moet verlenen. 
Wanneer we het geheel van justitiele reacties 
op onaanvaardbaar gedrag beschouwen als een 
glijdende schaal met aan de ene (lichte, minder 
ernstige) kant het politiesepot en aan de andere 
(zware, ernstige) kant de afdoeningen van de 
kinderrechter met als zwaarste vorm de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, dan zien we het 
volgende: de afhandeling van vandalisme 
via vandalismeprojecten is als het ware op-
geschoven in de richting van de zwaardere af-
doeningen. Voor een afdoening via een project 



als Buro HALT is het fiat van de officier van 
justitie en soms zelfs dat van de kinderrechter 
(ook al komt de zaak niet op de zitting) een 
vereiste geworden. lnformele behandeling in het 
kader van een politiesepot is niet meer toe-
gestaan. 

2. Achtergronden van de veranderingen 
Voor de veranderingen in de gehanteerde proce-
dures, die feitelijk een verzwaring betekenen, is 
een aantal redenen aan te wijzen. 
Ten eerste lijken de veranderingen te zijn in-
gegeven door de wens van het Openbaar Minis-
terie wildgroei in afhandelingsmethoden voor 
wat betreft vandalisme tegen te gaan. De 
justitiele autoriteiten willen meer/weer vat 
krijgen op hetgeen er op dit terrein gebeurt. 
Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor wat 
er gebeurt. Ook het politiesepot valt onder de 
verantwoordelijkheid van het Openbaar 
Ministerie. Urn die reden wil zij dan ook nauw 

594 betrokken blijven (worden) bij procedures en 
ontwikkelingen op dit gebied. Juist de politic-
sepots onttrekken zich in de praktijk echter 
vaak aan de waarneming van het Openbaar 
Ministerie en worden daarom, als zij gepaard 
gaan met een verwijZing naar een vandalisme-
project, niet meer getolereerd (zie in dit ver-
band ook Besier, 1986). 
Ten tweede is er sprake van een toenemende 
belangstelling voor rechtspositionele en rechts-
beschermende aspecten. Men krijgt steeds nicer 
bezwaren tegen het (vaak) geheel ontbreken van 
enige vorm van rechtsbescherming bij zaken 
waarin de politie jongeren naar een vandalisme-
project kan sturen voor het uitvoeren van aller-
hande werkzaamheden zonder dat zelfs een 
proces-verbaal hoeft te zijn opgemaakt. Het 
moge duidelijk zijn dat in dergelijke gevallen 
geen sprake is van rechtsbescherming in de zin 
dat er een advocaat wordt toegevoegd. Welis-
waar wordt er ook lang niet altijd een advocaat 
toegevoegd in zaken die door de officier van 
justitie worden afgehandeld, maar men gaat er 
vanuit dat met de behandeling door de officier 
van justitie een bestaande — en dus bekende — 
geordende en in principe te volgen gang van 
zaken wordt gegarandeerd (bij voorbeeld van-
wege het feit dat de zaak tijdens het driehoeks-
overleg aan de orde kom0 1). Hieraan kan wor- 



den toegevoegd dat in een toenemend aantal 
arrondissementen ook een advocaat wordt 
toegevoegd wanneer het voornemen bestaat 
een alternatieve sanctie toe te passen volgens 
het zgn. officiersmodel 2) (Besier, 1986; Van der 
Laan en Van ljecke, 1985,1986; yVerkgroep 
Alternatieve Sancties Jeugdigen, 1985). De 
rechtszekerheid voor de jongeren bij verwijzing 
naar een vandalismeproject door de officier 
van justitie is derhalve groter dan bij verwijzing 
door de politie zonder dat een proces-verbaal is 
opgemaakt, of bij verwijzing door de politie 
met fiattering door de officier van justitie 
achteraf. 
Als.derde reden kunnen dë experimenten met 
alternatieve sancties yoor jeugdigen worden 
genoemd. Mede als gevolg van deze experimen-
ten en de daardoor ontstane toename van 
alternatieve sancties wordt steeds meer belang 
gehecht aan het principe van een direct verband 
tussen het gepleegde delict en de aard en in- 

595 	houd van de afdoening (in dit geval de te 
vervullen bezigheden). Aan dit principe kan 
goed tegemoet gekomen worden bij de af-
handeling van vandalisme. Door jongeren te 
laten werken op de lokatie waar zij de vernie-
lingen hebben aangebracht, worden zij recht-
streeks geconfronteerd met de door hen toe-
gebrachte schade en bovendien herstellen zij zo 
mogelijk zelf de schade (soms slechts symbo-
lisch, want niet meer dan een deel wordt her-
steld). Jongeren verdacht van vandalisme wor-
den dan ook in toenemende mate in aanmer-
king 'gebracht voor een alternatieve sanctie. Uit 
het evaluatie-onderzoek Alternatieve . Sancties 
Jeugdigen is onder meer naar voren gekomen 
dat binnen het geheel van alternatieve sancties 
en vergeleken met andere afdoeningsvormen 
(traditionele sancties en sepots), vandalisme ten 
opzichte van andere delictvormen sterk ver- 

}) Of op deze wijze ook een correcte rechtsgang wordt 
gegarandeerd is niet zonder meer duidelijk; staat deze 
afhandelingswijze niet op gespannen voet met art. 6 
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens, waarin onder meer het recht op 
berechting door een onafhankelijk rechter wordt 
gewaarborgd? 

Dit houdt in dat in zaken die in aanmerking komen 
voor strafvervolging, strafvervolging voorkomen kan 
worden door het uitvoeren van een leer- of werk-
project als alternatieve sanctie. 



tegenwoordigd is. Dat zich wat dat betreft een 
verschuiving heeft voorgedaan, wordt duidelijk 
uit de vergelijking tussen het jaar van de 
experimenten met alternatieve sancties en enige 
jaren daarvoor, toen nog niet met alternatieve 
sancties werd gewerkt (Van der Laan en Van 
I-lecke, 1985,1986). Deze onderzoeksresultaten 
hadden vooral betrekking op het arrondisse-
ment Rotterdam. Het lijkt dan ook gen al te 
gewaagde veronderstelling dat de aanwezigheid 
van Buro HALT in dit arrondissement van 
wezenlijke invloed is geweest. 
Tot slot kan gewezen worden op het gestelde 
in het lnterimrapport van de Commissie Kleine 
Criminaliteit, beter bekend als de Commissie 
Roethof (1984). In dit rapport wordt onder 
meet gepleit voor het terugdringen van het 
sepot ten gunste van het in toenemende mate 
toepassen van een alternatieve sanctie bij een 
delict alsvandalisme. 
De veranderingen in procedures rond de af- 

596 	doening van vandalisme en de verwijzing naar 
vandalismeprojecten, die zoals we hebben kun-
nen zien, zeker niet zomaar uit de lucht zijn 
komen vallen, hebben bepaalde consequenties 
voor het doen en laten van de politic en ook 
voor de jongeren. In de volgende paragraaf gaan 
we daar nader op in. 

3. Consequenties voor (jeugd)politie en jongeren 
De (deels) gewijzigde afhandelings- en vervvij-
zingsprocedures hebben tot gevolg dat de 
(jeugd)politie gevallen van vandalisme niet meer 
op de haar vertrouwde wijze kan af doen. Voor 
alle duidelijkheid: die vertrouwde wijze kan in 
het ene korps heel anders zijn dan in het andere 
korps."De afhandeling van vandalisme en andere 
zaken geschiedt niet in ieder politiekorps op 
dezelfde wijze. 
In gemeenten waar nog slechts kort geleden een 
aanvang is gemaakt met een vandalismeproject 
zal de politic er aan moeten wennen in geval 
van vandalisrue een proces-verbaal op te maken. 
Dus ook bij minder ernstige zaken waar in 
vroeger dagen kon worden volstaan met een 
vermaning of waarschuwing (politiesepot) moet 
nu geverbaliseerd worden (zie het interview met 
een adjudant van de Haagse politie in KRI; 
Van Almelo, 1985). Dat betekent niet alleen 
een andere werkwijze voor de jeugdpolitie, 



- maar,00k voor de surveillance- of geiiniformeer-
de dienst aangezien deze laatste gewoonlijk de 
minder ernstige zaken (overtredingen) afhandelt 
(de misdrijven worden.overgedragen aan de 
jeugdpolitie). Soms vindt hierbij wel overleg 
plaats tussen surveillancedienst en de afdeling 
jeugdzaken, maar soms ook niet; het proces-
verbaal wordt dan direct zonder tussenkomst 
van de jeugdpolitie doorgestuurd naar de 
officier van justitie. 1 ) 
In gemeenten waar .al enige tijd vandalisme-
projecten functioneren, kan de (jeugd)politie 
niet meer met alleen een waarschuwing — dus 
zonder het opmaken van een proces-verbaal — 
doorverwijzen naar het vandalismeproject. Ook 
doorsturen met proces-verbaal maar zonder de 
officier van justitie daarvan direct in kennis te 
stellen, kan niet meer. 
Verwijzingen geschieden voornamelijk nog door 
de officier van justitie of zelfs de kinderrechter. 
Aldus zien we dat de discretionaire bevoegdheid 

597 	van de politie wordt ingeperkt. Vanuit politie- 
kringen is daar al enige kritiek op gekomen (zie 
het hiervoor reeds vermelde interview in KR!). 
Een van de bezwaren heeft betrekking op de 
`ontmanteling' van de vermaning, een reactie 
die in zoveel gevallen juist als een zeer nuttig 
instrument wordt gezien. Gesteld wordt dat bij 
zo'n 80% van de jongeren een vermaning zeer 
effectief zou zijn; die jongeren zou men bij de 
politie niet meer terug zien. Bij de meeste 
jongeren zou het dus — vanwege de waarschu-
wing — blijven bij dat ene politiecontact. Bij de 
`nieuwe' werkwijze moet er proces-verbaal 
worden opgemaakt en komen de jongeren der-
halve in de justitiele molen terecht met alle 
eventuele gevolgen van dien. Er bestaat enige 
scepsis ten opzichte van het `effectiviteits-
percentage' van vandalismeprojecten: zal het 
percentage jongeren dat na die ene keer niet 
meer in aanraking komt met de politie door 

Opmerkelijk is dat de jeugdpolitie `gepasseerd' kan 
worden bij het opmaken van een proces-verbaal tegen 
een minderjarige verdachte. Bij ernstiger zaken (mis-
drijven) — die kunnen leiden tot een proces-verbaal — 
is dat ondenkbaar, omdat in zo'n situatie de jongere 
wordt overgedragen aan de jeugdpolitie. Een zwaar-
dere afdoening (in geval van vandalisme) hoeft nu niet 
via de jeugdpolitie te lopen, hoewel zij voor dergelijke 
beslissingen de aangewezen afdeling is. 



toedoen van het vandalismeproject hoger zijn 
dan de eerder genoemde 80%? 
Een ander bezwaar heeft betrekking op de 
periode die verstrijkt tussen het moment van 
plegen van het delict en de reactie daarop in de 
vorm van het uitvoeren van werkzaamheden in 
het kader van een vandalismeproject. Algemeen 
wordt onderschreven dat die termijn zo kort 
mogelijk moet zijn ten einde de justitiele reactie 
voor de jongere in kwestie begrijpelijk en zin-
vol te laten zijn. net  opmaken van een proces-
verbaal, het doorsturen ervan naar de officier 
van justitie en de fiattering (en verwijzing) door 
de officier van j ustitie kunnen een vertragende 
en daarom ongewenste werking hebben. 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er als 
het ware twee stromingen in de kritiek te 
onderkennen zijn. De eerste stroming maakt 
bezwaar tegen het opinaken van cen proces-
verbaal in zaken van geringe ernst (overtre-
dingen die als bagatel-zaken kunnen worden 

598 	beschouwd). Tevens heeft men bezwaar tegen 
de verwijzing naar een vandalismeproject in 
zulke (lichte) gevallen, omdat de kans op her-
haling na een waarschuwing door de politie 
toch al klein is. De tweede stroming tekent 
bezwaar aan tegen de gewijzige procedures, om-
dat vertraging in justitiele reactie het gevolg 
ervan is; in pedagogisch opzicht boet de reactie 
daarrnee aan waarde in. Voor beide stromingen 
geldt dat men van mening is dat de politie 
bepaalde bevoegdheden (het seponeren van 
zaken) worden ontnomen.. 

De gewijzigde procedures hebben uiteraard ook 
consequenties voor de betrokken jongeren. 
Hiervoor is het al aangestipt: de opdracht dat 
er een proces-verbaal moet worden gemaakt, 
het felt dat er meer zaken gaan lopen via de 
°Meier van justitie, alsmede de toename van af-
doeningen in de vorm van een alternatieve 
sanctie betekenen dat meer jongeren dan voor-
heen in het officiele justitiele circuit terecht 
komen. Uit het onderzoek dat de experimenten 
met alternatieve sancties heeft gedvalueerd 
kwam naar voren dat er niet gesproken kan 
worden van (het bij aanvang wel gevreesde 
gevaar van) `aanzuigende werking'. Dat wil 
zeggen dat er als gevolg van de introductie van 
alternatieve sancties niet meer jongeren in het 



justitieel systeem terecht zijn gekomen, dan het 
geval zou zijn geweest indien er geen mogelijk-
heid was om alternatieve sancties toe te passen. 
De enige uitzondering hierop vormde vandalis-
me. Gebleken is dat . in  geval van vandalisme een 
aantal jongeren een alternatieve sanctie heeft 
gekregen — zowel volgens het officiersmodel als 
volgens het zittingsmodel — terwijl deze 
jongeren enige jaren daarvoor, toen er nog geen 
alternatieve sancties werden toegepast en ook 
Buro HALT nog niet bestond, vermoedelijk 
zouden zijn geseponeerd (en naar wij aannemen 
niet eens zouden zijn voorgeieid voor de offi-
cier van justitie). Overigens is het van belang 
hierbij aan te tekenen dat deze vorm van aan-
zuigende werking — een begrip dat toch vooral 
een negatieve lading heeft — niet zonder meer 
als negatief of ongewenst moet worden bestem-
peld. Er is wel wat voor te zeggen dat er op 
deze vorm van delinquentie een reactie volgt 
die niet zonder enige inhoud is en een duide- 

599 	lijke relatie vertoont met het gepleegde delict. 
Het argument dat van een verwijzing naar een 
vandalismeproject nauwelijks meer resultaat te 
verwachten is in termen van voorkomen van. 
herhaling,dan van uitsluitend een politiestandje, 
mag dan misschien feitelijk juist zijn, het gaat 
voorbij aan andere aspecten van vandalisme-
projecten. Door verwijzing naar een vandalisme-
project komt het tot een zekere vorm van 
genoegdoening aan het slachtoffer en/of de 
samenleving, omdat (een deel van) de schade 
wordt hersteld. Door te volstaan met een waar-
schuwing wordt op geen enkele manier recht 
gedaan aan de `gevoelens' van de samenleving. 
Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen — en 
dat is een ander gevolg van de gesignaleerde 
verandering in procedures — dat uit oogpunt 
van rechtsbescherming van de jongeren de `ver-
zwaring' van de procedure een goede kant 
heeft. Er worden meer garanties ingebouwd 
voor een correcte `rechtsgang' (ook al komt 
het lang niet altijd tot een gang naar de rechter) 
en voor enige of zelfs vergaande (als gevolg van 
toevoeging van een advocaat) rechtsbescher-
ming. 

Het bovenstaande overziende blijken er zowel 
voor- als nadelen te kleven aan de procedure-
wijzigingen rond de verwijzing naar vandalisme- 



• projecten. Het is niet goed mogelijk een balans 
op te maken van de argumenten en tegen-
argumenten, omdat de redenen voor de 
procedurewijziging en de bezwaren die er tegen 
ingebracht worden niet allemaal van dezelfde 
orde zijn en voor een deel ook gekenmerkt 
worden door belangen van den of enkele 
partijen. We kunnen ons afvragen of de wens 
om wildgroei in verwijzingen naar vandalisme-
projecten tegen te gaan en de wil om de rechts-
positie van de jongeren te verbeteren een vol-
doende rechtvaardiging vormen voor de toe-
name van het aantal jongeren in het justitieel 
systeem, een trage reactie op het delict en de 
inperking van de bevoegdheden van de politie. 
Of anders gesteld, inoet een snel en daarmee 
pedagogisch meet verantwoord reageren op een 
bepaalde vorm van delinquent gedrag ten koste 
gaan van de rechtspositie van de jongere? Hoe 
deze vragen beantwoord worden hangt sterk af 
vanuit welke invalshoek er naar gekeken wordt. 

600 	De vraag is nu of er niet een tussenoplossing, 
een compromis denkbaar is, dat tegemoet komt 
aan de bezwaren die tegen de verschillende 
procedures geopperd kunnen worden. In de 
volgende paragraaf wordt een poging in deze 
richting ondernomen. 

4. Een suggestie voor een andere procedure 
De oplossing voor het in de vorige paragraaf 
omschreven dilemma omtrent de meest verkies-
lijke procedure met betrekking tot verwijzingen 
naar vandalismeprojecten is wellicht niet gele-
gen in de inperking van taken en bevoegdheden 
van de (jeugd)politie, maar juist in de uitbrei-
ding ervan. Maar dan wel volgens zorgvuldig 
omschreven criteria. 
Zo zou het mogelijk moeten worden dan wel 
blijven dat bij `lichtere' vormen van vandalisme 
de politic zelf rechtstreeks kan doorverwijzen 
naar een vandalismeproject. Wel zou in zulke 
gevallen altijd een proces-verbaal moeten wor-
den opgemaakt. Ook zouden dergelijke zaken 
moeten worden overgedragen aan de jeugd-
politie, al gaat het (slechts) om overtredingen 
en niet om misdrijven. Doorverwijzingen kun-
nen dan achteraf worden gefiatteerd door de 
officier van justitie en op gezette tijden zou aan 
de hand van een bespreking van (een steekproef 
van) door de jeugdpolitie doorverwezen vanda- 



lismezaken bekeken kunnen worden of door de 
jeugdpolitie op juiste wijze is gehandeld en of 
bijstelling van de procedure en de verwijzings-
criteria gewenst is. De `zwaardere' vormen van 
vandalisme zouden `gewoon' doorgestuurd 
moeten worden naar het Openbaar Ministerie, 
waarna afhandeling kan volgen in de vorm van 
een alternatieve sanctie (volgens het officiers-
model dan wel het zittingsmodel). 
Het met een waarschuwing afdoen van bagatel-
zaken (politiesepot) zonder doorverwijzing zou 
als mogelijkheid moeten blijven bestaan. Er 
doen zich gevalletjes van vandalisme voor, die 
de naam `vandalisme' nauwelijks verdienen en 
waarvoor afhandeling via een project als Buro 
HALT overdreven zwaar is. 
Bij deze voorgestelde procedure houdt de jeugd-
politie haar eigen verantwoordelijkheid (en 
wordt zelfs enigszins uitgebreid aangezien ook 
bepaalde overtredingen door de jeugdpolitie 
zullen worden afgehandeld), terwijl tegelijker- 
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	tijd een zekere controle op verwijzingen is inge- 
bouwd. 
Cruciaal voor het goed functioneren van een 
dergelijke regeling is natuurlijk de ontwikkeling 
van criteria aan de hand waarvan de jeugdpolitie 
kan beslissen of zij de zaak zelf kan afdoen of 
moet doorsturen naar de officier van justitie. 
Gedacht zou kunnen worden aan de ontwikke-
ling van een indicatielijstje, waarin een `schaal-
verdeling' voor de ernst van vandalisme is opge-
nomen. Behalve aan de vaststelling van de ernst 
van het gepleegde delict zou uiteraard ook aan-
dacht moeten worden besteed aan andere voor 
de beslissing omtrent afdoening relevante 
factoren, zoals persoonlijke gegevens, justitieel 
verleden enz. Een en ander doet sterk denken 
aan het zgn. sepotlijstje, waaraan ook elders in 
dit nummer wordt gerefereerd. In een enkel 
arrondissement wordt reeds met zo'n lijstje 
geexperimenteerd. Aan de hand van dit sepot-
lijstje, waarin diverse factoren met betrekking 
tot de jongere en het delict worden mee- 
gewogen, kan de politie een totaalscore 
berekenen, welke een indicatie geeft voor het 
wel of niet seponeren van een zaak. Een soort-
gelijk lijstje of een aanvulling op het bestaande 
lijstje zou ontwikkeld moeten worden, maar 
dan specifiek gericht op gevallen van vandalis-
me. Tevoren vastgestelde onder- en boven- 



grenzen, betrekking hebbend op de ernst van 
het vandalistisch gedrag, stellen de jeugdpolitie 
in staat te beoordelen of er proces-verbaal moet 
worden opgemaakt en of er doorverwezen kan 
worden naar een vandalismeproject dan wet of 
de zaak eerst moet worden voorgelegd aan de 
officier van justitie, die dan beslist over een 
door hem toe te passen alternatieve sanctie of 
een dagvaarding. Onnodige voorgeleidingen 
voor de officier van j ustitie — in de zin van 
verzwaring van de procedure en invoering van 
de jongere in het justitieel systeem — kunnen zo 
voorkomen worden. Tevens wordt tegengegaan 
dat het handelen van de politie zich aan elke 
externe waarneming onttrekt en als gevolg daar-
van oncontroleerbaar wordt. Bovendien wordt 
zoveel als mogelijk een snelle reactie op het 
delict bewerkstelligd; een reactie die in zijn 
vorm als zeer zinvol kan worden beschouwd. 
Het grootste probleem bij de ontwikkeling van 
een dergelijk indicatielijstje zal liggen in de 
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tisch gedrag. Van Dullemen en Hauber (1982) 
hebben at eens onderscheid proberen te maken 
tussen ernstiger en minder ernstiger vormen van 
vandalisme, een aanzet waarop voortgebor-
duurd zou kunnen worden. De schaalverdeling 
zou niet alleen rekening moeten houden met de 
omvang van de toegebrachte schade uitgedrukt 
in geldbedragen of de ernst en de aard van het 
Lichamelijk letsel dat is ontstaan. Er zou ook 

, aandacht moeten zijn voor de kans dater 
lichamelijk letsel kan ontstaan. Met andere 
woorden, ook het risico van lichamelijk letsel 
en de materiele schade zonder dat deze zich 
als zodanig hebben gemanifesteerd, zouden een 
rol moeten spelen bij de vaststelling van de 
graad van ernst van het desbetreffende 
vandalistische gedrag. 
Gezien de grote belangstelling voor vandalisme-
bestrijding, het bestaan van een respectabel 
aantal vandalismeprojecten en de ervaring die 
inmiddels met dergelijke projecten en andere 
vormen van vandalismebestrijding is opgedaan, 
mag worden aangenomen dat reeds een behoor-
hike 'know-how' aanwezig is: De ontwikkeling 
van een `vandalisme-indicatielijstje' of van een 
aanvulling op het reeds in circulatie zijnde 
sepotlijstje moet daarom op korte termijn 
mogelijk zijn. 
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Hulpverlening aan jongeren 
met politiecontacten 

door drs. M. Smit en drs. E. M. Scholte* 

I. Inleiding 
De jeugdpolitie kan worden gezien als een 
belangrijke `vindplaats' van jongeren met 
psycho-sociale problemen (Tussen droom en 
daad, 1984). Zo komt zij in aanraking met 
jongeren die weggelopen zijn, ernstige ruzie 
thuis hebben, mishandeld zijn of zich in een 
anderszins problematische opvoedingssituatie 
bevindcn. Daarnaast hceft de jeugdpolitie 
te maken met jongeren die een delict hebben 
gepleegd, hetgeen in bepaalde gevallen 
uitdrukking kan zijn van achterliggende psycho-
sociale problematiek (Rutter and Giller, 1983). 
Bovendien kan bij delictgedrag het delict op 

606 zich of de afdoening ervan, grote problemen 
met zich meebrengen voor de jongere en zijn 
of haar omgeving. 
in diverse Nederlandse steden vindt men 
projecten die zich specifiek bezighouden met 
hulpverlening aan jongeren die orn een of 
anderc reden, hetzij in verband met een 
delict, hetzij in verband met niet-strafrechte- 
lijke problemen, met de jeugdpolitie in 
aanraking zijn gekomen. Over de aard, 
inhoud en effectiviteit van deze hulpverlenings-
projecten is, met uitzondering van de buiten- . 
justitiele benadering van RBS-Groningen 
(Andriessen, 1985), nog vrij weinig bekend. 
Op een tweetal studiedagen in respectievelijk 
1984 en 1985 wisselden vertegenwoordigers 
van een aantal van deze projecten van 
gedachten over de uitgangspunten en de 
concrete inhoud van hun werk. Aanwezig 
waren vertegenwoordigers van Archo 
(Nijmegen), Argus (Utrecht), Prejop (Den 
Haag), RBS (Groningen) en het samenwerkings-
project van het lnstituut voor Maatschappelijk 

* De auteurs zijn als rcspectievelijk univcrsitair docent 
en wetensehappclijk onderzoeker verbonden aan de 
vakgroep klinische en orthopedagogick van de Rijks-
universiteit te Leiden. 



'Welzijn, Stichting Jeugd en Gezin en de 
politie in Breda l). 
In dit artikel willen wij, onder andere op 
basis van de op deze studiedagen naar voren 
gebrachte praktijkervaringen (Scholte en 
Smit, 1984, 1985a) en enkele voorlopige 
resultaten van het aan het Prejop-project 
verbonden evaluatie-onderzoek (Scholte en 
Smit, 1985b), ingaan op een aantal kwesties 
die samenhangen met hulpverlening aan 
jongeren met politiecontacten. 
Na een korte introductie van de desbetreffen-
de projecten behandelen we de doelen die 
men zich met de hulpverlening stelt en de 
doelgroep waarop men zich richt. Tusssen de 
diverse projecten blijken er op dit punt vrij 
aanzienlijke verschillen te bestaan. Hierna 
komt een aantal specifieke kenmerken van 
de binnen de projecten gevolgde wijze van 
hulpverlening aan de orde. Vervolgens wordt 
ingegaan op de hulpverlening als een van de 

607 	taakaspecten van de tweeledige politietaak 
en de relatie tussen (jeugd)politie en hulp-
verleningsprojecten. Deze relatie varieert per 
project van zeer nauw tot zo afstandelijk 
mogelijk. Ter illustratie wordt de wijze 
beschreven waarop de samenwerking tussen 
de Haagse jeugdpolitie en Prejop gestalte 
heeft gekregen. In dezelfde paragraaf geven 
we aan hoe de politie deze samenwerking 
ervaart. Tot slot wordt aandacht besteed aan 
de kwaliteit van de hulpverlening. 

2. Archo, Argus, Prejop, RBS en het 
samenwerkingsproject Breda: een introductie 
Hieronder worden de projecten geintrodu-
ceerd door per project een korte beschrijving 
te geven van het ontstaan, de doelstelling 
en de doelgroep waar men zich binnen de 
hulpverlening op richt. 

De Stichting Archo in Nijmegen ontstond 
in 1982 door het samenbrengen van twee 
werkgebieden binnen de welzijnssector. Dit 
betrof enerzijds het werk binnen een wets- 
winkel, waar men constateerde dat er sprake 
van een leemte in de (rechts)hulpverlening was. 
De afhandeling van binnengekomen zaken was 
voornamelijk luridisch' van aard, terwijl 
mogelijkheden voor begeleiding ontbraken., 



Anderzijds had men vanuit het Vormings-
centrum voor Jong Volwassenen ervaring met 
randgroepjongeren die meermalen met politic 
en justitie in aanraking waren gekomen. De 
praktijk leerde dat hulp aan en begeleiding 
van deze jongeren noodzakelijk waren en 
dat het vormingscentrum daarvoor niet de 
geeigende plaats was. 	 • 
De tweeledige doelstelling van de Stichting 
Archo luidt: het zoveel mogelijk voorkomen 
dat zaken tegen jongeren justitieel worden 
afgedaan, alsmede het komen tot een 
iritegraal hulpverleningsaanbod. Archo-mede-
werkers komen in contact met clienten via 
de vroeghulp 2), via doorverwijzing door de 
politic en via andere wegen zoals het 
vorrningswerk, scholen, advocaten, clubhuizen 
en straat- en kroegcontacten van de mede-
werkcrs. Ook komen er jongeren via vrienden 
of familieleden. Het gaat om jongeren van 
12 tot 24 jaar die met justitie in aanraking 

608 zijn gekomen of dreigen te komen. (Voor-
lopige nota stichting Archo, 1983; Scholte 
en Smit, 1984,1985a). 

Argus in Utrecht ontstond in 1983 uit de 
Werkgroep Jonge Wetsovertreders (WJW), 
waarbinnen vrijwilligers elk eon minderjarige 
jongere intensief begeleiden die meerdere 
keren met politie/justitie in aanraking was 
geweest en hi" wie eerdere hulppogingen 
gefaald hadden. In 1983 werd besloten tot 
efficientere verwijzingsafspraken, slagvaardiger 
contactlegging met de clienten en forse 
uitbreiding van het aantal klanten. De naam 
van het project werd gewijzigd van WJW in 
Argus. 
Argus wil door te pleiten voor andere, minder 
bestempelende vormen van correctie op 
delinquent gedrag, de kans op herhaling 
daarvan verkleinen. Daarnaast wordt getracht 
de jongere hulp en ondersteuning te geven 
bij zijn of haar gang door de justitiele molen, 
zodat hij of zij `daardoor niet nog erger de 
vernieling indraait' (Evaluatieverslag Argus, 
1983-1984). De doelgroep van Argus bestaat 
uit jongeren die drie keer of vaker met de 
politic in aanraking zijn gekomen 3). 
Verwijzing naar Argus gebeurt meestal door 
de jeugdpolitie en de Raad voor de Kinder- 



bescherming. (Evaluatieverslag Argus 1983— 
1984; Scholte en Smit, 1985a). 

Het Prejop-project (Preventie Jongeren 
Politic) in Den Haag bestaat sinds medio 1983. 
Een zestal Haagse jeugdbeschermingsinstel- 

nam het initiatief tot dit project 
voor preventieve hulpverlening op grond van 
de gezamenlijke ervaring dat veel van hun 
onder toezicht gestelde clienten politie-
contacten achter de rug hadden, maar nooit 
dan wel geen passende hulp hadden gekregen. 
Prejop richt zich vooral op de groep jongeren 
die qua delictproblematiek ligt tussen de 
lichtere' first-offenders en de groep van 
jongeren die zich herhaalde malen aan 
(zwaardere) delicten schuldig maakte. Boven- 
dien houdt Prejop zich bezig met de 
categoric `probleem-contacten': jongeren die 
bij de politic terecht komen, bijvoorbeeld 
omdat zij zijn weggelopen, of hulp behoeven 

609 	bij ruzies thuis, verwaarlozing of mishande- 
ling. Ruim 30% van de Prejop-clienten 
behoort tot deze categoric. De Prejop-
clienten zijn dus meestal jongeren bij wie 
geen sprake is van een delict, of wier zaak 
wordt geseponeerd. Naast het werken aan 
verbetering van de psycho-sociale situatie 
van deze jongeren, vormt secundaire preven-
tie in de zin van het voorkomen van (erger 
worden van) verdere politiecontacten een 
belangrijke nevendoelstelling van het Prejop- 
project. (Prejop, stuurgroep 1982; Scholte en 
Smit, 1984,1985a, b). 

RBS is in 1976 van start gegaan. Het project 
werd op initiatief van het Criminologisch 
Instituut van de Universiteit van Groningen 
in samenwerking met politic, justitiele 
autoriteiten en Raad voor de Kinderbescher-
ming opgezet vanuit het idee dat het straf- 
recht geen geschikt systeem is om met 
probleemjongeren te werken en de wens 
om jongeren buiten-justitieel op te vangen. 
Doelstelling van RBS is dan ook het zoveel 
mogelijk voorkomen van justitiele afdoening 
van zaken tegen strafrechtelijk minderjarigen. 
De meeste contacten met de doelgroep-
jongeren van 12 tot 18 jaar die een politie-
contact hebben gehad, komen tot stand via 



doorverwijzing door de politic en vroeghulp. 
Een deel van de jongeren komt via vrienden, 
scholen of clubhuizen bij RBS tcrecht. 
(Jaarverslag Stichting RBS, 1977-1983; 
Duyzer, 1985; Sdholte en Smit, 1985a, b) 

De samenwerking in Breda tussen de jeugd-
politic, het Instituut voor Maatschappelijk 
Welzijn en het adviesbureau van de Stichting 
Jerigd en Gezin in Breda dateert van 1981. Dit 
gebeurde op initiatief van de jeugdpolitie 
en in het kader van een breder plan van 
jeugdpolitie en Openbaar Ministerie om te 
komen tot een andere aanpak van jongeren 
die met de politic in aanraking komen. 
Doelstelling van het project is bet bevorderen 
van een goede samenwerking tussen boven-
genoemde instanties. Van daaruit wit men 
komen tot snelle en effectieve hulpverlening 
aan en doorverwijzing van jongeren bij wie 
een politiecontact vergezeld lijkt te gaan 

610 van een problematische achtergrondsituatie. 
(Sociale achtergronden, 1983; Duyzer, 1985; 
Scholte en Smit, 1984). 
Na deze introductie van de verschillende 
projecten gaan we hieronder nader in op 
doelstelling en doelgroep van dergelijke 
projecten. 

3. Doelstelling en doelgroep 
Uit het bovenstaande blijkt dat hulp-
verleningsprojecten die zich richten op 
jongeren met politiecontacten — in tegen-
stelling tot wat men mogelijk zou denken — 
niet altijd recidive-voorkoming of -verminde-
ring als eerste of cnige ooginerk hebben. 
Andere belangrijke doelstellingen zijn: 
— De jongere buiten het justitiele systeem 
houden (diversie); 

• — Het begeleiden van de jongere bij de 
justitiele afdoening en het verlenen van 
vroeghulp; 
— Verbeteren van de psycho-sociale situatie 
van de jongere; 
— Het signaleren en verbeteren van 
maatschappelijke structuren die in het 
nadeel van de doelgroepjongeren werken. 
Het zal duidelijk zijn dat deze doelen niet 
altijd los van elkaar gczien kunnen worden. 
Zo zal men over het algemeen hopen dat 



inspanningen die erop gericht zijn de jongere 
buiten het, justitiele systeem te houden, 
of zijn/haar psycho-sociale situatie te 
verbeteren,.uiteindelijk óók tot recidive-
vermindering en vermindering van delinquent 
gedrag zullen leiden. Vaak ook wordt meer 
dan'een doel tegelijkertijd nagestreefd. Welk 
doel de eventuele prioriteit krijgt, hangt in 
sterke mate af van de doelgroep waar een 
project zich op richt. Dit verschilt per project. 
Sommige projecten, zoals Argus, RBS en ook 
Archo richten zich met name op de `zwaardere' 
gevallen, dat wil zeggen op jongeren die 
meermalen en/of op grond van zwaardere 
delicten contacten met de politie en justitie 
hebben gehad. Binnen deze projecten ligt de 
nadruk op doelstellingen als diversie en het 
begeleiden van de jongere bij de justitiele 
afdoening van het delict, terwijl daarnaast 
getracht wordt de psycho-sociale situatie 
van de jongeren, waar mogelijk, te verbeteren. 

611 	Voorkoming van recidive wordt niet als 
doelstelling op korte termijn gezien, omdat 
het plotseling breken met crimineel gedrag 
volgens de medewerkers van deze projecten 
voor de desbetreffende jongeren een enorm 
gat oplevert. Het is noodzakelijk om gezamen-
lijk nieuwe perspectieven yoor de jongeren 
te vinden, hetgeen in de huidige situatie 
van gebrek aan huisvesting, financi6e ,middelen 
en werk, geen eenvoudige opgave is. (Evaluatie-
verslag Argus '83—'84; Scholte en Smit, 
1985a). 
Projecten zoals Prejop en het samenwerkings-
project Breda houden zich onder andere 
bezig met jongeren die voor het eerst — en 
meestal in verband met winkeldiefstal — 
in aanraking met de politie komen (first-
offenders) en jongeren die men kan scharen 
onder de categorie `probleemcontacten'. 
Naast het werken aan verbetering van de 
psycho-sociale situatie van deze jongeren 
vormt recidivevoorkoming of -vermindering 
een belangrijke (neven)doelstelling van deze 
laatste twee projecten. 
Bij alle genoemde projecten vormt het 
signaleren van knelpunten in de maatschap-
pelijke structuur en het pogen bij te dragen 
aan verbetering daarvan, een doel naast de 
meer individueel gerichte hulpverlening. 



4. Werkwijze 
Medewerkers van deze projecten zijn van 
mening dat zij zichbezig houden met een 
groep jongeren die binnen de meer traditio-
nele hulpverlening niet of onvoldoende 
aan bod komt (Scholte en Smit, 1985a). In 
een recent artikel in KRI (De Kluis, 1986) 
worth bijvoorbeeld gesteld dat Argus vroeger 
alleen hulp verleende als andere wegen gefaald 
hadden, maar da-t zij nu regehnatig te 
maken krijgt met jongeren die nicer dan 
een proces-verbaal op bun naam hebben, 
terwijI zij nooit met enige vorm van hulp-
verlening in aanraking zijn geweest. De 
kritiek op de nicer traditionele vormen van 
hulpverlening betreft vooral de (te) hoge 

- drempel voor de doelgroep waarop de 
projecten vont-  jongeren met politiecontacten 
zich richten. Met cleze kritiek wordt gedoeld 
op zaken als lange wachttijden, vereiste 

. hulpvraag en/of motivatie voor hulpverlening 
612 	en een (te) verbale benadering van de 

desbetreffende clienten. Dit doet de vraag 
rijzen naar het specitieke van de werkwijze 
van de projecten waar het in dit artikel 
om gaat. In welke zin is hun aanpak anders 
(lees: beter) dan die binnen de meer 
traditionele hulpyerlening? Op de eerder 
genoemde studiedagen kwam een aantal 
gemeenschappelijkelkenmerken naar voren: 
— Men tracht snel te reageren op een 
probleemsituatie; 
— De werkwijze is 'outreachend' van aard, 
hetgeen wil zeggen dat men niet wacht 
tot de client zelf met een hulpvraag naar de 
hulpverlener komt. Indien nodig gaat de 
hulpverlener zelf op pad dat wil zeggen hij 
gaat naar een client toe; 
— De hulpverlening is vrijwillig: geen van de 
projecten wenst deel uit te maken van een 
situatie waarin hulpIrerlening voorwaarde is 
voor een lichtere vorm van afdoening 5); 
— De hulpverlener gaat met vasthoudendheid 
te werk. Een client is vrij om al dan niet 
gebruik te maken van de aangeboden hulp, 
maar het hulpaanbod wordt eventueel meer-
malen gedaan; 
— Onder het motto Miet teveel praten, maar 
doen' wordt door de hulpverleners op de 
eerste plaats ingegaan op concrete hulpvragen. 



Te denken valt aan het geven van assistentie 
bij het invullen van formulieren, het regelen 
van financiele zaken, het vinden van eerste 
opvang, het bemiddelen tussen ouders en 
jongeren e.d. 
Binnen de projecten is men unaniem van 
mening dat er met de onderhavige doelgroep 
niet veel te bereiken is wanneer de hulp-
verlener niet ingaat op dergelijke concrete 
zaken die bij de jongere hoge prioriteit 
hebben; 
— De hulpverlener is solidair met de client. 
Volgens Andriessen (1985) zijn er voor de 
solidariteit (van de RBS-medewerkers) twee 
argumenten. Het eerste — functionele — 
argument betreft het feit dat solidariteit 
voorwaarde is voor het slagen van de hulp-
verlening. Het tweede — morele — argument 
betreft de onrechtvaardigheid van achter-
stelling of verdrukking van groepen mensen 
in onze democratische samenleving. Beide 

613 	argumenten werden op de studiedagen naar 
voren gebracht. Het eerste door alle 
deelnemende instellingen, het tweede met 
name door RBS, Argus en Archo. 

In een aantal opzichten verschilt de werkwijze 
dus duidelijk van die van de meer traditionele 
hulpverlening. Op de vraag in hoeverre deze 
alternatieve werkwijze effectief is, komen 
we later nog terug. 

5. De hulpverlenende taak van de politie 
In de Politiewet wordt de taak van de politic 
op de volgende wijze omschreven: 'De politic 
heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het 
bevoegd gezag en in overeenstemming met 
de geldende rechtsregelen te zorgen voor de 
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde 
en het verlenen van hulp aan hen die deze 
behoeven' (art. 28). Dat betekent dat er 
sprake is van een tweeledige taak; namelijk 
een orde handhavende en een hulpverlenende. 
Over de betekenis en invulling van deze taak 
en het feit dat beide taakaspecten niet altijd 
even goed met elkaar te verenigen zijn, is in 
de loop van de tijd veel gepraat (zie Evaluatie-
map Kongres Politie en Hulpverlening, 
Utrecht, 1982) en geschreven (onder andere 
Albers, 1983)6). 



Wat duidelijk naar voren konit, is dat de 
politie zich over het algemeen onvoldoende 
toegerust voelt voor haar hulpverlenende 
taak. Dat is niet verwonderlijk gezien de 
vaak gecompliceerde problematiek waartnee 
de politic en vooral ook de jeugdpolitie, 
geconfronteerd wordt. In de opleiding 
worden politiefunctionarissen bovendien 
onvoldoende voorbereid op hun hulp-
verlenende taak (onder andere de Jongh-Wieth, 
1985). Daarnaast kampt men met een 
toegenotnen aantal minderjarige verdachten 
en een verminderde capaciteit bij de politie 
(Albers en Brouwer, 1982). 
In het rapport van de Sociografische Dienst 
van de Gemeente Breda over de sociale 
achtergronden van minderjarige verdachten 
hi] de kinderpolitie in Breda (1983) wordt 
bovendien gewezen op de onverenigbaarheid 
van de uitvoerende hulpverlening met de 
(bureaucratische) structuur van het politic- 

614 	apparaat. 
Het is dan ook begrijpelijk dat er hi] veel 
afdelingen van de jeugdpolitie belangstelling 
bestaat voor en aansluiting wordt gezocht 
hi] hulpverleningsmogelijkheden buiten de 
eigen gelederen i). 
In 1972 wezen Pips en Frackers era] op dat 
de tekst van de politiewet, die de politietaak 
omschrijft als zorgen voor ordehandhaving 
en hulpverlening, het Mitbesteden' van 
(delen van) die taak niet in de weg staat. 
Volgens Van don Berg en Salet (1981) is 
steun van terzake deskundigen vooral welkom 
bij de daadwerkelijke hulp in acute situaties 
of pedagogische adviscring aan ouders. Ook 
hi] de selectie van jongeren voor wie hulp- 
verlening geindiceerd is, is deskundige 
steun onzes inziens belangrijk. In de 
volgende paragraaf wordt hicr vcrder op 
ingegaan. 

6. Relatie tussen politie en hulpverlenings-
projecten 
Voor de toelevering van clienten zijn de 
verschillende projecten in nicer of mindere 
mate afliankelijk van doorverwijzing door 
de jeugdpolitie. Dit betekent dat er sprake 
moet zijn van samenwerking tussen beide 
partijen. De aard en intensiteit van deze 



samenwerking verschilt per project. 
Alle projecten waken ervoor niet vereenzelvigd 
te worden met de politie door clienten heel 
nadrukkelijk te wijzen op hun onafhankelijk-
heid van de politie en door contacten met 
clienten waar mogelijk buiten het politie-
bureau te laten plaatsvinden. Toch kan men 
stellen dat Archo — dat veel van haar 
clienten buiten de politie om verwerft — RBS 
en Argus een duidelijk afstandelijker relatie 

-met de politie hebben dan Prejop en het 
samenwerkingsproject Breda 8). Zo is er bij de 
laatstgenoemde projecten bijvoorbeeld sprake 
van dagelijks overleg met betrekking tot de 
selectie van clienten voor hulpverlening. Er 
wordt gepoogd de probleemgevoeligheid en 
hulpverleningsvaardigheden van de politic 
door intensieve samenwerking te vergroten. 
(Anonieme) feedback over het verloop van 
verleende hulp vormt een belangrijk 
onderdeel van de samenwerkingsrelatie. 

615 	Men kan stellen dat hulpverleners wat de 
keuze voor distantie of intensieve samen-
werking betreft, voor een dilemma staan. 
Nauwe samenwerking met de politic en 
feedback over de hulpverlening naar de 
politic heeft namelijk zowel voor- als nadelen. 
Als de politic weet wat er in de hulpverlening 
gebeurt, zowel in het algemeen als in specifieke 
gevallen, kan dat de motivatie verhogen om 
jongeren te blijven doorverwijzen, en om bij 
contacten met jongeren rekening te houden 
met lopende hulpverlening. Bovendien kan 
intensieve samenwerking de politic `probleem-
gevoeliger' maken en hulpverleningsvaardig-
heden aan de kant van de politic ten goede 
komen. 
Toch is er ook wat te zeggen voor een zo 
afstandelijk mogelijke relatie tussen politic 
en hulpverlener, al was het maar in verband 
met de eerder genoemde solidariteit met die 
clienten die de politic als het andere (vijandige) 
kamp beschouwen9). Verder kan een 
afstandelijke relatie voorkomen dat er een 
onderhandelingssfeer ontstaat over de 

• 	afdoening van eeridelict. Holman e.a. 
(1985) wijzen bovendien op het gevaar dat 
een toenemende verstrengeling van straf-
recht met jeugdhulpverlening leidt tot een 
Weer meer pedagogisch-normatief functio- 



nerende hulpverlening, dat wit zeggen eon 
hulpverlening die normen dwingend oplegt, 
een weg die men aan het begin van de jaren '70 
juist verliet om de belangen van de jongeren 
(beter) te gaan behartigen. 
De vraag hoe de relatie tussen politic en 
hulpverlening or idealiter uit zou moeten 
zien, is niet eenduidig to beantwoorden. Het 
hangt af van de doelgroep waarop men zich 
richt en de taak die men zich stelt. Wanneer 
men zich vooral bezig houdt met de begelei-
ding van jongeren die meermalen en/of op 
grand van zwaardere delicten contacten 
met politie en justitie hebben gehad, is er 
onzes inziens moor to zeggen voor een 
afstandelijke relatic tussen politic en hulp-
verlening dan wanneer men zich met name 
richt op first-offenders en/of jongeren met 
probleemcontacten. In het cerste geval heeft 
de jongere meer to duchten van de kant van 
politie/justitie en is or dus voor hem/haar 

	

616 	ook moor reden om de politic als het 
vijandige katnp to beschouwen. Juist dan is 
het belangrijk dat or con van de politie 

	

• 	onafhankelijke belangenbehartiger beschik- 
baar is. Tevens is in die gevallen het gevaar 
groter dat or omtrent de afdoening eon 
onderhandelingssfeer ontstaat. Bovendien 
vereist doze categoric jongeren van de kant 
van de politie goon specifieke vaardigheden 
op het gebied van doeigroep-selectie. Al doze 
jongeren hebben in principe recht op bijstand 
en behartiging van hun belangen. Archo, 
Argus on RBS zijn dan ook van mening dat 
al hun doelgroep-jongeren naar hen door-
verwezen moeten worden. 
Dat ligt anders voor de projecten die zich 
(ook) op de 'first-offenders' on de zgn. 
probleetncontacten richten. Daar is eon 
intensiever relatie tussen politie on hulp-
verlening gewenst. Er moot namelijk bezien 
worden bij welke clienten in zodanige mate 
sprake is van psycho-sociale problematiek, 
dat hulpverlening wenselijk is. Er moot eon 
selectie gemaakt worden, waarvoor specifieke 
diagnostische deskundigheid of zcer adequate 
beslissingscriteria onmisbaar zijn. Ook Junger-
Tas e.a. (1985) wijzen op het belang 
van dergelijke beslissingscriteria voor de 
jeugdpolitie. Zie hierover ook de bijdrage 



van runger-Tas in dit nummer. 
In Breda gebruikt men een door de Socio-
grafische Dienst van de Gemeente Breda en 
de kinderpolitie opgestelde vragenlijst, die 
door de rechercheurs wordt afgenomen bij 
bijna alle minderjarige verdachtenn, om 
inzicht te krijgen in de — mogelijk proble-
matische — achtergrond van deze jongeren 
(Sociale achtergronden, 1983). In Den Haag 
is door de medewerkers van Prejop in samen-
werking met de onderzoekers van het Prejop- 
evaluatie-onderzoek en de staf van de 
jeugdpolitie een lijst met cruciale psycho- 
sociale aspecten van de leefsituatie van 
jongeren opgesteld. Het betreft aspecten die 
opgevat kunnen worden als indicatoren voor 
mogelijke, achterliggende problematiek bij 
een delict of bij probleemgedrag dat tot een 
politiecontact leidt. Zaken die in deze beide 
lijsten aan de orde komen zijn: de persoons-
gegevens van de longere, de woonsituatie, de 

617 	school- en werksituatie, sociale contacten, 
vrijetijdsbesteding, de financiele situatie en 
zaken in relatie tot dit politiecontact en 
eventuele eerdere politiecontacten alsmede 
hulpverleningservaringen. Er is echter geen 
instrument beschikbaar waarbinnen tevens 
wordt aangegeven hoe zwaar deze aspecten 
zouden moeten wegen in de uiteindelijke 
beslissing dat wel of geen sprake is van 
zodanige problemen -dat doorverwijzing naar 
hulpverlening wenselijk is. Gezien de 
complexiteit van mogelijk problematische 
achtergronden en de uiteenlopende vormen 
die psycho-sociale problematiek kan aan-
nemen, is het de vraag of het ooit mogelijk 
zal zijn zo'n instrument te ontwikkelen 11 ). 
Vooralsnog is men in ieder geval aangewezen 
op specifieke diagnostische vaardigheden, die 
in de meeste gevallen niet bij de politie 
voorhanden zijn. 
Concluderend kan gesteld.worden dat inten-
sievere samenwerking tussen politie en hulp-
verlening voor de projecten die zich (met 
name) op lichtere' gevallen richten en die 
dus te maken hebben met selectie van clienten, 
meer voor de hand ligt dan voor de projecten 
die zich op de `zwaardere' clienten richten 12). 
Als illustratie wordt in de volgende paragraaf 
een beknopt overzicht gegeven van de wijze 



waarop de samenwerking tussen Haagse 
jeugdpolitie en Prejop gestalte heeft gekregen. 
Zie voor nicer informatie over de relatie 
tussen politic en hulpverlening in Den Bosch, 
Breda en Groningen respectievelijk Van den 
Berg en Salet (1981), het eerder genoemde 
rapport van de Sociografische Dienst van de 
Gemeente Breda (1983) en Andriessen (1985). 

7. De relatie tussen de Haagse jeugdpolitie en 
Prejop 
Rechercheurs van de Haagse jeugdpolitie spelen 
— als eerst betrokkenen hi] `een zaak' — een 
belangrijke rot bij de zogenaarnde vroegtijdige 
onderkenning van de psycho-sociale 
problematiek en selectie van jongeren voor 
doorverwijzing naar Prejop. Deze selectie 
gebeurt.voor een belangrijk deel in samen-
werking met de Prejop-hulpverleners. De 
samenwerking op dit punt omvat: 
— Dageiijks overleg op het ochtendappel, waar 

618 de zaken van de voorafgaande dag en nacht 
worden doorgenomen aan de hand van de 
mutatiestaten. Naast de feitelijk juridische 
aspecten komen hier ook aan de orde even-
tuele psycho-sociale aspecten van de zaken 
en eventuele Prejop-verwijzing; 
— Individueel of wandelgangenoverleg. Dit 
betreft nader overleg tussen hulpverlener en 
rechercheur over zaken die op het appel te 
vluchtig aan de orde waren, of raadpleging 
van een hulpverlener door een rechercheur 
over de zaak waar de laatste zich op dat 
moment mee bezig houdt; 
— Het dagelijks doornemen van de mutatie-
staten door de Prejop-maatschappelijk werker 
om na te gaan of er mogelijk in bepaalde 
gevallen alsnog een Prejop-indicatie gesteld 
zou moeten worden. Verder of er jongeren 
bij de politie terecht zijn gekomen die in een 
eerder stadium cen Prejop-huipaanbod hebben 
afgewezen. In dergelijke gevallen kan een 
hernieuwd hulpaanbod worden gedaan. 

Voorts is cen tweetal samenwerkingsmomenten 
ingebouwd die vooral tot doe hebben de 
samenwerking te evalueren en waar nodig .  
hi] te stellen alsmede elkaars werk te leren 
kennen en de competentie van de jeugd-
politic met betrekking tot de hulpverlenende 



taak te vergroten. Deze samenwerkings-
momenten, waaraan overigens niet alle in 
aanmerking komende rechercheurs deelnemen, 
zijn: 
— Het halfjaarlijks evaluatie-overleg. Tijdens 
dit overleg wordt de samenwerking besproken 
en komen zaken als vroegtijdige oncierkenning 
van psycho-sociale problematiek aan de orde; 
— Individuele terugkoppeling van door-
verwezen zaken. Op maandelijkse bijeen-
komsten met de rechercheurs nemen de Prejop-
hulpverleners een aantal recente zaken door 
en lichten die toe. Dit gebeurt onder waar-
borging van anonimiteit van de desbetreffende 
clienten. 
Het is belangrijk er op te wijzen dat binnen 
deze vrij intensieve samenwerking de taken 
zo strikt mogelijk verdeeld blijven. De straf-
rechtelijke afhandeling van een zaak is en 
blijft in handen van de jeugdpolitie. De 
hulpverlening aan naar Prejop doorverwezen 

619 	clienten is in handen van Prejop. 
Uit een onder 32 medewerkers (rechercheurs 
en stafleden) van de Haagse jeugdpolitie 
afgenomen enquete blijkt dat de politie over 
het algemeen positief staat tegenover de' 
hiervoor omschreven samenwerking. Met name 
de aanwezigheid van Prejop tij dens het ochtend- 
appel en de mogelijkheid van informeel 
overleg met Prejop-werkers in de wandelgangen 
worden gewaardeerd. Daardoor ontstaat name-
lijk de mogelijkheid direct op de probleemas-
pecten van een zaak in te gaan en een jongere 
eventueel als client aan Prejop over te dragen. 
Bovendien vindt men de inbreng vanuit een 
andere hoek en de ondersteuning van en 
suggesties voor de eigen aanpak belangrijk. 
Ook werkdrukvermindering werd wel als 
positief aspect naar voren gebracht. Aan de 
maandelijkse terugkoppeling en de halfjaar-
lijkse evaluatie nemen, zoals gezegd, niet alle 
rechercheurs deel. De meningen over deze 
aspecten van de samenwerking zijn verdeeld. 
Enkelen ervaren het als zinloos naast de 
overige samenwerkingsmomenten. Anderen 
vinden het belangrijk voor verbetering van 

- de samenwerking en het beter leren kennen 
van elkaars werk en mogelijkheden. 
Tot slot zij vermeld dat ruim 95% van de 
geenqueteerde medewerkers het voor de 



adequate uitoefening van bun taak belangrijk 
vindt dat er ook in de toekomst een instelling 
als Prejop zal zijn. Een heel positief oordeel 
van de politie dus. Over de kwalitcit en de 
effecten van de Prejop-hulpverlening zegt dit 
oordcel echter niets. 

8. De kwaliteit van de hulpverlening 
Zoals in het voorafgaande naar voren is 
gebracht zijn de (hoofd- of neven)doelstellingen 
van de hulpverleningsprojecten voor jongeren 
met politiecontacten: verbetering van de 
psycho-sociale situatie van de jongeren, het 
verschaffen van steun bij de gang door de 
justitiele molen, het voorkomen van herhaling 
van politiecontacten en het bijdragen aan 
verbetering van de maatschappelijke structuren. 
Maar worden deze doelstellingen ook bereikt? 
Wat wordt er eigenlijk bereikt met de hulp-
verlening aan de doelgroepjongeren? 
In feite is hierover nog weinig bekend doordat 

620 	systematische evaluatie van dergelijke 
projecten zelden plaatsvindt (Duyzer, 1985) n). 
Wel bekend zijn de resultaten die uit een 
tweetal onderzoeken naar vroeghulp naar 
voren zijn gekomen. (Evaluatie-onderzoek 
woeghulp, 1983; Holman e.a., 1985). 
De woeghulp door de Raad voor de kinder-
bescherming wordt negatief gewaardeerd. 
Die welke wordt verleend door RBS wordt — 
in het eerstgenoemde onderzoek — gunstiger 
beoordeeld. 
Aussems en Nieman (1984) concluderen op 
basis van hun scriptie-onderzoek naar de 
effectiviteit van doorverwijzing van delin-
quente jongeren in Utrecht, dat de effecten 

. beperkt zijn en dat doorverwijzing in een 
laat stadium van de delinquente carriere 
betrekkelijk zinloos is (zie ook Landsheer 
e.a:, 1985, hierover). Het betreft bier 
echter een onderzoek naar de effectiviteit 
van doorverwijzing naar algemene hulp-
verleningsinstellingen die zich niet specifiek 
bezighouden met jongeren met politie-
contacten. Doorverwijzing naar projecten 
die zich wet specifiek richten op deze 
doelgroep zou mogelijk effectiever zijn. 
Bovendien hebben Aussems en Nieman 
recidivecijfers onzes inziens ten onrechte 
bestempeld als belangrijkste effectmaat. 



D6 reden voor doorverwijzing betrof" 
namelijk vrijwel nooit het plegen van strafbare 
feiten en het behandelingsdoel betrof niet 
direct recidivevermindering. 
Andriessen (1985) concludeert op basis van 
evaluatie-onderzoek naar het functioneren 
van RBS, dat dit hulpverleningsproject de 
doelen bereikt die het zich heeft gesteld. 
Nadere bestudering van de onderzoeks-
resultaten wijst echter uit dat de gehanteerde 
effect-evaluatiematen tamelijk beperkt zijn. 
In feite wordt alleen het bereiken van de 
doelstelling 'het beperken van de justitiele 
reactie' aan de hand van duidelijke criteria 
geevalueerd. Zaken van door RBS begeleide 
jongeren blijken op het driehoeksoverleg 
tussen officier van justitie, de kinderrechter 
en de Raad voor de kinderbescherming 
frequenter te worden geseponeerd dan 
vergelijkbare zaken van jongeren die niet 
door RBS werden begeleid. Wat de doe!- 

621 	stelling 'het verbeteren van de psycho-sociale 
leefsituatie van de doelgroepjongeren' betreft, 
worden er in dit onderzoek echter weinig 
exacte gegevens gepresenteerd. Wel blijkt 
dat de geinterviewde ex-clienten van RBS 
voor een deel van mening zijn dat het project 
de ontwikkeling van hun leefsituatie in gunstige 
zin beinvloed heeft. 
Op basis van clientensatisfactie-onderzoek — 
dat wil zeggen onderzoek naar de mate van 
tevredenheid van clienten met betrekking tot 
de genoten hulp — alleen kan echter nog niet 
worden geconcludeeni dat de psycho-sociale 
leefsituatie ook daadwerkelijk verbeterd is. 
Dit zou ook middels meer `consument-onaf-
hankelijke' criteria dienen te worden vast-
gesteld. Op basis van hetzelfde materiaal 
wordt door Andriessen tevens geconcludeerd 
dat preventieve hulpverlening aan jongeren 
met politiecontacten niet nodig is, daar 
lichtere gevallen zelf geen behoefte hebben 
aan hulp' (pag. 148). Op analoge gronden 
als hiervoor blijkt een dergelijke conclusie 
echter enigszins prematuur. Het gegeven dat 
jongeren in eerste instantie geen behoefte •  
aan hulp hebben impliceert nog niet dat hulp 
dan ook niet nodig is. Hiernaast kunnen de 
desbetreffende jongeren in tweede instantie 
van mening zijn dat hulp in hun situatie 



eigenlijk wel wenselijk is, zoals in de praktijk-
ervaringen van met name bet Prejop-project 
op de studiedagen naar voren werd gebracht. 
Bovendien zijn `zware' gevallen in hun 
delinquente carriere ooit eens lichtere' 
gevallen geweest. Het lijkt de moeite van het 
proberen waard tc bezien in hoeverre voor-
komen kan worden dat `lichtere' gevallen 
verworden tot `zwaardere'. 
Uit het bovenstaande blijkt dat er nict alleen 
vrij weinig onderzoek gedaan is naar de 
effectiviteit van hulpverlening aan jongeren 
die met de politic in aanraking zijn gekomen, 
man dat binnen de onderzoeken die wel 
gedaan zijn sorns erg beperkte effectcriteria 
gehanteerd werden. Het is om uiteenlopende 
redenen echtcr van cruciaal belang om op 
ruimere schaal en door middel van syste-
matische evaluatie meer zicht te krijgen op 
de kwaliteit van de hulpverlening aan 
jongeren met politiecontacten. Ten eerste 

622 	biedt systematische evaluatie aan de hulp- 
verleners handvatten voor reflectie op eigen 
handelen. Ten tweede kunnen evaluatie-
uitkomsten de basis vormen voor beleids-
politieke beslissingen rond het voortbestaan 
en/of de uitbreiding van dit soort projecten 
en de financiering ervan. 

9. Tot besluit 
In het voorgaande hebbe'n we informatie 
gegeven over een vijftal projecten voor 
hulpverlening aan jongeren met politic-
contacten. Daarbij kwamen de doelen die deze 
projecten zich stellen en de doelgroep waarop 
zij zich richten, aan de orde. Wij concludeerden 
ten aanzien van de relatie tussen dergelijke 
projecten en de politie dat deze intensiever kan 
zijn, wanneer projecten zich richten op 
de zgn. trobleemcontacten' en 'first-
offenders' en afstandelijker wanneer het gaat 
om hulpverlening in `zwaardere' gevallen. 
Graag zouden wij bet artikel besluiten met 
een oordeel over de vraag of dergelijke 
projecten effect sorteren en of zij bestaans-
recht hebben. Daarover ontbreekt, zoals 
wij hiervoor al aangaven, echter de nodige 
informatie. Wel kunnen wij ten aanzien 
van de vroeghulp — die formed is opge-
dragen aan de Raad voor de kinderbescher- 



ming, maar in de praktijk ook wel wordt 
uitgevoerd door projecten als Archo, Argus en 
RBS — concluderen dat het inderdaad zinvol 
lijkt om deze te laten verzorgen door andere 
instanties dan de Raad voor de kinder-
bescherming. Holman en anderen (1985) 
stellen in dit verband het `advocatenmoder 
voor. Dit model houdt in dat het verlenen 
van juridische bijstand, het geven van voor-
lichting over de achtergronden .van jongeren 
en het aandragen van eventuele alternatieven 
voor strafrechtelijke afhandeling gebeurt 
door een bureau jeugdzaken van de advocatuur. 
Dat geldt ook voor het regelen van een aantal 
praktische zaken. Dit laatste in samenwerking 
met de politie en eventueel de hulpverlening. 
De hulpverlening kan ingeschakeld worden 
door de advocatuur als de situatie daar 
aanleiding toe geeft. Voordeel van dit voorstel 
is dat de juridische belangen door ter zake 
deskundigen worden behartigd. Nadeel is 

623 	dat de advocatuur die jongeren moeten selec- 
teren voor wie hulpverlening aangewezen is, 
een taak waarvoor zij de vereiste deskundig- 
heid vermoedelijk niet bezit. Vroeghulp 
verleend door RBS-achtige projecten, mits 
goed op de hoogte van juridische aangelegen-
heden, is gezien de positieve resultaten van 
RBS in dit verband, wel zo aantrekkelijk. 
Ten aanzien van de overige aspecten van het 
werk van de projecten voor hulpverlening 
aan jongeren die met de politie in aanraking 
zijn gekomen, kan gesteld worden dat zij zich 
in leder geval lijken bezig te houden met een 
groep die elders vermoedelijk moeilijk aan bod 
zou komen. Bovendien lijkt er sprake van 
een werkwijze die afwijkt van de meer 
traditionele werkwijze binnen de hulp-
verlening. 
Met opzet zijn hier voorzichtige formuleringen 
gehanteerd, omdat het hier eerder — overigens 
aannemelijke — indrukken en meningen van 
hulpverleners betreft dan harde gegevens. 
Om te beslissen over het bestaansrecht van 
dergelijke projecten zou meer bekend moeten 
zijn over kwaliteit en effecten van de hulp-
verlening. Systematisch evaluatie-onderzoek kan 
hierbij een belangrijke rol spelen. Een evaluatie 
moet niet alleen een beeld geven van de 
uiteindelijke effecten van een hulpverlenings- 
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programma, maar oak aanknopingspunten 
bieden am het programma waar nodig bij te 
stellen. Tevens moot het informatie oplevercn 
die van belang kan zijn bij het eventueel opzet-
ten van nieuwe programma's op eenzelfde 
terrein. 
Dit betekent dat niet alleen aandacht moot 
warden besteed aan de vraag wat er met 
de hulpverlening wordt bereikt (produkt-
evaluatie) maar oak aan de vraag hoe de h ulp-
verlening verloopt (proces-evaluatie) (Patton, 
1982). Wat de produkt-evaluatie betreft, 
moet men ervoor waken niet alleen aandacht 
te hebben voor effecten op bet gebied van 
recidivevermindering, maar oak voor alle 
andere doelen die met de hulpverlening 
nagestreefd warden, alsmede voor gunstige 
of ongunstige neveneffecten I4). 

Noten 
') Op de desbetreffcnde studiedagen was ook het 
Mobiel Crisisteam nit Amsterdam aanwezig. 
In vcrband met het felt dat bun wcrkzaamheden 
niet specifick gericht zijn op jongeren met politie-
contacten, laten wij hen in dit artikel buiten 
beschouwing. 
2) De vroeghulp aan in vcrzekering gestelde 
minderjarigen omvat: voorlichting aan de justitiele 
autoriteiten over de vcrdachten, hulpverlening 
aan de minderjarigen en hun ouders en informatie-
verschaffing aan de minderjarige verdachten en hun 
ouders over de procesgang. Formed is de vroeghulp 
opgedragen aan de Raad voor de kinderbeschenning. 
In de praktijk vimrdt de vroeghulp in eon aantal 
steden voor eon belangrijk deel verzorgd door 
hulpverleningsinstellingen. In Groningen bijvoorbeeld 
houdt RBS zich bezig met vroeghulp, in Utrecht 
Argus on in Nijmegen Archo. 
3) Het betreft 15% van het totale aantal jongeren 
dat in Utrecht met de politic in aanraking komt. 
70% van hen komt slechts een keer met de politic 
in contact en 15% nict meet dan twee keer 
(Scholte en Smit, 1985a). 

Deze instellingcn zijn: Vereniging Kinderzorg, 
Stichting De Opbouw, Vereniging Humanitas, 
R.K. Stichting Jeugd en Gezin, Stichting Katholieke 
Kinderbesehemiing en Vcreniging Pro Juventute. 
5) Het is overigens maar de vraag in hoeverre het 
mogelijk is vast te houden aan dergclijke 
principes wanneer projecten zoals nu het geval is 
bij Archo, Argus en RBS, bemoeienis krijgen met 
alternatieve sancties voor jongeren. 
6) Recentelijk nog wijdde De Jongh-Wieth con 
promotie-onderzoek aan doze materic. De 
belangrijkste onderzockvraag luidde: `Zou het 
politiecontact eon vruchtbaar moment kunnen 



zijn voor Psycho-sociale hulpverlening of hulp 
bij opvoedingsproblemen?' (De Jongh-Wieth, 1985). 
Veel nieuwe inzichten leverde dat werk echter 
niet op, zoals wij elders betoogden (Van der Hoeven 
en Smit, 1985). Voor meer informatie over inhoud 
van de hulpverlenende taak van de politie verwijzen 
wij naar de bijdrage van Van der Hoeven, elders 
in dit nummer. 
7) In Utrecht houdt de politie zich overigens zelf 
bezig met hulpverlening (Ter Haar, 1985). 
8) De opmerking `zo stellen wij ons op onze beurt 
weer argwanend op ten opzichte van politie en 
justitie' van een Argus-medewerker in het eerder 
genoemde artikel in KR! (De Kluis, 1986) is in 
dit verband illustratief. 

Niet alle jongeren beschouwen de politie als 
het vijandige kamp. Het komt voor dat jongeren 
zich met hun problemen tot de politie richten 
voor hulp (Scholte en Smit, 1985a). Uit een 
onderzoek naar politiecontacten van jongeren rond 
de jaanvisseling 1984/1985 blijkt bovendien dat de 
meeste jongeren (88%) de behandeling door de 
politie als (redelijk) prettig hebben ervaren (Scholte 
en andere, 1985c). 
19) Aileen minderjarige verdachten die delicten 

625 	• hebben gepleegd in vereniging met strafrechtelijk 
meerderjarigen vallen buiten de ondervraagde groep. 
11 ) Interessant in dit verband zijn de bedenkingen 
die Knorth naar voren bracht tegen de COM-
Procedure, een procedure voor predictie van 
aanpassing van jongeren in een (tehuis)plaatsings-
milieu (Knorth, 1980). 

Dit maakt het voor projecten moeilijk zich — op 
optimale wijze — op meerdere doelgroepen tegelijk 
te richten, hetgeen bijvoorbeeld wel een wens is 
binnen het Prejop-project. 
13) Van der Laaken en Musch (1985) komen in hun 
scriptie-onderzoek met betrekking tot een aantal 
buitenlandse projecten op dit terrein tot soortgelijke 
conclusies. 
19) Wenicht kunnen de resultaten van het Prejop-
evaluatie-onderzoek, waarin zowel aandacht 
wordt besteed aan het hulpverleningsproces als 
aan diverse effectaspecten, bijdragen tot meer 
inzicht in de kwaliteit van dergelijke hulpverlening. 
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Taak en functie van de 
jeugdpolitie 

door dr. J. Junger-Tas* 

1. Inleiding 
Aan het begin van deze eeuw ontstonden in 
enkele grote politiekorpsen afdelingen Kinder-
politie (de Kerf en ter Haar, 1983). Zij werden 
in de eerste plaats belast met het toezicht op 
pleegkinderen die veelal onder erbarmelijke om-
standigheden bij particulieren waren uitbesteed. 
Hiernaast kregen zij een taak ter bescherming 
van de jeugd, met name van `gevaar lopende' 
of `gevallen' meisjes. 
Opmerkelijk is dan reeds de grote nadruk die 
gelegd wordt op de preventieve taak van de 
kinderpolitie. loch gaat het in de eerste plaats 
om kinderbescherming en heeft de kinder- 

	

629 	politie veeleer een maatschappelijk werkfunctie. 
Eerst na de Tweede Wereldoorlog krijgt de 
kinderpolitie bemoeienis met kinderstrafzaken. 
Betekent dit nu dat de — thans genoemde — 
jeugdpolitie een algemeen voorkomende 
specialisatie binnen de politie is? Dat is geens- 

	

• 	zins het geval (Drewes, 1981). Zo blijkt er bij 
de Rijkspolitie weliswaar bij alle districts-
bureaus een dienst jeugdzaken te bestaan, maar 
in 60 van de 141 gemeentelijke politiekorpsen 
zijn geen afdelingen jeugdpolitie. In 40 van 	• 
deze korpsen is er in het geheel geen behoefte 
aan enige specialisatie op dit terrein. In totaal 
bestaan er slechts 54 werkelijk gespecialiseerde 
afdelingen. In de overige korpsen wordt echter 
wel speciale aandacht aan de behandeling van 
jeugdzaken gegeven, meestal door een of twee 
speciaal daarvoor aangewezen fun ctionarissen. 
De taken van de jeugdpolitie worden nog 
steeds bepaald door de circulaire van de 
Minister van Binnenlandse Zaken van 13 sep-
tember 1948. De voornaamste hiervan zijn: 
— Behandeling van klachten over wangedrag van 
ouders of kinderen; 

* De auteur is raadadviseur wetenschappelijk 
.onderzoek Kinderbescherming bij het Ministerie van 
Justitie. 



— Behandeling van strafbare feiten en het op-
maken van een proces-verbaal; 
— Optreden tegen ongeoorloofd schoolverzuim; 
— Opsporen van minderjarigen; 
— Toezicht houden op plaatsen waar de jeugd 
`aan verleiding blootstaat'; 
— Verstrekking van inlichtingen aan justitiele 
instanties; 
— Toezicht op p1eegkinderen. 
Het is duidelijk dat deze circulaire inmiddels 
is verouderd. Het Landelijk beraad Chefs 
Jeugdpolitie van Gemeente- en Rijkspolitie — 
waarin de 14 grootste gemeentelijke korpsen 
en het korps Rijkspolitie vertegenwoordigd 
zijn — heeft dan ook enkele jaren geleden een 
nota uitgebracht over taak en werkwijze van de 
jeugdpolitie in een poging de circulaire te her-
schrijven (Van Gangelen, 1983). De nota is 
gezonden aan de Ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken. 
De nota heeft een aantal uitgangspunten waar- 

630 	van de belangrijkste is de eigen identiteit, eigen 
verantwoordelijkheid en eigen plaats in de 
samenleving van jeugdigen. Andere uitgangs- • 
punten zijn onder meer: de beinvloedbaarheid 
van jeugdigen, de mogelijkheden die een preven-
tieve aanpak biedt, de noodzaak van het onder-
houden van goede contacten met de jongere en 
met zijn omgeving en ten slotte het belang van 
de jeugdige', een beginsel dat centraal staat in 
het gehele kinderrecht. 
De nota geeft als doelstelling van het functio-
neren van de jeugdpolitie 'het geven van een 
aanzet tot, en het leveren van een bijdrage aan 
het optimaal kunnen functioneren van 
jeugdigen die met haar in aanraking zijn 
gekomen'. 
Als middel om deze doelstelling te bereiken 
houdt de jeugdpolitie zich onder meer bezig 
met: 
— Het opsporen en onderzoeken van door 
minderjarigen gepleegde misdrijven; 
— Het bemiddelen in relatieproblemen waarbij 
minderjarigen betrokken zijn, zoals weggelopen 
minderjarigen; 
— Het onderzoeken van situaties waarvan 
jeugdigen het slachtoffer zijn of dreigen te 
worden; 
— Het rapporteren aan of verwijzen naar ge-
eigende instanties en personen. 



Enkele elementen in de nota verdienen extra 
vermelding. Zo wordt duidelijk gesteld dat de 
jeugdpolitie bemoeienis heeft met zowel 
delinquent gedrag als met niet strafbaar gesteld 
•'probleemgedrag', alsook met jeugdige slacht-
offers. Die bemoeienis leidt echter slechts tot 
een `aanzet' tot verdere afhandelinlof hulp- 
verlening: de jeugdpolitie is geen hulp-
verleningsinstelling en wil dat ook niet zijn. Ten 
slotte wordt in de nota flog eens gewezen op 
het belang van een evenwichtig en op elkaar 
afgestemd beleid van politie, justitie, kinder- 
bescherming en jeugdwelzijnszorg. Van 
Gangelen voegt hier nog een aantal persoonlijke 
beschouwingen aan toe. Zo meent hij dat de 
jeugdpolitie door haar functie meer.begrip zou 
hebben voor het feit dat opgroeiende jongeren 
nog moeten leren binnen de samenleving te 
functioneren, zodat normafwijkend gedrag in 
deze fase, binnen bepaalde grenzen, als een 
normaal verschijnsel beschouwd kan worden. 

631 	Ook betoogt hij dat de jeugdpolitie er zich voor 
moet hoeden vormen van sociale controle van 
mensen uit handen te nemen maar integendeel 
anderen moet stimuleren informele sociale 
controle uit te oefenen, een gezichtspunt dat 
thans weer sterk in de actualiteit staat (zie 
Interimrapport van de Commissie Roethof, 
1984). 
Van belang is verder de opmerking dat in de 
belevingswereld van een jongere de politie altijd 
de politie blijft en zeker niet als hulpverlener 
wordt gezien. Ten slotte wijst de auteur nog op 
het belang van opleiding en training voor deze 
specialisatie . van de politiefunctie. 

Deze aspecten van het functioneren komen in 
het vervolg van dit artikel aan de orde. Nu 
willen we echter eerst nog wijzen op een sinds 
enkele jaren tegengestelde ontwikkeling binnen 
de politie-organiatie, waarbij de nadruk vooral 
gelegd wordt op despecialisatie van het 
politie-functioneren en een meer generale taak-
stelling binnen basis-eenheden. In een reactie 
aan de Tweede Kamer op een rapport over de 
decentralisatie van de Rijkspolitie (1980) uit 
1981, worden door de Ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken als eisen aan de politie-
organisatie gesteld: decentralisatie, deconcen-
tratie en despecialisatie. 



Bezien in dit perspectief is het niet verwonder-
lijk dat er een bepaalde tendens is jeugdpolitie-
afdelingen op te heffen en de uitvoerende taken 
over te hevelen naar de basis politie-eenheden 
(Schellekens, 1983). Het valt ook niet te ont-
kennen dat het van een zekere inconsistentie 
getuigt de verzelfstandiging van basiseenheden 
zoals bij voorbeeld wijkteams te bevorderen en 
tegelijkertijd een specialisme als de afdeling 
jeugdzaken te handhaven. 
Toch zou naar mijn mening ernstig overwogen 
dienen te worden of — gezien de speciale plaats 
van het jeugdstrafrecht binnen het algemeen 
strafrecht — een dergelijk specialisme niet 
behouden zou moeten blijven. 
In een advies van de Raad voor het Jeugdbeleid 
van juni 1983 wordt gewezen op het felt dat 
het gehele kinderstrafrecht en het kinderstraf-
procesrecht gebaseerd zijn op het beginsel ecn 
evenwicht te vinden tussen strafrechtstoepas-
sing en hulpverlening. Binnen dit geheel vormt 

632 	de jeugdpolitie een belangrijke schakel. Wan- 
neer men denkt aan het functioneren van de 
jeugdpolitie bij first offenders, bij jonge buiten-
landers, bij slachtoffers van (sexueel) geweld in 
het gezin en bij verstoorde gezinsrelaties dan 
komt de vraag boven of de specifieke deskun- 
digheid die aan dit werken met jeugdigen ver- 	' 
bonden is, wel bij iedere politie-ambtenaar aan-
wezig is. En ook wanneer men van oordeel is 
dat iedere politie-functionaris deze deskundig-
heid en vaardigheden aan Ran leren, dan nog 
zal niet elk in het korps affiniteit met dit jeugd-
werk hebben. 
Een andere ontwikkeling van de laatste jaren is 
de grote aandacht die geschonken wordt aan 
het bestrijden, maar vooral aan het voorkomen 
van de zogenaamde kleine criminaliteit 
(Interimrapport Commissie kleine criminaliteit, 
1984). Met het oog op die preventie heeft de 
Commissie kleine criminaliteit een groot aantal 
aanbevelingen gedaan, die in het Beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit dat door het 
kabinet op 22 mei 1985 aan de Tweede Kamer 
is aangeboden, zijn opgenomen. Hierin wordt 
grote nadruk gelegd op het belang van geinte-
greerde actieplannen waarbij bestuur, politie en 
justitie nauw samenwerken. Nu weten we dat 
kleine criminaliteit voornamelijk jeugdcrimina-
liteit is en dat betekent in concreto dat veel 
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van deze actieplannen betrekking hebben op 
het voorkomen van jeugddelicten als van-
dalisme, winkeldiefstal, fietsendiefstal, voetbal-
vandalisme, en dergelijke. Het ligt voor de hand 
dat de jeugdpolitie in dit opzicht een belang-
rijke rol toebedeeld krijgt. Op welke wijze zij 
aan dit beleid vorm geeft — of zou kunnen 
geven — komt in de volgende delen van dit 
artikel aan de orde. Eerst zal bezien worden hoe 
de politie een selectie maakt uit het grote aan-
tal jongeren dat met haar in contact komt op 
grond van een strafbaar feit. Hiernaast komt 
aan de orde welke procedures hierbij worden 
gehanteerd en de vraag of deze wellicht ver-
betering behoeven. Daarna wordt bekeken 
welke mogelijkheden de jeugdpolitie tot haar 
beschikking heeft om die actieve `aanzet' te 
geven waar de nota van het Landelijk beraad 
over spreekt. In hoeverre kan zij enige invloed 
op de verdere gang van zaken uitoefenen waar-
door verder delinquent gedrag wordt voor-
komen? 

2. Selectieprocedures bij de jeugdpolitie 
Het is een bekend feit dat de meeste jeugd- 
delinquentie van voorbijgaande aard is. Zoals 
van Gangelen opmerkt en zoals uit veelvuldig 
onderzoek is gebleken, is normafwijkend gedrag 
onder jongeren — binnen bepaalde grenzen — 
een normaal verschijnsel. Grote aantallen 
jongeren plegen wel eens een delict. Over het 
algemeen blijft het bij een of twee delicten en 
houdt men er vanzelf weer mee op. Wanneer 
men een curve maakt van de jeugdcriminaliteit 
dan ziet men dat deze tot ongeveer het twintig-
ste jaar sterk stijgt en daarna weer een scherpe 
daling te zien geeft. Dergelijke curves lijken 
onafhankelijk van tijd en plaats te zijn: ze 
konden aangetoond worden in het Engeland 
van 1842 en van 1965 en eveneens in verschil-
lende andere landen (Hirschi en Gottfredson, 
1983). Men mag dus stellen dat het om een 
zeer wijd verbreid, algemeen patroon gaat. 
Dit gegeven heeft voor de politie belangrijke 
implicaties. Het betekent riamelijk dat zij bij 
voortduring geconfronteerd wordt met enorme 
aantallen jongeren die een strafbaar feit ge-
pleegd hebben. De eerste taak van de jeugd-
politie is dan ook om te bepalen welke geval-
len zij met een politie-sepot kan afhandelen 



en welke met een proces-verbaal. 
Deze eerste en fundamentele selectie van 
gevallen door de jeugdpolitie is gebaseerd op 
een aantal overwegingen. In de eerste plaats 
wordt de jeugdpolitie — in samenwerking 
met het OM — in staat geacht te beoordelen of 
het bij een jongere slechts om een incidenteel 
gebeuren gaat dan wel om een zaak met een 
ernstiger karakter.. 
In de tweede plaats leeft bij het justitiele en 
het Politie-apparaat de overtuiging dat het over 	' 
het algemeen de voorkeur verdient zoveel 
mogelijk zaken buiten-justitieel af te handelen. 
Hiermee zou zo mm mogelijk schade worden 
berokkend aan de jongere, hetgeen zijn verder 
functioneren ten goede zou komen. In de derde 
plaats is de politieselectie een noodzaak op 
puur pragmatische . gronden. Zou in alle geval-
len waar een delict wordt geconstateerd een 
proces-verbaal opgernaakt worden, dan zou 
binnen zeer korte tijd de justitiele machine 
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	geblokkeerd raken en niet meer adequaat kun- 
nen functioneren. 
Van bepalend belang is nu welke criteria de 
politie hanteert bij haar beslissing de zaak te 
seponeren, dan wet een proces-verbaal op te 
maken. 
Naar deze vraag is zeer veel onderzoek verricht, 
zowel in het buitenland als in eigen land 
(Christie, Andenaes, Skirbekk, 1965; Gold, 
1970; Jongman, 1971; Junger-Tas e.a., 1983). 
Over het algemeen waren de resultaten van dit 
type onderzoek sterk eensluidend. Praktisch 
al het onderzoek toont aan dat criteria die met 
het delict — aard en ernst daarvan — samen-
hangen, van doorslaggevende betekenis zijn 
voor de te nemen beslissing. Hiernaast is er 
echter een aantal andere factoren, die met de 
persoon van de jongere of met zijn leefsituatie 
samenhangen, die eveneens van invloed blijken 
te zijn op de beslissing die door de politie 
genomen wordt. Zo vond Landau in Londen 
(1981) dat geslacht, leeftijd, woonbuurt en 
etnische groep mede die beslissing bepalen. Dat 
het behoren tot een bepaalde etnische groep 
de kans op arrestatie vergroot, was ook al uit 
een eerdere studie van het Home Office 
gebleken (Stevens en Willis, 1979). Een Cana-
dees onderzoek, gebaseerd op dossierstudie, een 
observatie-onderzoek en een simulatie-experi- 



	

• 	ment wilde_op deze wijze bezien wat de politie 
zelf beweert te doen, wat de onderzoekers de 
politie zagen doen en wat politiemensen meen-
den te zullen doen in bepaalde gevallen (Doob 
en Chan, 1982). 
Uit,het onderzoek kwam naar voren.dat de 
politie in het algemeen tracht een toaalbeeld 
van de situatie te krijgen ten einde weer 
een zekere controle over de jongere in te stel-
len. Het grootste gewicht hierbij hadden wette-
lijke, delict- en situationele factoren. Hiernaast 
was de houding van de jongere eveneens van 
belang. In dit verband wil ik eraan herinneren . 
dat in het observatie-onderzoek van Van der 
Hoeven (1986) deze factor eveneens naar 
voren komt. 
In feite, zo zeggen de auteurs, bekijkt de politie 
de zaak van vele kanten waarbij vanzelf-
sprekend de omvang en de ernst van het delict 
en het eventuele delictverleden van de jongere 
van grote betekenis zijn. Maar ook andere 

	

635 	factoren zoals de houding van de jongere, wor- 
den van belang geacht als een teken dat de 
jongere misschien meer controle nodig heeft. 
Hetzelfde geldt voor een problematische gezins-
situatie. Is er daarentegen in een goede hulp-
verlening voorzien, dan is de neiging tot verdere 
vervolging weer minder groot. Ze besluiten dan 
ook dat 'de omvang van toegepaste wettelijke 
maatregelen omgekeerd evenredig is met de 
beschikbaarheid van andere maatregelen van 
sociale controle'. 
Een analoge redenering wordt door Landau en 
Nathan (1983) gevolgd, waar zij de bevinding 
bespreken dat jongeren uit etnische minder-
heidsgroepen vaker vervolgd worden dan 
Engelse jongeren. De belangrijkste reden hier-
voor is niet discriminatie op grond van ras, maar 
de invloed van factoren, die met de leefsituatie 
van de betrokken jongeren samenhangen. Zo 
leven de meeste jongeren uit etnische minder-
heden in de grote Engelse steden, onder zeer 
ongunstige omstandigheden: lage sociaal-
economische status, slechte huisvesting, veel 
den-oudergezinnen, veel buiten het huwelijk 
geboren kinderen, werkloosheid en armoede. 
De combinatie van .dit soort factoren leidt er 
veelal toe, dat de politie het gevoel heeft 
dat hier 'in het belang van het kind' vaker 
moet worden ingegreinn dan bij Engelse 



jongeren nodig lijkt. In eigen onderzoek 
heb ik ook bekeken of een aantal andere 
dan delict-factoren in verband gebracht 
kunnen worden met de beslissing van de politic 
meer of minder in te grijpen. Hieruit kwam 
naar voren dat leeftijd zo'n factor is: 16- en 
17-jarige jongeren krijgen vaker een proces-
verbaal dan 12- en 13-jarigen, onafhankelijk 
van de gepleegde delicten. Hiernaast bleek, 
dat vooral factoren die tezamen het begrip 
sociale klasse vormen, zoals het beroep van de 
vader, werkstatus van de vader (al of niet 
werkend), het opleidingsniveau en de werk-
status van de jongere zelf, eveneens selectie-
criteria vormen voor officieel ingrijpen. Het is 
inderdaad zo dat kinderen uit de lagere sociale 
klassen meer kans lopen in de justitiele molen 
terecht te komen dan kinderen uit de midden-
klasse. 
Van belang is evenwel dat deze selectiecriteria 
toch vooral een rol spelen bij lage delict- 

636 frequentie. Pleegt de jongere veel en ernstiger 
delicten, dan verdwijnen deze verbanden en 
vormen omvang en aard van het deliquente 
gedrag weer de belangrijkste determinanten 
van officieel ingrijpen. 
Ook Van der Hoeven vindt in zijn onderzoek 
bij drie politiekorpsen (1985) dat de volgende 
factoren samenhangen met de afdoenings-
beslissing: type delict, ernst van het delict 
(toegebrachte schade), eerdere contacten, lecf-
tijd, geslacht en gebroken gezinssituatie. Dit 
betekent overigens niet dat er tussen de drie 
korpsen geen verschillen zouden bestaan. Twee 
ervan hebben een meer justitiele orientatic, 
terwip het derde korps vaker naar buiten-
justitiele oplossingen zoekt. In het laatste 
korps worden dan ook meer jeugdzaken gese-
poneerd dan in dc eerste twee. 

Just itiele en welyjnsbenadering. 
Bekijkt men het onderzoek in binnen- en buiten-
land, dan kan men grofweg twee globale 
tendensen onderscheiden in de wijze waarop de 
jeugdpolitie tot de beslissing komt om al clan 
niet te vervolgen (v.d. Hoeven, 1985; Tutt en 
Giller, 1983). Sammige korpsen hebben veeleer 
een justitiele orientatie. Dit betekent dat de te 
nemen beslissing hoofdzakelijk bepaald wordt 
door factoren die samenhangen met het 



gepleegde delict. Hierbij is in een aantal geval-
len geexperimenteerd met puntenlijstjes. 
Puntenlijstjes vermelden een aantal factoren die 
van belang geacht worden voor het bepalen van 
de reactie op het delict. Aan elke factor wordt 
een aantal punten gegeven. Is het totaal aantal 
punten meer dan een bepaalde grenswaarde, 
dan zou de beslissing vervolging moeten zijn; 
ligt het totaal beneden die grenswaarde, dan 
kan tot een politie-sepot worden besloten. 
Deze puntenlijstjes hebben twee bezwaren: in 
de eerste plaats zijn zij sterk zaakgericht: zeer 
zwaar wegen het aantal feiten,.de recidive, 
mogelijke inyerzekeringstelling, de waarde van 
de goederen en de financiele schade; hiernaast 
worden nog in beschouwing genomen de leef-
tijd van de jongere, zijn houding en die van zijn 
ouders en het eventuele leed van het slacht-
offer. Nu wil ik niet beweren dat deze zaken 
zonder belang zijn, maar ze vormen slechts een 
deel van de factoren die een rol spelen bij 

637 	persistent delinquent gedrag. 
In de tweede plaats suggeren puntenlijstjes een 
exactheid die volstrekt een illusie is. Uit veel 
onderzoek, waaronder het hierboven genoemde, 
(Junger-Tas e.a., 1985) blijkt steeds weer 
dat individueel menselijk gedrag bijzonder, 
slecht te voorspellen is. Daarom kunnen de te 
beperkte puntenlijstjes nooit een werkelijk 
goede inschatting geven van de kansen dat een 
jongere zal doorgaan of stoppen met het plegen 
van delicten. Wil men, behalve een zuiver straf-. 
rechtelijke reactie, ook de ontwikkelings-
mogelijkheden van een jongere bij het beslis-
singsproces betrekken, dan zijn dergelijke 
lijstjes niet zo'n geschikt middel. 
Naast die justitiele orientatie wordt door . 
andere korpsen veeleer gekozen voor een 
Welzqns'-benadering. In dit model spelen 
achtergrondfactoren_ en hulpverleningsmotie-
ven een sterkere rol in het beslissingsproces. 
In deze korpsen wordt, relatief gezien, een 
groot aantal zaken geseponeerd, terwijl in , 
vrijwel alle gevallen uitgebreid wordt ingegaan 
op mogelijke problemen en eventuele hulp die 
daarbij geboden kan worden. Maar hoewel in 
deze optiek het delict veelal wordt gezien als 
een symptoon van achterliggende problemen, 
blijkt bij voorbeeld in een korps als Utrecht de 
afdoening toch in de eerste plaats bepaaid te 



worden door eerdere politiecontacten (v.d. 
Hoeven, 1986). 
Het komt mij dan ook voor dat het grootste 
probleem waarmee de jeugdpolitie geconfron-
teerd blijft, de vraag betreft op welke wijze zij 
een goede selectie tot stand kan brengen in de 
grote stroom jongeren waarmee ze te maken 
krijgt. 
Uit een follow-up onderzoek onder jongeren die 
met politic en parket in aanraking zijn gekomen 
(Junger-Tas e.a., 1985) bleek dat in een 
periode van twee jaar ruim 60% niet opnieuw 
met politie en justitie in aanraking was ge-
komen. Deze gegevens wijzen erop dat de op-
vatting, volgens welke de meerderheid an de 
jongeren die met de politic in aanraking komt, 
niet meer terugkomt, juist is. Daarom ook is 
de grote terughoudendheid van de jeugdpolitie, 
zoals die tot uiting komt in het sepotbeleid, 
een verstandig beleid. Stringenter ingrijpen is 
volstrekt overbodig, zowel gezien het feit dat 

638 	het veelal om eenmalige contacten gaat, als 
vanuit een arbeids-economisch oogpunt. 
Uit het onderzoek bleek echter ook dat 
degenen die gedurende de follow-up periode 
doorgegaan waren met het plegen van delicten, 
zich van degenen die daarmee gestopt waren, 
op een aantal punten onderscheidden. De 
persistente delinquenten waren, gemiddeld 
genomen, een half jaar jonger dan degenen die 
gestopt waren met het plegen van delicten. 
Ook kwamen zij vaker uit het LBO- of MAVO-
onderwijs, terwijI de 'stoppers' vaker het 
HAVO- of VWO-onderwijs volgden. Met bettek-
king tot het delictgedrag bleken de 'door-
ganers' twee jaar geleden reeds nicer delicten 
te plegen dan de 'stoppers' en bovendien 
waren zij eerder met het plegen van delicten 
gestart. Ten slotte kwam uit het onderzoek 
naar voren, dat deze jongeren een slechtere 
sociale integratie toonden op de terreinen die 
wij hebben onderzocht, namelijk het gezin, de 
school, het vrijetijds-milieu en de vrienden-
groep. 
Terugkomend op het selectieproces dat de 
jeugdpolitie dient uit te voeren, zou ik willen 
stellen dat, globaal genomen, drie groepen 
onderscheiden kunnen worden. De eerste 
groep omvat degenen waar in feite niets bij-
zonders mee aan de hand is en die na sepot en 



standje niet meer terugkeren. Daarnaast is er 
een kleine groep die zulke ernstige delicten 
pleegt of zo'n frequent delictpatroon heeft, dat 
ze in ieder geval in aanmerking komen voor een 
proces-verbaal en mogelijk ook voor een onder-
zoek,van de Raad voor de Kinderbescherming. 
Deze jongeren komen overwegend bij de 
kinderrechter terecht. Waar het nu om gaat is 
de middencategorie: de jongeren waarvan niet 
goed duidelijk is of het slechts om incidenteel 
delinquent gedrag gaat, maar die overigens goed 
functioneren, dan vvel om jongeren met een 
ernstiger achtergrondproblematiek waarvan de 
ontwikkelingskansen niet erg hoog kunnen 
worden aangeslagen. Aangenomen mag worden 
dat de jeugdpolitie, op grond van haar (rijke) 
ervaring en van haar beleidsuitgangspunten, in 
staat is de eerste groep jongeren — waar niets 
mee aan de hand is — en de groep ernstige 
delinquenten uit te selecteren. Moeilijker ligt 
het echter voor de middencategorie van on- 

639 	duidelijke gevallen. 
Hoewel er natuurlijk richtlijnen en afspraken 
bestaan tussen het OM en de politie, blijken die 
afspraken — ook als ze worden gecompleteerd 
door puntenlijstjes — niet altijd voldoende of 
werkbaar te zijn. 
De reden hiervoor is ondermeer dat de jeugd-
politie bij haar beslissing tot het al dan niet op-
stellen van een proces-verbaal een inschatting 
maakt van de ontwikkelingskansen van de 
jongere (zie artikel van van der Hoeven): wan-
neer die prognose goed is, dan is men eerder 
geneigd tot seponeren dan wanneer die pro-
gnose slecht is. Voor een dergelijke prognose is 
echter meer nodig dan gewoonlijk in punten-
lijstjes staat. 

Checklijst van factoren 
1k zou dan ook willen voorstellen dat de politie 
bij haar werkzaamheden gebruik maakt van een 
aantal resultaten die het wetenschappelijk 
onderzoek op dit terrein heeft opgeleverd 
(Rutter en Giller, 1983; Junger-Tas e.a., 
1985). Niet in de vorrn van een gestructureerde 
vragen- of puntenlijst, maar meer in de vorm 
vadeen checklijst van factoren, waarvan we 
weten dat ze met recidive samenhangen. Door 
die factoren stelselmatig na te gaan, kan de 
rechercheur ze in zijn eindoordeel betrekken en 



een lets meet gefundeerde afweging en inschat-
ting maken van de mogelijke ontwikkeling van 
de jongere en de recidivekansen. Dit wil dus 
geenszins zeggen dat de factoren die in punten-
lijstjes vermeld staan, niet van belang zijn. Naar 
mijn mening zijn ze echter onvoldoende om tot 
een min of meet afgewogen oordeel te kunnen 
komen. De checklijst zou in samenwerking 
tussen jeugdpolitie en het OM , vastgesteld 
dienen te worden en zou voldoende elementen 
moeten bevatten om een prognose voor de toe-
komst mogelijk te maken. Uitdrukkelijk wil ik 
hierbij aantekenen, dat het slechts om een ver-
wachting gaat, die gebaseerd is op een waar-
schijnlijkheidsmodel. In geen geval kan het een 
predictie-instrument worden waartnee men met 
enige zekerheid de toekomstige ontwikkeling 
van een jongere kan voorspellen. Dergelijke 
instrumenten bezitten altijd vrij aanzienlijke 
foutenmarges, omdat individuele ontwikke-
lingen nu eenmaal slecht voorspelbaar zijn: 

640 	situaties waarin mensen leven kunnen verande- 
ren en dan verandert het gedrag eveneens. Dit 
is den van de belangrijkste uitkomsten van het 
follow-up onderzoek onder jongeren die met 
politie'en parket in aanraking zijn geweest. Niet 
het ingrijpen van politie of officier van justitie 
bleek van invloed op het latere gedrag, maar 
wel veranderingen in de leefsituatie van de 
jongcren. Dit betekent niet dat een instrument 
om de beslissing te vergemakkelijken geen zin 
heeft;het betekent echter wel dat het altijd 
met een zekere omzichtigheid gehanteerd 
dient te worden. Met name waar de indicaties 
niet eenduidig zijn zal het voor de jeugdpolitie 
een moeilijk wikken en wegen blijven. 
Rekening houdend met deze reserves kan toch 
op grond van onderzoek gezegd worden dat de 
volgende elementen van belang zijn gebleken 
met betrekking tot kansen op recidive: 

— Wanneer is de jongere begonnen met het 
plegen van delicten? Hoe vroeger de start, des 
te meet kans op persistentie van het gedrag. 

— Hoe groot is de verscheidenheid van delicten 
en de pleeg-frequentie? Hoe meer verschillende 
delicten en hoe groter de pleeg-frequentie, des 
te meet-  kans op recidive. 



— Welke relatie heeft de jongere met het gezin? 
Hoe losser die relatie, hoe minder de jongere 
zich van het gezin aantrekt, hoe ongunstiger de 
perspectieven. 

— Hoe minder controle en toezicht van de 
ouders, hoe minder greep de ouders op de 
jongere hebben, des te meer kans op recidive. 

— Hoe functioneert de jongere op school met 
betrekking tot leerprestaties? Hoe slechter dit 
functioneren — dat kan uitmonden in het ver-
laten van de school zonder diploma — des te 
slechter de perspectieven. 

— Hoe functioneert de jongere op school met 
betrekking tot sociaal gedrag? Hoe meer 
storend wangedrag, hoe meer er gespijbeld 
wordt en hoe meer disciplinaire maatregelen, 
des te.somberder de prognose. 

641 	— Waar en met wie wordt de vrije tijd door- 
gebracht? Wanneer de jongere de meeste vrije 
tijd buitenshuis doorbrengt, in disco of café, 
met gelijkgezinde, marginale vrienden, dan zijn 
dit delinquentiebevorderende omstandigheden. 

Wanneer men er in zou slagen deze factoren, 
alsmede enkele delictfactoren, waaronder de 
toegebrachte schade of het groepskarakter van 
het delict, in concrete termen te vertalen, dan 
zou men ze in de praktijk kunnen toetsen. Op 
deze wijze zou een werkinstrument tot stand 
kunnen worden gebracht dat voor de jeugd-
politie hanteerbaar en bruikbaar is bij haar 
beslissingen over mogelijk ingrijpen ten aanzien 
van individuele jongeren. 

3. Actiemogelijkheden van de jeugdpolitie 
De jeugdpolitie vormt als zodanig een onderdeel 
van het totale jeugdstrafrechtssysteem. Dit 
betekent dat ze, net als de andere participanten 
in het systeem, niet uitsluitend puur justitieel 
te werk gaat, maar rekening houdend met de 
individuele achtergronden van de jeugdige, 
haar actie een sterker pedagogisch en corrige-
rend karakter poogt te geven dan bij volwas-
senen het geval is. Dit maakt de taak van de 
jeugdpolitie niet eenvoudiger en het vormt in 
feite de voornaamste reden voor de aanwezig- 



held van deze specifieke deskundigheid bij de 
politie. 
Welke mogelijkheden heeft de jeugdpolitie 
tot haar beschikking en hoe gaat ze daarmee 
om? Wanneer we de in de vorige paragraaf 
gemaakte indeling in drie categorieen jongeren 
ook weer aanhouden, dan kunnen we de 
volgende actiemogelijkheden onderscheiden. 
De eerste categoric bestaat hoofdzakelijk uit • 
jongeren die voor het eerst met de politie in 
aanraking komen, geen ernstig delict hebben 
gepleegd, vrij jong zijn en waarmee niets bij-
zonders aan de hand lijkt te zijn. Zij komen in 
aanmerking voor een politie-sepot. In de meeste 
gevallen gaat dit gepaard met het zogenaamde 
politie-standje en/of een gesprek met de ouders. 
Wat is het nut van het politie-standje? Uit eigen 
onderzoek blijkt het wel een onmiddellijk 
effect to hebben, in die zin dat een aantal 
jongeren er wel degelijk van onder de indruk is. 
Het lijkt echter gcen effect te hebben op het 

	

642 	latere gedrag van de jongere met betrekking tot 
het opnieuw plegen van delicten l) (Junger-Tas 
es., 1985). Wellicht is het zo dat het politie-
standje voor korte tijd de schrik in de benen 
jaagt en als zodanig ook de vriendengroep van 
de jongere cnigermate beinvloedt, maar dit is 
slechts een veronderstelling. 
Is er een gesprek met de ouders, dan kan in 

	

• 	ieder geval gesproken worden van een 'active- 
ring' van de omgeving (zie artikel van Van der 
Hoeven). Het effect hiervan is uiteraard geheel 
afTiankelijk van de gezinsverhoudingen, en het 
al dan niet problematische karakter daarvan. 
Globaal bezien gaat het hier echter om de groep 
jongeren die het zal laten bij een eenmalig 
contact en waar we ons geen verdere zorgen 
om hoeven maken. 
De tweede categoric betreft de gevallen waarbij 
de jeugdpolitie moeilijker tot een beslissing 
komt: het delict is ernstiger, de jongere is al 
eerder met de politie in contact gekomen, hij is 
ouder en dergelijke. Op grond van delict- en 
achtergrondfactoren kan besloten worden tot 
een politie-sepot of tot het opmaken van een 
proces-verbaal. Maar binnen dit kader kan de 

') Hetzelfde geldt overigens voor de reprimande van 
de officier van justitie, wanneer doze de zaak 
seponeert. 



jeugdpolitie vervolgens tot verschillende vor-
men van actie komen. 
In geval van een politie-sepot kan verwezen 
worden naar de hulpverlening. Ideaal zou zijn 
dat men niet zo maar in het vage naar hulp-
organisaties vervvijst, maar dat men .de jongere 
naar specifieke instanties stuurt, die men kent 
en waar men goede relaties mee heeft. Van 
uitermate groot belang is, of de jeugdpolitie 
vervolgens nagaat of de jongere zich bij de hulp-
verlening gemeld heeft en of hij inderdaad de 
noodzakelijke hulp heeft gekregen. Ontbreekt 
deze actie, dan is verwijzing te vrijblijvend en 
dus niet bijzonder zinvol. Wanneer echter de 
rechercheur de indruk heeft dat hulpverlening 
niet nodig is, maar hij vindt het delict of de 
schade — door vandalisme — toch (te) aanzien-
lijk, dan kan hij besluiten dat een eenvoudig 
sepot onvoldoende is en dat enige correctie op 
zijn plaats is. Op dat moment komen projecten 
zoals in het artikel van Van der Laan beschre- 

643 	yen, aan de orde. Die projecten voorzien in een 
aantal duidelijke behoeften: ze komen tegemoet 
aan het verlangen van de gemeenschap i), aan 
onmiddellijke reparatie van aangerichte schade; 
er is een duidelijk verband tussen delict en straf, 
waardoor de verantwoordelijkheid van de 
jongere veel sterker naar voren komt; de reactie 
op het strafbaar feit komt snel tot stand, waar-
door men hoopt een groter `educatier effect 
tot stand te brengen. Er is echter nog een aantal 
onopgeloste vragen rond deze projecten. De 
belangrijkste daarvan is, of jongeren naar HALT 
gestuurd kunnen worden in het kader van een 
politie-sepot of niet. Zoals uit het artikel van 
Van der Laan blijkt, is er een steeds grotere 
neiging, dergelijke maatregelen slechts in het 
kader van een proces-verbaal toe te staan. Voor-
delen van deze procedure zijn de grotere duide-
lijkheid, de betere controle en de grotere • 
rechtszekerheid van de jongere. Nadeel is 
echter, dat de jeugdpolitie — als zij dit type 
sanctie zinvol vindt — geneigd zou kunnen zijn 
veel meer processen-verbaal op te maken dan zij 
daarvoor deed, het zogenaamde net-widening 
effect. Een ander nadeel zou kunnen zijn, dat 
bepaalde groepen kinderen die bij een dergelijk 

I) De meeste projecten zijn dan ook ontstaan uit een 
gezamenlijk initiatief van gemeente en politie. 



project baat zouden vinden, niet in aanmerking 
komen. Zo is het bij een van de onlangs gestarte 
projecten voorgekomen,dat enkele scholen en 
een welzijnsinstelling zich tot HALT richtten 
om bemiddeling en begeleiding van herstel-
werkzaamheden, als antwoord op door leer-
lingen en clubleden aangerichte schade. Met de 
ouders was overeenstemming bereikt, maar toen 
men hoorde dat er proces-verbaal opgemaakt 
moest worden trok men zich terug, want zo ver 
wilde men niet gaan. De eis van het proces-
verbaal verhinderde de jeugdpolitie in dit geval 
een preventieve actie te starten. 
Bovendien komt hierbij de vraag naar voren, in 
hoeverre de HALT-projecten zich onderschei-
den van de alternatieve sancties zoals die in 
ieder arrondissement door de coordinator 
alternatieve sancties georganiseerd worden. Ook 
deze kunnen immers toegepast worden door de 
officier van justitie, bij voorbeeld in het kader 
van het uitstel van de beslissing tot vervolgen. 

644 	Hoewel ik volmondig erken dat hier een 
moeilijk dilemma ligt, moet men zich wel 
realiseren dat door de eis van het proces-verbaal 
de HALT-projecten wellicht voor een veel 
kleinere categorie jongeren in aanmerking 
komen, dan door velen wenselijk wordt geacht. 

Wat zijn nu de verdere actiemogelijkheden van 
de jeugdpolitie wanneer het om de midden-
categorie van meer problematische jongeren 
gaat? 
Wanneer de jeugdpolitie op een aantal gronden 
besluit proces-verbaal op te maken, kan zij dat 
vergezeld doen gaan van een bepaalde actie en 
uit het onderzoek van Van der Hoeven blijkt 
ook dat dit dikwijls het geval is. Zo kan ook 
dan nog een voorstel ingediend worden voor 
een HALT-afdoening, of de zaak kan aan de 
officier van justitie voorgelegd worden voor een 
mogelijke alternatieve sanctie. Verder kan 
gepoogd worden de ouders of de school te 
activeren, terwijI ook de hulpverlening inge-
schakeld kan worden. 
Rest ten slotte de ernstigste categorie waar in 
ieder geval een proces-verbaal wordt opge-
maakt. In deze gevallen wordt de zaak uit-
drukkelijk aan justitie overgedragen. Het is dan 
aan de officier van justitie om — eventueel in 
het kader van het driehoeksoverleg — en 



`rekening houdend met het gevoelen van de 
kinderrechter' te besluiten tot een sepot met 
reprimande, een alternatieve sanctie, of de zaak 
naar de kinderrechter te verwijzen. Nader 
onderzoek van de Raad voor de Kinder-
bescherming kan de justitiele autoriteiten even-
tueel behulpzaam zijn bij het nemen van een 
beslissing tot maatregel of straf. 

4. Slotopmerkingen 
Tot slot wil ik trachten, aan de hand van de in 
dit nummer verschenen artikelen, enkele 
algemene opmerkingen te maken. 
De voornaamste conclusie die de hier bijeen-
gebrachte auteurs op grond van eigen onder-
zoek maken — en die overigens ook in overeen-
stemming is met het door de Raad voor het 
Jeugdbeleid uitgebrachte advies over de jeugd-
politie van mei 1986 — is, dat er goede gronden 
zijn om te pleiten voor een voortbestaan van de 
jeugdpolitie, of althans voor de aanwezigheid 

645 van specifieke deskundigheid op dit terrein bij 
de politie. Wat dit betreft onderschrijven we 
eveneens de stelling van Van Gangelen (1983) 
dat hieraan in de opleiding en/of in de vorm 
van speciale trainingen meer aandacht geschon-
ken zou moeten worden. 
Deze conclusie hangt sterk samen met de 
constatering dat de belangrijkste taak van de 
jeugdpolitie is een selectie tot stand te 
brengen uit de grote stroom jeugdigen die met 
haar in aanraking komt. Die selectie dient niet 
alleen plaats te vinden op grond van het min 
of meer delinquente gedrag van de jongeren, 
maar moet rekening houden met het voorbij-
gaand karakter van dit gedrag, de ontwikke- 
lingsfase van de jeugdige en een aantal 
specifieke achtergrondfactoren. 
Ons voorstel is om de jeugdpolitie terzijde te 
staan met een checklijst, te ontwerpen door het 
Openbaar Ministerie, de jeugdpolitie zelf en 
mogelijk ook onderzoekers. Persoonlijk ben ik 
er geen voorstander van om voor ieder delict 
apart — zoals bij voorbeeld bij vandalisme-
sepot-lijstjes te ontwerpen. Wij weten uit onder-
zoek dat jongeren, die veelvuldig agressieve 
feiten plegen — waaronder vernielingen — ook 
andere delicten plegen. Jeugddelinquentie is 
een diffuus en niet-gespecialiseerd gebeuren, 
zodat het weinig zin heeft om voor ieder delict 



een apart lijstje te gebruiken. Beter lijkt het mij 
om op globale wijze onderscheid te maken 
tussen jongeren met slechte ontwikkelings- en 
recidive-kansen en jongeren met goede ont- , 
wikkelingskansen, waar de waarschijnlijkheid 
van herhaling gering is. 
De derde opmerking betreft de rol van de hulp-
verlening bij de politie-interventie. Met Van der 
Hoeven vraag ik me af, wat de winst is van de 
aanwezigheid van hulpverleners op het politic-
bureau. In zijn algemeenheid doet de politie, 
door voor allerlei moeilijke zaken (slachtoffer-
hulp, opvang voor verkrachte vrouwen) spe-
cialisten aan te trekken, afbreuk aan haar eigen 
deskundigheid en mogelijkheden. SteIt men 
hulpverleners bij de jeugdpolitie aan, dan kan 
dit betekenen dat er slechts een extra beslis-
singsschijf bijkomt, of dat eigen noodzakelijke 
inspanningen op dit gebied op anderen worden 
afgewenteld. Al snel komt dan de vraag aan de 
orde, wat de rechtvaardiging is voor een 

646 	specialisme als de jeugdpolitie. Naar mijn 
mening dient de jeugdpolitie als eerste verant-
woordelijk te zijn en te blijven zowel voor het 
bovenvermelde selectieproces als voor de beslis-
sing of, en zo ja, wat er verder nog dient te ' 
gebeuren. Dit betekent in concreto, dat ver-
wijzing naar HALT of naar de hulpverlening 
een taak is die aan de jeugdpolitie voorbehou-
den zou moeten blijven. Het betekent ook dat 
er niet alleen een goed inzicht moet bestaan in 
de beschikbare mogelijkheden voor jongeren op 
dit terrein, maar ook dat er goede werkrelaties 
en eventueel overleg zou moeten zijn tussen 
jeugdpolitie en hulpverlening. . 
Ten slotte nog een opmerking ten aanzien van 
de manoeuvreer-ruimte waarover de jeugd-
politie bij haar sepotbeleid beschikt. Wanneer 
de politic besluit te seponeren, maar daar tevens 
aan verbindt dat hulpverlening geboden is, dan 
zou er naar mijn mening toch enige controle 
uitgeoefend dienen te worden op het verloop 
van die hulpverlening. Met name de vraag of de 
jongere zich bij de instantie heeft vervoegd en 
of deze daar werk van heeft gemaakt, is van 
belang. Dat dit mogelijk is, blijkt uit het feit 
dat sommige korpsen hiervan reeds jaren een 
gewoonte maken. Liggen de activiteiten op het 

• 

	

	terrein van diversie, dan zou ik ook voor enige 
ruimte voor de jeugdpolitie willeripleiten. Hoe 



dit precies moet gebeuren en welke marges hier-
bij aangehouden dienen te worden, is natuurlijk 
een zaak van overleg tussen OM en politie. Men 
kan bij voorbeeld denken aan achterafcontroles 
zoals door Van der Laan voorgesteld, of aan 
regelmatige besprekingen met het OM over het 
gevoerde beleid. In dat verband wil ik nogmaals 
herinneren aan het grote belang dat door het 
Beleidsplan `Samenleving en Criminaliteit' 
wordt gehecht aan de preventie van kleine 
criminaliteit en de samenwerking van bestuur, 
politie en justitie daarbij. 
De jeugdpolitie opereert op het snijvlak van 
strafrecht en hulpverlening, met als voornaam-
ste doelstelling uitgegleden jongeren weer op de 
been te helpen. Daarom richt ze zich zowel op 
preventie als op interventie. Wil de jeugdpolitie 
haar functie naar behoren vervullen, dan zijn 
snelheid, flexibiliteit en creativiteit de eerste 
vereisten. Binnen het kader van een veelzij dig 
en adequaat jeugdbeleid verdient de jeugd- 
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	. politie haar plaats en die plaats dient niet te eng 
bemeten te zijn. 
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650 	Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie-
afdeling van het Wetenschappclijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie tegen betaling kopicgn worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen- 
tatie van het WODC, Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Rutten-Roos, A. Aansprakelijkheid bij geweld in 
groepsverband; 'Je was erbij, dug je bent erbi j'. 
Nedertands juristenblad, 61e jrg., nr. 10,8 maart 
1986, blz. 305-310. 

De auteur bespreekt een aantal — ander andere 
van de zijde van de overheid gedane — voorstellen 
om groepsgeweld te bestrijden. Allereerst geeft zij 
een uiteenzetting over groepsaansprakelijkheid naar 
huidig en toekomstig civiel recht, waarbij vooral 
het nicuw in te voeren artikel 6.3.1.5 NBW speciale 



aandacht krijgt. Deze bepaling heeft onmiskenbaar 
betrekking op de onrechtmatige daad in groepsver-
band. Er rijzen een aantal vragen, waarvan er twee 
worden besproken, namelijk 1) Codificeert art. 
6.3.1.5 NBW het geldende recht of wordt er in dit 
artikel nieuw recht gecreeerd? 2) In hoeverre is het 
wenselijk om art. 6.3.1.5 op te nemen in het NBW? 
Vervolgens volgt een uiteenzetting over groeps-
aansprakelijkheid in het strafrecht, waarbij de 
auteur — ter adstructie van haar standpunt — wijst 
op vergelijkbare ontwikkelingen in het Franse en 
Duitse strafrecht. Tenslotte concludeert zij, dat er 
bedenkingen in te brengen zijn tegen het oprekken 
van strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid op 
zodanige wijze, dat het beginsel van individuele 
verantwoordelijkheid geschonden wordt door de 
invoering van diverse vormen van collectieve ver-
antwoordelijkheid. Zij acht het juist, dat ook de 
Nederlandse overheid niet geneigd lijkt, terwille van 
de effectiviteit van het optreden van de juridische 
autoriteiten, de hand te lich ten met de waarborgen 
die de individuele burger ontleent aan het nationale 
en internationale recht. 
Met literatuuropgave. 

2 
651 	Wilk, R. J. and C. R. McCarthy. Intervention in 

child sexual abuse: a survey of attitudes. 
Social casework, 67e jrg., nr. 1, januari 1986, blz. 
20-26 (USA). 

De auteurs hebben een attitude-onderzoek verricht 
naar interventie bij sexuele kindermishandeling. 
In Polk County, Florida, werden daartoe drie groe-
pen van professionele (hulp)instanties benaderd, 
nl. een aantal a) politie-ambtenaren; b) medewerkers 
van de kinderbescherming; en c) medewerkers van 
de geestelijke gezondheidszorg. Totaal werd aan 75 
personen een vragenlijst toegezonden; de respons 
bedroeg 72 procent. Het geheel was gebaseerd op 
drie — uit de literatuur gekozen — praktijkgevallen 
van sexuele kindermishandeling. Elke casus werd 
gevolgd door tien beweringen, welke de ondervraag-
den konden beoordelen door het hanteren van een 
vier-puntenschaal. De bedoeling was vooral de 
attitudes te meten voor wat betreft 1) de schuld-
vraag; 2) rol van het strafrechtelijk apparaat; 
3) doeltreffendheid van psychiatrische hulp; en 
4) het al dan niet uithuisplaatsen. De uiteindelijke 
resultaten werden verkregen door vergelijking van 
de antwoorden van de drie groepen. De uitkomsten 
bevatten zowel verwachte als onverwachte verschil-
len. De onderzoekers concluderen onder andere dat 
verder onderzoek onder het grote publiek noodzake-
lijk is in het bijzonder in het licht van de toenemende 
frequentie waarin de media uitwijden over het onder-
havige probleem. Zij geloven dat de uitkomsten van 
dit soort onderzoeken een stimulans kunnen zijn om 
de gevonden verschillen tussen de groepen te ver-
kleinen. Op deze manier zou een beter wederzijds 
begrip ontstaan waardoor de hulpverlening verbetert. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Blankenburg, E. and H. Treiber. The establishment 
of the public prosecutor's office in Germany. 
International journal of the sociology of law, 13e 
jrg., nr. 4, november 1985, biz. 375-392. 

De auteurs beschrijven hoe en wanneer in Duitsland 
het instituut van openbare aanklaging word 
geIntroduceerd. Zij beschrijven de toenmalige dis-
cussie hierover en de wijze waarop de oorspron-
kelijke opzet veranderde, toen het instituut daad-
werkelijk werd ingevoerd. Doze ontwikkeling drukt 
tot op de dag van vandaag haar stempel op het 
instituut van de openbare aanklaging. In 1840 word 
door liberale hervormers een eerste aanzct gegeven 
tot eon instituut van openbare aanklaging als 
onafhankelijk orgaan in de strafrechtsgang. Doel 
was de afschaffing van het inquisitoire proces om 
plaats te maken voor eon procedure waarin con-
stitutionele rechten van de verdachte gegarandeerd 
zouden zijn. Dit model, gebaseerd op het Franse, 
is echter nooit geheel overgenomcn. De openbare 
aanklaging word meet een instrument van de over-
held dan oorspronkelijk word bedoeld. Het gevolg 
van deze ontwikkeling is zichtbaar in de huidige 
pogingen om het instituut van de openbare aan-
klaging to definieren als hierarchische functie on als 
eon onafhankelijk onderdeel van de derde mache. 
Met literatuuropgave. 

4 
Bunt, H. G. van de Officieren van Justitie. 
Proces, 65e jrg., nr. 1, januari 1986, blz. 10-14 (N). 

De auteur geeft in dit artikel een globaal overzicht 
van zijn proefschrift `Officieren van Justitie'. De 
methode van onderzoek was participerende obser-
vatie. De auteur verbleef ruim twaalf maanden bijna 
voltijds op twee arrondissementsparketten. In het 
onderzoek is voornamelijk aandacht besteed aan 
het vervolgingsbeleid on de vervolgingsbeslissingen 
van officieren inzake gewone misdrijvcn. Officieren 
beschouwen zichzelf in meerderheid niet zozeer als 
procespartij, maar veeleer als onpartijdig oordelende 
beslisscrs. Waarden maken dcel uit van de beroeps-
ethiek van de Ovl ; doze ethische dimensie van het 
berocp duidt de auteur aan met het concept 
`magistraaf. Ben tweede dimensie van de functie-
uitoefening is het concept 'worker': dit betreft 
het feit dat de officier gedwongcn is con efficiente 
werkwijze to betrachten als gevolg van con stork 
gestegen werkdruk. Eon derde dimensie is de 
°Meier als 'ambtenaar: van de otticier als ambte-
naar wordt verwacht dat hij uitvoering geeft aan 
het overheidsbeleid. Dit functie-aspect blijkt niet 
zoveel betekenis te hebben in de praktijk, terwijI 
de eerste twee dimensies vaak in een spannings-
verhouding tot elkaar staan. 
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5 
Clarke, J. Whose justice? The politics of juvenile 
control. 
International journal of the sociology of law, 13e 
jrg., nr. 4, november 1985, blz. 407-420. 

De auteur gaat in op de recentelijk in Engeland 
opdoemende argumenten van vertegenwoordigers 
van de 'justice movement' dat het jeugdrecht (weer) 
terug moet keren tot een puur strafrechtelijke 
benadering i.p.v. een die gericht is op hulpverlening 
en welzijn. De opvatting dat deze twee benaderings-
wijzen noodzakelijk tegengesteld zijn, wordt door 
hem onjuist en ongewenst geacht. Hij begint zijn 
betoog met een uiteenzetting van de oorsprong en 
het doel van de 'Children and Young Persons Act' 
van 1969, waarmee discretionaire bevoegdheid 
ten aanzien van jeugdigen werd ingevoerd en wel-
zijnsinstellingen meer bij de strafrechtelijke afhan-
deling werden ingeschakeld. De uitwerking van deze 
wet leidde er volgens 'justice movemene-vertegen-
woordigers toe dat maatschappelijk werkers onge-
controleerd `professioneel imperialisme' konden 
uitoefenen. Dit betekende dat steeds meer jeug-
digen op een of andere wijze werden ingesloten. 
Zonder deze argumenten als onzin af te doen, 
wijst de schrijver op de politieke implicaties ervan, 
met name wat betreft het klassekarakter van het 
strafrecht. Hij besluit zijn betoog met de overtuiging 
dat niet meer wettelijke, maar meer en beterc 
politieke controle over zowel justitiele als welzijns-
instellingen kan leiden tot een zinniger en recht-
vaardiger jeugdstrafrechtsbeleid. 
Met literatuuropgave. 

6 
Haan, W. de. Die Politik mit dem `schlechten 
Gewissen:.  die Diskussion iiber den Abolitionismus 
in den Niederlanden. 
Kriminologisches Journal, 17e jrg., nr. 4, 1985, 
blz. 246-266 (BRD). 

Het positieve beeld dat buitenlanders van het Neder-
landse strafrechtsklimaat hebben, stemt volgens de 
auteur niet overeen met de werkelijkheid. In het 
eerste deel van zijn artikel schetst hij de ontwikke-
ling van de Nederlandse strafrechtspleging en geeft 
hij de redenen waarom deze gedurende de jaren 
zeventig relatief mild was (het `slechte geweten' 
en de invloed van de Utrechtse school). De roep om 
zwaardere straffen en uitbreiding van het gevange-
niswezen heeft zich daarna echter ook in Nederland 
voorgedaan. In het tweede deel vergelijkt hij deze 
ontwikkeling met die in Engeland en de Verenigde 
Staten, waarbij hij kort de neo-conservatieve en 
de progressieve reactie op criminaliteit schetst. 
In het derde deel komt de stroming van het 
abolitionisme aan de orde. De schrijver gaat in op 
de discussies die binnen de Nederlandse vereniging 
voor strafrechtsherziening worden gevoerd, het 
theoretisch perspectief en de pragmatische aspecten. 
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De invloed van eon twee& generatie van de 
Utrechtse school, die de formele rechtspositie van 
de verdachte stork benadrukt, acht hij mogelijk 
contraproduktief in het kader van de ontwikkeling 
van het abolitionism°. Wel zouden juristcn vooral 
con bijdrage kunnen leveren aan de verankering 
van alternatieve vormen van conflictliantering en 
geschiloplossing in het (strat)rechtsysteem. 
Met literatuuropgave. 

7 
Hanmer, .1. and E. Stank°. Stripping away the 
rhetoric of protection: violence to women, law and 
the state in Britain and the U.S.A. 
International journal of the sociology of law, 13c 
jrg., nr. 4, november 1985, blz. 357-374. 

In dit artikel wordt de retoriek rond de bescherming 
van vrouwen tegen geweld geplaatst tegenover de 
ervaringen van vrouwen, zoals die uit onderzoeken 
in de VS en Engeland naar voren komen. Doze 
retoriek komt volgens de schrijfsters vooral voort 
uit de sociale en interpersoonlijke overheersing van 
vrouwen door mannen. Wanneer vrouwen hulp 
zocken bij de politic of het justiticel systeem 
komen zij in eon paradoxale situatie omdat doze 
systemen voornamelijk uit mannen bestaan. Boven-
dien neemt de politic klachten van vrouwen nog 
steeds to weinig of niet serious, vooral wanneer 
de dader eon bekende is van de vrouw in kwestie. 
Anderzijds worden (voorgenomen) programma's 
in de VS en Engeland, die zowel op preventie als op 
angstreductie zijn gericht, vooral uit politick 
linksc hook gekritiseerd omdat zij moor politic-
interventie impliceren. Door de critici wordt dit 
als toename van repressieve staatscontrole verwor-
pen. Omdat het strafrechtelijk systeem als inade-
quaat wordt ervaren, hebben vrouwenhulpgroepen 
vooral slachtoffers gebolpen aan de mannen to 
ontkomen. Deze beweging heeft zich los van het 
strafrechtelijk systeem on de criminologic ontwik- 
keld. De laatste jaren valt echter moor samenwerking 
to constateren tussen criminologen on mensen die 
zieh met geweld tegen vrouwen bezig houden. Dit 
Wordt door de schrijfsters con positieve ontwikkeling 
genoemd. 
Met litcratuuropgave. 

8 
Haulm- , A. R. Vandalisme in differentieel pers-
pectief 
Tijdsehrift voor familie- on jeugdrecht, 8e jrg., nr. 1, 
januari 1986, blz. 9-17 (N). 

Op grond van eon aantal theorctische inzichten on 
eigcn onderzoek geeft de autcur aanbevelingen hoe 
dc overheid zou moeten reagcren op vandalistisch 
gedrag. Daarbij zou het scala van justitiele reacties 
dicnen to worden uitgcbreid met verschillende 
VOTMell van alternatieve straiten. Bij het optreden 
tegen vandalen zoo eon intrinsieke relatic moeten 
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worden geschapen tusSen de gekozen reactiC en de 
spebifieke persoonlijke achtergronden van de 
betrokken vandalen. Een experimenteel project 
(HALT) waarin herstelwerkzaamheden verricht 
worden is succesvol gebleken. Bij het bepalen van 
een reactie op het vandalistische gedrag moet 
onderscheid gemaakt worderi tussen een hoog-
vandalistische groep, waarvan het gedrag een uiting 
is van ach terliggende problematiek in de persoon-
lijke sfeer, en een laag-vandalistische groep, voor 
wie het eerder een manier is om zich te vermaken. 
Bij de hoog-vandalistische groep zou bestraffing 
gepaard dienen te gaan met een therapeutische 
aanpak Van de problematiek, bij de laag-vandalis-
tische groep zou vooral pittig gestraft dienen te 
worden. Daarnaast is een algemene preventieve aan-
pak van het vandalisme vereist via de scholen en het 
aanleren van andere vormen van conflictoplossing. 
Met literatuuropgave. 

9 
Hoefnagels, G. P. Jeugdvandalisme en zijn achter-
gronden. 
Tijdschrift voor.familie- en jeugdrecht, 8e jrg., nr. 1, 
januari 1986, blz. 2-9 (N). 

in de ogen van Hoefnagels draagt de overheid er 
direct of indirect toe bij dat ecn maatschappelijke 
situatie ontstaat die uitnodigt tot het plegen van 
vandalisme. Vanuit modernismc en prestigezucht 
is de overheid op velerlei terrein overgegaan tot 
sanering, sloop en `verbouwing'. De motieven 
van jeugdvandalismc mogen dan andere zijn, name-
lijk verveling en onvrede, de resultaten ervan zijn 
met dezelfde eufemistische termen te beschrijven 
als vormen'van `verbouwing'. De auteur benadrukt 
de voorbeeldwerking en de vervreem ding die uitgaat 
van het overheidsvandalisme en constateert dat de 
oudere generatie vanuit haar progressieve ideologic 
geen normen meer wil stellen. Preventieve controle 
wordt veelal verdrongen door automatisering en 
repressieve controle blijkt bij het niet-instrumentele 
vandalistische gedrag ineffectief. Systematisch 
niet-reageren op vandalen holt de norm nog verder 
uit. Er wordt gepleit voor een adequate justitiele 
reactie: vormen van schadevcrgoeding in geld of 
arbeid leggen een duidelijk verband tussen het delict 
en de straf. 

10 
Hogan, B. The fifteenth report of the Criminal Law 
Revision Committee: Sexual Offences (2) Sexual 
offenses other than rape. 
Criminal law review, juli 1985, blz. 425-431 (UK). 

Hogan constateert bij de aanbevelingen van de 
Criminal law Revision Committee (1984) ten aanzien 
van zedendelicten-anders-dan-verkrachting, dat de 
commissie weinig voortvarend te werk is gegaan en 
veelal (te) dicht bij de bestaande wetgeving is geble- 
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ven. De tarieven voor'de verschillcnde soor ten 
delicten blijven tamelijk willekeurig en de auteur 
verbaast zich erover dat men or niet toe is overge-
gaan de verschillen in de bestraffing van mannelijke 
en vrouwelijke zedendelinquenten uit de wet te 
verwijderen. Ook blijft eon zedendelict met een 
onvolwassen meisje zwaardcr bestraft dan eon 
zedendelict met eon onvolwassen jongen en wordt 
vrouwelijke homosexualiteit minder gecriminaliseerd 
dan mannelijke homosexualiteit. Het rapport van de 
commissie geeft de auteur de indruk dat de aanbe-
velingen niet verder strekken dan op het moment 
hi] het publick en in de politick haalbaar wordt 
geacht. 

11 
Imkamp, F. Het capaciteitsprobleem N./ de dienst-
verlening. 
Delikt on delinkwent, 16e irg., nr. 2, fcbruari 
1986, blz. 143-156 (N). 

Zowel in het volwassenen- als jeugdstrafrecht wordt 
de laatste jaren de dienstverlening als alternatieve 
sanctie in toenemende mate tocgepast. Over het 
algemeen genomen is men enthousiast over doze 
nieuwe strafvorm. Er zijn echtcr cnkele problemcn 
die om eon oplossing vragen. Een daarvan, het capa-
citeitsprobleem, wordt in dit artikel bcsproken. 
131] het vinden van voldoende geschikte projecten 
spelen factoren zoals differentiatie van typen instel-
lingen, hot aantal beschikbare plaatsen, tijd voor 
begelciding on de kosten con ml. De bercidheid van 
instellingen oin mcdewerking to verlencn zal voider 
afhangen van de mate waarin zij aan door de over-
held gestelde voorwaarden kunnen voldoen. De 
aanwezigheid van eon good functioncrend coor-
dinatiepunt, waarmee eon duidelijke communicatie 
mogelijk is, is daarbij van groat belang. De over-
heid moot met haar belcid op het gebied van de 
regelgeving en organisatic rekening houden met de 
mogclijkhcden die instcllingen hebben. Do auteur 
is dan ook van mcning, dat het tocpassingsgebied 
van de dienstverlening voorlopig nog niet uitgebreid 
moot worden, maar dat or o.g.v. de huidige 
criteria cerst 'neer crvaring opgedaan moot worden. 

12 
Leng, R. The fifteenth report of the Criminal Law 
Revision Committee: Sexual Offences (I) The 
scope of rape. 
Criminal law review, juli 1985, blz. 416-425 (UK). 

De auteur analyseert en beeommentarieert de 
overwegingen en aanbevelingen van de Criminal Law 
Revision Committee (1984) op het gebied van de 
sexuele dclicten. Wat betreft de verkrachtings-
&beton constateert hij dat de argumentatie die de 
commissie voor haar aanbevelingen geeft vcelal een-
zijdig is, gestoeld op eon vooringenomen bonding 
vanuit het perspectief van de advocaat van de ver- 
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dachte. Met name op het gebied van de bewijs-
voering (hoeveel dreiging moet uitgeoefend zijn 
om van verkrachting te kunnen spreken? In hoeverre 
moet het de verdachte duidelijk zijn geweest dat 
het slachtoffer niet instemde?) geeft de commissie 
blijk van een dergelijke vooringenomenheid. Ten-
slotte heeft de auteur kritiek op .de argumentatie 
om verkrachting binnen het huwelijk nieistrafbaar 

• te stellen. Ook wordt te weinig aandacht besteed 
aan de problematiek rond de aangiftebereidheid 
van het slachtoffer en andere zaken in de gerechte-
lijke procedure, waarbij de belangen en de privacy 
van het slachtoffer in het geding zijn. 

13 
Oortmerssen, A. van. De dienstverlening in het 
kader van de gratie. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., nr. 1, januari 1986, 
blz. 38-52 (N). 

De Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstver-
lening komt in het rapport `Dienstverlening, van 
experiment naar wet' tot de conclusie dat de 
dienstverlening in het kader van drie strafrechte-
lijke modaliteiten zou moeten kunnen plaatsvinden. 
Deze modaliteiten zijn dienstverlening als transactie-
mogelijkheid, als eindvonnis en bij aanhouding van 
de gratie-beslissing. De auteur constateert dat de 
strafrechtelijke mogelijkheden tot het opleggen van 
dienstverlening in de omringende landen beperkter 
zijn. De dienstverlening in drie verschillende fasen 
van het strafprocesrecht vormt volgens de auteur 
een indicatie dat het rechtskarakter van de dienstver-
lening nog steeds niet erg duidelijk is. In dit artikel 
wordt een nadere beschouwing gegeven over de 
dienstverlening in het kader van de gratie-beslissing. 
De auteur bespreekt achtereenvolgens de modali-
teit van de gratieverlening, het rechtskarakter van 
de gratie, de dienstverlening als rechtsfiguur en de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Zij concludeert 
dat het aanbeveling verdient in de komende Gratie-
wet te bepalen dat een geslaagde dienstverlening 
reden kan zijn voor het verlenen van gratie ten 
aanzien van een korte vrijheidsstraf dan wel een 
gedeelte van een langdurige vrijheidsstraf. 
Met literatuuropgave. 

14 	- 
Snider, L. Legal reform and social control: the 
dangers of abolshing rape. 
International journal of the sociology of law, 13e 
jrg., nr. 4, november 1985, blz. 337-356. 

In het artikel wordt het proces van de herziening 
van de Canadese wetgeving op het gebied.van sexuele 
activiteit besproken, evenals de invloed van de 
feministische beweging hierop en de (verwachte) 
resultaten. Het bestaat uit drie delen: en historisch 
overzicht van vroegere wetten en de oorsprong van 
de herzieningsbeweging; een stapsgewijze analyse 
van de voorstellen tot verandering en de daarbij 
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gehanteerde argumenten; een analyse op macro-
niveau van de vcranderingen, met speciale aandacht 
your dit herzieningsproces in cen kapitalistische 
staat. De schrijfster coneludeert dat de doelstellingen 
van de fetninisten grotendeels niet werden gereali-
seerd. Het is voor vrouwen wet makkelijker geworden 
om sexueel geviold voor de rechter to brengen en ook 
de kans op eon veroordeling is groter geworden. 
De macht van het justitieel systeem is echter tevens 
groter geworden en de straffen zwaarder. De femi-
piston stonden een nicer humaan en educatief 
systeem Atom, waarin de vernederende ml van het 
slachtoffer zou afnemen. Omdat zij ervan ttitgaan 
dat het strafrechtsysteem mensen niet verbetert, 
zou de nadruk mocten liggen op de ideologische 
boodschap dat sexueel geweld maatschappclijk 
niet wordt geaccepteerd. De nieuwe wctgeving 
maakt vooral eon strengere controlc mogelijk over 
bepaalde grocpen, zoals jongeren en minder 
welgestelden. Slechts eon dcel van het sexueel 
geweld komt echter voor hun rekening. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

15 
Baumer, T. L. Testing a general model of fear of 
crime: data from a national sample. 
Journal of research in crime and delinquency, 
22e jrg., nr. 3, augustus 1985, blz. 239-255 (USA). 

Het tot nu toe verrichte onderzoek met betrekking 
tot de angst voor misdaad heeft gcleid tot eon 
cognitief, additief model, waarin angst eon rationele 
!tactic is op cen subjectief gcdcfinicerde drciging 
slachtoffer te worden van een misdrijf. De auteur 
stelt eehter dat verreweg het meeste onderzoek 
heeft plaatsgevontlen in stedefijke gebieden. In dit 
artikel gebruikt hij gegevens uit eon nationale 
steekproef (n = 1454, leeftijd 	18) om de toepas- 
baarheid van het cognitieve model op andere social° 
conteicten to toetscn. De componenten van dit 
model zijn: 1) individuele kenmerken met betrek-
king tot kwetsbaarheid (leeftijd, sexe, en dergelijke), 
2) opvattingen over en percepties van de mate van 
bedreiging in de directe omgeving, 3) kennis van en/of 
ervaring met misdrijven in de directe omgeving. Alto 
op basis hiervan gemeten onafhankelijke variabelen 
blijken significant to correleren met angst voor misdaad. 
Fen multiple regressie-analyse laat zien dat het 
additieve model slechts op steden van toepassing 
is. In kleinere plaatsen spelcn interacties zoals 
tussen leeftijd en sexe on tussen waarschijnlijkheid 
van beroving en sexe eon rol van betekenis. Met 
betrekking tot doze interacties concludeert de 
autcur dat doze dc ontwikkeling van angstreduc-
tieprogramma's bemocilijken. Zo lijken dergelijke 
programma's in stedelijke gebieden vooral op oude-
ren gericht to moeten worden, inaar in kleinere 
plaatsen on op het `plattcland' joist op jongeren. 
Met literatuuropgave. 
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16 
Buikhuisen, W. en I. G. M. Lachmann. Vroegdelin-
quentie en strafgevoeligheid: een theorie. 
Delikt en delinkwent, 15e jrg., nr. 10, december 
1985, blz. 918-932 (N). 

De auteurs gaan in op de vraag waarom het bestraf-
fen van delinquenten vaak zo weinig effect sorteert. 
Oorzaken worden gezocht in persoonlijke eigen-
schappen van de crimineel, welke diens strafgevoe-
ligheid bc.invloeden. Kenmerkend voor vroegdelin-
quenten is, dat ze niet in staat zijn de regels van hun 
directe socialc omgeving tc leren. Dit duidt op cen 
niet goed verlopen socialisatieproces ten gevolge van 
gebrekkige leercapaciteiten. Deze capaciteiten wor-
den bepaald door de persoonlijkheid van de betrok-
kenen, de reactiviteit van hun autonome zenuwstel-
sel en de wcrking van hun hypofyse. Kinderen 
waarbij sprake is van stoornissen in de informatie-
verwerking zijn minder in staat tot 'avoidance 
learning' en worden als lastig ervaren. Dit tast hun 
gevoel van verbondenheid met hun directe sociale 
omgeving aan en belemmert daardoor de interna-
lisering van normen. Gedragsbeinvloeding via 
straffen zal dus nict bij iedereen even effectief 
zijn: vroegdelinquenten zijn minder strafgevoelig 
en minder beinvloedbaar. 
Met literatuuropgave. 

17 
Buikhuisen, W., C. van der Plas-Korenhoff en E. H. 
M. Bontekoe. Parental home and deviance. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 29e jrg., nr. 3,1985, 
blz. 201-210 (USA). 

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen 
problemen in het ouderlijk gezin en crimineel 
gedrag. De schrijvers tonen aan de hand van de 
literatuur en eigen onderzoek aan dat niet voor alle 
soorten delicten en daders sprake is van een een-
duidig ver band. Zij pleiten voor een gedifferen-
tieerde criminologische benadering ter bestudering 
van de relatie ouderlijk huis en afwijkend gedrag. 
Zij voerden een onderzoek uit onder 82 studenten 
met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar. Self-report-
gegevens werden verzameld over vier eventueel ge-
pleegde soortcn delicten; afwijkend gedrag op 
jeugdige leeftijd; de relatie met het ouderlijk gezin. 
Verder werden persoonlijkheidskenmerken; psycho-
fysiologische reacties en medische achtergronden 
onderzocht. De resultaten van een factoranalyse 
van deze gegevcns geven cen complex beeld te zien 
van het verband tussen positieve of negatieve 
ouder-kind relaties en soorten delicten en personen. 
De autcurs zien opvoeding in termen van een 
'stimulus-response model', waarbij zowel ouders als 
lcinderen prikkels uitzenden en op elkaar reageren. 
Nader onderzoek van dit interactieproces is ge-
wenst, omdat niet duidelijk is waarom ongunstige 
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Met literatuuropgave. 

18 
Cullen, F. T. and P. J. Dubeck. The myth of 
corporate immunity to deterrence: ideology and 
the creation of the invincible criminal. 
Federal Probation, 49e jrg., nr. 3, september 1985, 
blz. 3-9 (USA). 

Bedrijven worden door wetenschappers vaak afge-
schilderd als immuun voor strafrechtelijk ingrijpen. 
De beide auteurs zijn het daarmee oneens en stencil 
dat de vcrmeende immunitcit is gebascerd op twee 
misvattingen. De eerste . misvatting is dat strafrech-
telijke sancties niet zouden worden gedragen door 
het publiek; dat zou ongeinteresseerd zijn in 
misdadig optreden van bedrijven. Verschillende 
onderzocken hebben echter aangetoond dat dit 
niet het geval is: criminaliteit van bedrijven wordt 
wel degelijk zeer ernstig genomen on strafwaardig 
bevonden. Daarlomt bij dat het publick in de 
afgelopen decennia eon negatievere houding heeft 
gekregen ten opzichte van grotc bedrijven. De 
tweede misvatting is dat strafrechtelnke sancties 
ineffectief zouden zijn. Uit eon recent onderzoek 

660 	is echter gebleken dat managers van bedrijven zeer 
gevoelig zijn voor met name de niet-financiele 
consequenties van strafrechterlijk ingrijpen, zoals 
de beschadiging van bun reputatie. De auteurs 
coneludercn dan ook dat justiticcl optreden tegen 
misdrijven van bedrijven wet degelijk zin hecft. De 
aandacht zou mocten komen to liggen op de om-
standigheden waaronder sancties vooral effect 
sorteren. 
Met literatuuropgave. 

19 
Cuyvers, G. De victimisatie van het slathtoffer door 
de media. 
Tijdschrift voor criminologic, 28e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1986, blz. 31-40 (N). 

Onderwerp van het beschreven onderzoek is het 
functioneren van het slachtoffer in de misdaadver-
slaggeving. De auteurs onderzoeken ten cerste in 

,welke mate hierbij sprake is van aandacht voor het 
slachtoffer on ten tweede welke de gevolgen zijn 
voor het slachtoffer. Met betrekking tot het cerste 
aspect hanteren zij de zogenaamde (artikel-)opper-
vlaktemeting. De kwaliteit van de beeldvorming 
over het slachtoffer wordt onderzocht met behulp 
van de 'coefficient of imbalance' van Janis en 
Fadner. De onderzoeksteekproef bestaat uit 700 
artikelen in drie Belgische kranten over veertig 
zaken in de periode.1945 tot 1982. Het betreft 
hierbij uitsluitcnd levensdelicten'. De resultaten 
laten zierldat, met name wanneer eon zaak nog in de 
onderzoeksfase is, rela fief weinig artikeltuimte op 
het slachtoffer betrekking hceft. Hierbij blijken eon 
aantal variabelen goede voorspellers van dezc artikel- 
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ruimte, met name de leeftijd van het slachtoffer 
(hoe ouder, hoe meer ruimte) en de periode waarin 
het artikel werd geschreven (tegenwoordig komt 
het slachtoffer meer aan bod). De beeldvorming 
over slachtoffers blijkt oveiwegend negatief, met 
name in de fase van het proces. De privacy van het 
slachtoffer wordt in de verslaggeving geschonden 
met , geen ander doe dan het verhaal `smeuIger' te 
maken. De auteurs stellen tevens een tendens vast 
om negatief over het slachtoffer te schrijven. Ten 
slotte behandelen de auteurs een aantal vragen, 
waaronder de vraag aan welke criteria een zinvolle 
verslaggeving moet voldoen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Dijksterhuis, F. P. H. en J. A. Nijboer. Delinquentie-
patronen bij meisjes en jongens. 
Tijdschrift voor criminologie, 28e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1986, blz. 41-53 (N). 

In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag of er 
verschillen zijn in delinquent gedrag van jongens en 
meisjes, zowel met betrekking tot de kwantiteit 
als de kwaliteit. Hiertoe vroegen de auteurs 1202 
leerlingen (modale leeftijd 12-16 jaar, 48% meisjes) 
uit een steekproef van 1405 (elf scholen) zelf aan te 
geven in welke mate (frequentie) zij zich schuldig 
hadden gemaakt aan een of meer van veertien soor-
ten delinquent gedrag. Uit de op basis van de ant-
woorden samengestelde frequentietabel blijkt dat 
jongens niet alleen frequenter delicten plegen, maar 
ook meer soorten delicten. Vervolgens verrichten 
de autcurs een aantal factoranalyses. De-criminali-
teit van meisjes blijkt met drie factoren te kunnen 
worden beschreven: verkeerscriminaliteit, lichte 
vermogenscriminaliteit en agressieve criminaliteit 
(mishandeling, vernieling en afpersing). Voor jon-
gens blijken vier factoren nodig: kruimelcriminali-
teit, zwaardere criminaliteit (diefstal, inbraak, mis-
handeling, etc.), rijden onder invloed en joy-riding. 
Bij jongens wijkt de factorindeling veel sterker 
af van de juridische indeling dan bij meisjes. De 
auteurs concluderen dat het verschil in criminaliteit 
tussen jongens en meisjes niet slechts kwantitatief 
is maar ook kwalitatief. Voor de beschrijving van 
delinquent gedrag van mannen en vrouwen lijken 
verschillende modellen nodig. 
Met literatuuropgave. 

21 
Dijksterhuis, F. P. H. en J. A. Nijboer. Vandalisme: 
onderdeel van delinquent gedrag van jongeren. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., nr. 2, februari 1986, 
blz. 110-125 (N). 

Er zijn verschillende verklaringen voor het ver-
schijnsel vandalisme onder jongeren. De `buitenkant'- 
theorieen rich ten zich op de getroffen objecten en 
de situatie waarin vernield wordt, terwijl de `binnen-
kant'-theorieen onderschcid maken tussen verschil- 
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lende typen vandalisme op grond van motieven. 
De auteurs gaan in dit artikel na in hoeverre van-
dalisme samenhangt met andere vormen van 
delinquent gedrag en in welke mate het onder be- 
paalde categorieen lecrlingen voorkomt. Zij hielden 
eon enquete onder ongeveer 1200 leerlingen van 
12-16 jaar uit het voortgezet onderwijs in eon mid-
delgrote gemeente in Noord-Nederland. De gestelde 
vragen betroffen school-on achtergrondgegevens 
en eon eigen opgave van eventueel gepleegde 
delicten. Vandalisme blijkt goon gelsoleerd delict 
to zijn, maar duidelijk samen to hangen met andere 
delicten on niet kenmerkend to zijn voor eon be-
paalde groep jongeren. De auteurs bevelen verder 
onderzock aan en stollen dat scholen eon positieve 
bijdrage kunnen leveren door bevordering van de 
morele ontwikkeling yan de leerlingen on begelei-
ding van slecht funetionerende leerlingen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Gruber, K. J. The social-situational context of 
sexual assault of female youth. 
Victimology, an international journal, 9e jrg., 
nr. 3-4, 1984, blz. 407-414. 

Bij onderzoek met betrekking tot de slachtoffers 
van sexuele misdrijven wordt de jonge vrouwelijke 
adolescent (12-15 jaar) vaak `overgeslagen'. Statis-
tieken wijzen echter uit dat het joist bij hen gaat om 
eon groep met hoge risicocijfers. De auteur (USA) 
noemt de kans van een op vier, dat meisjes van 
doze leeftijd slachtoffer worden van eon sexueel 
misdrijf vOor het bereiken van de volwassenheid. 
Hij herleidt dit feit tot het sociaal experimenteren 
van adolescenten. Op jonge adolescenten vvordt door 
de ouders goon strikt toezicht meet gehouden. Zij 
zijn echter ook niet volstrekt verantwoordelijk voor 
hun manier van leven. De sociale omstandigheden 
rbnd de aanranding of verkrachting blijken van groot 
belang on beinvioedbaar. Preventie, gericht op het 
verstrekken van adviezen aan potentiele slachtoffers, 
hecft echtcr alleen zin als doze 'op maat' gesneden 
zijn voor de persoon of specifieke doelgroep. 
Met literatuuropgave. 

23 
Houtenbos, P. G. M. Stedebouw en vandalisme. 
Tijdschrift voor familie- on jeugdrecht, 8e jrg., 
nr. I, januari 1986, blz. 18-28 (N). 

De inrichting van de bebouwde omgeving is een van 
de gelegenheidsstructuren waarbinnen vandalisme 
zich kan ontwikkelen. De auteur beschrijft enige 
stedebouwkundige studies naar de sociale veiligheid 
van bepaalde woonomgevingen. Actuele voorbeel-
den uit enkele stadsvernieuwingsprojecten van 
's-Gravenhage tonen aan, dat stcdebouwers door-
drongen (moeten) zijn van de noodzaak tot proven-
tief ontwerpen. Grootschaligheid on een eenzijdige 
nadruk op de csthetische vormgeving van de be- 



bouwing moet voorkoinen worden. Irizichten in wat 
mensen willen en nodig hebben moeten een grote 
rol spelen bij het ontwerpen van leefbare omgevin-
gen. Vooral de vermenging van de woonfunctie met 
commerciele functics en de ruimtelijke afperking 
van de verantwoordelijkheden van de verschillende 
personen en instanties verdienen meer aandacht. 
Impulsen van buiten de kring van ruimtelijke orde-
naars zijn nodig om mensen meer verantwoorde-
lijkheidsbesef voor hun buurt bij te brengen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Kercher, G. and M. McShane. Characterizing child 
sexual abuse on the basis of a multi -agency sample. 
Victimology: an international journal, 9e jrg., 
nr. 3-4, 1984, blz. 364-382. 

Het bestaande onderzoek over sexueel misbruik van 
minderjarigen is nogal gebrekkig door de kleine 
aantallen. Bovendien zijn de onderzoeken onder-
ling niet goed vergelijkbaar omdat steeds verschil- 
lende populaties worden bekeken. De auteurs 
(USA) trachten aan deze bezwaren te ontkomen 
door een onderzoek naar alle gemelde gevallen van 
sexueel misbruik van kinderen in een bepaald 

663 	gebied (Harris County, Texas) in een bepaalde 
periode (1977 en 1978). Zij verkregen door combi-
natie van de gegevens van de twee instanties die dit 
behandelen, informatie over 1108 gevallen. Geana-
lysecrd werden de karakteristieken van slachtoffers 
en daders en de omstandigheden waaronder het 
misdrijf plaats vond. Tenslotte worden de gegevens 
vergeleken met die van eerdere onderzoeken. De 
meeste slachtoffers zijn meisjes, de rneeste daders 
zijn mannelijk. Ook vrouwelijke daders hebben 
meestal vrouwelijke slachtoffers, met wie ze vaak 
verwant zijn. Mannelijke slachtoffers daarentegen 
vielen meestal bij nict-verwante mannelijke daders. 
De auteurs doen suggesties voor verder onderzoek 
op dit gebied. 
Met literatuuropgavc. 

25 
Maatschappelijke bindingen en criminaliteit. Thema-
nummer. 
Tijdschrift voor criminologie, 27e jrg., nr. 5, 
november/december 1985, blz. 242-345 (N). 

Dit themanummer geeft een indruk van de theo-
retische en empirische stand van zaken op het 
terrein van de bindingstheorieen. Deze komen er in 
het kort op neer dat de mens velerlei bindingen aan 
de conventionele samenleving heeft, die te zamen 
als een soort rem functioneren op crimineel gedrag. 
J. Junger-Tas beschrijft de sociale-controletheorie 
en de empirie die deze theorie ondersteunt. Zij plaatst 
kritischc kanttekeningen bij de theorie en sugge- 
reert aanpassingen. G. J. N. Bruinsma laat in zijn 
overzichtsartikel zien dat het belang van sociale 
bindingen ook wel degelijk onderkend wordt in 
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andcre thcorieen. Integratie van verschillende, 
rivaliserende, theorieen kan in zijn opinie tegemoet 
kornen aan de tekortkomingen van de sociale-
controletheorie. De psycholoog J. Beijk vraagt zich 
af of de criminologie niet lijdt aan de zogenaamde 
Tundamentele attributie-fout i , door zich eenzijdig 
to richten op interne factOren in de mens (drijf-
veren of remmingen). Hij benadrukt dat het belang 
van de situationele component (gelegenheids-
structuren) stork onderschat wordt bij de verklaring 
en de aanpak van crimincel gedrag. R. W. Rifleman 
on H. Timmerman proberen eon syntliese to berei- 
ken tusscn enerzijds de strain-thcorie, waarbij de 
maatschappelijke ongelijkhcid in kansen als voe-
dingsbodem voor criminaliteit wordt beschouwd, 
on anderzijds de bindingsthcorie, die aangeeft wat 
de remmende factoren zijn waardoor crimineel 
gedrag desondanks niet tot voile wasdom hoeft 
to komen.1. J. M. van Dijk tenslotte evaluecrt de 
theoretische houdbaarheid on de beleidsmatige 
bruikbaarheid van eon aantal theoretische stromin- 
gen, waaronder de bindingstheorie. Hij pleit voor 
con moor ctiologische benadering, waarbij de 
wederzijdse beinvloeding binnen de criminele 
triade (dader — slachtoffer — intervenierende in-
stantie) meet aandacht krijgt. 
Met literatuuropgaven. 

26 
Steinmetz C. H. D. aping with a serious crime: 
self-help and outside help. 
Victimology, an international journal, 9e jrg., 
nr. 3-4, 1984, blz. 324-343. 

De auteur (Ned.) analyseert in dit artikel aan de 
hand van literatuur het verwerkingsproces bij 
slachtoffers van een ernstig misdrijf. Tijdcns het 
misdrijf, dat eon aantasting van do integriteit van de 
persoonlijkheid betekent, onderschcidt men bij het 
slachtoffer vier fasen: activatie, frustratie, stress on 
uitputting. De kans op eon langdurige, negatieve 
nasleep is groot als de laatste twee fasen bereikt 
worden; dit zict men voOral als de aanval volkonien 
onverwacht is of indicn or sprake is van een herhaal-
delijke bedreiging. Na het misdrijf volgt de herstel- 
periode, in to de1en in drie fasen: 1) schok-fase 
(het slachtoffer voelt zich allcen, kvvetsbaar on 
hulpeloos on kan sums praktische problemen niet 
zelf oplossen), 2) de fase van 'het weer opveren' 
(men leert omgaan met het gebeurde via actieve on 
passieve 'coping'-mechanismen) on 3) de fase van 
herstel van de eigen integriteit. Ms het herstelproces 
niet good vcrloopt, ontstaan langdurige en onaan-
gename, lichamelijke of psychische problemen. Dit 
lijkt in de °erste plaats af to hangen van de persoon-
lijke capaeiteiten om met het gebeurde orn to gaan. 
De reactie van de omgeving moot or op gericht 
zijn doze eigen potenties to stimulcren. Dit betekent 
vooral het toncn van begrip on in de eerste fase het 
geven van praktische steun. Eon negatieve reactie 
van de omgcving kan leiden tot verergering van het 
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• slachtofferschap. De auteur stelt dat met name de 
traditionele benadering van politie en justitie 
hierop grote kans geeft. Hij doet aanbevelingen 
voor cen meer adequate opvang. 
Met literatuuropgave. 

• 27 
Thomas, C. W. and D. M. Bishop. The effect of 
formal and informal sanctions on delinquency: 
a longitudinal comparison of labeling and 
deterrence theories. 
Journal of Criminal Law and Criminology, 
75e jrg., nr. 4, winter 1984, blz. 1222-1245. 
(USA). 

De labeling-theorie veronderstelt dat sancties in 
reactie op crimineel gedrag het zelfbeeld en de 
maatschappelijke kansen van de betrokkenen 
zodanig beinvloeden, dat voortzetting van het 
criminele gedrag wordt bevorderd. De afschrik- 
kingstheorie gaat er daarentegen vanuit dat sancties 
het gepercipieerde risico van crimineel gedrag 
verhogen en daarmee de kans op herhaling van dat 
gedrag vermindercn. Hoe sancties het zelfbeeld 
(labeling-theorie) en het ingeschatte risico van 
crimineel gedrag (afschrikkingstheorie) beinvloeden, 
is door beide auteurs in een longitudinaal onderzoek 
nagegaan. De onderzockgroep bestond uit 2147 
Amerikaanse middelbare scholieren die aan het begin 
en aan het einde van een schooljaar werden  geën- 
quêteerd. De analyse-uitkom sten van de enquete-
gegevens ondersteunden noch de labeling-theorie 
noch de afschrikkingstheorie. Het al dan niet op- 
leggen van een sanctie is nauwelijks van invloed op 
het zelfbeeld van betrokkenen. Evenmin verhogen 
sancties het gepercipieerde risico van crimineel 
gedrag. De conclusie is dan ook dat beide theorieen 
het effect van sancties op attitudes en gedrag over-
schatten. 
Met literatuuropgave. 

28 
Vrij. A., F. W. Winkel en A. Zwanenburg. Preventie 
winkeldiefstal: een consumentenvisie. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 25, 7 decem-
ber 1985, blz. 579-582 (N). 

De betrokkenheid van de consument bij de preven-
tie van winkeldiefstal komt op twee wijzen tot 
uitdrukking. Ten eerste in zijn eigen doen en laten 
wanneer hij een winkeldiefstal waarneemt. Ten 
tweede in zijn houding tegenover allerlei techno-
preventieve maatregelen die door de winkelier 
worden getroffen. In hun onderzoeksartikel willen 
de auteurs nagaan of en zo ja in hoeverre het gebruik 
van technopreventieve voorzieningen storend wordt 
ervaren door consumenten. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door aan duizend klanten van een grqot-
winkelbedrijf een vragenlijst te overhandigen. Vier-
honderd voldeden aan het verzoek deze ingevuld 
te retourneren. Het blijkt dat het gebruik van 
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technopreventieve voorzieningen door eon over-
grow meerderheid van de consumenten geaccep-
teerd wordt en niet alt storend of sfeeraantastend 
wordt ervaren. Ook blijkt dat zesenzcstig procent 
van de ondervraagden bereid is om in de toekomst 
winkeldiefstal te melden, 'vat duidt op de aanwezig-
neid van eon belangrijk potenticel aan informed 
toezicht bij bet winkelend•publiek. Wat vooral 
nodig lijkt is eon activering of mobilisering daawan. 
Met literatuuropgave. 

29 
Wagner, K. Das Potential des labeling-approach — 
Versuch einer programmatischen Neueinschdtzung. 
Kriminologisches Journal, 17e jrg., nr. 4,1985, 
blz. 267-289, (BRD). 

Naar aanleiding van do kritiek dat de labeling'- 
benadering met betrekking tot afwijkend gedrag 
slechts beperkt toepasbaar is, wordt de toepasbaar-
heid op verschillende vormen van afwijkcnd gedrag 
nagegaan. Uitgangspunt hierbij is dat het proces 
van labeling verklaard moot worden nit de sociali-
satietheorie. Dc schrijvcr plaatst dit proces echter 

• in eon breder kader dan gebruikelijk. Hij stelt een 
model voor dat drie dcfinities van deviant gedrag 
omvat, nl.: intercultureel, cultured en maat-
schappelijk. Naar zijn idee moot bij het bezien van 
maatschappelijk afwijkend gedrag tevens de inter- en 
de culturele context in beschouwing worden geno-
men. Op doze wijzc kan de stagnatie die in de ont-
wikkeling van de deviantiesociologie is opgetrcden 
misschien worden opgeheven. 
Met literatuuropgave. 

30 
Walgravc, L. Het topvoetbal: eon geschikte scene 
voor het maatschappehjk geweldspotentieet 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 8c jrg., nr. I, 
januari 1986, blz. 28-37 (N). 

Bepaalde jongeren, vooral uit de lagerc socialc 
milieus, trekken zich weinig aan van de maatschap-
pelijke aflccuring van voetbalvandalisrne, omdat 
ze zich niet identificeren met de dominerende 
maatschappelijke fatsoensregels. De oorzaak bier-
voor is dat het maatschappelijk aanbod aan onder-
steuning, prestige en materiel°, welvaart hen slechts 
ten dole of in het gelled niet bereikt. Hun maat-
schappelijke perspectief is zeer laag on op zock naar 
compensatie proberen ze hun eigenwaarde binncn 
de peergroup hoog to houden. In hun ogen is con 
negatieve maatschappelijke identiteit (via dc massa-
media) to verkiezen bovcn goon identiteit. Strengerc 
politionele controle en repressie is in de ogen van de 
auteur onvoldoende alt middel tegen bet voetbal-
vandalism,: zolang men blind blijft voor de maat-
schappelijke en menselijke problematiek die aan de 
basis ligt van het vandalism° probleem; is de uit-
working slcchts oppervlakkig en blijft het maat- 
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schappelijk geweldspotentieel bestaan. 
Met literatuuropgave. 

31 
Winkel, F. W. Politiele zichtbaarheid, onrustgevoe-
lens en de relatie politie-publiek: een veldexperi-
ment. 
Tijdschrift voor criminologic, 28e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1986, blz. 3-21 (N). 

In dit onderzoek worden drie hypotheses met 
betrekking tot het effect van de zichtbaarheid 
van de politic getoetst. De op grond van deze hypo-
theses te verwachten effecten zijn: een afname van 
de angst voor criminaliteit, een kleiner subjectief 
risico zelf slachtoffer te worden en een verbetering 
van de relatie tussen politic en publiek. De opera-
tionalisering van de zichtbaarheid van de politic 
bestaat uit het thuis invullen van een vragenlijst, 
al of niet in aanwezigheid van een gebniformeerde 
agent (experimentele conditie: n = 386, controle-
conditie: n = 587). Dit veldonderzoek vond plaats 
in Zaanstad, juni 1985. Met behulp van de vragen-
lijst werden angstgevoelens, subjectieve victimisatie-
risico's en attitude ten aanzien van de plaatselijke 
politic gemeten. De auteur maakt voor de toetsing 
van de hypotheses gebruik van multivariate covarian-
tie-analyse. De resultaten bevestigen de hypotheses: 
personen die de vragenlijst invulden in aanwezigheid 
van de agent waren minder bang, schatten de kans 
zelf slachtoffer te worden lager in en hebben een 
positievere attitude ten aanzien van de politic dan 
personen die de vragenlijsten invulden zonder de 
aanwezigheid van een agent. Op grond van deze 
resultaten concludeert de au teur dat van een ver-
hoogde politiele zichtbaarheid positieve effecten 
met betrekking tot angstgevoelens voor criminaliteit 
en verhouding politie-publiek mogen worden ver-
wacht. Tenslotte gaat de auteur in op de wijze 
waarop de aanwezigheid van de politic duidelijker 
zichtbaar kan worden gemaakt en op een aantal 
alternatieve hypotheses. 
Met literatuuropgave. 

Gevangenis we zen 

32 
• Horne, P. Female correction officers. 

Federal Probation, 49e jrg., nr. 3, september 1985, 
blz. 46-54 (USA). • 

Ondanks wettelijke maatregelen die in de jaren 
zeventig zijn genomen ter verbetering van hun 
situatie, nemen vrouwen nog steeds een achterstands-
positie in onder het penitentiaire inrichtingsperso-
neel. Vrouwen zijn niet alleen ondervertegenwoor-
digd, maar bekleden bovendien veelal administra-
tieve en ondersteunende staffuncties. Voorzover 
zij wel direct met gedetineerden in aanraking ko-
men, gaat het doorgaans om vrouwelijke of jeug- 



dige delinquenten, en niet om volwassen mannen. 
Vier factoren zijn volgens de au teur de voornaamste 
obstakels voor het inzettcn van,vrouwelijk execu-
ticf personeel in inrichtingen voor mannelijke 
gedetineerden. Er zijn wettelijke barrieres. De nega-
tieve opstelling van gevangenisdirecteuren is van 
belang. Verder is de houding van de mannelnke 
gedetineerden zelf ambivalent en geladen met eon 
sexuele component. Fen laatste belemmerende 
factor vormen de mannelijke collega's: vrouwelijk 
personeel vormt eon bedreiging voor hun 'macho'- 
invulling van de bewaardersrol. Tot slot houdt de 
auteur een pleidooi voor een ruimere inzct van 
vrouwelijk personeel in gevangenissen voor mannen: 
het normaliscert het inrichtingsleven en de prak-
tische ervaringen zijn gunstig. 
Met literatuuropgave. 

33 
Linden, B. van der. Bepaalt de penitentiaire capaci-
teit het gedetineerdenaanbod? 
Delikt en delinkwent, 15c jrg., nr. 10, december 
1985, blz. 945-954 (N). • 

De door sommigen geuite vrees, dat uitbreiding van 
de gevangeniscapaciteit eon aanzuigende working sal 

668 	hebben op het gedetineerdenaanbod, lijkt op grond 
van analyses van statistieken niet gerechtvaardigd. 
In het verleden heeft eon overschot aan celruimtc 
niet geleid tot verharding van het straftoemetings- 
beleid teneinde de °ellen alsnog op te vullen. Daaren-
tegen heeft het tekort aan celruimte er wel toe ge-
kid dat or noodgedwongen minder gevangenisstraf-
fen werden opgelegd. De auteur sten dat tegemoet-
koming aan de penitentiaire capaciteitsbehoeften 
nodig is om het heenzenden van zware verdachten 
tegen te gaan en om te voorkomen dat de beschik-
bare celruimte de beslissingen van de magistratuur 
be1nvloedt. Mocht het gedetineerdenaanbod op de 
lange termijn weer gaan dalcn dan zal een deel van 
de toch at verouderde celruimte weer kunnen 
warden afgestoten. 

Reclassering 

34 
Frederick Allen, G. The probationers speak: analysis 
of the probationers' experiences and attitudes. 
Federal Probation, 49c jrg., nr. 3, september 1985, 
blz. 67-75 (USA). 

De auteur doet verslag van een in 1983 gehouden 
onderzoek bij onder toezicht van de reclasscring 
(probation) geplaatsten. 87 onder toezicht gestelden 
uit Chicago on omgeving werden geinterviewd, nadat 
zij hun 'probation'-periode achter de rug hadden. 
Geinformeerd word onder moor naar hun perceptie 
van de doelen van het toezicht en naar hun visie op 
de rol van de reclasseringsmedewerker. Door de 
geInterviewden word het toezicht gezien als een po-
ging tot rehabilitatie, als een middel tot afschrikking, 
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als een `verdiende' straf of/en als een billijke sanctie. 
Met name de eerste twee doelen werden vaak ge-
noemd. Er was daarbij geen sprake van onverenig-
baarheid van beide doelen, zoals in theoretische 
discussies vaak wordt verondersteld. Nadat yervol-
gens de visie van de gelnterviewden op het functio-
neren van de reclasseringsmedewerker is beschreven, 
worden een aantal suggesties ter verbetering van het 
toezichtsysteem genoemd, die door de geinterview-
den naar voren waren gebracht. 
Met literatuuropgave. 

35 
Oortmerssen, A. van. Dienstverlening en reclassering. 
Proces, 65e jrg., nr. 2, februari 1986, blz. 40-49 (N). 

Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van 
dienstverlening ter vervanging van de vrijheidsstraf, 
is het vertrouwen dat de rechterlijke macht mag 
stellen in het toezicht op en de begeleiding van de 
uitvoering ervan. De reclassering wordt beschouwd 
als het meest geeigende apparaat om deze taken te 
vervullen. De Memorie van Toelichting op het 
concept-wetsvoorstel ter regeling van de dienstver-
lening maakt daarbij een onderscheid tussen toe-
zichthoudende taken en taken in de hulpverlenende 
sfeer. De invoering van de functie 'coordinator 
dienstverlening' betekent een keuze voor een contro-
lerende taak van de reclassering. De auteur geeft de 
discussie weer over de vraag hoe ver de verantwoor-
delijkheid van de reclassering in het kader van de 
strafrechtspleging (met name in de executiefase) 
zich dient uit te strekken. Zij meent dat de positie 
van de reclassering in Nederland onafhankelijk is 
van het justitiele apparaat. Imitatie van het Engelse 
systeem, waarin de reclassering minder onafhankelijk 
opereert, in Nederland zou problemen geven. De 
auteur concludeert dat de verdeling van de verant-
woordelijkheid tussen het Openbaar Ministerie en 
reclassering in ieder geval wettelijk vastgesteld dient 
te worden. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

36 
Annis, L. V., L. G. Mathers and Ch. A. Baker. 
Victim workers as therapists for incarcerated sex 
offenders. 
Victimology, an international journal. 9e jrg., 
nr. 3 -4, 1984, blz. 426 -435. 

Wegens een sexueel misdrijf gedetineerden vertonen 
vaak tekorten in hun bekommernis met betrekking 
tot hun slachtoffers of vrouwen in het algemeen. 
In dit artilcel wordt een aanpak beschreven waarbij 
de slachtoffers betrokken worden bij de behandeling 
van de dader. Beschreven wordt een behandeling in 
het Florida State Hospital. Deelname is vrijwillig. 
Gedetineerde deelnemers moeten erkennen dat ze 
een sexueel probleem hebben en verlangen te worden 
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genczen. Zij hebben reeds grocps- en individuele 
psychotherapic ontvangen van psychologen of 
maatschappelijk workers. Daarnaast werkten mee 
drie slachtoffers (vrouwen) en twee vrouvvelijke 
politieagenten. Zij fungeerden als zgn. gastdeel-
nerners. Tusscn alle deelnemers werden zeer inten-
sief crvaringen uitgewisseld. Ervaringen van de gede-
tineerden waren onder meer: hernieuwde bciang-
stelling voor de therapie, verbeterde communicatieve 
vaardigheden, verbeterde opvattingen over vrouwen, 
beter begrip voor de ervaringen van de slachtoffers, 
beter begrip voor de reacties van de maatschappij. 
Ook de ervaringen van de ander° deelnemers worden 
uitgebreid besproken. 
Met literatuuropgave. 

37 
Deightbn, J.' en P. McPeek. Group treatment: adult 
victims of childhood sexual abuse. 
Social casework, 66e jrg., nr. 7, september 1985, 
blz. 403-410 (USA). 

De auteurs bespreken in dit artikel cen groeps-
therapie voor slachtoffers van sexueel misbruik in de 
kindertijd. Zij gaan daarbij eerst in op het problecm 
van sexueel misbruik van kinderen'als zodanig. Zij 
stellen dat sexueel misbruik in veel gevallen genera-
tiecyclisch is: oudcrs die zich schuldig maken aan 
sexueel misbruik van kinderen komen zelf vaak uit 
eon gezin waarin zijzelf of cen brocrtjc of zusje 
sexueel misbruikt warden. Dit gegeven vormde de 
achtergrond voor uitbreiding van de activiteiten van 
de Children's aid society of Detroit tot jonge vol-
wassen vrouwen die in hun jeugd sexueel werden 
misbruikt. De groepstherapie, gegeven door een 
mannelijkc en eon vrouwelijke therapeut, richt zich 
op gevoelens van isolatie, die de toestand van 
'slachtoffer' in stand houden, het begrijpen van het 
generatie-aspect van scxueel misbruik van kinderen 
en de positie van de cliente in haar eigen familic, 
als middel om op betere wijze met volwassen relaties 
om te kunnen gaan. Het uitgangspunt van de auteurs 
is dat het leren omgaan met emotionele reacties met 
betrekking tot de ouderlijke familie, schuld- en 
angstgevoelens doet verminderen. Naarmate de con-
tacten met de familie worden hersteld, kunnen de 
vrouwen zichzelf en hun familie op realistischer 
wijze zicn, zodat de mythen en fantasieen met be-
trekking tot hun toestand van slachtoffer kunnen 
warden doorbroken. De auteurs rapporteren eon 
afnamc van gedach ten aan suicide, pogingcn tot 
suicide en periodes van depressivitcit. De contacten 
met de familie verbeterden, cvenals de relaties bin-
non het eigen gezin met man en kinderen. 

- 38 
Mills, T., P. P. Rieker and E. Hilberman-Carmen. 
Hospitalisation experiences of victims of abuse. 
Victimology, an international journal, 9c jrg., 
nr. 3-4, 1984, blz. 436-450. 
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De auteurs doen verslag van een onderzoek, geba-
seerd op de gegevens van 188 om psychiatrische 
redenen opgenomen mannelijke en vrouwelijke pa-
tienten. Doelstelling was om na te gaan in hoeverre 
de ervaringen van mishandelde of sexueel misbruikte 
patienten onderling of van de overige patienten af-
weken. De gegevens werden geanalyseerd met be-
hulp van een gestandaardiseerd coderingsinstrument. 
Twijfelachtige gegevens werden besproken totdat 
in het team consensus was bereikt. 43% van de 
onderzochte populatie was mishandeld of sexueel 
misbruikt. Bij deze groep was sprake van een langere 
opnameduur en een andere wijze van omgaan met 
angst en agressie. De slachtoffers vormden geen 
homogene groep. Voor de diverse subgroepen wor-
den afzonderlijke conclusies getrokken. 
Met literatuuropgave. 

39 
Mols, G. Rechtsbijstand aan TBR-gestelden, voor 
en na Haars. 
Rechtshulp, nr. 1, januari 1986, blz. 13-18 (N). 

Naar aanleiding van onder meer het verschijnen van 
het interim-rapport van de commissie Haars wordt 
de mogelijkheid van rechtshulp aan TBR-gestelden, 
alsmede de vormgeving daarvan, in beschouwing 
genomen. De auteur onderkent drie juridische mo-
menten waarbij dergelijke rechtsbijstand kan worden 
verleend: bij de verlengingsprocedure; ten behoeve van 
ontslag en verloven; m.b.t. het verblijf in de 
inrichting. Wat het laatste betreft ontbreekt, 
in elk geval voor de particuliere inrichtingen, 
een bijzondere rechtsgang zoals een beklagcommis-
sie uit de commissie van toezicht. Daarom moet 
vanuit een orientatie op grondrechten en/of alge-
mene rechtsbeginselen een beroep worden gedaan 
op de civiele rechter. De auteur meent dat veel 
advocaten door de psychiatrische deskundigheid 
waarmee veel TBR-aangelegenheden zijn omgeven, 
worden afgeschrikt om rechtsbijstand te verlenen. 
Ten onrechte, is zijn mening, bij voorbeeld vanwege 
de mogelijkheid van contra-expertise. Inventiviteit 
en een kritische instelling vormen een goede basis 
voor rechtshulp bij TBR-stelling. Aan het slot van 
het artikel worden kritische kanttekeningen ge-
plaatst bij het rapport van de commissie Haars. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

40 
Borgman, R. The influence of family visiting upon 
boys' behavior in a juvenile correctional institution. 
Child welfare, 64e jrg., nr. 6, november/december 
1985, blz. 629-638 (USA). 

Bezoek van ouders aan hun kinderen in een tehuis 
of pleeggezin wordt doorgaans als waardevol be-
schouwd. Minder bekend is er over het effect van 
familiebezoek aan jeugdige delinquenten in strafin-
richtingen. Naarmate er meer technieken ontwikkeld 
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• wordcn om gedragsverandering van jcugdige delin-
qucnten tc bevorderen, nccmt ook de rol die gezins-
bezock kan spelen toe. Om na te gaan wat het effect 
daarvan is werd er in 1982 een onderzoek gedaan 
onder 47 gedetineerdc delinquente jongeren in de 

leeftijd van 13-16 jaar. Onderzocht wcrden: het in 
de inrichting gangbare puntensysteem voor goed 

gedrag; het aantal familiebezoeken; hot aantal meer 
of minder ernstige overtredingcn in het tehuis; de 
duur van het verblijf; psychologische kenmerken; 
sociale achtergrondgegevens. Men kwam tot de con-
clusie dat regelmatig bezoek van belang is om accep-
tabel gcdrag to bevorderen. Frequent bezoek blijkt 
een positievc invloed te hebben op het gedrag van 
jongeren die sterk vervreemd zijn van thuis, terwijI 
minder frequent bezoek aan jongeren die ccn 
sterkere emotionele band met het ouderlijk gezin 
hebben, tot ernstig wangedrag kan leiden. Het is 
daarom van groot belang de frequentic en kwaliteit 

van familiebezock te bevorderen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Dock, J. E. en J. Oost. Internationale kinderont-
voering: een lonend eigen rech ter spelen. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 26,21 decem-

ber 1985, blz. 603-606 (N). 

Vooral op intemationaal gebied is het moeilijk om 
vat to krijgen op,ontvoeringen van kinderen na een 
voogdijregeling bij echtscheiding. Er zijn nog geen 
juridische middelen, die voldoende effectief zijn. 
Kinderontvocring blijkt dan ook een vorm van eigen-
richting to zijn, die loncnd is. Om orde tc scheppen 
in deze problematiek kwamen er in 1980 twee inter-
nationale verdragen tot stand, die cen duidelijkc ver-
betering van reeds bestaande vcrdragen betekenden. 
De verdragen moeten worden uitgevoerd door cen 
centrale au toriteit. Volgens de werkgroep kinder-
ontvocring van DCI-Nederland (Defence for Children 
International) zou dit niet de Raad voor dc Kinder-
bescherming 's-Gravenhage, zoals voorgesteld is, 
mocten zijn (hij heeft ook no geen executieve 
taak), maar een nog op te zetten afdeling van het 
Ministerie van Justitie, die, naar de werkgroep ver-
wacht, internationaal cerder zal worden geaccep-
teerd. DCI-Nederland pleit voor spocdige indiening 
en aanvaarding van het wetsontwerp tot goedkeuring 
van de kinderontvocringsverdragen om op effectieve 
wijze vooral de in ternationale kindcrontvoering in 
repressicve en preventieve zin te kunnen bestrijden. 

42 
Super, H. Experimenten met alternatieve safeties 
poor jeugdigen. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 13e jrg., nr. 12, 

december 1985, blz. 367-370 (N). 

• 
Nadat in het verlengde van de experimenten met 
dicnstverlening van strafrechtelijk minderjarigen de 
Commissie Hcrziening Strafrecht voor Ieugdigen 
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(Commissie Anneveldt) voorstelde het sanctiepakket 
voor jeugdigen uit te breiden met sancties die een ' 
grotere opvoedkundige waarde en minder onbedoel-
de effecten zouden hebben, werd door de minister 
van justitie de Werkgroep Experimenten Alterna-
tieve Sancties Jeugdigen (Werkgroep Slagter) inge-
steld. Deze kreeg onder meer tot Oak proefarron-
dis'sementen te adviseren, de daar te houden experi-
menten te begeleiden, en op basis van een weten-
schappelijke evaluatie onder auspici6n van de 
CoOrdinatencommissie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming advies uit te brengen. De auteur 
vermeldt de belangrijkste door de Werkgroep Slagter 
opgestelde uitgangspunten en richtlijnen voor expe-
rimenten met alternatieve sancties voor jeugdigen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de experimenten in 
zes arrondissementen en worden de uitgangspunten 
en voorwaarden van de alternatieve sancties weerge-
geven. De alternatieve sancties kunnen worden on-
derscheiden in werk- en leerprojecten. Uitgangspunt 
bij de leerprojecten is het vergroten van de sociale 
vaardigheden en weerbaarheid van een jongere om 
daarmee de kans dat hij opnieuw in de problemen 
raakt sterk te verkleinen. Leerprojecten zijn in de 
experimenteerperiode nauwelijks van de grond ge-
komen, (5% van de alternatieve sancties). Welke 
jongere voor welk project in aanmerking moet ko-
men is veelal afhankelijk van de persoon van de 
jongere en zijn omstandigheden. De jeugdhulpver-
lening kan bij . het maken van de keuze 'een grote rol 
spelen. 

Po lit ie 

43 
Bruggeman, W. Naar een vernieuwde Belgische poli-
tionele statistiek. 
Tijdschrift voor de politic, 48e jrg., nr. 1, januari 
1986, blz. 25-34 (N). 

Een crimineel beleid kan niet zonder gegevens over 
criminaliteit. De auteur gaat eerst in op enkele 
statistisch relevante aspecten bij het plegen, rappor-
teren en registreren van een misdrijf. Men moet 
daarbij denken aan de waarneming van misdrijven, 
de aangiftebereidheid en het rapporteringsgedrag 
van het publiek en het registratiegedrag van de 
politic. Dit registratiegedrag is afhankelijk van het 
registratiebeleid dat bepaald wordt door wettelijke 
normen, parketvoorschriften en politiedirectieven. 
Al deze gedragingen van publiek en politic werken 
door in de statistische informatie van politiestatis-
tieken, dus ook in de kwaliteit en kwantiteit van 
criminaliteitsgegevens. Tot voor kort ontbrak het 
Belgie aan behoorlijke politiestatistiekeri, een 
situatie waarin inmiddels cnige verbetering merk-
baar is. De auteur beschrijft de verbeterde samen-
werking tussen politiediensten en de hieruit resul-
terende nieuwe statistieken. Ook gaat hij in op 
enkele samen met het Nationaal Geografisch Insti-
tuut gedane criminaliteitsgeografische toepassingen. 



Tot slot dringt de auteur aan op verdere vernieuwing 
en verbetering van dc Belgische politiestatistieken. 
Met literatuuropgave. 

44 
Fijnaut, C. De toekomst van de pot/tie in Nederland. 

+ II). 	• 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., nr. 11, novem- 
ber 1985, blz. 542-551 (N). 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., nr. 12, decem- 
ber 1985, blz. 606-661 (N). 

In het eerste deel van dit artikel over de toekomst 
van de politic in Nederland stelt de auteur dat het 
moeilijk is hierover gefundeerde uitspraken tc doen 
door het ontbreken van belcidsgericht toekomst-
onderzoek. flit geldt overigens ook voor andere Ian-
den in West-Europa en Noord-Amerika: slechts 
twee studies voldoen volgens de auteur aan de cisen: 
de studie van R. Lewis (1976, Engeland) en de 
scenariostudie van Hasenpusch (1976, Canada). In 
Nederland is er in de jaren zeventig wel gericht nage-
dacht over de toekomst van dc politic; de neerslag 
hiervan vormen enerzijds het (afgekeurde) ontwcrp 
van een nieuwe politiewet, anderzijds het rapport 
'Politic in verandering'. Deze stukken bevatten zeker 

674 een normaticve visic, maar berusten op gebrekkige 
analyses van de feitelijke ontwikkelingen. In teressant 
is ook de poging van Hulsman uit 1970 tot een inte-
gratieve toekomstverkenning. Vijftien jaar later blijkt 
hiervan het grootste gedeelte niet gerealiseerd te zijn. 
In juni 1984 schreef P. van Reenen eon tockomst-
visie onder de titel: 'het verval van het politiebestel'. 
Hij stelt dat dit hostel nauw gelieerd is aan de 19c 
eeuwse liberate rechtsstaat en dat de algemene politic 
in de na-oorlogse intervenierende staat gedoemd is te 
verdwijnen ten koste van beleidsgebonden diensten. 
Eijnaut noemt vele argumenten tcgen dcze gedach-
tengang. 

In het tweede deel van dit artikel geeft de auteur zijn 
eigen toekomstvisic. Deze gaat uit van de opbloei 
van het potitiebestel in het verleden, toen het 
politie-apparaat gevormd werd door nationalisering 
van een repressief apparaat onder invloed van (drei-
gcnde) machtsconflicten met als hoofddoel orde-
handhaving. Deze tendensen hebben zich ook in de 
jaren zeventig voortgezet en de auteur zict vele aan-
wijzingen dat dit in de nabije toekomst door zal 
gaan. Hij voorziet de vorming van een complex stel-
sel waarvan de algemene politic de spilfunctie heeft, 
ondersteund door bijzondere en particuliere dien-
sten, mareehaussee en BVD, met een verdergaande 
invloed van de nationale overheid. Tenslotte pleit hij 
voor het opzetten van cen onderzoekcentrum, hetzij 
departementaal, hetzij univcrsitair, voor het verrich-
ten van verantwoord integratief toekomstonderzoek; 
in het laatste geval gekoppeld aan een leerstoel voor 
studie en onderzoek op het terrein van de binnen-
landse.veiligheid. 
Met literatuuropgave. 
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45 
Haentjes, R. C. P. De controle op under-cover activi-
teiten. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., nr. 1, januari 1986, 
blz. 6-19 (N). 

Tijdens de parlementaire behandeling van de `nadere 
wijkiging van de Opiumwet' is uitgebreidfaandacht 
besteed aan de zogeheten undercoveragenten. Aan-
leiding daartoe was de opgeworpen vraag of in de 
voorgestelde nadere wijziging een regeling zou moe-
ten worden opgenomen die het optreden van under-
coveragenten bij de handhaving van de Opiumwet 
zou moeten regelen. In dit artikel onderscheidt de 
auteur enkele gevallen van undercoveractiviteiten 
om vervolgens de vraag te bespreken naar de be-
voegdheid tot deze activiteiten. Vervolgens bespreekt 
hij de `regulerende functie' van de rechtspraak van 
de Hoge Raad en schetst in hoofdlijnen de voorwaar-
den waaraan zijns inziens de undercoveractiviteiten 
dienen te voldoen. Ten slotte gaat hij in op de con-
trole van undercoveractiviteiten. De auteur pleit 
voor een regeling die de voorwaarden vastlegt waar-
aan het Openbaar Ministerie zich dient te houden bij 
gebruik van undercoveragenten en waarbij de kans 
aanwezig is dat strafbare feiten worden begaan. Zijn 
voorkeur gaat uit naar een beperkt gebruik van op-
sporingsambtenaren als undercoveragenten onder 
stringente voorwaarden. Zij zouden alleen bij ern-
stige criminaliteit mogedworden ingezet onder lei-
ding van de officier van justitie. 
Met literatuuropgave. 

46 
Hirsch Bailin, E. M. H. De organisatie van de politic 
in een sociale rechtsstaat. 
Trema, 9e jrg., nr. 1, januari 1986, blz. 3-12 (N). 

Het artikel vormt de weergave van een inleiding, ge-
houden op een OM-conferentie in oktober 1985. De 
auteur schetst hoe tijdens de ontwikkeling van de 
19e eeuwse klassieke naar de huidige democratische 
en sociale rechtsstaat er een verandering heeft plaats 
gevonden in de vervulling van de politictaak. Deze is 
niet meer een algemene bestuurstaak ter afweer van 
gevaren voor de openbare rust, veiligheid en orde, 
maar een die steeds meer op gespecificeerde juri-
dische grondslagen is gebaseerd. De handhaving van 
de openbare orde vindt plaats op grond van speci-
fieke wettelijke regelingen. Voor de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde geldt dat de politie nu 
ook een preventieve taak heeft. Deze tWeeledige 
politietaak vertoont echter zo'n samenhang, dat de 
justitiele organen zeggenschap moeten hebben over 
de hele politietaak. Zij moet deze echter delen met 
burgemeesters, waar het belangrijke lokale situaties 
betreft, zoals bij grotere gemeentes. De minister van 
Binnenlandse zaken kan hierbij als bewaker van de 
kwaliteit en de samenhang van de grenzen bij de uit-
oefening van de bevoegdheden fungeren. De auteur 
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pleit ten slotte voor handhaving van de bevoegdheids-
verdeling t.a.v. de politie zoals die nu gcregeld is, 
en ziet geen plaats voor een minister van politic. 

47 
Homant, FL J. The police and spouse abuse: a review 
of recent findings. 
Police studies, 8e jrg., nr. 3, herfst 1985, Na. 163— 
172 (int.). 

In dit artikel biedt de auteur een overzicht van de 
resultaten van recent onderzoek naar de effecten 
van politie-interventie bij mishandeling van de vrouw 
door haar partner. Een belangrijke plaats in dit over-
zicht wordt ingenomen door het Minneapolis 
Domestic Violence Experiment (Sherman and Berk, 
1984). De resultaten van alle onderzoeken laten 
zien dat ongeveer twee derde van de politie positief 
staat tegenover ingrijpen bij uit de hand gelopen 
echtelijke ruzies en dat evencens twee derde van de 
slachtoffers zich door ingrijpen van de politie ten-
minste enigszins geholpen voelde. Arrestatie op 
zichzelf blijkt, afgezien van de verdere consequen-
ties, een afschrikwekkende werking te hebben. Uit 
een studie blijkt zelfs dat, na vergroting van het 
aantal arrestaties bij interventies in echtelijke ruzies, 
het aantal gevallen van doodslag binnen de huiselijke 
sfeer daalde, terwijI de algemene trend een stijgende 
was. De auteur bespreekt ccn aantal richtlijnen, die 
moeten resulteren in een groter aantal arrestaties. 
Vcrder onderzoek zal volgens hem moeten uitwijzen 
wat het optimale `arrestatieniveau' is en wat het 
effect is van arrestaties, gecombineerd met crisis-
interventiestrategieen. 
Met literatuuropgave. 

48 
Horn, J. Criminaliteit en politiebeleid. 
Intermediair, 22e jrg., nr. 4,24 januari 1986, blz. 
21-25 (N). 

Samen met de politiestatistieken gcven de slachtof-
fer-enquetes het beeld van een stijgende criminaliteit. 
Bij de beantwoording van de vraag welke de rol van 
de politie is of behoort te zijn in de aanpak van de 
criminaliteit gaat de auteur cerst kort in op een 
aantal recentelijke publikaties, zoals het rapport van 
de commissie Roethof, de kabinetsnota Samenleving 
en Criminaliteit, een rapport van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau en een studie van het WODC over 
de politiele misdaadbestrijding in Engeland, de VS 
en Nederland. Tegenover de eindconclusie van de 
WODC-onderzoekers dat het beeld van de politic 
als doeltreffende 'crime-fighter' een mythe is, plaatst 
de auteur enkele opvattingen van dc Haarlemse 
commissaris van politic mr. M. A. Strayer over het 
belang van vernieuwing van het politie-apparaat. In 
dat kader gaat de auteur in op het wijkteam-idee en 
de hiernaar gedane onderzocken. De autcur stelt 
verder dat de in de kabinetsnota gepropageerde be-
nadering van de zware misdaad tot weinig of niets 



zal leiden. Er dient bij de bestrijding van criminaliteit 
van realistische opties te worden uitgegaan. Daartoe 
worden tot slot enkele beleidspunten geformuleerd 
voor een vermindering van het criminaliteitsniveau. 
Met literatuuropgave. 

49 
Koppelaar, L., F. W. Winkel en J. C. van der Steen. 
Psychologische kanttekeningen bij art. 27Sv: een 
experiment rond etnische origine, ritmisch gedrag 
en verdacht zijn. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., nr. 1, januari 1986, 
blz. 25-37 (N). 

Agenten worden regelmatig geconfronteerd met de 
vraag wie al of niet als `verdachte' moet worden 
aangemerkt. In dit artilcel wordt door de auteurs 
gepoogd nider inzicht te verkrijgen in de omstandig-
heden, die van invloed zijn op de vorming van het 
vermoeden dat iemand zich schuldig maakt aan een 
strafbaar feit. Alvorens daarover hypothesen op te 
stellen wordt een kort overzicht gegeven van eerder 
empirisch onderzoek over eventuele vooroordelen 
tegenover etnische groepen en worden enkele 
sociaal-psychologische gezichtspunten geschetst. 
Aan het experiment van de auteurs werd deelgeno- 

677 	men door een groep van 98 studenten van de Neder- 
landse Politie Academie. Er werd nagegaan welk 
effect een andere huidskleur, het vertonen van zgn. 
ritmisch gedrag en de combinatie van deze factoren, 
heeft op het maken van een verdachte indruk. Uit 
het onderzoek blijkt .dat het bewegingspatroon of 
ritmisch gedrag van Surinamers door agenten als 
verdacht wordt geetiketteerd. Naar de mening van 
de auteurs dient men in opleidings- en trainingspro-
gramma's voor de politie nadrukkelijk oog te hebben 
voor aspecten van de nonverbale communicatie 
tussen leden van de verschillende etnische groepen. 
Met literatuuropgave. 

50 
Kraats, P. van der. Politiele samenwerking: hoe is 
het mogelijk? 
Algemeen politieblad, 135e jrg., nr. 2, 18 januari 
1986, blz. 29-32 (N). 

De beide politieministers hebben in hun notitie 'De 
toekomst van het politiebestel' besloten dat samen-
werking de oplossing moet bieden voor het schaal-
probleem waarmee de kleine en middelgrote ge- 
meentelijke politiekorpsen te kampen hebben. Voor 
bemoeienis met het beheer van gemeenschappelijke 
of centrale voorzieningen zijn volgens de auteur de 
deelnemers aan het (bovenlokale) driehoeksoverleg 
de eerst aangewezenen. De auteur bespreekt vervol- 
gens enige mogelijke problemen bij deze bemoeienis. - 
Allereerst is er de mogelijkheid dat burgemeester en 
korpsbeheerders in regio's waarbinnen beslissingen 
t.a.v. deze voorzieningen worden genomen het niet 
eens zullen worden. Maar ook wat betreft het OM zijn 
problemen te verwachten. Met name rijst de vraag of 



de hierarchie van het OM in stand zou moeten blij-
von en tot hoover de beheersinvIoed van het OM 
zich zou moeten uitstrekken. Tot slot beargumen-
teert de auteur waarom hij rcgionalisering, waarbij 
de centrumfunctie zal worden toegedeeld aan kern-
korpsen of -districten, bestuurlijk gezien con weinig 
aantrekkelijke constructic vindt. 

51 
Liebl, K. Developing trends in economic crime in 
the Federal Republic of Germany. 
Police studies, 8e jrg., nr. 3, herfst 1985, blz. 149— 
162 (int.). 

Hocwel or aanwijzingen zijn dat in Duitsland al ten-
minste honderd jaar economische delicten worden 
gepleegd, is pas sinds 1974 sprake van registratie van 
en wetenschappelijk onderzoek naar dit vcrschijnsel. 
In 1974 besloot men tot de instelling van een natio-
nate registratie van economische delicten. In dit 
artikel geeft de auteur een overzicht van de werk- 
wijze en de resultaten van deze `Bundesweite 
Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach einheit-
lichen Gesichtspunkten' (BWE). Hij gaat daarbij 
allereerst in op de problemen m.b.t. de statistische 
analyse van economische delicten. De resultaten van 

678 	de BWE vat de auteur samen in tabellen met varia- 
belen zoals het aantal individuele delictcn, het aantal 
slachtoffcrs en de rcsultcrende schade in miljoenen - 
DM. M.b.t. de schade maakt de autcur onderscheid 
tussen schade voortvloeiend uit: faillissement, 
fraude, oneerlijkc coneurrentic, belastingontduiking 
en overtredingen van kartelregels. De auteur komt 
tot de slotsom dat de schade als gevolg van econo-
mische delicten die van `gewone' delicten overtreft. 
Desondanks is er m.b.t. sancties, vergeleken met de 
reactie op gewone delicten, haast sprake van wel-
willendheid van de kant van de overheid. 
Met literatuuropgave. 

52 
Pos, T. Politie en minderheden; het einde van een 
overleg. 
Rechtshulp, nr. 1, januari 1986, blz. 19-24 (N). 

In navolging van een soortgelijk initiatief in Enge-
land (Brixton) is in de Amsterdamse Bijlmermeer 
in 1984 een overleg gcstart tusscn politic on Suri-
namers. Eind 1985 is dit overleg door burgemeester 
Van Thijn beeindigd. De autcur bespreekt de achter-
grond hiervan en maakt daarbij eon vergelijking met 
de in Brixton opgedane ervaring. Het overleg tussen 
politic en etnische minderheden was daar in het 
leven geroepen na de onlusten in de wijk in 1981. 
Het overleg had aanvankelijk succes. Het fungeerde 
met name als uitlaatklep voor gevoelens van woede 
on frustratic. In 1985 brakcn echter opnieuw rellen 
uit. Deze werden toegeschreven aan het achterwege 
gebleven zijn van algemene sociaal-economische 
maatregelen ter verbctering van de achterstandssitu-
atie van vooral jeugdige allochtonen. Een geinte- 
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greerd minderhedenbeleid ontbrak in Engeland. In 
Nederland is een dergelijke gecoordineerde aanpak 
er wel, zij het dat concrete oplossingen voor veel 
problemen van allochtone jongeren niet op korte 
termijn zijn te verwezenlijken. Het overleg in de 
Bijlmermeer had volgens de auteur desondanks moe- 
ten doorgaan. Het kan bij voorbeeld een signalerings-
functie llebben; een flexibele benadering van de jon-
geren door de overheid is dan wel noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

53 
Bovens, R. H. L. M. Politie, justitie en de bestrijding 
van rijden onder invloed. 
Verkeersrecht, 34e jrg., nr. 1, januari 1986, blz. 1— 
4 (N). 

In de , afgelopen jaren is steeds meer de vraag ont-
staan wat politie en justitie kunnen doen aan de be-
strijding van het rijden onder invloed. Uit de resul-
taten van een in 1984 gepubliceerd WODC-onder-
zoek naar de effecten van extra politie-inzet bij de 
bestrijding van het rijden onder invloed in de ge-
meente Weert kwam naar voren dat op langere ter-
mijn geen sprake was van een daling van het rijden 
onder invloed. De auteur bespreekt de opzet, resul-
taten en . reikwijdte van dit onderzoek. Vervolgens 
wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die 
door politie en justitie worden verricht op dit ter -
rein in in het licht van de doelstellingen die daaraan ten 
grondslag liggen. Hierna geeft hij aan waarom de 
beoogde doelen niet steeds worden bereikt met 
behulp van de gehanteerde middelen en doet hij 
suggesties ter verbetering. Hij pleit o.a. voor verbete-
ring van de kennis van automobilisten over alcohol-
gebruik in het verkeer, bij voorbeeld via de opleiding 
voor het rijbewijs en via de scholen. 
Met literatuuropgave. 

54 
Erkens, M. 1st die Alkoholdelinquenz im Strassen-
verkehr dickleiufig? 
Blutalkohol, 22e jrg., nr. 5, september 1985, blz. 
397-407 (BRD). 

Er zijn in Duitsland geen betrouwbare epidemio-
logische gegevens beschikbaar over alcoholgebruik 
door deelnemers aan het wegverkeer. Om hierin 
toch enig inzicht te krijgen werden door de instel-
lingen voor bloedonderzoek in 24 grote steden 
vragenlijsten ingevuld gedurende de jaren 1974— 
1983. Het blijkt dat gedurende deze periode in de 
staat Nordrhein-Westfalen de controlefrequentie 
toenam, maar dat het percentage feitelijk uitgevoer-
de bloedproeven afnam. De verzamelde gegevens 
staan niet toe hier een eenduidige conclusie uit te 
trekken. De schrijver denkt echter, in tegenstelling 
tot officiele rapporten, dat de resultaten niet te 
danken zijn aan een grotere discipline van de auto- 
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rijders. Ander° bronnen wijzen or ecrder op dat 
politie-agenten terughoudender zijn geworden in het 
laten nemen van bloedproeven. Zij zijn onzeker ge-
worden door eenzijdige publieke discussies en de ge-
stelde regels. Doze onzekerheid is van invloed op de 
inschatting op de vraag of or sprake is van alcohol-
gebruik en daarmee op de bcslissing al dan niet eon 
bloedproef te laten afnemen. 
Met literatuuropgave. 

55 
Siegel, R. K. New trends in drug use among youth in 
California. 
Bulletin on narcotics. 370 jrg., nr. 2/3, april/septem-
ber 1985, blz. 7-17. 

In de Verenigde Staten kunnen nieuwe druggebruiks-
patronen vaak waargenomen worden in kringen van 
scholieren en studenten. Volgens de auteur zijn er 
eon vijftal typen van gebruik to noemen: (1) het ex-
perimentele gebruik, gemotiveerd door nicuws-
gierigheid, (2) het reereatieve gebruik, samen met 
vrienden of kennissen, (3) druggebruik dat crop ge-
richt is om eon situatie het hoofd te bieden, bij voor-
beeld om eon taak to kunnen uitvoeren, (4) eon 
niet-incidenteel gebruik teneinde eon bepaald presta-
tieniveau te handhaven en (5) dwangmatig gebruik. 
Elk van deze praktijken is omringd door mythes on 
mores. Omdat Californie van oudsher gezien wordt 
als ontstaansbron van nieuwe methoden en praktij-
ken, deed de auteur zijn onderzoek naar nieuwe 
trends onder jeugdigen in Los Angeles. De auteur 
signaleert eon toename van het gebruik van cocaine, 
eon toenemend experimenteren met enkele hallueino-
genen, bijvoorbeeld het zelf kweken van psilocybinc 
bevattende paddestoelen, eon toename in het ge-
bruik van synthetische opiaten on combinaties van 
stoffen zoals codeine samen met glutethimide. Tot 
slot worden enkele mogelijkc toekomstige ontwikke-
lingen in druggebruik geschetst. 
Met literatuuropgave. 
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Congressen 

100 jaar Wetboek van Stiafrecht 
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het 
Wetboek van Strafrecht organiseren het Seminarium 
voor strafrecht en strafrechtspleging Wan I lamel' 
van de Universiteit van Amsterdam en het Ministerie 
van Justitie gezamenlijk eon internationaal congres. 
Op het congres komen de volgende zes thema's aan 
de orde: 
— Stromingen in het strafrecht (voordracht: prof. 
mr . A. A. G. Peters); 
— Beleid in het strafrecht (voordracht: prof. mr . 
A. C. 't Hart); 
— Drugs en strafrecht (voordracht prof. mr . C. E. 
Riiter); 
— Samenhang: coOrdinatic en integratie in dc straf-
rechtspleging (voordracht: dr. D. W. Steenhuis); 
— Alternatieven voor de vrijheidsstraf (voordracht: 

684 	prof. mr. S. A. M. Stolwijk); 
— Slachtoffers van stratbare feiten (voordracht: dr. 
J.1. M. van Dijk). 
Met uitzondering van het eerste thema worden de 
voordrachten gevolgd door een paneldiscussie van 
buitcnlandse deskundigen. 
Datum: 4 en 5 septcmber 1986 
Meats: De Nieuwe Kerk op de Dam to Amsterdam 
Inliehtingen en insehrijving: Congresdienst van de 
gemeente Amsterdam, Postbus 2289, 1000 CG 
Amsterdam, Tel.: 020-5523459 

10th International Conference on Alcohol, Drugs and 
Traffic Safety 
De conferentie wordt georganiseerd onder auspicien 
van The International Committee on Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety (ICADTS). In vergelijking met 
voorgaande congressen zal meet aandacht worden 
bestecd aan het gebruik van medicijnen en drugs. 
Daarbij zal de vraag centraal staan wat de overeen-
komsten on verschillen zijn met de benadering van 
het alcoholprobleein in het verkeer. Daarnaast zal op 
het congres aan de orde komen op welke wijze 
onderzoeksresultaten on kennis bij kunnen dragon 
aan eon grotere verkeersveiligheid. Onderwerpen die 
aan de orde komen zijn: onderzoeksmethoden voor de 
bcstudering van effecten van alcohol en drugs; 
analyse van ademhaling en lichaamsvloeistoffen; 
de behandeling van slachtoffers; voorlichting van 
het publiek en dergelijke. 
Datum: 9-12 september 1986 
Pleats: RAI-congrescentrum, Amsterdam 
Inlichtingen: Congresdienst van de Gemeente 
Amsterdam, Keizersgracht 792, 1017 EC Amsterdam 
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International Symposium of Young Drivers' 
Alcohol- and Drug-Impairment 
Het symposium wordt in aansluiting op voornoemde 
conferentie over alcohol, drugs en verkeersveiligheid 
georganiseerd door de International Drivers' 
Behaviour Research Association (IDBRA). Het 

. symposium heeft betrekking op het verkeersgedrag 
van jongeren bij gebruik van alcohol en drugs. 
Hierbij zullen onder andere aan de orde komen: 
factoren die het risico voor deze groep beInvloeden; 
de invloed van levensstijlen van jongeren; maat-
regelen in het onderwijs; gedragsmatige en wettelijke 
belemmeringen. 
Datum: 13-15 september 1986 
Plaats: RAI-congrescentrum, Amsterdam 
Mlichtingen: Congresdienst van de gem eenste 
Amsterdam, Keizersgracht 792, 1017 EC Amsterdam 

NVK-Congres Vrouw en criminaliteit 
In het voorjaar van 1987 zal de Nederlandse Vereni-
ging voor Kriminologie een congres organiseren 
onder deze titel. Het is de bedoeling dat daarbij 
verschillende aspecten aan de orde komen: de vrouw 
als dader en als slachtoffer van criminaliteit; wetge-
ving, rechtspraak en beleid; actiegroepen en hulp-
verlening enzovoort. Meer in het algemeen staat het 
congres in het teken van eventuele veranderingen die 
gedurende de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden 
ten aanzien van `vrouw en criminaliteie. 
Inlichtingen: G. Kortland, p/a Emancipatieproject 

Gemeente Rotterdam, Haagseveer 35, 
3011 AH Rotterdam, Tel. 010-173114/ 
173264. 
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