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Voorwoord 

Technische ontwikkelingen brengen naast positieve 
vaak ook negatieve effecten met zich mee. Een in het 
oog springende schaduwzijde van de zogenoemde 
informatiemaatschappij is de toegenomen kwetsbaar-
heid van de samenleving. De moderne informatietech-
nieken geven op allerlei manieren gelegenheid tot 
misbruik ervan en nieuwe vormen van misdaad. In 
dat verband wordt dan gesproken van computercrimi-
naliteit. Aandacht voor deze nieuwe vorm van 
ctiminaliteit bestaat reeds sinds enige tijd in de landen 
(met name de VS) waar de computer eerder dan in 
Nederland een grote verspreiding kende. Ook in 
Nederland staat computercriminaliteit echter in 
toenemende mate in de belangstelling. De instelling 
van de Commissie Computercriminaliteit door de 
Minister van Justitie in november 1985 kan in dit 
kader als een mijlpaal worden gezien. 

De commissie kreeg tot taak — zonodig — voorstellen 
te doen tot aanpassing van het strafrecht op dit punt. 
Op 8 april jongstleden bood mr. H. Franken, de 
voorzitter van de commissie, haar rapport aan aan de 
Minister van Justitie. In dit themanummer van 
Justitiele Verkenningen is een samenvatting van de 
voorstellen van deze commissie opgenomen. Deze 
samenvatting wordt gevolgd door een verslag van een 
kort daarop gehouden Euroforum-studiedag, waarop 
leden van de Commissie Computercriminaliteit de 
voorstellen hebben toegelicht en waar reacties op deze 
voorstellen zijn gegeven. Deze reacties vormen de 
eerste in een te verwachten reeks van beschouwingen, 
die te zamen met de commissievoorstellen aanleiding 
voor de wetgever zullen vormen om een wetsontwerp 
in te dienen. 

Aan deze vooral strafrechtelijk getinte bijdragen 
gaan twee artikelen vooraf van de hand van drs. A.C. 
Berghuis, die gezamenlijk met mr. S.I.A. van Meerbeke 
het secretariaat van de Commissie Computercri mina- • 
liteit heeft gevoerd. Deze bijdragen pogen inzicht te 
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geven in de aard van computercriminaliteit, haar 
verbreidheid, de structuren waarbinnen die criminali-
teit zich afspeelt en de aard van de plegers daarvan. 

Ten dele lijkt sprake te zijn van reeds langer 
bestaande delictvormen, die in een nieuw jasje 
verschijnen, voor een ander deel is echter sprake van 
nieuwe vormen van misdaad. Met name de spanning 
tussen het principe van 'free flow of information' en 
het gevaar van inbreuk op de privacy lijkt een cruciale 
rol te spelen in het denken over de strafbaarheid van 
gegevensmisbruik. Duidelijk is dat over computercri-
minaliteit allang niet meer gesproken kan worden in 
termen van een marginaal verschijnsel. Dat een 
antwoord crop echter geen eenvoudige zaak is, mag 
blijken uit de in dit themanummer opgenomen 
bijdragen. Het strafrecht lijkt opnieuw slechts als 
sluitstuk van preventie en beveiliging te kunnen 
functioneren. 
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Gedaanten van computercri-

minaliteit 

drs. A.C. Berghuis* 

Computermisbruik en computermisdaad 

Computers worden tegenwoordig op vele manieren 
gebruikt. Parallel daaraan kent onwettig of onoirbaar 
gedrag waarbij de computer op enigerlei wijze een rol 
speelt evenzeer een grote verscheidenheid. In dit 
artikel wordt getracht enige orde te brengen in deze 
diversiteit; allereerst zal echter worden ingegaan Op 
de termen `computercriminaliteie en `computermis-
bruik'. 

Van oorsprong zijn computers rekentuig: instrumen-
ten om berekeningen uit te voeren. Dat kan heden ten 
dage niet meer worden gesteld. Computers worden 
gebruikt om gegevensl van allerlei aard op te slaan en 
te bewerken, om processen te besturen, enzovoorts. 
De tegenwoordige computers zijn in wezen instrumen-
ten waarmee kenniselementen worden opgeslagen, 
met elkaar in verband gebracht en gebruikt voor de 
besturing van sociale of machinale processen 2 . 
Computers worden in die zin aangeduid als middelen 
van informatietechnie10. Deze aanduiding verdient de 
voorkeur, omdat daarmee tevens de middelen van 
telecommunicatie worden aangeduid 4 . Het onderscheid 
tussen enerzijds gegevensopslag en -verwerking en 
anderzijds telecommunicatie is steeds moeilijker te 
maken daar deze steeds sterker worden geIntegreerd 
(verwerking op afstand, netwerken). 

De term `computercriminaliteir kan in het licht van 
dit brede toepassingsbereik gemakkelijk te beperkt 
worden opgevat: het gaat niet zozeer om computers 
als zodanig maar om informatietechnieken in bredere 
zin. Deze ruime invulling is te herkennen in de 
omschrijving die de OESO (1986) hanteert: 'the term 
computer crime (or 'computer-related crime') is 
defined as any illegal, unethical, or unauthorized 

* De auteur is als raadsadviseur verbonden aan het 
WODC 
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behaviour involving automatic data-processing 
and/or transmission of data'. 

De in dit artikel te hanteren definitie sluit nauw aan 
op die van de OESO, met dit verschil, dat onderscheid 
wordt gemaakt naar misdaad en misbruik. Het laatste 
omvat naast onwettig handelen tevens onbevoegde 
acties en gedragingen die onethisch genoemd kunnen 
worden doch die niet strafbaar zijn gesteld. We 
hanteren de volgende definities: 
— Computermisdaad of -criminaliteit: elk onwettig 
gedrag waarbij geautomatiseerde opslag, verwerking of 
overdracht van gegevens is betrokken; 
— Computermisbruik: elk onwettig. onethisch of 
onbevoegd gedrag waarbij geautomatiseerde opslag, 
verwerking of overdracht van gegevens is betrokken. 

In het navolgende zal vooral de term `computermis-
bruik' worden gebruikt. Veel gedrag met een onoirbaar 
of schadelijk karakter waarbij de informatietechniek is 
betrokken, is onder de huidige wettelijke bepalingen 
niet strafbaar. Zie daarvoor de analyse en de voorstellen 
tot wetswijziging van de Commissie Computercrimi-
naliteit verderop in dit themanummer van Justitiele 
Verkenningen. Volgens deze voorstellen zijn niet alle 
vormen van computermisbruik zonder meer ook 
vormen van computermisdaad. De keuzen ten aanzien 
van de vraag welke gedragingen wel en welke niet 
onder de werking van de strafwet moeten worden 
gebracht is geen neutrale kwestie — de uitkomst wordt 
mede bepaald door actuele belangenconstellaties. Zo 
blijkt de commissie hierin minder ver te willen gaan 
dan vele respondenten op een door haar uitgezette 
enquete. Bij deze repondenten, die veelal werkzaam 
zijn bij bedrijven en instellingen die veelvuldig 
gebruik maken van informatietechnische middelen, 
bestaat de tendens een breed scala aan misbruikvormen 
als strafbaar te beschouwen. (Commissie Computer-
criminaliteit, 1987, bijlage C). 

De omschrijving van `computermisdaad' en 
`-misbruik' is ruim, zozeer zelfs dat Sieber (1986, p. 
26), refererend aan de OESO-definitie, zich afvraagt 
'as to whether the ... definition and concept of 
computer abuse or computer crime has become too 
broad to have any scientific or practical value'. 
Toegegeven: onder de gegeven definitie kunnen 
gedragingen vallen die slechts marginaal betrekking 
lijken te hebben met de informatietechniek. Zo is er 
het geval van de man die uit woede met een geweer 
op een computer schoot; maar ook dan kan worden 

8 	Justititile Verkenningen, jrg. 13, nr. 5, 1987 



volgehouden dat dit een andere situatie vormt dan 
wanneer deze persoon zijn agressie had afgereageerd 
op een archiefkast. De gevolgen voor het slachtoffer 
kunnen immers veel omvangrijker zijn doordat 
bijvoorbeeld bij uityal van de computer delen van het 
bedrijf niet meer kunnen functioneren. Wet zal het 
evident zijn dat de termen computermisdaad en 
-misbruik eerder naar een interesseterrein verwijzen 
dan dat ze op zichzelf betekenisvolle begrippen 
vormen. Meer toegespitste termen zijn nodig om het 
terrein op te delen in typen van inhoudelijk aan elkaar 
verwante gedragingen. 

Enkele dimensies van computermisbruik 

Bij het bespreken van de fenomenologie van 
computermisdaad en -misbruik kunnen verscheidene 
ingangen worden gekozen. Zo kan bezien worden 
welke personen zich daaraan schuldig maken, uit 
welke motieven ze handelen, wat hun modus operandi 
is en wie de slachtoffers zijn. Enkele van deze 
gezichtspunten zullen in het volgende artikel worden 
ingenomen. In dit artikel gaat het erom het terrein in 
betekenisvolle gedragsvormen uiteen te leggen. 
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van twee 
ingangen: de plaats die de informatietechniek bij het 
misbruik inneemt, en het karakter van het misbruik 
zoals dat in de gevolgen voor het slachtoffer tot uiting 
komt. 

De computer, of meer algemeen, de informatietech-
niek, kan in beginsel op drie — elkaar overigens niet 
uitsluitende — manieren betrokken zijn bij misbruik en 
misdaad: als object, als instrument en als symbool (zie 
onder andere LEAA, 1979 en Solarz, 1981). De 
informatietechniek vormt het object indien bepaalde 
middelen worden vernield, beschadigd of weggenomen, 
en wanneer opgeslagen gegevens worden gewist of 
weggemaakt. Ook bij `computerkraken' ('hacking') 
vormen computersystemen, althans de poging om 
daartoe langs electronische weg toegang te verkrijgen, 
het object. 

Daarentegen is sprake van het instrument van 
misbruik en misdaad indien gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden van de informatietechniek om 
delicten of misbruiken te plegen. Zo kan diefstal of 
verduistering worden gepleegd door manipulaties met 
gegevens in bankcomputers. In een dergelijk geval 
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worth de informatietechniek actief gebruikt bij het 
plegen; denkbaar is ook dat deze passief wordt 
gebruikt, bijvoorbeeld bij het plannen van delicten. 
Tenslotte kan de informatietechniek een symbolische 
rot spelen bij misbruik: 'A classical example is 
questionable marriage agency services or similar 
institutions claiming the use of computers which do 
not exist.' (Solarz, 1981, p.40) De computer kan ook 
als symbool worden gebruikt om fouten, al dan niet 
bewust gemaakt, toe te dekken. Bijvoorbeeld indien 
ten onrechte verzonden facturen worden vergoelijkt 
als een 'font van de computer'. 

Ben tweede dimensie wordt gevormd door de aard 
van het misbruik zoals bepaald door de gevolgen voor 
het slachtoffer. Het recente, veelomvattende werk van 
Sieber (1986, p. 3 en verder) bevat de volgende 
indeling: 
— computergebonden economische delicten, waaronder 
onder andere fraude door computermanipulatie, 
computerspionage, programmapiraterij, 'hacking' en 
computersabotage zijn begrepen; 
— computergebonden inbreuken op de privacy, 
waaronder onder meer valt: gebruik van onjuiste 
gegevens, illegale verzameling en opslag van juiste 
gegevens; 
— verdere misbruiken, zoals feiten die de veiligheid 
van de staat of de persoonlijke integriteit betreffen. 

Deze onderscheiding bevredigt niet geheel, daar de 
categorieen bepaald niet homogeen zijn en de titel de 
inhoud niet steeds lijkt te dekken. Zo laat Sieber de 
onbevoegde toegangverschaffing tot computersystemen 
('hnking') vallen onder economische delicten, terwijl 
geenszins sprake behoeft te zijn van een misbruik of 
misdaad in de vermogenssfeer. Teneinde een scherpere 
afbakening te verkrijgen van de verschillende gedra-
gingen die deel uitmaken van het terrein van de 
computercriminaliteit is een indeling in drie categorie-
en denkbaar, waarbij aansluiting gezocht is met de 
indeling zoals die doorgaans, ook in het Wetboek van 
Strafrecht, wordt gehanteerd: 
— gedragingen die als gewelddadig kunnen worden 
getypeerd: dit betreft handelen waarmee beoogd wordt 
schade toe te brengen; 
— gedragingen in de vermogenssfeer, met als gemeen 
kenmerk dat het behalen van een wederrechtelijk 
voordeel wordt beoogd; 
— gedragingen die een inbreuk vormen op de persoon- 
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lijke levenssfeer of die als schending van geheimen 
kunnen worden begrepen: dergelijk handelen kan 
worden gezien als het overschrijden van grenzen van 
sociaal gedefinieerde territoria, grenzen aan de mate 
van bemoeienis. 

Het uiteenleggen van het domein van computermis-
bruik in deze drie categorieen bewerkstelligt dat apart 
kan worden gesproken over gedragingen die qua 
motieven en gevolgen zeer uiteen lopen. Aan de hand 
van deze indeling wordt daarom een nadere beschrij-
ving gegeven van het misbruik waarbij informatietech-
niek is betrokken. 

Computercriminaliteit als geweldscriminaliteit 

Wezenlijk voor de hier te behandelen categorie van 
computercriminaliteit is het dreigen met of de 
toepassing van geweld ten aanzien van de middelen 
van informatietechniek of de gegevens die zijn 
opgeslagen, verwerkt of overgedragen met die 
middelen. Dit geweld kan bestaan uit het vernielen of 
beschadigen van apparatuur, het onbruikbaar of 
ontoegankelijk maken van gegevens en programma's, 
of op enigerlei andere wijze het veroorzaken van 
storing in de werking van informatietechnische 
middelen, zoals het wegnemen van apparatuur. Het 
gevolg is dat processen van gegevensopslag, -verwer-
king of overdracht worden bemoeilijkt, verstoord of 
stilgelegd. 

De aard van het geweld kan fysiek zijn, uiteenlopend 
van het houden van een magneet bij computerbanden 
en -schijven tot het gooien van bommen, of program-
matisch: het veroorzaken van schade door middel van 
een computerprogramma. Een bijzonder voorbeeld 
van het laatste is het 'computervirus'. Zo'n virus is een 
computerprogramma dat in een computersysteem 
wordt ingebracht en dat op een bepaald moment 
veroorzaakt dat betrekkelijk willekeurig andere 
programma's of gegevens worden gewist, en dat het 
vermogen heeft zichzelf te vermenigvuldigen naar 
andere systemen, zodat hele netwerken daardoor 
kunnen worden geinfiltreerd en beschadigd. 

Uit de literatuur kunnen vier typen van computer-
delicten met gewelddadige aard worden gedestilleerd. 
Het eerste type valt aan te duiden met computervanda-
lisme. Een voorbeeld van vergaand vandalisme is het 
volgende. Een groep 'hackers' gebruikte openbare 
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computemetwerken om toegang te krijgen tot het 
computersysteem van een ondememing. Ze kopieerden 
lijsten met toegangscodes, creeerden nieuwe rekening-
nummers en gegevensbestanden, schreven obscene 
mededelingen in bestaande bestanden en veroorzaak-
ten dat het systeem 'plat' ging'. Dit type gedrag is 
vergelijkbaar met het puur voor de lot kapot maken 
van telefooncellen en bushokjes; vandaar de introduc-
tie van de term 'vandalisme'. 

Het tweede type bestaat uit gevallen waarin uit 
wraak schade wordt toegebracht: het doorknippen 
van diskettes door een ontevreden werkneemster, het 
inbouwen van sprogrammatische tijdbommen' voordat 
het ontslag van de werknemer ingaat waardoor grote 
hoeveelheden gegevens op zeker moment worden 
gewist, enzovoorts. Ten derde zijn er voorbeelden van 
geweld bedoeld om de concurrentie een slag toe te 
brengen: de manager van een computerfirma die een 
belanrijke klant naar de concurrent zag gaan zorgde 
voor brandstichting in de computerfaciliteiten van die 
concurrent. 

Tenslotte zijn er voorbeelden van politick gemotiveer-
de geweldplegingen waarbij middelen van informatie-
techniek het object vormden. Voorbeelden hiervan 
zijn het opblazen van een schotelantenne uit protest 
tegen plannen om de Olympische Spelen naar 
Amsterdam te halen; het doen afgaan van bommen of 
brandstichting in tien computercentra in de periode 
1976-1978 door de Rode Brigade in Italie; een aanval 
op Dow Chemical in de VS door de anti-oorloggroep 
'Beaver 55' in 1970; een bomaanval op het computer-
centrum van MAN in 1983 in West Duitsland uit 
protest tegen de betrokkenheid van die onderneming 
bij de vervaardiging van atoomrakketten. 

In veel gevallen zal computergeweld alleen tot 
financiele schade leiden. Het is echter ook zeer wel 
denkbaar dat door dergelijke geweldpleging de 
gezondheid of zelfs het leven van personen in gevaar 
wordt gebracht. Bekend is het voorbeeld van de 
teenagers in de VS die zich toegang hadden verschaft 
tot een computersysteem waarin ze wijzigingen 
aanbrachten in de voorgeschreven stralingsdoses van 
kankerpatienten. Duidelijke risico's zijn er ook ten 
aanzien van verkeersgeleiding. In januari 1979 werd 
een vliegtuig, met de Russische ambassadeur aan 
boord, bij de landing in New York in gevaar gebracht 
door computermanipulaties door een verkeersgeleider. 
In 1985 werden terroristische aanslagen gepleegd op 
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de informatietechnische systemen van de Japanse 
spoorwegen en van de luchthaven van Tokio. De ogen 
kunnen maar beter gesloten worden als wordt gedacht 
aan manipulaties met defensiesystemen waardoor 
(zoals eens door malfunctioneren van het NORAD-
systeem gebeurde) ten onrechte gemeend wordt dat de 
tegenstander een nucleaire aanval uitvoert. 

Veelal zullen bij computergeweld de informatietech-
nische middelen het object van het misbniik vormen, 
doch de laatste voorbeelden laten zien dat dergelijke 
middelen ook als instrument voor geweldpleging 
kunnen dienen. 

Computercriminaliteit als vermogenscriminaliteit 

Computers kunnen het moderne wapen van de 
vermogenscriminelen worden genoemd: middelen van 
informatietechniek die worden gebruikt teneinde een 
wederrechtelijk (financieel) voordeel te behalen. Er 
zijn daarbij drie categorieen van gedragingen te 
onderscheiden waarbij de computer een directe of 
centrale rol speelt, en een categoric waarin de 
computer optreedt als een hulpmiddel bij `traditionele' 
vermogensdelicten. 

Diefstal van diensten 
Welhaast algemeen is het verschijnsel dat werknemers 

de computerfaciliteiten van hun werkgever ook voor 
prive-doeleinden gebruiken. De meest omschuldige 
vorm is het spelen van computerspelletjes. Bij een 
cursus die werd gevolgd door programmeurs en 
analisten in de financiele en commerciele sectoren in 
Groot Brittannie werd een kleine vragenlijst afgeno-
men. Daaruit bleek dat slechts een op de drie A vier 
werkgevers afwijzend staat tegenover het gebruik van 
faciliteiten voor het spelen van spelletjes. Naast deze 
vorm van 'oneigenlijk gebruik', die doorgaans als 
betrekkelijk onschuldig kan worden getypeerd, staan 
vormen waarbij in veel sterkere mate zonder tegen-
prestatie en zonder goedkeuring gebruik wordt 
gemaakt van de computer van de werkgever. Dit 
varieert van het bijhouden van de administratie van 
de voetbalclub tot het geval waarin twee programmeurs 
de computer van de werkgever gebruikten om een 
eigen onderneming te voeren. 

Ook buiten de werkgever-werknemer relatie kan van 
onbevoegd gebruik sprake zijn. Betrekkelijk recent is 
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de situatie waarin personen met — ontvreemde — 
autotelefoons en enige trucs wisten te bewerkstelligen 
dat ze gratis de hele wereld over konden bellen. Ook 
zou `diefstal' van satellietruimte voorkomen (Media-
info, 14 februari 1986, p. 27): 'Er zijn at instellingen 
die voor hun signaal ruimte vrijmaken op de satelliet 
door het op een transponder aanwezige signaal te 
comprimeren: hun eigen signaal wordt er dan zonder 
satellietkosten naast gezet. In de Verenigde Staten 
gebeurt dit al voor telefonie en datacommunicatie. 
Zelfs regeringsinstanties hebben de illegale mogelijk-
heden van satellietontvangst ontdekt.' Voorts valt te 
noemen het geval dat personen, met behulp van listig 
verkregen toegangscodes van anderen, op hun kosten 
gebruik maakten van de diensten van Viditel. 

Programma- en apparatuurpiraterij 
'Software piracy in today's microcomputer world 

has become widespread; more pirated than legitimate 
copies are said to exist of some popular programs' 
(Perry & Wallich, 1984, p. 35). Programmapiraterij 
bestaat er uit dat computerprogrammatuur vermenig-
vuldigd, verspreid of verkocht wordt met voorbijgaan 
aan de (auteurs-)rechten van anderen. Het hierboven 
gegeven citaat slaat op programmatuur die op de 
markt is gebracht en die, bijvoorbeeld via het circuit 
van gebruikersclubs, illegaal worden gekopieerd. Oat 
het een omvangrijk misbruik betreft is geindiceerd 
door de schatting dat de verliezen door deze vorm van 
piraterij in 1984 in Frankrijk 5 miljard frank betreft, 
15 procent van de omzet van de legale handel (Verset, 
1986). 

Naast dit soon piraterij van in de handel gebrachte 
programmatuur is de piraterij van `maatprogramma-
tutu' te onderscheiden. Het gaat daarbij doorgaans 
om ex-werknemers van een onderneming waar 
speciale programma's zijn ontwikkeld, die door de 
ex-werknemer zijn meegenomen teneinde deze ten 
behoeve van een andere ondememing te gebruiken. 
Het spreekt vanzelf dat daardoor aanzienlijke 
ontwikkelkosten kunnen worden bespaard. In 
Nederland is ten aanzien van zulk een geval de tot 
dusver meest bekende strafrechtelijke zaak aan de 
orde geweest (Hof Arnhem, 27 oktober 1983, NJ 1984, 
80), vooral omdat een veroordeling werd verkregen 
wegens verduistering van programmatuur. 

Bij de hier behandelde programmatuur- of soft 
ware-piraterij gaat het doorgaans om inbreuken op 
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het auteursrecht van anderen, die hun oorspronkelijke 
vinding ten eigen bate zouden willen benutten. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van scheppingen op het 
technische (fysieke) vlak, welke meer op het terrein 
van het octrooirecht liggen. Evenals programmatuur 
worden technische vindingen (zoals 'chip-masks') 
nagemaakt en onder een eigen merknaam op de markt 
gebracht — er wordt dan van `klonen' gesproken. In 
hoeverre daarbij inderdaad inbreuk wordt gemaakt op 
het auteurs- of octrooirecht van anderen is een terrein 
vol voetangels en klemmen. Van groot belang is 
daarbij of er inderdaad sprake was van een oorspron-
kelijke creatie en of de afwijkingen in de `gekloonde' 
versie nog rechtvaardigen dat van regelrechte namaak 
kan worden gesproken. 

Computerfraude 
Computerfraude of -bedrog is het wederrechtelijk 

behalen van een (financieel) voordeel voor de dader 
zelf of voor een ander door te manipuleren met 
gegevens of programma's die zijn of worden opgeslagen 
en verwerkt met computers. Met name op dit gebied 
zijn er spannende voorbeelden, door de vernuftigheid 
van de opzet van het delict of de grote omvang van de 
behaalde winst. De modus operandi van computerfrau-
de is drieerlei: invoer-manipulatie, programma-mani-
pulatie en console-manipulatie (Sieber, 1986, p.. 6). 

Invoermanipulatie betreft het manipuleren van 
gegevens zoals ze voor verwerking in de computer 
worden aangeboden: een valse voorstelling van zaken 
wordt geIntroduceerd, die leidt tot onterechte 
betalingen of bevrijding van een schuld. Van de 
bekend geworden gevallen van computermanipulatie 
zouden de meesten in deze categcrie vallen, gepleegd 
door personeel dat toegang heeft tot of participeert in 
het coderen, het opslaan, het transporteren, het 
bewerken, het omzetten en het controleren van 
gegevens die in de computer worden gebracht, 
alsmede degenen die toegang hebben tot in de 
computer opgeslagen gegevensbestanden waar ze 
wijzigingen in kunnen aanbrengen. 

Een vrouw, werkzaam als kassier bij een bank, gaf 
via haar terminal opdracht tot overschrijving van ruim 
een miljoen DM op de rekening van een vriend. 
Enkele minuten later werd dit bedrag bij een ander 
filiaal van de bank opgenomen. Deze transactie 
speelde zich vroeg in de ochtend af, waardoor ze het 
controle- en beveiligingssysteem van de bank, dat de 
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onterechte transactie pas rond het middaguur zou 
kunnen ontdekken, te vlug af waren. Een tweede 
voorbeeld: werknemers van een instelling van sociale 
zekerheid (county welfare office) in de VS namen de 
codes van af te sluiten gevallen en zorgden er voor dat 
deze in het computersysteem bleven. Vervolgens 
veranderden ze de aan de codes verbonden namen en 
adressen en gaven opdracht tot betaling van speciale 
toeslagen of achterstallige bedragen. Dat computerbe-
drog niet per se betrekking behoeft te hebben op 
geldelijk gewin wijst het voorbeeld uit van de studenten 
(in de VS) die zich toegang verschaften tot de 
universiteitscomputer en daama hun 'course grade' in 
hun voordeel wijzigden. 

Een bijzondere vorm van invoermanipulatie houdt 
verband met gelduitgifte- en,betaalautomaten. Deze 
manipulatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het stelen of 
vervalsen van passen zodat een valse identiteit wordt 
aangenomen waarop betalingen verricht of geld 
verkregen kan worden, ofwel uit het wijzigen van de 
codes op de 'smart card' zodat de gegevens op de 
kaart een onjuist bedrag weergeven. Deze vorm van 
fraude mag zich in een groeiende populariteit 
verheugen, als keerzijde van de tendens tot grootscha-
lige invoering van bedoelde automaten. 

De tweede vorm betreft programma-manipulaties: 
het manipuleren met de instructies die de computer 
uitvoert. Dit vereist doorgaans duidelijk meer 
deskundigheid en een andere positie in de organisatie 
van de automatisering dan benodigd is bij invoerma-
nipulatie. Verscheidene voorbeelden zijn te geven, 
zoals 'salami'-technieken (zeer kleine fracties van 
transacties naar een eigen rekening sluizen), `Trojaanse 
paard'-opzetten (in een normaal programma fraudu-
leuze instructies inbouwen) en `superzapping' 
(gebruik maken van een speciaal programma dat dient 
voor gebruik in noodgevallen, waarvoor een aantal 
normale beveiligingen en controles niet gelden). (Zie 
voor uitvoerige beschrijvingen Parker, 1976; LEAA, 
1979). In Nederland is betrekkelijk recent een 
ambtenaar van de belastingdienst veroordeeld die 
door wijziging van de norm voor de teruggave van 
omzetbelasting betreffende een ondememing van een 
mededader, in combinatie met de invoer van valse 
inlichtingen, forse sommen belastinggeld wist te 
incasseren. 

Bij de derde fraudevorm eonsolemanipulatie wordt 
gebruik gemaakt van het 'regelstation' van de 
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computer, van waaruit het functioneren van de 
computer kan worden bestuurd. Door manipulatie 
vanaf de console van een kleine computer in de 
Duitse bank kon worden bewerkstelligd dat illegale 
(prive-)transacties werden doorgegeven aan de 
centrale computer van de bank. 

De computer als hulpmiddel by `gewone' vermogens-
criminaliteit 
Het komt momenteel herhaaldelijk voor dat bij een 

onderzoek naar koppelbaaspraktijken blijkt dat de 
verdachte zijn zwarte boekhouding heeft gevoerd op 
een micro-computer en dat de voor het justitiele 
onderzoek relevante gegevens staan op een diskette, 
waarbij de toegang tot die gegevens bemoeilijkt wordt 
vanwege aangebrachte `beveiliging' (zoals encryptie). 
Ook buiten de schimmige wereld van de koppelbazen 
zijn de mogelijkheden van de computer bij het voeren 
van dubbele boekhoudingen reeds lang ontdekt. Zo 
financierde een directeur van een onderneming in 
kantoorbenodigdheden zijn hoge uitgavenpatroon 'by 
'cooking the books' on the computer. Two sets of 
books were maintained, the actual figures and the 
published figures. In the published figures, inventory 
was overstated by $ 100 million, by setting up fictious 
warehouses, overstating the contents of warehouses, 
not writing off unmarketable inventory, etc.' (Canning, 
1986). Een klassieker op dit terrein is natuurlijk de 
zaak van de Equity Funding Corporation, waarin 
onder verantwoordelijkheid van de ondernemingslei-
ding een omvangrijke schijnwereld met behulp van 
computermanipulaties werd geschapen (zie voor een 
uitvoerige beschrijving van de 'largest bussiness fraud 
ever': Parker, 1976). 

Andere voorbeelden waarin de informatietechniek 
een rol speelt bij `gewone' vermogenscriminaliteit zijn: 
— het afpersen van geld of goederen door te dreigen 
met het plegen van geweld ten aanzien van middelen 
van informatietechniek of ten aanzien van gegevens; 
— bij ontvoering: het veiliger incasseren van losgeld 
door te eisen dat deze op een bepaalde, onder een 
valse identiteit ge -opende rekening wordt gestort; 
— het maken van `fouten' bij toezending van facturen, 
hopende op onoplettendheid van de klant (zo niet: dan 
heeft 'de computer het gedaan'). 

Reeds genoemd is het voorbeeld van koppelbazen 
die de zegeningen van de informatietechniek gebruiken 
om de façade waarachter ze schuilgaan nog geslotener 
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te maken. Ook zouden bij de planning van bijvoorbeeld 
drugsdelicten (Sieber, 1986) computers worden benut. 

Computercriminaliteit Ms geheimhoudings- of 
privacy- inbreuk 

Dit terrein van computermisbruik en -misdaad is 
wellicht als het gevoeligste aan te merken: het gaat 
hier om het recht op exclusieve beschikking over 
bepaalde Informatie', omdat bepaalde gegevens 
vanuit een bepaald belang als `geheim' worden 
aangemerkt, of omdat ze te rekenen zijn tot de 
persoonlijke levenssfeer. Er ligt dan een belang bij een 
verbod op kennisname door onbevoegden, op 
bekendmaking, verspreiding en openbaarmaking van 
de betreffende gegevens. Daartegenover staat het 
grondrecht van de `free flow of information', het recht 
inlichtingen te vergaren en te ontvangen, zoals 
neergelegd in artikel 10 van het Verdrag van Rome 
(Trb 1951, 154). 

Spionage 
Er ligt op twee wijzen een relatie tussen de informa-

tietechniek en als geheim beschouwde gegevens. Ten 
eerste vormt de informatietechniek zelf een object 
voor spionage. De export van 'hoog-technologische' 
apparatuur en programmatuur naar het Oostblok is 
aan banden gelegd; ter voorkoming dat voor de 
ontwikkeling van de informatietechniek relevante 
inlichtingen naar het Oostblok sijpelen wordt zelfs de 
bewegingsvrijheid binnen de Verenigde Staten van 
diplomaten uit dat blok aan banden gelegd (Compu-
table, 1 augustus 1986, p. 31). Met name de geheime 
diensten van de Sovjet Unie en Oost Duitsland 
zouden betrokken zijn bij 'data processing espionage' 
(Sieber, 1986, p. 15). Ook tussen commerciele 
ondernemingen die werlczaam zijn op het terrein van 
de informatietechniek blijkt spionage voor te komen. 
Zo ontdekte de FBI in 1982 een poging tot spionage 
van Hitachi-werknemers op IBM. 

Ten tweede kunnen bepaalde gegevens of program-
ma's die zijn opgeslagen in computers of worden 
overgedragen door middel van telecommunicatie 
interessant materiaal voor spionage vormen. Het kan 
daarbij om verschillende typen van gegevens en 
spionaen gaan. Zo wordt berichtenverkeer, met name 
dat via satellieten, afgevangen en geanalyseerd door 
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speciaal daartoe ingerichte onderdelen van geheime 
diensten van zowel het West- als het Oostblok. Ook 
binnen bepaalde landen vindt electronische (waar-
schijnlijk veelal legale) `spionage' plaats, door 
geheime diensten of door wetshandhavingsinstanties. 

In de VS, zo komt naar voren uit een onderzoek dat 
is verricht door het Office of Technology Asessment, 
`blijkt dat tussen personen en tussen bedrijven 
uitgewisselde berichten vaak door regeringsinstanties 
worden onderschept. Met name de Drug Enforcement 
Administration (DEA), de FBI, de douane, de 
belastingdienst en het Ministerie van Justitie zouden 
dit doen' (de activiteiten van instanties als de CIA zijn 
niet in het genoemde onderzoek betrokken) (Compu-
table, 24 oktober 1986, p. 27). Voor Nederland zijn in 
dit kader enige voorstellen van de Commissie 
Computercriminaliteit relevant, waarin het afluisteren 
en opnemen van telecommunicatie en andere vormen 
van geautomatiseerde gegevensoverdracht ten 
behoeve van opsporingsonderzoek en ten behoeve van 
de binnenlandse veiligheid alleen onder waarborgen 
mogelijk zou worden. 

Volgens dezelfde bron als hierboven is benut 
(Computable, 24 okt. 1986), zouden de meeste 
deskundigen (in de VS) menen dat elektronische 
spionage gepleegd door particulieren en bedrijven, 
gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke gegevens 
van bedrijven, veel voorkomt (begeerde inlichtingen 
kunnen bijvoorbeeld zijn technische ontwerpen, 
marktprognoses en winstverwachtingen). Dit zou naar 
het oordeel van de Commissie Computercriminaliteit 
uitdrukkelijk strafbaar moeten worden gesteld. 

Naast spionage langs elektronische weg (onderschep-
pen berichtenverkeer, door 'hacking') kunnen 
uiteraard ook de meer traditonele methodieken 
worden toegepast: het corrumperen of chanteren van 
werknemers, infiltratie, enzovoort. Wanneer de 
gevoelige inlichtingen als gegevens in computers zijn 
opgeslagen kunnen die gegevens door deze te 
kopieren naar mee te nemen gegevensdragers 
betreklcelijk ongemerkt de onderneming verlaten. 

Privacy-inbreuk 
Privacy is, misschien niet uitputtend maar wel 

bondig geformuleerd, het recht met rust te worden 
gelaten 6 . Het geldt dan met name het terrein van de 
persoonlijke levenssfeer. Deze sfeer heeft een `ruimte-
lijke' en een Informatie'-dimensie. De ruimtelijke 
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persoonlijke levenssfeer wordt gevormd door de 
fysieke ruimte van het erf en de woning. De persoon 
heeft het recht anderen de toegang daartoe te ontzeggen 
(bij inbreuk kan sprake zijn van erf-, lokaal- of 
huisvredebreuk) en alleen onder bijzondere omstan-
digheden en waarborgen mag de overheid zich 
toegang tot de persoonlijke ruimten verschaffen. Met 
de komst van computersystemen die zijn aangesloten 
op de openbare telecommunicatie-infrastruktuur is de 
vraag relevant geworden in hoeverre de electronische 
ruimte van het computersysteem ook tot de persoonlijke 
levenssfeer is te rekenen. In dat geval zou wettelijke 
bescherming tegen het zich, langs electronische weg 
wederrechtelijke toegang verschaffen tot die systemen, 
geboden zijn. 

Uit een enquete blijkt dat deze vraag door menigeen 
bevestigend wordt beantwoord: het `hacken' of de 
`computerkraak' wordt door hen als een in beginsel 
strafwaardige inbreuk op de privacy (van ondernemin-
gen) gezien (Commissie Computercriminaliteit, 1987, 
bijlage C). Voorbeelden van en publikaties over 
'hacking' zijn er te over, zowel in Nederland (zie 
bijvoorbeeld Jacobs, 1985) als daarbuiten. Opmerkelijk 
is dat naast een groep die het 'pure hacking' bedrijft 
(dat wit zeggen als sportieve uitdaging), er ook 
hackers zijn die het daar niet bij laten, maar zich te 
buiten gaan aan het gratis afnemen van diensten, het 
bekend maken van vertrouwelijke gegevens, compu-
tervandalisme, en dergelijke. 

Naast de ruimtelijke dimensie is de informatieve 
dimensie van de persoonlijke levenssfeer te onderschei-
den. Doordat steeds meer gegevens over steeds meer 
personen worden opgeslagen in computers, heeft het 
belang van de privacy-bescherming op deze dimensie 
sterk aan betekenis gewonnen. Dit opslaan van 
persoonlijke gegevens geschiedt op grond van een 
wettelijke plicht of taak, of op mm of meer vrijwilige 
basis in het kader van een bepaalde dienstverlening. 
Sieber (1986, p. 21 e.v.) somt een aantal vormen van 
inbreuken op: 
— het gebruik van onjuiste gegevens, doordat onbe-
voegd gegevens zijn gemanipuleerd of gewist of 
doordat de rechtmatige beheerder onjuiste gegevens 
verzamelt, opslaat, bewerkt of bekend maakt (veelal is 
hier geen opzet in het spel maar nalatigheid); 
— illegale verzameling en opslag van juiste gegevens, 
ofwel omdat ze op onrechtmatige wijze zijn verkregen 
(na een computerkraak, door onbevoegd aftuisteren), 
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ofwel omdat die gegevens niet mogen worden 
bijeengebracht en opgeslagen — men denke hier aan 
het overschrijden van bevoegdheden of fatsoensgrenzen 
bij het vergaren en opslaan van gegevens door 
particuliere organen en overheidsorganen; 
— illegale bekendmaking en misbruik van gegevens, 
zoals persoonsgegevens die berusten bij houders die 
op grond van een wettelijke verplichting of vanwege 
hun ambt de betreffende gegevens geheim moeten 
houden. Ook kan sprake zijn van het onoirbaar of 
onwettig bekend maken van niet-geheime persoonsge-
gevens, het koppelen van dergelijke gegevens afkomstig 
uit verschillende bestanden door particuliere instanties 
of door overheidsorganen; 
— overtreding van formele voorschriften van privacy-
wetten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het, zoals 
voorzien is in het Ontwerp van Wet persoonsregistraties 
(19 095), nalaten een persoonsregistratie aan te 
melden bij de Registratiekamer. 

Op dit terrein speelt de institutionele pleger 
(bedrijven, instellingen in de private en de overheids-
sfeer) uitdrukkelijk een rol. Daarbij zijn de grenzen 
tussen toegelaten handelen, onoirbaar handelen, 
misbruik en misdaad vaak niet duidelijk bepaald. Het 
Wetsontwerp persoonsregistraties voorziet niet in 
strafrechtelijke sancties op handelen dat in strijd is 
met de voorgestelde wettelijke regelingen. De 
Commissie Computercriminaliteit stelt evenmin 
strafbepalingen voor die in het bijzonder zijn toege-
sneden op het betreffende misbniik. Wel zijn enkele 
bestaande strafbepalingen en enige voorstellen met 
een meer algemene werking relevant: met name de 
bepaling betreffende schending van `beroepsgeheimen' 
(art. 272 Sr.), het voorstel tot verbod van manipulatie 
en `vernieling' van gegevens in computersystemen. 
Door deze keuze zou vooral op het institutionele 
onbehoorlijke gedrag alleen langs administratief- en 
civielrechtelijke weg kunnen worden gereageerd. 

Conclusie 

Aan de terminologische kapstok computercriminali-
teit zijn vele handelingen te hangen, die in aard 
varieren van misdadig tot onfatsoenlijk. Ten dele 
verschijnen reeds langer bestaande delictvormen in 
een nieuw jasje, gevormd door het nieuwe element 
van de betrokkenheid van de moderne informatietech- 
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Notes 

niek. De waardering van die gedragingen, zoals 
computersabotage en computerfraude, is daarom in 
wezen niet anders dan bij dezelfde gedragingen 
zonder het voorvoegsel 'computer'. Dit ligt anders bij 
gedragingen die door het gebruik van moderne 
technieken ter discussie zijn komen te staan, terwijl 
voorheen niemand zich er echt druk over maakte. 

Dit geldt met name de problematiek van de 
privacy-inbreuk door onbehoorlijk te handelen met 
over personen opgeslagen gegevens. Ook deze materie 
is in wezen niet nieuw: ook in het 'pre-informatietijd-
perk', toen alleen nog van kaartenbakken gebruik 
werd gemaakt, kwamen dergelijke inbreuken voor. De 
mogelijkheden van grootschalige opslag van en 
manipulatie met gegevens maakt de kwestie echter 
actueel. De vraag doet zich dan voor in hoeverre 
dergelijke `nieuwe' gedragingen onder de werking van 
de strafwet moeten worden gebracht, dus gecriminali- 
seerd moeten worden. Waar de grenzen tussen 
onfatsoenlijk, onoirbaar en strafwaardig gedrag 
liggen, is (nog) allerminst uitgekristalliseerd en vormt 
eerder onderwerp van dissensus dan van consensus. 

Een stabiel evenwicht tussen enerzijds het grondrecht 
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
anderzijds het grondrecht van de 'free flow of 
information', alsmede de belangen verbonden aan 
criminaliteitsbestrijding, de veiligheid van de staat en 
commerciele belangen is nog niet bereikt. Het is te 
verwachten dat de meningsvorming nog zal evolueren, 
waarbij de mate waarin (flagrante) inbreuken op de 
privacy zich zullen voordoen zeker een rol zal spelen. 

Gegevens (data) zijn een 
geformaliseerde weergave van 
feiten, begrippen of instructies 
geschikt voor overdracht, interpre-
tatie of verwerking door personen 
of door geautomatiseerde midde-
len. Deze definitie is ontleend aan 
het Nederlands Normalisatie-insti-
tuut (1984). De vertaling van de 
daarin te vinden Engelstalige 
omschrijvingen komt voor rekening 
van de auteur. 

Computer: een programmeerbaar 
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orgaan dat bestaat uit een of meer 
onderling verbonden verwerkings-
organen en randapparatuur, dat 
wordt bestuurd door intern 
opgeslagen programma's, en dat 
omvangrijke bewerkingen kan 
uitvoeren, inclusief verscheidene 
rekenkundige of logische bewerkin-
gen, zonder menselijke tussenkomst 
tijdens een programmagang (NNI, 
1984). 

Informatie: de betekenis die een 
persoon toekent aan gegevens op 
basis van conventies met betrekking 
tot die gegevens (NNI, 1984). 



4  Telecommunicatie: iedere 
overdracht, uitzending of ontvangst 
van semen, signalen, teksten, 
beeld en geluid, voorstelling of 
inlichting van welke aard dan ook 
door middel van geleidingen, 
radio(elektronische), optische of 
andere elektromagnetische 
systemen (Internationale Telecom-
municatie Conventie, Trb. 1983, 
164) 

De in dit artikel gegeven 
voorbeelden zijn ontleend aan 
diverse bronnen. Vooral is gebruik 
gemaakt van Sieber (1986), Parker 
(1976), EDP Analyzer (february 
1986), Perry and Wallich (1984). 

6  Brandeis: 'It is the right to be 
left alone — the right most valued 
by civilized men.' In: Parker, 1976, 
p. 237, 238. 
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Computercriminaliteit: 

verbreidheid, gelegenheids-

structuren, plegers 

drs. A.C. Berghuis 

Verbreidheid 

Met het inleidende artikel moge duidelijk zijn 
geworden dat onder de paraplu van de term `compu-
tercriminaliteir een bonte verzameling van gedragingen 
schuilgaat. Bij het doen van uitspraken over de 
omvang van computercriminaliteit, op basis van 
verrichte studies, is het daarom zaak in de gaten te 
houden of in de gebruikte definitie een breed scala 
aan gedragingen is begrepen of alleen een deelverza-
meling. 

Naast dit definitorische probleem speelt de moei- 
lijkheid van het 'dark number'. Allereerst behoeven 
lang niet alle gepleegde computermisdrijven te zijn 
ontdekt. In diverse publikaties wordt beweerd dat 
slechts een procent zou worden ontdekt (bijvoorbeeld 
Sieber, 1986, p. 29) — dit vaak gehanteerde magische 
getal blijkt te zijn ontleend aan een door de FBI 
gemaakte schatting (Canning, 1986). Ook wordt een 
percentage van tien genoemd (door Bloombecker, 
1986). En wat betreft de situatie in Canada zou 15 
procent van de computermisdaden worden ontdekt 
(Sarzana, 1985). 

Een fors aandeel van het 'dark number' wordt 
overigens geleverd doordat lang niet alle gevallen van 
computercriminaliteit worden aangegeven door het 
slachtoffer: 'As they are nearly always commercial, 
industrial or financial organizations ..., they consider 
that the negative consequencies from publicity for the 
event would in practice cause much greater losses 
than the crime itself, due to the loss of confidence the 
public would come to have in the efficiency and 
integrity of their internal control mechanisms.' 
(Sarzana, 1985, p. 18) 

Naaste het element van het niet willen `buitenhangen 
van de vuile was' kan ook meespelen dat slachtoffers 
`niet verward wilden raken in een juridisch systeem, 
dat niets voor hen kan doen' (Bloombecker, p. 9) 
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— een gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van 
de justitie. Dit argument om af te zien van aangifte 
speelt overigens ook bij `gewone' misdrijven een rol, 
evenals de reden dat de kwestie te onbelangrijk is om 
de politic en justitie er bij te halen'. Tenslotte — en dat 
is wel weer meer bijzonder voor het terrein van de 
computercriminalteit — kan meespelen dat, indien 
vertrouwelijke gegevens in het geding zijn, de vrees 
bestaat dat deze ter openbare terechtzitting naar 
buiten zouden kunnen komen (Canning, 1986). 

Al deze redenen leiden tot een laag aangiftepercen-
tage 2 . De geringe animo tot het doen van aangifte 
leidt daarnaast tot een tendens naar `prive-rechtspraak', 
een 'shift from public to private policing', hetgeen een 
verschuiving in de aard van sociale controleveroorzaken 
kan: 'private security defines deviance in instrumental 
rather than moral terms: protecting corporate interests 
becomes more important than fighting crime, and 
sanctions are applied more often against those who 
create opportunities for loss rather than those who 
capitalize on the opportunity — the traditional 
offender. Thus, the reach of social control has been 
extended' (Shearing and Stenning, 1983, p. 503, 504). 

De soms lage ontdekkingskans en de geringe 
aangiftebereidheid veroorzaken dat er een aanzienlijk 
'dark number' zal bestaan. Een zwakheid is evenwel 
dat vele auteurs bij het bespreken van deze materie in 
zijn algemeenheid over 'computercriminaliteit' 
spreken — aangeduid is reeds dat de verschillen tussen 
de onderscheiden vormen groot zullen zijn. Hoe het 
ook zij, het is aannemelijk dat bij een aantal vormen 
van computercriminaliteit het aantal niet-ontdekte 
misdrijven aanzienlijk is. Dit zal met name kwesties 
betreffen als computerfraude, programmapiraterij, 
onbevoegd gebruik en computerspionage; herhaalde-
lijk wordt er op gewezen dat ontdekking voor een 
belangrijk deel van toeval afhankelijk blijkt. Daarente-
gen zal computersabotage en -vandalisme uit de aard 
van de zaak doorgaans wel worden ontdekt. De 
ontdekkingskans en de bereidheid tot het doen van 
aangifte zal denkelijk niet alleen varieren met de aard 
van het computerdelict, maar ook met factoren als de 
herkomst van de — vermoedelijke — pleger, namelijk 
van binnen uit het bedrijf of de instelling dan wel van 
buitenaf. 

In ieder geval zullen de cijfers over de omvang van 
computercriminaliteit zoals die te halen zijn uit 
hetgeen politic en justitie daarover kunnen zeggen, 
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een duidelijke onderschatting vormen. De opsomming 
die Sieber (1986, p. 29 e.v.) daarvan geeft laat zien dat 
het aantal computermisdrijven geen sensationele 
hoogte heeft bereikt, maar [evens dat er al Lang niet 
meer gesproken kan worden van alleen incidenteel 
voorkomende zaken. 

Interessanter zijn dan ook de gegevens uit studies 
onder (potentiele) slachtoffers. In 1984 hield de 
American Bar Association een onderzoek onder 
ongeveer 1000 bedrijven en instellingen. Respons 
kwam er van 283 van dezen. 25% van die groep gaf 
aan dat ze in het afgelopen jaar (in totaal voor 
honderden miljoenen dollars) verlies leden door 
computercriminaliteit. Het aantal incidenten van 
misbruik lag echter duidelijk hoger: 48% van de 
respondenten rapporteerde een of verscheidene van 
dergelijke voorvallen. Met name betrof dit feiten in de 
vermogenssfeer (diefstal en verduistering van appara-
tuur, programmatuur en gegevensbestanden, onbe-
voegd gebruik van apparatuur, en daden van vernieling 
en sabotage). 

Studies in datzelfde jaar (1984) door de American 
Institute of Certified Public Accountants geven, bij 
hogere responspercentages, een percentage slachtoffers 
van computerfraude van 1,7% bij banken en van 4,0% 
bij verzekeringsinstellingen (daarbij zijn er aanwijzin-
gen dat de geenqueteerden niet alle gevallen hebben 
opgegeven) (Sieber, 1986). Een onderzoek van de 
Ontario Provincial Police geeft, bij een responspercen-
tage van zo'n 50%, een slachtofferpercentage in de 
jaren 1980-81 van 4 (Sieber, 1986). Een vragenlijst die 
werd afgenomen door Michael Corner na een curcus 
die werd gevolgd door personen uit de commerciele 
en financiele sectoren van Groot-Britannie geeft als 
resultaat dat 4% bevestigend antwoordde op de vraag 
'Has your computer ever suffered from ... a computer 
related fraud?' ; 44% gaf aan dit niet te weten (Computer 
Fraud and Security Bulletin, 1983). 

Ten onzent deed Oonincx (1985) een onderzoek 
naar de mate waarin, in de periode 1971 tot en met 
1980, het bedrijfsleven te maken kreeg met `niet 
gewenste voorvallen', waarbij vormen van computer-
misbruik en -misdaad als aparte categorieen zijn 
onderscheiden. Van 1359 bedrijven werd respons 
verkregen (responspercentage van 40). Een op de 6 a 7 
respondenten meldde 'verstoring door opzettelijke 
ongeoorloofde handelingen, daden of aanvallen op 
het systeem' (met name door inbraak of diefstallen, 
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vandalisme en sabotage). Ongeveer evenveel respon-
denten rapporteerden `diefstal met betrekking tot het 
computersysteem', vooral van programma's, gegevens-
bestanden en `computertijd'. 

De genoemde slachtofferstudies komen tot zeer 
uiteenlopende resultaten. Dit zal mede zijn veroorzaakt 
door verschillen in vraagstelling (computercriminaliteit 
in vele vormen of alleen computerfraude), verschillende 
perioden van mogelijk slachtofferschap (een (recent) 
jaar of een (verder terug liggende) langere periode) en 
verschillen in benaderde groep (ABA: vooral groter 
organisaties; AICPA: banken en verzekeringsmaat-
schappijen; Oonincx: alleen bedrijven). Een verdere 
verklaring is wellicht dat bedrijven en instellingen, 
afbankelijk van de instantie die het onderzoek verricht 
en de vorm waarin dat is gegoten, niet altijd een grote 
bereidheid zullen vertonen om naar buiten te treden 
met 'hun' misbruik. 

Gelegenheidsstructuren 

De invoering van informatietechnieken schept 
bijzondere structuren, met kenmerken die relevant 
zijn voor de mogelijkheid misbruiken of misdrijven te 
plegen en om de sporen daarvan te verbergen. Solarz 
(1981) duidt dit aan met `criminogene factoren', 
waarvan hij er vier onderscheidt: de concentratie van 
gegevens, defecten in de controle-structuur, `anonimi-
teit' en de kennis-factor. 

Computers maken een enorme concentratie van 
gegevens mogelijk, binnen een computer, op weinig 
ruimte in beslag nemende gegevensdragers. 'The 
enormous concentration of data and the large 
numbers of daily transactions lead to difficulties of 
control and a risk of a high level of errors in data 
processing.' (Solarz, 1981, p. 16) 

Voorts betekent het bestaan van dergelijke concen-
traties van gegevens dat bedrijven en instellingen, die 
voor de contintateit van het functioneren vaak 
afhankelijk zijn van de (goede) werking van dat 
systeem, kwetsbaar worden. Qua omvang beperkte 
daden van sabotage of vandalisme kunnen verstrek-
kende gevolgen hebben. In het verlengde hiervan: de 
bewerking van gegevens kan tegelijkertijd grote 
aantallen gegevens betreffen en bovendien zeer snel 
gaan. Dit maakt grootschalige manipulaties mogelijk 
binnen zeer korte tijd. Daarbij is een bijzondere 
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criminogene factor dat de fysieke component van vele 
misdrijven niet aanwezig hoeft te zijn: computergeweld 
kan uit het indrukken van toetsen bestaan, diefstal van 
geld hoeft niet met bankbiljetten van doen te hebben, 
spionage vereist niet dat documenten worden meege-
nomen... 

Ter illustratie van het belang en de `gevoeligheid' 
van in computers opgeslagen gegevens kan een 
bevinding dienen uit het door Klynveld, Kraayenhof 
& Co. verrichte onderzoek ten behoeve van de 
Commissie Computercriminaliteit (1987, Bijlage D). 
In dit onderzoek zijn inlichtingen ontvangen van 163 
ondernemingen en instellingen. De resultaten kunnen, 
mede gezien het niet te hoge responspercentage van 
zo'n 20%, niet representatief worden genoemd, doch 
geven een indruk van de mate waarin belangrijke 
gegevens in computers worden verwerkt en welke 
door het bedrijf of de instelling zelf als als `gevoelig' 
voor verstoring, fraude of privacy-inbreuk worden 
aangemerkt (zie tabel). 

De tweede ciminogene factor die Solarz noemt vat 
hij als volgt samen: 'The lack of effective controle 
mechanisms adapted to EDP systems increases the 
risk of intentional manipulation.' (1981, p. 17) De 
invoering van computertechnieken versterkt de trend 
naar specialisatie, waarbij degenen die verantwoorde-
lijk zijn voor de gegevensverwerking geen verantwoor-
delijkheid dragen voor de kwaliteit van gegevensuit-
voer. Het gepaard gaan met een vaak ontbrekende 
dwingende controle-struktuur maakt het risico van 
manipulaties groter. 

In de situatie van vroeger, waarbij gegevens 
handmatig werden verwerkt, gingen allerlei documen-
ten langzaam langs allerlei functionarissen — het 
aantal personen dat bij die verwerking betrokken was, 
was betrekkelijk groot, in het bijzonder ook het aantal 
functionarissen met een controlefunctie. Deze functie 
dient steeds meer te worden overgenomen door 
controlemethodieken die zijn ingebouwd in de 
geautomatiseerde processen (welke op zich ook weer 
gemanipuleerd kunnen worden). Een extra bemoeilij-
kende factor in dit verband is het gebruik van 
micro-computers in combinatie met een grote 
computer: gegevensbestanden worden gehaald uit die 
grote computer, bewerkt op de micro, waarna de 
resultaten weer naar de grote worden getransporteerd 
— controle op de aard van de bewerking is dan 
uitermate moeilijk (NGI, 1986). 
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Tabel: De mate waarin met behulp van geautomatiseerde systemen 
verwerkte gegevens door bedrijven on instellingen als belangrijk worden 
gezien, en de mate waarin doze als gevoelig voor verstoring, frauds en 
privacy-breuken worden aangemerkt (tussen haakjes het aantal bedrijven 
on instellingen dat de gegevens d.m.v. geautomatiseerde systemen 
verwerkt). 

Gegevens 	 Grote beteke- 

betreffende: 	 nis voor 

bedrijf of 

instelling 

Hoge gevoeligheid 

ten aanzien van 

versto- fraude privacy 
ring 

Financiele administratie (n=148) 	91% 	 46% 	40% 	31% 

Produktie/voorraden (n=101) 	91 	 66 	26 	10 
lnkoop/crediteuren (n-135) 	81 	 38 	39 	18 
Betalingen inkomend (n=99) 	79 	 47 - 	43 	22 
Lonen/salarissen (n=87) 	 75 	 49 	55 	82 
Receptuur (n=35) 	 74 	 53 	28 	30 
Betalingen uitgaand (n=117) 	71 	 42 	63 	18 

Speur-/ontwikkelingswerk (n=43) 70 	 26 	21 	33 

Cash/treasure management (n=39) 59 	 31 	38 	24 

Bezetting produktiemiddelen 	58 	 29 	8 	8 
(n =40) 

Consolidatie (n=60) 	 57 	 32 	22 	39 
Personeel (n=81) 	 52 	 18 	30 	79 
Verkoop/debiteuren (n=136) 	50 	 58 	37 	32 
Electronic mail (n=43) 	 35 	 28 	11 	40 

Ontleend aan Klynveld Kraayenhof & Co, in: Informatietechniek en 
strafrecht, 1987, bijlage D, p.61. 

Ten derde noemt Solarz het element van anonimiteit: 
'Both the victim and the object of gain are anonymous. 
The criminal has no knowledge of whose property he 
is taking, he does not come into contact with the 
victim ... the chief victim is a computer he is manipu-
lating, not any identified person.' (1981, p. 20) Dit 
drempelverlagende psychologisch effect speelt 
natuurlijk ook bij andere vormen van computermis-
bruik dan computerfraude, zoals bij computerkraken 
en -vandalisme. 

Voor het plegen van verscheidene vormen van 
computercriminaliteit is op de vierde plaats kennis 
nodig van de werking van systemen. De lennis-factor' 
werd op twee manieren criminogeen. Allereerst kan 
specialistische kennis binnen een bedrijf of instelling 
er toe leiden dat er voor een (potentiele) pleger slechts 
een kleine kans op ontdekking is. Hij kan zowel 
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manieren vinden die betrekkelijk onzichtbaar zijn 
voor anderen, als mogelijkheden om de sporen van 
het handelen te wissen. Voorts is met de opkomst van 
de micro-computers en de daling van de kosten van 
zowel apparatuur en programmatuur het aantal 
personen met kennis van de werking van informatie-
technieken stormachtig toegenomen: het aantal 
potentiele plegers van misbruiken en misdrijven is 
omvangrijk geworden. 

Aan de lijst van Solarz is tenminste een criminogene 
factor toe te voegen: de integratie van computers en 
middelen van telecommunicatie. De mogelijkheden om 
van buiten, op afstand en over landsgrenzen misbruik 
te plegen zijn sterk toegenomen. 

De plegers 

Uit de besprekingen omtrent de gedaanten van 
computercriminaliteit komt reeds naar voren dat een 
diversiteit aan plegers bij misbruik en misdaad via 
informatietechniek betrokken is. Daardoor kan zeker 
niet zonder meer gesteld worden dat computercrimi-
naliteit steeds ook witteboorden-criminaliteit is. Veel 
van wat onder computercriminaliteit verstaan wordt 
vereist echter bijzondere deskundigheid, die te vinden 
is in groepen die als `witteboorden-groepen' zijn te 
kwalificeren. Daarmee zijn een aantal aspecten van de 
problematiek van witteboordencriminaliteit ook van 
toepassing op vele voimen van computercriminaliteit. 3  
— Het principled controversiele karakter van compu-
tercriminaliteit: bij verscheidene vormen is geen 
sprake van duidelijke grenzen tussen het toegestane ' 
en het verbodene, maar van een meer open grens 
waarover tegengestelde meningen bestaan en tegenstrij-
dige belangen in het spel zijn 4 . 
— Daar computercriminaliteit vaak wordt gepleegd in 
het kader van een legale beroepsuitoefening is sprake 
van een grote onzichtbaarheid — dit wordt nog 
versterkt door de typische gelegenheidsstruktuur van 
dergelijke delicten. ' 
— Naast criminaliteit gepleegd door personen speelt 
eveneens criminaliteit van bedrijven en instellingen 
(corporate crime of 'institution& criminalised), zoals 
in de sfeer van industriele en commerciele spionage, 
en van `staatscriminaliteif eveneens bij spionage. 

In het navolgende zullen vijf groepen de revue 
passeren die ieder op een eigen wijze betrokken zijn 
als plegers van computercriminaliteit: de hobbyisten, 
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de beroepsbeoefenaren, legate organisaties, de 
beroepsmisdadigers en de terroristen. 

De hobbyisten 
De groep van hobbyisten, gedrevenen in het land 

van de informatietechniek,.vormen een duidelijke en 
in omvang niet beperkte risicogroep voor zekere 
vormen van computercriminaliteit. Dit betreft 
uiteraard het illegaal kopieren van programmatuur 
voor micro-computers, en het `hacken'. De groep 
'hackers' bestaat ten dele uit personen die geenszins 
kwade bedoelingen hebben. Zelfs verbinden sommigen 
een algemeen belang aan hun activiteiten: door te 
tonen hoeveel lacunes beveiligingen van computersys-
temen bevatten, willen ze het beveiligingsbewustzijn 
verhogen. Om die reden worden ook sommige kraken 
in de publiciteit gebracht. Met name uit deze goedwil-
lende groep worden soms `tijgerbrigades' gerecruteerd 
om de kwaliteit van aangebrachte beveilingen te 
testen. 

Niet zonder meer kan echter worden aangenomen 
dat iedere computerkraker alleen goede bedoelingen 
heeft. Voor iedere kraker vormt de sportieve uitdaging 
een belangrijk motief om te `hacken', doch niet voor 
iedereen blijkt het breken van een beveiliging 
voldoende behoeftebevrediging te geven. Er zijn, met 
name in de VS, te veel voorbeelden van computervan-
dalisme met soms (potentieel) ernstige gevolgen, om 
het verschijnsel van het kraken als onschuldig af te 
doen. `Zoals bij iedere willekeurige groep mensen 
kunnen we ook bij computerkrakers onderscheid 
maken tussen mensen zonder en mensen met criminele 
bedoelingen Persoonlijk ken ik slechts mensen uit 
de eerste categorie. De dief kan echter bewust of 
onbewust leren van een nette jongen die z'n ervaringen 
en methoden publiek maakt. Het circuit waarin dit 
o.a. gebeurt is dat van de bulletin boards's. 

Het is niet onaannemelijk dat bij de groep van 
hobbyisten de differentile associatietheorie van 
Sutherland relevant is: door en in onderlinge contacten 
worden niet alleen `criminele' technieken aangeleerd 
(illegaal kopieren, beveiligingen doorbreken), maar 
ook de bijbehorende attitudes, rationalisaties en 
motieven verbonden aan de misbruikpraktijken. Op 
zich behoeft dit nog niet te verontrusten: de hier 
behandelde groep vormt lang niet de grootste 
bedreiging. Mogelijk is er wet een groter risico 
gelegen in het feit dat vele hobbyisten van vandaag de 
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specialisten in de informatietechniek van morgen 
zullen vormen. En van specialisten, die binnen allerlei 
bedrijven en organisaties werlczaam zijn, gaat een veel 
grotere bedreiaing uit. 

Beroepsbeoefenaren 
'Historically ... some 75% of the security budgets 

have gone to protect against penetration or damage 
by outsiders.' (Jackson, 1986, p. 2) Dit staat in schril 
contrast met de bevinding dat de grootste dreiging 
van binnenuit komt. De studie van de American Bar 
Association (1984) toont aan dat het merendeel (63%) 
van de geldentificeerde plegers van computercrimina-
liteit binnen de organisatis werkzaam was. Uit een 
andere studie (COMP-H-VAX survey, genoemd in 
Canning, 1986) komt naar voren dat liefst 98% van het 
misbruiken ('abuses') werd gepleegd door personen 
van binnen de organisatie, die daarvoor als reden 
opgaven: onprofessioneel gedrag, speelsigheid, 
persoonlijk voordeel, kwaadaardigheid of wraak. Ook 
Sieber (1986) geeft aan dat de dreiging in de eerste 
plaats van binnenuit komt: van ontdekte gevallen van 
fraude door computermanipulatie was meer dan 90% 
van de daders werknemer; de meerderheid van de 
daden van computersabotage kwam op het conto van 
wraalczoekende werknemers. 

Computercriminaliteit blijkt derhalve voor een 
belangrijk deel te worden gepleegd door personen in 
het kader van een normale beroepsuitoefening. Dat 
behoeven niet per se specialisten te zijn: 60% van de 
plegers van ontdekte gevallen van computerfraude in 
West Duitsland (met name bij invoermanipulaties) 
bleken werknemers te zijn die geen bijzondere 
deskundigheid op het gebied van gegevensverwerking 
bezaten. Het is evenwel denkbaar dat dergelijke 
(invoer-)manipulaties eerder worden ondekt dan de 
meer verborgen programmamanipulaties door 
specialisten (Sieber, 1986). Van de laatste groep, die 
gezien haar positie ten aanzien van de gegevensver-
werking een aanzienlijke bedreiging kan vormen, heeft 
Parker in 1976 een profiel geschetst dat in grote 
trekken ook nog nu zou kunnen opgaan. De volgende 
typering is vrijwel geheel aan hem ontleend. 

De plegers zijn geen ongewone werknemers, 'they 
simply had a problem to solve or somehow developed 
a goal to achieve beyond ordinary means. They were 
in a position of trust where the violation of that trust 
could achieve their purposes. They almost always 
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intend to restore or make up for the loss suffered by 
the victim' (Parker, 1976, P.  43). Daarbij kan de *ger 
(van frauduleuze handelingen) zichzelf wijsmaken dat 
hij niet steelt maar alleen leent, zodat hij zichzelf niet 
als crimineel waarneemt en zich daardoor afsluit voor 
'the influences of the social order which otherwise 
would deter him' (Cressey, in: Parker, 1976, p. 44). 

Plegers zijn vaak jonge, intelligente, ijverige, zeer 
gemotiveerde, moedige, avontuurlijk aangelegde en 
deskundige personen die niet uit de weg gaan voor 
technische problemen: 'They have exactly the 
characteristics that make them highly desirable 
employees in data processing.' (Parker, 1976, p. 45) 
Veelal betreft het mannen, doch het aantal vrouwelijke 
plegers is zeker niet te verwaarlozen (Parker, 1976; 
Sieber, 1986; Canning, 1986). 'Enkele bijzondere 
kenmerken zijn waar te nemen aan de motieven voor 
de daad. 
— Plegers willen nog wel eens onderscheid maken 
tussen victimisering van individuele personen en die 
van organisaties of beperkter: een levenloos' compu-
tersysteem. Het laatste wordt gemakkelijker gerationa-
liseerd — de drempel ligt dan lager (net als bijvoorbeeld 
bij belastingfraude, waarbij de abstractie `de staat' 
wordt benadeeld of bij winkeldiefstal in een groot 
warenhuis). 
— Plegers neigen er toe alleen in beperkte mate af te 
wijken van wat hun collega's plegen te doen; binnen 
een groep van samenwerkenden kunnen personen 
elkaar versterken in hun kleine onethische daden 
(potloden en schrijfpapier van de werkgever mee naar 
huis nemen) die tot kwalijker daden uitgroeien: er 
vindt dan een geleidelijke verschuiving plaats naar 
ernstige normoverschrijding. 
— Vrijwel algemeen bij de plegers zijn de elementen 
van uitdaging en spel die plegers verbinden aan het 
misbruik — ze zijn gefascineerd door uitdagingen en 
zijn sterk geneigd daarop in te gaan: 'The challenge of 
an unauthorized act often overshadows the question 
of morality.' (Parker, 1976, p. 48) 
— Een zekere mate van ontevredenheid met de 
werkgever zou veelvuldig een rol spelen: het gevoel 
uitgerangeerd te raken (bijvoorbeeld wanneer men 
gepasseerd wordt door jongeren die de veranderde 
techniek beter aankunnen), verveeldheid door een 
(subjectief) teveel aan minder uitdaging brengende 
taken, dreigend ontslag, enzovoort. 

Een rem op het plegen van criminaliteit zou zijn dat 
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daders ontdekking en het bekend worden van hun 
daad vrezen: ze zijn witteboorden-typen, amateurs in 
de criminaliteit, voor wie gezichts- en prestigeverlies 
onder familieleden en collega's telt. Soms zijn daders 
sterk gefrusteerd omdat ze niet over hun 'prestatie' 
kunnen vertellen, waardoor ontdekking als een 
opluchting kan worden ervaren. 

Insatutionele criminalitea 
De hiervoor besproken categorie van plegers 

verricht misbruik binnen het kader van hun werkzaam-
heid bij een bedrijf of instelling. Daamaast kan door 
bedrijven en particuliere- en overheidsinstellingen als 
zodanig misbruik worden gepleegd. Daarvan zijn in 
het artikel over de gedaanten van computercriminaliteit 
reeds voorbeelden gegeven - deze liggen met name op 
het vlak van spionage en sabotage ( -the aim of 
computer sabotage committed by companies can be to 
gain an advantage over their competitor or to 
facilitate the take-over of a company' ; Sieber, 1986, p. 
18) en het maken van onoirbare inbreuken op de 
persoonlijke levenssfeer. Kenmerkend is dat ten 
behoeve van op zich legate doeleinden (maken van 
winst, zorgdragen voor de continulteit, nastreven van 
de veiligheid van de staat, criminaliteitsbestrijding) 
wegen worden bewandeld die rondweg als crimineel 
zijn aan te duiden of op zijn minst als `discutaben 

Gevraagd naar de motieven van dergelijke plegers 
voor hun daden van computercriminaliteit, die veelal 
in de vermogens- en geweldssfeer lagen, menen de 
slachtoffers dat in een op de drie a vier gevallen 
(mede) sprake is van 'organizational/corporate gain', 
van motieven derhalve die niet of niet geheel terug 
zijn te voeren op persoonlijke redenen (American Bar 
Association, 1984). 

Professionele misdadigers 
In 1976 kon Parker nog stellen dat de beroepsmisdaad 

het terrein van de computercriminaliteit nog niet had 
betreden, zij 'do not appear to have acquired the 
knowledge and the skills yet' (p. 45). Dit kan nu niet 
meer worden volgehouden. Het volgende voorbeeld 
illustreert dit (Perry & Wallich, p.44). 'A group of six 
crooks set up a fraudulent commodity trading 
company that would order commodities for investors, 
send them the computer printout from the exchange 
that recorded the purchase, and then sell the commo-
dities - but not send the form recording the sale. In 

34 	Justitiele Verkenningen, jrg. 13, nr. 5, 1987 



this way a small amount of money could generate the 
appearance of al large volume of holdings. The 
company declared bancruptcy, and customers 
complained to the police, but owing to the complexity 
of the case, it was not prosecuted. The conspirators 
were prosecuted instead for a similar scam in Hong 
Kong'. 

Het is aannemelijk dat de betaalautomaten en 
gelduitgifteautomaten een aantrekkelijk object zullen 
vormen voor beroepsmisdadigers (zie Sieber, 1986). 
Het stelen en namaken van daarbij te gebruiken 
magneet- en chipkaarten zou een uitbreiding vormen 
van de diefstal en vervalsing van betaalcheques en 
-passen (zie ook: Steinke, 1987). Voorts blijkt, ook in 
Nederland, dat de beroepsmisdaad het gemak van de 
informatietechniek heeft ontdekt. Meer dan incidenteel 
blijken belangrijke gegevens, zoals die terzake van de 
boekhouding of van transacties in de koppelbaas-, 
drugs- of vuurwapenhandelsfeer, opgeslagen te zijn in 
(beveiligde) micro-computers. 

Terroristen 
De concentratie van de opslag, verwerking en 

overdracht van gegevens in van wezenlijk belang 
zijnde apparaten, maakt deze aantrekkelijk voor 
sabotage in zijn algemeenheid, dus ook voor politiek 
gemotiveerde sabotage. Het dreigen met geweld of 
toepassing daarvan kan de politieke eisen danig 
kracht bijzetten, zeker wanneer de potentiele schade 
omvangrijk is en het functioneren van bedrijven, 
instellingen of zelfs bepaalde delen van de telecom-
municatie-infrastruktuur in gevaar komt. Dat deze 
mogelijkheid reeds is ontdekt wijzen de in het vorige 
artikel genoemde voorbeelden uit. 

Conclusie 

Computercriminaliteit is een groeimarkt. De 
bedreigingen die uitgaan van acties gericht tegen of 
met gebruik van informatietechnische middelen 
kunnen niet meer marginaal heten. Dit wordt 
veroorzaakt door de groeiende afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid van bedrijven, van instellingen en zelfs 
van de samenleving als geheel van computers en 
telecommunicatie. Uit de uiteenzettingen over de 
structuren waarbinnen computercriminaliteit speelt en 
over de plegers daarvan zal duidelijk zijn dat een 
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Noten 

simpel antwoord op deze bedreigingen niet te geven 
is. Over de wijze waarop computercriminaliteit door 
preventie en repressie kan worden tegengegaan zijn 
boekwerken te schrijven (zie bijvoorbeeld Bequai, 
1983; ook Sieber, 1986). 

Evident is dat het antwoord alleen zinnig kan 
worden gegeven in termen van een samenstel aan 
maatregelen. Een per vorm van bedreiging verschil-
lende dosis van technopreventie (fysieke beveiliging), 
logische preventie (programmatische beveiliging), 
controles (zowel binnen als buiten de geautomatiseerde 
procesgang), civiel-, administratief- en strafrechtelijke 
maatregelen zal moeten worden toegediend om de 
gevaren verbonden aan het gebruik van informatietech-
nieken te bestrijden. Over die materie, met name 
uiteraard over de repressieve maatregelen, heeft de 
Commissie Computercriminaliteit haar licht laten 
schijnen. Een samenvatting van haar conclusies is in 
de volgende bijdrage te vinden. 

' Zie de resultaten van slachtoffer-
enquotes zoals jaarlijks gepubli-
ceerd in de Maandstatistiek voor 
politie, justitie en brandweer van 
het CBS. 

Volgens de FBI 12% (Canning, 
1986). Uit het slachtofferonderzoek 
van de American Bar Association 
(1984) komt echter een percentage 
van 40 naar voren. De slachtoffers 
vielen uiteen in drie ongeveer even 
grote groepen: bedrijven die geen 
enkel 'incident' aangaven, bedrij-
ven die dat bij sommmige inciden-
ten deden, en bedrijven die steeds 
aangifte deden. 

Zie bijvoorbeeld A.C. Berghuis, 
C. H. Brants en H.M. Willemse 
(1984). 
4  Een voorbeeld hiervan is de 
kwestie van het onbevoegd 
gebruik van computers door 
werknemers: de werkgever laat dit 
oogluikend toe, ziet daar soms 
zelfs een positieve functie van 

(bijvoorbeeld t.a.v. het spelen van 
spelletjes op de computer, zie 
Computer Fraud & Security 
Bulletin, 1983), doch zal minder 
positief zijn indien dat gebruik 
veel tijd en/of capaciteit wegneemt. 
Ook misbruik die als inbreuk op 
de privacy kan worden opgevat 
blijkt vaak tegenstijdig te worden 
beoordeeld, denk bijvoorbeeld aan 
de discussies rond het koppelen 
van de gegevensbestanden als 
methode om verdachte personen 
in de sfeer van belastingheffing en 
sociale uitkeringen op te sporen. 
5  Ongepubliceerde, geschreven 
mededeling van de bekende, 
bona-fide kraker Ton de Regt aan 
(o.a.) de auteur. Via een bulletin-
board (dat werkt met behulp van 
micro- of personal computers 
waartussen contact is via telefoon-
lijnen) worden inlichtingen van 
allerlei aard uitgewisseld, zoals 
ook over telefoonnummers van 
niet-openbare computersystemen, 
manieren om door beveiligingen 
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heen te komen e.d. Een persoon 
met kwade bedoelingen kan 
anoniem of onder valse naam 
putten uit de informatie op het 
bulletin board. 
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Informatietechniek en 

strafrecht 

Samenvatting van de conclusies en voorstellen 
van de Commissie computercriminaliteit 

De voorzitter van de Commissie Computercrimina-
liteit, mr. H. Franken, bood 8 april jongstleden het 
rapport van de commissie aan de Minister van Justitie 
aan. Dit rapport Informatietechniek en Strafrecht 
('s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987) omvat ongeveer 
120 pagina's tekst en 180 pagina's bijlagen. Hieronder 
is de samenvatting van dit rapport opgenomen, met 
hier en daar een aanvulling in de noten om deze 
samenvatting als zelfstandig geheel leesbaar te maken. 

Algemene kanttekeningen en suggesties 

De commissie kreeg tot taak problemen aan te 
wijzen in het materiele en formele strafrecht die rijzen 
door het gebruik van moderne informatietechnieken, 
en om advies uit te brengen hoe deze problemen 
zouden kunnen worden verholpen. In haar studie 
concentreerde de commissie zich op de bepalingen in 
het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering. De commissie heeft gemeend niet 
alleen te moeten bezien welke aanpassingen van 
wetgeving eventueel nodig zijn, doch ook aandacht te 
besteden aan de context waarin `computermisbruik' 
zich afspeelt. Aandacht is besteed aan de maatschap-
pelijke betekenis van het gebruik van informatietech-
nieken en de daaraan verbonden belangen, de rol van 
de — potentiele — slachtoffers en die van het strafrecht. 
Tevens is uitdrukkelijk de betekenis van Internationale 
afstemming aangeduid. 

Op uiteenlopende wijze heeft de commissie getracht 
inlichtingen te verzamelen die als grondstof voor de 
beraadslagingen konden dienen. Enkele achtergrond-
studies zijn verricht, namelijk over de mate van 
beveiliging tegen vormen van computercriminaliteit 
bij bedrijven en instellingen in Nederland en over 
wetgeving tegen computercriminaliteit in andere 
landen. Daarnaast is gepoogd door het afleggen van 
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werkbezoeken, het uitzetten van een vragenlijst en een 
praktijksimulatie relevante inzichten op te doen. 

De commissie constateert dat het huidige materiele 
en formele strafrecht niet voldoende zijn toegesneden 
op de dreigingen die zijn verbonden aan het ge- en 
misbruik van moderne informatietechnieken. Daarmee 
is bedoeld dat met het toenemend gebruik van 
dergelijke technieken belangen zijn onstaan of sterker 
naar voren zijn getreden die ook of meer bescherming 
door het strafrecht verdienen, hetgeen met de huidige 
bepalingen niet of onvoldoende valt te verwezenlijken. 
Deze belangen liggen op het terrein van: 
— de continufteit van het functioneren van bedrijven en 
instellingen, waar de afhankelijkheid van de informa-
tietechniek groeiende is; 
— de integriteit van de (beslissings)processen in de 
samenleving, waarbij informatietechnieken een grote 
plaats innemen; 
— de persoonlijke' levenssfeer van individuen, bedrijven 
en instellingen; vertrouwelijke gegevens worden in 
toenemende mate ondergebracht in computers; 
— de vermogenswaarde die is verbonden aan het 
exclusieve gebruik van bepaalde, met het gebruik 
van informatietechniek verbonden gegevensbestan-
den en programma's. 

Het gebruik van informatietechnieken heeft een 
aantal kenmerken waardoor de genoemde belangen 
bijzonder kwetsbaar zijn: het moeilijker kunnen 
beheersen van allerlei processen, de grote snelheid 
waarmee informatietechnische processen zich 
afspelen, een tendens tot vermindering van menselijke 
tussenkomst in processen van beleid, beheersing en 
uitvoering, een vergroting van de groep van potentiele 
plegers van misbruik door toenemende verspreiding 
van deskundigheid en, in het bijzonder, de toenemende 
openheid van informatietechnische systemen door 
onderlinge verbindingen in netwerken en de daardoor 
veroorzaakte vervaging van de betekenis van 
(lands)grenzen. 

Bij het tegengaan van `computercriminaliteie is, net 
als bij vele andere vormen van criminaliteit, de wijze 
waarop het — potentiele — slachtoffer ageert en 
reageert van groot belang. 

De commissie heeft met zorg kennis genomen van 
de bevindingen uit de voor haar verrichte studie naar 
de stand van zaken met betrekking tot de beveiliging 
tegen computercriminaliteit. Hoewel dit buiten de 
taakopdracht van de commissie valt, veroorlooft de 
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commissie zich enige suggesties te doen om de 
kwaliteit van de beveiliging in bedrijven en instellingen 
te doen verbeteren, vanuit de gedachte dat het 
strafrecht slechts kan dienen als een sluitstuk op de 
bestrijding van (computer)criminaliteit. De suggesties 
van de commissie betreffen de mogelijkheid bijzondere 
voorzieningen te treffen in de sfeer van de jaarverslag-
geving' en de mogelijkheid bijzondere taken toe te 
kennen aan bepaalde toezichthoudende instanties 2 . 

Tevens constateert de commissie met zorg dat de 
bereidheid tot het doen van aangifie in gevallen van 
computercriminaliteit laag is. Omdat de aangifte 
(doorgaans) een noodzakelijke stap is om het strafrecht 
in werking te stellen, bestaat het rale gevaar dat de 
functie die het strafrecht kan hebben onvoldoende tot 
zijn recht komt'. De neiging om zaken binnenshuis af 
te doen schept daarnaast grote gevaren 4 . De commissie 
geeft enige suggesties om de beslissing om al dan niet 
aangifte te doen op een meer open en afgewogen 
wijze tot stand te laten komen. Daarbij is een rol 
toebedacht aan bepaalde beroeps- of bedrijfsorganisa-
ties en is, meer in den brede, de suggestie gedaan te 
komen tot de vorming van een of enkele `platformen' 
waar de kring van — potentiele — slachtoffers en de 
met opsporing en vervolging belaste organen met 
elkaar in contact staan 5 . 

Uiteraard heeft een aangifte pas zin wanneer het 
strafrecht daadwerkelijk in actie kan komen. Niet 
alleen moet het wettelijk instrumentarium (de 
bepalingen van het materiele en formele strafrecht) 
adequaat zijn, ook dienen er voldoende praktische 
mogehjkheden tot opsporing en vervolging aanwezig te 
zijn. De commissie heeft in globale zin de ontwikke-
lingen dienaangaande bezien, met name waar het de 
in te zetten deskundigheid en de aan onderzoeken in 
geautomatiseerde omgevingen verbonden kosten 
betreft, en heeft op dit terrein enige suggesties 
gedaan 6 . 

Voor de mate waarin en de wijze waarop voorstellen 
tot aanpassing van het strafrecht worden geformuleerd 
dient de vraag te worden beantwoord of de als 
strafwaardig beoordeelde gedragingen reeds vallen 
onder bestaande bepalingen. Daarnaast komt de 
vraag aan de orde of de bestaande strafprocessuele 
bevoegdheden adequaat zijn wanneer bij — vermoede-
lijk — gepleegde strafbare feiten de informatietechniek 
een rot speelt; adequaat zowel voor het aan het licht 
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brengen van de waarheid als voor de waarborgen van 
verdachten en derden in het strafproces. 

Met name is de vraag verstrekkend of `gegevens' als 
`goed' dan wel als een (voor inbeslagneming en 
uitlevering vatbaar) `voorwerp' moeten worden 
gezien. Onder gegevens wordt verstaan een weergave 
van feiten, begrippen of instructies op overeengekomen 
wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie door 
personen of door geautomatiseerde middelen. De 
commissie meent om verschillende redenen dat het 
zinvol is een onderscheid te maken tussen enerzijds 
`gegevens' en anderzijds `enig goed' en `voorwerp'. 
Deze conclusie leidt er toe dat de commissie een 
aantal aanvullingen en wijzigingen voorstelt die in het 
bijzonder op gegevens zijn toegesneden, met name 
gegevens die zijn of worden opgeslagen, verwerkt en 
overgedragen door middel van geautomatiseerde 
werken. 

Daarnaast doet de commissie op enkele plaatsen 
voorstellen om de bij de processen van opslag, 
verwerking en overdracht gebruikte werken in het 
bijzonder te beschermen. 

Voorstellen ter zake van het materieel strafrecht 

De commissie doet enige voorstellen die betrekking 
hebben op de middellen van informatietechniek. 

Ten eerste wordt voorgesteld de vernieling, bescha-
diging, onbruikbaarmaking dan wel het veroorzaken 
van storing in de werking van dergelijke middelen 
strafbaar te stellen, indien daardoor: 
— het functioneren van de openbare infrastructuur 
schade wordt toegebracht, en/of 
— een gemeen gevaar voor goederen of de levering van 
diensten te duchten is, en/of 
— levensgevaar voor anderen te duchten is. 

Dit voorstel is geformuleerd teneinde aanslagen op 
de continuiteit van het functioneren van informatie-
technische processen waaraan algemene belangen zijn 
verbonden te kunnen tegengaan, alsmede om aanslagen 
op informatietechnische middelen met potentieel of 
feitelijk zeer ernstige gevolgen te kunnen bestraffen. 
In de voorstellen ter zake wordt zowel opzettelijk 
handelen met de aangegeven gevolgen strafbaar 
gesteld, als onachtzaamheid met dezelfde gevolgen. 

Ten tweede stelt de commissie voor `computervrede-
break' strafbaar te stellen: het zich wederrechtelijk 
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toegang verschaffen tot geautomatiseerde gegevensver-
werkende systemen of daartegen beveiligde delen 
daarvan. Naar de mening van de commissie zou 
alleen dan van strafbaarheid sprake moeten zijn, 
indien bij het wederrechtelijk binnendringen een 
bevediging tegen dit binnendringen wordt doorbroken; 
de plaats waar de beveiliging is aangebracht wordt 
dan gezien als de grens tussen het `prive-terrein' en 
het voor een ieder toegankelijke gebied. De achtergrond 
van dit voorstel worth gevormd door de opvatting dat 
strafbaarstelling wenselijk is omdat `computervrede-
breuk' als zodanig onbehoorlijk is, alsmede omdat 
met strafbaarstelling een drempel wordt opgeworpen 
tegen mogelijk op het binnendringen volgende 
schadelijke handelingen (zoals het wijzigen of wissen 
van gegevens, het kennisneming of kopieren van 
vertrouwelijke gegevens). Door stratbaarstelling, 
onder de nodige beperkingen, van computervredebreuk 
worden gegevens in gegevensverwerkende systemen 
op een indirecte wijze beschermd. 

Hiernaast heeft de commissie geen verdere voorstel-
len nodig geacht teneinde middelen van informatietech-
niek in het bijzonder te beschermen. Deze ondervinden 
ook op grond van andere wettelijke bepalingen reeds 
bescherming tegen misbruik (bijvoorbeeld die ten 
aanzien van diefstal, verduistering, vernieling), daar 
zij als een goed in de zin van de wet kunnen worden 
beschouwd. 

Verscheidene voorstellen zijn geformuleerd die 
direct op de bescherming van gegevens betrekking 
hebben. Daarbij gaat het steeds om gegevens (waaron-
der ook programma's zijn begrepen) die zijn opgesla-
gen, worden verwerkt of overgedragen door middel 
van een geautomatiseerde werk. 

Ten eerste stelt de commissie voor het onbruikbaar 
maken, wissen of ontoegankelijk maken van dergelijke 
gegevens strafbaar te stellen. Daarmee wordt beoogd 
erkenning te geven aan de grote belangen die zijn 
gemoeid met het beschikbaar hebben van gegevens 
voor het functioneren van bedrijven en instellingen. 

Ten tweede wordt voorgesteld, in het belang van de 
bescherming van een correct verloop van maatschap-
pelijke processen waarbij de moderne informatietech-
niek een rol speelt, gegevensmanipulatie' (waaronder 
`programma-manipulatie' is begrepen) strafbaar te 
stellen: het verwijderen en het veranderen van 
gegevens en het toevoegen van andere gegevens. 
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Ten derde stelt de commissie voor een aantal 
wettelijke bepalingen in te voeren en bestaande 
bepalingen te wijzigen die betrekking hebben op de 
bescherming van gegevens gezien hun geheime, 
exclusieve of vertrouwelijke aard. Een aantal van deze 
voorstellen ligt op het vlak van de overdracht van 
gegevens, met name van de telecommunicatie. 
Voorgesteld wordt: 
— uitbreiding van het verbod tot het afluisteren van 
telefoongesprekken die verlopen via de openbare 
telecommunicatie-infrastructuur en tot het afluisteren 
of opnemen van gegevensverkeer dat via die structuur 
verloopt, met uitzondering van algemeen verspreide 
gegevens (omroep); 
— uitbreiding tot strafbaarheid van het afluisteren of 
het opnemen van telecommunicatie en gegevensover-
dracht door geautomatiseerde werken die buiten de 
openbare infrastructuur plaatsvinden; 
— uitbreiding van het verbod tot het afluisteren van 
gesprekken die in de besloten sfeer worden gevoerd en 
tot het afluisteren of opnemen van gegevensverkeer in 
de besloten sfeer. 

In het verlengde van deze voorstellen liggen 
suggesties tot wijziging van daaraan verbonden 
bepalingen. 

Voorts wordt, ook in het kader van de bescherming 
van vertrouwelijke gegevens, voorgesteld de bepaling 
ter zake van schending van bedriffsgeheimen een 
ruimere werking te geven, zodat ook het gebruik van 
geheime bedrijfsgegevens voor eigen winstoogmerk 
strafbaar wordt gesteld. Daarnaast wordt gesuggereerd 
tevens de bescherming die deze bepaling biedt uit te 
breiden tot geheimen van dienstverlenende onderne-
mingen (naast die van handel en nijverheid). 

Tenslotte wordt een bepaling voorgesteld waarin 
het met winstoogmerk bekend maken en gebruiken van 
bepaalde door misdrijf verkregen gegevens strafbaar 
wordt gesteld. 

Deze laatste bepaling vormt het sluitstuk van het 
samenstel aan voorgestelde bepalingen, waarmee 
strafbaar zou worden gesteld (a) dat personen zich 
wederrechtelijk toegang verschaffen tot `gevoelige' 
gegevens (dit betreft de bepalingen betreffende 
afluisteren en opnemen, alsmede die betreffende 
computervredebreuk; ook de huidige bepalingen ten 
aanzien van staatsgeheimen vallen hieronder), (b) dat 
wederrechtelijk verkregen gegevens worden bekend 
gemaakt of op bepaalde wijze gebruikt (zie hierboven), 
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alsook een bijzondere bepaling op het vlak van de 
gegevensoverdracht en bestaande bepalingen ten 
aanzien van staatsgeheimen, en (c) dat niet wederrech-
telijk verkregen gegevens met een geheim karakter 
wederrechtelijk worden bekend gemaakt of op 
bepaalde wijze gebruikt (dit betreft niet wederrechtelijk 
afgeluisterde of opgenomen telecommunicatie, 
gegevens die berusten bij de zogenaamde geheimhou-
ders en bedrijfsgeheimen). 

Naast de voorstellen die de commissie doet die 
onmiddellijk betrekking hebben op het ge- en 
misbruik van informatietechniek, heeft de commissie 
onderzocht of (andere) bestaande bepalingen in het 
Wetboek van Strafrecht aanpassing behoeven. 

Er wordt een probleem gesignaleerd ten aanzien 
van degene die als uitgever is betrokken bij de 
verspreiding van gegevens langs electronische weg. 
Gesuggereerd wordt de positie van deze uitgever 
gelijk te schakelen met die van de uitgever van 
gedrukte werken voor wat betreft de mogelijkheden 
een beroep te doen op een vervolgingsuitsluitingsgrond. 

In een aantal vermogensrechtelijke bepalingen, 
zoals die ten aanzien van bedrieglijke bankbreuk en 
onttrekking aan een beslag, staan de termen `goed', 
'zaak' of `voorwerp' centraal. Voorgesteld wordt in 
die bepalingen daaraan toe te voegen 'of gegevens met 
vermogenswaarde'. 

De commissie is tot de conclusie gekomen dat de 
klassieke fraudebepalingen (valsheid in geschrift, 
oplichting) vooralsnog voldoende ruimte lijken te 
bieden om te kunnen optreden in gevallen waarin bij 
de fraude de informatietechniek een rol speelt. Wet 
wordt in overweging gegeven de bepaling ter zake van 
oplichting aan te vullen, zodat ook het bewegen tot 
het verrichten van een dienst naast het bewegen tot 
afgifte van een goed strafbaar zou worden gesteld. 
Voorts stelt de commissie voor het vervalsen van 
betaalpassen of het opzettelijk gebruik van vervalste 
betaalpassen afzonderlijk strafbaar te stellen. 

Tenslotte wordt voorgesteld een voorziening te 
treffen waardoor ook afpersing door bedreiging met 
het toebrengen van schade aan gegevens strafbaar 
wordt gesteld. 

De commissie meent dat de voorstellen zoals die in 
de alinea's zijn samengevat een voldoende basis 
vormen om het misbruik dat samenhangt met het 
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gebruik van moderne informatietechniek met behulp 
van de strafwet te kunnen tegengaan. Tevens is de 
commissie van mening dat deze voorstellen noch 
leiden tot `overcriminalisering', noch een onaanvaard-
bare inperking zouden betekenen voor het beginsel 
van de 'free flow of information'. 

De commissie heeft bewust nagelaten voorstellen te 
doen om andere als schadelijk te beschouwen 
gedragingen strafbaar te stellen. Ten dele zijn 
dergelijke voorstellen achterwege gelaten omdat in 
andere wetgeving dan het Wetboek van Strafrecht al 
in een oplossing is voorzien. Dit geldt de verveelvou-
diging van gegevens (met name programma's — 'pro-
grammapiraterij'), waarvoor de voorstellen tot 
aanpassing van de Auteurswet 1912 een voldoende 
instrumentarium zullen leveren. Weliswaar bieden het 
auteurs- en octrooirecht alleen een beperkte bescher-
ming (ten aanzien van de aard van de gegevens en de 
duur van de bescherming), doch een verruiming van 
strafbaarheid tot ook het kopieren en op bepaalde 
wijze gebruiken van gegevens die noch onder de 
werking van de auteurswet vallen, noch octrooieerbaar 
zijn, gaat volgens de commissie te ver. 

Ook heeft de commissie geen voorstellen willen 
doen tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht 
met bepalingen die in het bijzonder betrekking 
hebben op persoonsregistraties. In het ontwerp van 
Wet persoonsregistraties zijn ten aanzien van deze 
materie reeds keuzen gemaakt, bovendien is de 
commissie van mening dat de bestaande bepalingen in 
het Wetboek van Strafrecht (zoals die ten aanzien van 
de zogenaamde geheimhouders) en de voorstellen die 
zouden leiden tot een meer algemene bescherming 
van gegevens en systemen in samenhang afdoende 
zijn. 

Voorts heeft de commissie in verscheidene voorstellen 
bijzondere kwalificaties verwerkt, waarmee wordt 
gepoogd de strafbaarstelling toe te spitsen op 
gedragingen met een — potentieel — ernstig schadelijk 
karakter. Daarmee blijven bepaalde gedragingen 
buiten schot, hoewel die ook als schadelijk kunnen 
worden aangemerkt (dit geldt bijvoorbeeld het 
voorstel ter zake van computerinbraak, waarbij 
strafbaarheid pas intreedt wanneer een beveiliging 
wordt doorbroken). Door het aanbrengen van deze 
kwalificaties is getracht `overcriminalisering' te 
vermijden. Vanuit die achtergrond is ook nagelaten 
het onbevoegd gebruik van computers of middelen 
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van telecommunicatie als zodanig strafbaar te stellen. 
Alleen indien zulk gebruik zou leiden tot — potentieel — 
ernstige gevolgen kan daartegen met het strafrecht 
worden opgetreden. 

Voorstellen ter zake van het formeel strafrecht 

Ten aanzien van enkele dwangmiddelen die kunnen 
worden gebruikt in het onderzoek naar strafbare 
feiten signaleert de commissie een lacune. Dit betreft 
met name de inbeslagneming ten behoeve van dat 
onderzoek. Op grond van de huidige bepalingen 
kunnen alleen voorwerpen in beslag worden genomen; 
gegevens als zodanig, dus onafbankelijk van een 
gegevensdrager, kunnen niet ter beschikking komen 
van het onderzoek naar de waarheid. Omdat het niet 
altijd mogelijk is door inbeslagneming van een drager 
de noodzakelijke gegevens ter beschikking te krijgen, 
of omdat onder omstandigheden het in beslag nemen 
van een drager een disproportioneel middel vormt, 
stelt de commissie voor een afzonderlijke bevoegdheid 
tot het vergaren en opnemen van gegevens te creeren 
(dat wil zeggen het selecteren en bijeenbrengen van 
gegevens, alsmede het vastleggen van die gegevens op 
een drager die door de politie of de justitie kan 
worden meegenomen). Deze bevoegdheid zou naar 
het oordeel van de commissie beperkt moeten worden 
geformuleerd: 
— alleen gegevens die zijn opgeslagen, worden 
verwerkt of overgedragen door middel van geautoma-
tiseerde werken zouden mogen worden vergaard en 
opgenomen; bovendien mogen alleen aanwezige 
gegevens worden vergaard en opgenomen; 
— de algemene bevoegdheid tot vergaren en opnemen 
van gegevens moet alleen worden gegeven aan de 
rechter-commissaris; in het kader van een schouw of 
een huiszoeking komt deze bevoegdheid tevens toe 
aan de (hulp-)officier van justitie. 
Deze nieuwe bevoegdheid houdt in dat in het kader 
van een schouw of een huiszoeking gegevens als 
zodanig ter beschikking kunnen komen van de 
justitie. 

Wanneer bij een huiszoeking ten behoeve van de 
vergaring en opneming van gegevens toegang moet 
worden verschaft tot een beveiligd systeem kan, op 
voorstel van de commissie, degene bij wie de zoeking 
wordt verricht, worden verplicht toegang tot dat 
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systeem te verlenen. Deze verplichting geldt niet 
indien daardoor een verdachte zou worden gedwongen 
mee te werken aan zijn eigen veroordeling. 

Naast het voorstel een bevoegdheid tot vergaren en 
opnemen van gegevens te scheppen, stelt de commissie 
voor de rechter-commissaris de bevoegheid te geven 
uitlevering van voor vergaring en opneming vatbare 
gegevens te vorderen, in een door hem te bepalen 
vorm. 

Momenteel mogen, onder bepaalde omstandigheden 
en voorwaarden, telefoongesprekken worden afgeluis-
terd in het kader van een justitieel onderzoek. De 
commissie stelt voor deze bevoegdheid uit te breiden 
tot het opnemen van niet voor het publiek bestemd 
gegevensverkeer door middel van een instelling van 
telecommunicatie ten algemenen nutte. Dit voorstel 
houdt mede verband met de wijziging die de commissie 
in het materieel strafrecht voorstaat. 

Ten aanzien van vele aspecten van het strafproces-
recht ziet de commissie geen noodzaak tot wijziging. 
Dit geldt bijvoorbeeld de bewijsvoering, het uitleveren 
van brieven en geschriften, de dwangmiddelen met 
betrekking tot de persoonlijke vrijheid. Wel signaleert 
de commissie problemen in gevallen waarin ge- en 
misbruik van informatietechnieken internationale 
aspecten heeft. Ten dele betreft dit praktische 
problemen waarvoor geen wetswijziging nodig is, ten 
dele dient een uitweg te worden gezocht door middel 
van internationaal overleg, zo nodig leidend tot 
verdragen en wetswijzigingen. Bij het laatste denkt de 
commissie aan een nieuwe bepaling waardoor het 
mogelijk wordt in het kader van de Ileine' rechtshulp 
de gerechtelijke autoriteiten in andere landen zeer 
snel bij te staan. 

Slot 

De commissie heeft het nodig geacht vrij veel 
voorstellen tot aanpassing van zowel het materiele als 
het formele strafrecht te doen. Zij beseft dat aanvaar-
ding van deze suggesties tot een belangrijke aanpassing 
van het strafrecht zou leiden. Dit is naar haar oordeel 
aanvaardbaar gezien de maatschappelijke verande-
ringen die zijn en worden veroorzaakt door het 
gebruik van moderne informatietechnieken. 
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Noten 

De voorstellen van de commissie zijn zo veel 
mogelijk in de vorm van wettelijke bepalingen 
gegoten. Een voorname reden hiervoor is dat door 
deze werkwijze de commissie gedwongen was precies 
te formuleren hetgeen haar voor ogen stond. Wellicht 
wordt hiermee de discussie over de wenselijkheid en 
noodzaak van wetswijziging bevorderd. 

De commissie heeft haar voorstellen getoetst aan de 
aanbevelingen die de OESO heeft gedaan ten aanzien 
van de - minimaal - strafbaar te stellen gedragingen 7 . 
Zij komt tot de conclusie dat aan deze aanbevelingen 
is voldaan, waardoor, bij aanvaarding van de voorstel-
len, Nederland in de pas loopt met hetgeen elders 
strafbaar is of wordt gesteld. 

' De commissie pleit voor de 
verplichting — op te nemen in 
Boek 2 titel 8 BW — voor de 
directie om in het jaarverslag van 
de 'onderneming' een verklaring 
op te nemen betreffende de 
betrouwbaarheid en continufteit 
van de geautomatiseerde gegevens-
verwerking. Daarover dient de 
accountant zich vervolgens uit te 
laten. 
1  Dit betreft vooral als vitaal 
beoordeelde sectoren. Genoemd is 
de mogelijk om in de financide 
sector de Nederlandsche Bank een 
rol in deze toe te kennen. 

Bedoeld worden de normstellen-
de en eventueel de afschrikkende 
werking van het strafrecht. 
4  Dergelijke `eigenrichting' maakt 
het mogelijk dat plegers elders hun 
praktijken kunnen hervatten, er 
geen waarborgen voor een 
zorgvuldige 'rechtsgang' bestaan 
en geen inlichtingen over gevallen 
naar buiten komen die tot bijstelling 
van beveiligingsbeleid kunnen 
bijdragen. 

Functies: uitwisseling van 
inzichten zodat meer afgewogen 
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beslist kan worden om al dan niet 
aangifte te doen; beter idee van 
bedreigingen. 

Betreffende: afstemming van 
activiteiten, rol van deskundigen, 
kosten van onderzoeken. 

Gedoeld wordt op vijf gedrags-
normen, waarvan de OESO 
adviseert dat ze in iedere lidstaat 
strafbaar worden gesteld. 



De kwetsbare informatie-

maatschappij 

Studiebijeenkomst over de voorstellen van de 
Commissie computercriminaliteit* 

Euroforum 

`Gezien de complexiteit van de informatiemaatschap-
pij moet computercriminaliteit gezien worden als een 
virus. De commissie Franken is vooral chirurgisch te 
werk gegaan.' Met deze woorden karakteriseerde de 
heer Tasche, afdelingsdirecteur van Rabobank NV, 
het rapport van de commissie Franken op de studiedag 
die naar aanleiding van het verschijnen daarvan 
gehouden werd. Deze studiedag, georganiseerd door 
Euroforum, vond pleats op 14 april 1987, minder dan 
een week nadat de commissie haar rapport aanbood 
aan de Minister van Justitie. 

Op de studiedag werd het rapport toegelicht door 
leden van de commissie, maar bovendien werd er op 
gereageerd door personen die in diverse hoedanigheden 
met de problematiek te maken hebben. Dit artikel 
behelst een verslag van de reacties op de commissie-
voorstellen, die het begin vormden van een bredere 
discussie over de voorstellen. Op de studiedag zijn, 
naast leden van de commissie,' de volgende sprekers 
aan het woord geweest: 
— prof.dr. G.P.V. Vandenberghe, hoogleraar en 
directeur van het Instituut voor Informatica en Recht, 
VU Amsterdam, de dagvoorzitter, die tevens een 
inleidende toespraak hield; 
— ir. J.B.F. Tasche, Afdelingsdirecteur Rabobank 
Nederland NV, hoofd technisch onderzoek en 
ondersteuning, die vanuit een `bedrijfsoptiek' op het 
rapport reageerde; 
— mr. F. Kuitenbrouwer, publicist en commentator 
NRC Handelsblad, die reageerde vanuit het perspectief 
van 'de burger'; 

* Het verslag van de studiebijeenkomst werd gemaakt 
door drs. A.C. Berghuis en drs. J.C.J. Boutellier (redacteur 

van Justitiele Verkenningen). 
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— mr. J. Hekkelman, directeur NV Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten, die vooral inging op de 
strafprocessuele voorstellen; 
— mr. H.W.K. Kaspersen, wetenschappelijk onderzoe-
ker V.U. Amsterdam, die de voorstellen situeerde in 
internationaal perspectief. 

De dag werd geopend door Minister Korthals Altes 
van Justitie. Deze complimenteerde de commissie met 
haar gedegen rapportage en haar deskundige voorstel-
len. Hij onderstreepte de keuze die de commissie had 
gemaakt voor de invoering van een aantal nieuwe 
elementaire juridische begrippen, namelijk het begrip 
`gegevens' en de term `geautomatiseerde verwerking 
van gegevens'. Bovendien wees hij erop dat men de 
term 'computer' niet in de voorstellen zal kunnen 
terugvinden. Enerzijds heeft dit te maken met de 
keuze voor een zuiver Nederlandse terminologie, 
anderzijds met het feit dat de omschrijvingen in 
termen van fysiek bepaalde grootheden een te statisch 
karakter zullen hebben. Zo onderschreef hij de 
gedachten van de commissie over de 'telematica', ter 
aanduiding van de meer geavanceerde informatietech-
nologische systemen. 

Hieronder zal eerst worden ingegaan op de 
achtergrond van het probleem van de computercrimi-
naliteit, zoals deze door verschillende sprekers werd 
belicht. Vervolgens zal worden ingegaan op de 
noodzaak van beveiliging, de rol van het strafrecht 
daarbij en de intemationale situatie hieromtrent. Ten 
slotte zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste 
discussiepunten, die op deze dag naar voren kwamen. 

Kwetsbaarheid van de informatiemaatschappij 

Er is sprake van een toenemende kwetsbaarheid van 
de informatiemaatschappij, aldus prof. Vandenberghe. 
Deze kwetsbaarheid dient te worden gezien tegen de 
achtergrond van een toegenomen aantal beslissingen, 
dat niet op basis van intuYtie, maar op grond van 
gegevens wordt genomen. De daarbij gehanteerde 
informatica speelt daarin een vitale rol, analoog aan 
functies van een biologisch organisme, zoals het 
geheugen (centrale opslag) en de bloedsomloop. Due 
kwetsbaarheid wordt nog eens gefaciliteerd door 
factoren als de decentratisatie van computergebruik, 
de afname van het computeranalfabetisme en de 

50 	Justitiole Verkenningen, jrg. 13, nr. 5, 1987 



toename van de gebruiksvriendelijkheid van geauto-
matiseerde informatieopslag en ook het toenemend 
gebruik van electronisch geldverkeer. In het tijdperk 
van de telematica, waarvan we aan het begin staan, 
zal een oneindig aantal computers toegankelijk zijn 
vanuit een oneindig aantal plaatsen. 

De complexiteit van de situatie, zoals deze kort 
werd gekenschetst door de heer Vandenberghe, werd 
geadstrueerd in de lezing van de eerder genoemde 
heer Tasche van de Rabobank. Het aantal computer-
systemen in zijn bedrijf was toegenomen van drie in 
1973 tot 3000 heden ten dage, met een totaal van 
15 000 terminalaansluitingen. Voor 1988 verwacht de 
Rabobank 6000 computersystemen in gebruik te 
hebben, waarvan de helft met elkaar verbonden zal 
zijn. Dit betekent dat er sprake zal zijn van miljarden 
koppelingsmogelijkheden, terwijl er miljoenen 
geldtransacties zullen goon plaatsvinden. Hij maakte 
een parallelvergelijking met de koppeling van 
telefoonnetwerken. Onlangs werd de mogelijkheid 
geopend om automatisch China te bellen; omgekeerd 
kan een miljard Chinezen ook ons bereiken. 

Deze situatie leidt volgens Vandenberghe tot een 
algemeen veiligheidsprobleem. Daarbij moet worden 
gedacht aan fysische catastrofen, gebreken in hard- en 
software, menselijke fouten en vergissingen, maar 
ook: moedwillige aanslagen, ontvreemdingen en 
fraudes. Hij gaat ervan uit dat absolute veiligheid niet 
haalbaar zal zijn. In feite zal steeds sprake zijn van 
een kosten-batenanalyse, waarbij de kosten van 
beveiliging niet hoger zullen zijn dan het produkt van 
de kosten van eventuele schade en de te verwachten 
frequentie daarvan. 

Vandenberghe benadrukte dat het strafrechtelijk 
belang echter niet wordt bepaald door de omvang van 
misbruik of de frequentie ervan, maar door de 
maatschappelijke en bedrijfsmatige implicaties. In dit 
verband wees hij op enige specifieke kenmerken van 
computercriminaliteit, zoals de snelheid, de (automa-
tische) herhaalbaarheid, het feit dat geen sporen 
worden achtergelaten en de `grenze(n)loosheid'. Uit 
de literatuur blijkt dat er op alle niveau's hinderpalen 
zijn bij de veroordeling van een computercrimineel, 
wat betreft de ontdekking van de dader, de aangifte 
bij justitie en de veroordeling door de rechter. Bij 
preventie van computercriminaliteit moet worden 
gedacht aan beveiliging en aan aanpassing van het 
formele en materiele strafrecht. 
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Ook Tasche achtte een omvattende aanpak van 
computercriminaliteit van belang. Hij ging er daarbij 
vanuit dat criminaliteit zich met name nestelt op 
grensvlakken. Niet de kluis is het eerst aangewezen 
doelwit van criminelen, maar het raakvlak tussen 
bank en buitenwereld, de wisselloper. Computercrimi-
naliteit ontwikkelt zich in de transitie van de maat-
schappij tot een informatiemaatschappij. Daarenboven 
manifesteert zij zich vooral op de punten waar sprake 
is van informatie-overdracht, met andere woorden het 
grensvlak tussen computer en gebruiker, of de 
verbindingen tussen computersystemen. De meerwaar-
de van informatie schuilt in de overdracht ervan: het 
brengen en het halen. Bij computernetwerken is het 
aantal grensvlakken steeds groter. Indien ook deze 
netwerken aan elkaar gekoppeld kunnen worden, dan 
is het probleem vrijwel niet niet meer te overzien. 
Beveiliging wordt dan een kwestie van management. 
Waar zit de informatie, waar komt ze vandaan, wie 
kan er over beschikken, waar dient te worden 
beveiligd? 

Tasche bracht nog een meet psychologische factor 
naar voren. Door de lage prijs, de hoge kwaliteit en 
massaliteit van het gebruik van computersystemen 
ontstaat een steeds groter vertrouwen in de informatica: 
men raakt er aan gewend. Daardoor zal het risicogevoel 
afnemen. Gegeven de toenemende complexiteit van 
de geautomatiseerde informatieoverdracht en dit 
afnemende risicogevoel is het zijns inziens opportuun 
computercriminaliteit te zien als een virus. In het 
kader daarvan introduceerde hij de term Informafia'. 
De Commissie Franken is als een chirug te werk 
gegaan: curatief, grenzen stellend, afsnijdend. In de 
voorstellen is veel aandacht voor de `grensvlakken', 
waarbij de verantwoordelijkheden op de juiste plaats 
gesitueerd zijn. Het rapport komt precies op tijd. Een 
virus kan echter slechts ten dele chirurgisch bestreden 
worden. De voorstellen van de commissie Franken 
dienen zijns inziens zo snel mogelijk te worden 
ingevoerd, maar zullen wellicht niet meer adequaat 
zijn voor de situatie van het jaar 2005 of zelfs al van 
1995. 'De echte bedreiging komt vanuit het onbekende, 
de ongewisheid, het onverwachte en het plotselinge, 
vanuit het creatieve brein van de crimineel.' 
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Strafrecht als schild en zwaard 

Over de rol van het strafrecht bij de bestrijding van 
de (computer)criminaliteit leverde met name de heer 
Kuitenbrouwer een bijdrage. Hij beoordeelde het 
rapport van de Commissie Franken weliswaar als 
`zeer goed', maar hij meende dat zij zich de ambivalentie 
van het strafrecht te weinig gerealiseerd heeft. Het 
strafrecht vervult vanuit het oogpunt van de individuele 
burger tegelijkertijd de functie van schild en zwaard. 
Ms schild beoogt het bescherming te bieden tegen het 
kwaad dat hem bedreigt. Maar als zwaard kan het 
zich ook richten tegen het individu. Het strafrecht 
bedient zich van middelen die zeer diep insnijden in 
de vrije levenssfeer van de burgers. Het kent de 
overheid aanzienlijke bevoegdheden toe en heeft tot 
doe! `leed' toe te brengen aan de dader. De toedeling 
van bevoegdheden heeft in ons land sinds de Tweede 
Wereldoorlog een explosieve groei doorgemaakt en 
vertoont tekenen van wildgroei. In de voorstellen van 
Commissie Franken wordt het aantal bevoegdheden 
nog uitgebreid. 

De ambivalentie van het strafrecht komt ook tot 
uiting in het feit dat de verhouding tussen 'good guys' 
en 'bad guys' in de maatschappelijke werkelijkheid 
niet zo overzichtelijk is gedoseerd als de ideologie van 
de Western voorschrijft. Degene die in het ene geval 
om de harde hand van het strafrecht roept, zal 
inmenging van justitie of wat daar op lijkt afwijzen 
wanneer het bijvoorbeeld om zijn belastingbescheiden 
gaat. In het geval van computermisbruik valt dit te 
illustreren aan de hand van een van de schaarse 
test-cases, de zogenoemde `enig goed'-zaak Hof 
Arnhem (27.10.1983; NJ 1984, 80). 

Deze zaak betrof een systeemanalist/programmeur 
die in dienst van een firma computerprogramma's 
maakte en leverde. Op zeker moment kopieerde hij 
circa 1850 programma's van een `diskpack' van zijn 
baas en begon voor zichzelf. Het scheelde hem naar 
eigen schatting al gauw een half jaar (ontwikke-
lings)werk. De rechtbank kwam tot vrijspraak, maar 
het Openbaar Ministerie ging in appel bij het gerechts-
hof. Daar liet de verdachte een opmerkelijk geluid 
horen: hij had zelf ook bedenkingen gekregen tegen 
de vrijspraak die hij in eerste instantie had gezocht. 
Zijn eigen bedrijf was inmiddels zo goed gaan lopen 
dat hij personeel had aangenomen. 'Ms ik word 
veroordeeld voor wat ik indertijd mijn baas heb 
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aangedaan', zo was ongeveer zijn redenering, 'dan is 
mijn programmatuur nu tenminste beschermd tegen 
mijn eigen werknemers'. 

Het verschijnsel van twee harten in eon borst 
kennen we, aldus Kuitenbrouwer, reeds heel goed in 
verband met het rechtsgoed 'privacy', ooit treffend 
getypeerd als 'a conflict between me and myself': ik 
wil veel weten over de ander, maar deze mag niet 
evenveel weten over mij. Niet voor niets komt een 
wettelijke regeling van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregi-
straties zo moeizaam van de grond. Een andere reden 
is dat het wettelijk begrippenkader ademloos aanholt 
achter snelle ontwikkelingen van de techniek — en ook 
dat stemt tot nadenken. 

De eerste eis die in dergelijke omstandigheden mag 
worden gesteld aan (voorstellen tot) strafwetgeving is 
dat het spel van gewicht en tegenwicht wordt weer-
spiegeld. Kuitenbrouwer bracht in dit verband drie 
punten naar voren: 
— Het kaliber van de te beschermen belangen mag 
niet verhinderen dat leveranciers, eigenaars en 
gebruikers op hun eigen verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van — in termen van de commissie — 
`geautomatiseerde werken of inrichtingen' worden 
aangesproken. 
— Er mag evenredigheid worden verlangd tussen 
beschermende en beperkende maatregelen en het 
grondbeginsel van de 'free flow of information'. 
Moderne gegevensverwerking zet traditionele 
opvattingen over de exclusiviteit van informatie op 
fosse schroeven, zoals blijkt uit de 'enig goed'-zaak. 
— Vanuit het 'schild/zwaard-model' geredeneerd is 
het van belang kritisch te beoordelen of de overheid 
niet van de gelegenheid gebruik maakt om zichzelf te 
voorzien van royale bevoegdheden de vinger aan de 
pols van het gegevensverkeer te leggen (zoals reeds is 
gebeurd in het voorstel van Wet Persoonsregistraties). 

Deze vraagpunten zijn echter nog slechts het topje 
van de ijsberg. Het onderliggende probleem is, zoals 
de Commissie Computercriminaliteit ook heeft 
onderkend, dat van de lwetsbare informatiemaat-
schappij'. Het is een illusie te menen dat daarop een 
technisch-juridisch antwoord mogelijk is. `Doorslagge-
vend is de sociale kwaliteit van de systemen en dat 
aspect verleent aan de vraagstelling een eigen 
dimensie'. 

Wanneer tegen deze achtergrond de voorstellen van 
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commissie bekeken worden, dan valt volgens Kuiten-
brouwer op dat zij het Wetboek tegen het licht 
gehouden vanuit een vorm van `catalogusdenken'. 
Daarop heeft de commissie inderdaad een chirurgische 
ingreep laten volgen; een dergelijke ingreep is echter 
te vrezen als de diagnose niet duidelijk is. Er is sprake 
van een wezenlijke ingreep, waarbij men zich kan 
afvragen wat het cumulatieve effect is van de voorge-
stelde bepalingen. Zijn indruk van de voorstellen is 
dat de bepalingen ten aanzien van `gegevensmanipu-
latie' vrij ruim zijn; dat van de bepaling betreffende 
het voorhanden hebben van bepaalde (afluister)appa-
ratuur niet veel terecht zal komen; dat de wijziging 
van de oplichtingsbepaling, zodat ook het bewegen tot 
afgifte van gegevens daaronder zou vallen, ten 
onrechte niet afhankelijk is gesteld van de aard van de 
gegevens. 

als voorwaarde voor strafbaarheid 

Een van de belangrijkste discussiepunten op de 
studiedag werd gevormd door de beveiliging die de 
commissie als een noodzakelijke voorwaarde ziet om 
iemand te kunnen betichten van een bepaalde vorm 
van computercriminaliteit. De Commissie Computer-
criminaliteit heeft namelijk de volgende bepaling 
voorgesteld: 

1. Hij die wederrechtelijk binnendringt in een 
daartegen beveiligd geautomatiseerd werk voor de 
opslag of verwerking van gegevens, of in een deel 
daarvan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie. 

2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door 
middel van het aannemen van een valse hoedanigheid, 
listige kunstgrepen of een valse sleutel wordt geacht te 
zijn binnengedrongen. 

Met deze bepalingen wordt de zogenaamde 
`computervredebreuk' — ook wel `computerkraak' of 
`hacken' genoemd — strafbaar gesteld. Franken 
maakte naar aanleiding van de genoemde voorwaarde 
van beveiliging een vergelijking met het laten rond-
slingeren van vertrouwelijke stukken, waarvan het 
gebruik niet strafbaar wordt gesteld. Het afzien van 
de beveiligingsvoorwaarde zou strijdig zijn met de 
bepaling in het Europees Verdrag ten aanzien van de 
'free flow of information'. Enkele sprekers verklaarden 
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echter problemen te hebben met deze voorwaarde. 
Zo meende Hekkelman dat deze voorwaarde 

onvoldoende gemotiveerd wordt door de verwijzing 
naar de praktisch vervolgbaarheid (met name Van 
Brummen was ingegaan op het criterium van de reale 
mogelijkheid tot handhaving van de wet). In beginsel 
mag de strafbaarheid van een op zichzelf strafbare 
handeling filet tot nul gereduceerd worden vanwege 
voorafgaand handelen of nalaten daarvan door de 
benadeelde. Van dit idee van 'de kat op het spek 
binden' zijn vele voorbeelden te geven. Ze kunnen 
leiden tot strafverlichting, soms tot niet-vervolging op 
grond van het opportuniteitsbeginsel, maar niet tot 
wettelijke straffeloosheid; hoogstens tot een strafuit-
sluitingsgrond in geval van nood. 

Ook uit de zaal kwam op dit punt kritiek naar 
voren. Boukema (Heineken Nederland BV) uitte zijn 
verbazing; `er is hoe dan ook toch sprake van 
criminaliteit?' Jongen (Loeff & Van der Ploeg) 
meende dat op deze wijze strafbaarheid in feite 
afhankelijk wordt gesteld van de praktische mogelijk-
heden tot beveiligen. In sommige gevallen acht hij het 
zelfs onwenselijk om te beveiligen (in de binnenstad 
van Amsterdam kan men de auto beter niet af sluiten 
om schade als gevolg van een `autokraak' te vermijden). 
In dat verband vroeg hij zich af hoe ver beveiliging 
zou moeten gaan; de commissie signaleert zelf al dat 
dit te complex is om daar in algemene zin iets zinnigs 
over te zeggen. Jongen concludeerde dat een ieder 
zich toch wel realiseren kan dat hij uit een systeem 
moet blijven. De voorwaarde van beveiliging dient 
zijns inziens dan ook te verdwijnen. 

Silvis (Rijksuniversiteit Utrecht) merkte op dat ter 
rechtszitting zal moeten worden bewezen dat er 
beveiligd is, waardoor in het openbaar de wijze van 
beveiliging ter sprake komt. Eventueel zal de verdachte 
daarbij ook eigen deskundigen kunnen inschakelen. 
Dit zou wel eens tot ingewikkelde problemen kunnen 
leiden. 

Daartegenover stond de mening van Kuitenbrouwer. 
Het opnemen van de beveiligingsbepaling heeft zijns 
inziens een gunstige uitstralende werking. Het 
appelleert aan de discussie die in de samenleving wel 
degelijk wordt gevoerd omtrent de eigen verantwoor-
delijkheid. In de praktijk van de rechtspleging bestaan 
feiten die hiermee vergelijkbaar zijn. Natuurlijk 
leveren deze soms problemen op, doch het strafrecht 
dient niet tot afdekken maar tot problematiseren. In 
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het opnemen van beveiliging als strafbaarheidsvoor-
waarde is de commissie bepaald niet revolutionair te 
noemen. Bij huis- en lokaalvredebreuk bestaat iets 
dergelijks al in de eis tot aanzeggen zich te verwijderen. 
Ook in de BRD is onlangs eenzelfde voorwaarde 
geformuleerd. Kuitenbrouwer vroeg zich dan °plc 
veeleer af waarom deze voorwaarde niet ook is 
geformuleerd bij andere bepalingen, zoals die ten 
aanzien van gegevensmanipulatie. Gegevensverwer-
king bestaat in soorten en maten, het belang daarvan 
varieert sterk. Om dat gewicht duidelijk te maken is er 
de behoefte aan markeringen of drempels. 

Ook De Regt, bekend vanwege zijn betrokkenheid 
bij opzienbare gevallen van 'hacking', juicht de 
beveiligingsvoorwaarde toe, omdat daarmee de 
verantwoordelijkheid van systeembeheerders beklem-
toond wordt. Verder werd vanuit de commissie over 
de rol die deze voorwaarde ter zitting zal spelen, 
opgemerkt dat inderdaad de rechter zal dienen uit te 
maken of sprake is van `beveiliging', waarbij niet een 
bepaalde mate van beveiliging vereist is. Ter zitting 
behoeft de inrichting van de beveiliging dan ook niet 
in detail aan de orde te komen. Wel mag worden 
verondersteld dat er sprake moet zijn geweest van 
enige intellectuele inspanning om tot het desbetreffende 
systeem door te dringen. 

Bevoegdheid tot `vergaring en opneming' van gegevens 

De commissie Franken heeft voorgesteld een 
nieuwe bevoegdheid te creeren, namelijk die tot 
vergaring en opneming van gegevens die dienen om 
de waarheid aan de dag te brengen, voorzover deze 
zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen 
door middel van een geautomatiseerd werk. De reden 
van dit voorstel is tweeerlei: het is niet altijd mogelijk 
door inbeslagname van een voorwerp bepaalde 
gegevens binnen het bereik van justitie te brengen; bij 
inbeslagname kan een omvangrijke schade worden 
veroorzaakt doordat de continuIteit van het functione-
ren in gevaar komt. Bij de toepassing van deze 
bevoegheid is een centrale plaats aan de rechter-com-
missaris toegedacht. 

Over deze nieuwe bevoegheid ontstaat discussie, 
met name omtrent de wijze waarop hiermee in de 
praktijk zal worden omgesprongen. Kuitenbrouwer 
brengt de volgende bedenkingen naar voren. 
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— Het idee dat de rol van rechter-commissaris een 
waarborg zou zijn ten aanzien van onterecht gebruik 
van deze bevoegdheid, is illusoir. Over het algemeen 
is deze reeds overvoerd en worden aan hem onmogelijke 
eisen gesteld, hetgeen diens controle op het opspo-
ringsonderzoek zal verzwakken. 
— Het arsenaal aan bevoegdheden wordt te groot. Het 
voorstel past in een gevaarlijke tendens naar 'overkill' 
(bijvoorbeeld `de anonieme telefoontap'). Kuitenbrou-
wer mist een nadere inperking, zoals een inhoudelijke 
grond ten aanzien van de delicten waarbij de bevoegd-
heid kan worden gebruikt. 
— De commissie spreekt slechts van het vergaren en 
opnemen van bestaande gegevens. De mogelijkheden 
van de computer liggen echter juist in het combineren 
tot nieuwe gegevens. 
— De bevoegdheid betreft niet alleen 'computerdelicten' 
maar ook Ilassieke' delicten, hetgeen een algemene 
uitbreiding van de bevoegdheden betekent. 
— Bij het ontbreken van de genoemde bevoegdheid 
zullen soms ingrijpender bevoegdheden (als inbeslagne-
ming) nodig zijn. Omdat gebruik daarvan disproporti-
oneel ten opzichte van het veronderstelde delict kan 
zijn, zullen dergelijke bevoegdheden minder snel 
worden toegepast. Dit vormt een zinvolle rem op het 
ingrijpen door de overheid. 
— Ms het Wetboek van Strafvordering deze bevoegdheid 
zou kennen, volgen ongetwijfeld de bijzondere 
wetten; er ontstaat dan een algemene en gevaarlijke 
dynamiek. 

Ook Hekkelman had bezwaren. Zijn kanttekeningen 
betreffen overigens het optreden van opsporingsfunc-
tionarissen in het algemeen, dus ook onder het 
huidige arsenaal aan bevoegheden. Naar zijn oordeel 
heeft het rapport te weinig oog voor de diep ingrijpende, 
direct bedreigende gevolgen van afluister-, opname-
en vergaringsmaatregelen. Deze zitten met name in 
het verbreken van de continufteit van het functioneren 
en de inbreuk op de integriteit van beslissingsprocessen. 
Natuurlijk zijn er waarborgen in de wet en zullen de 
opsporingsambtenaren in beginsel zorgvuldig en 
vakbekwaam hebben op te treden. Maar 'de onbe-
schrijflijke puinhopen, die nu af en toe na een 
huiszoeking met inbeslagneming van tastbare zaken 
overblijven, worden slechts overtroffen door de chaos, 
waarin de inbeslaggenomen boekhouding, na gemaakt 
gebruik, weer wordt terugbekomen. In ieder geval 
gaat het gepaard met overlast, verlies van kredietwaar- 
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digheid, misbruik door anderen van de relatieve 
zwakte, ontoegankelijkheid van strategische gegevens 
enzovoorts.' 

Bedrijven en instellingen zijn steeds afhankelijker 
geworden van geautomatiseerde verwerking, opslag 
en overdracht van gegevens. Bij Slavenburgs Bank, 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds en Volkswagen Automobiel 
Fabrieken blijkt niet alleen sprake te zijn van kwets-
baarheid voor geautomatiseerd crimineel handelen, 
maar ook voor opsporingsactiviteiten. Justitie zou 
hiervoor volgens Hekkelman dan ook alleen gerechtigd 
mogen zijn indien ze werkelijk 'in redelijke mate 
vakbekwaam toegerust' is. Justitie kan de computer-
criminaliteit zijns inziens niet vervolgen en bestrijden 
zonden een speciale informatica-brigade'. 

De opmerkingen van Mollema (Verenigde Spaar-
bank) gingen in dezelfde richting. Hoewel hij bij 
eerste lezing een gevoel van geruststelling kreeg, 
omdat bedrijven en instellingen adequaat tegen 
computercriminaliteit worden beschermd, overviel 
hem in tweede instantie angst voor een 'carte blanche' 
voor de overheid. Hij voorzag de mogelijkheid dat 
grote schade wordt aangericht wanneer bijvoorbeeld 
een rekencentrum wordt stilgelegd door opsporings-
functionarissen. Het kan zijn dat zij niet weten wat ze 
teweeg brengen bij degenen (ook de niet-verdachten) 
die van de diensten van dat centrum gebruik maken. 
Hij pleit ervoor in dergelijke gevallen gebruik te 
maken van minder ingrijpende middelen, zoals het 
bevel tot uitlevering. Van Brummen gaf vervolgens 
aan dat zulks ook nu mogelijk is, en als minder 
ingrijpend middel inderdaad de voorkeur verdient 
(althans indien dat leidt tot het beoogde resultaat). 

De voorstellen in internationaal perspectief 

Kaspersen behandelde de commissievoorstellen 
vanuit een internationaal gezichtspunt. Deze optiek is 
vooral relevant, omdat door de omvang van het 
grensoverschrijdend gegevensverkeer internationale 
harmonisatie van wetgeving en internationale 
rechtshulp van groot gewicht zijn. Wanneer de 
(voorstellen voor) wetgeving inzake computercrimina-
liteit in diverse landen bekeken wordt, zijn uiteenlo-
pende wetgevingstechnieken te onderscheiden. Er zijn 
enerzijds landen die aparte strafbepalingen opstelden 
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waarin zoveel mogelijk aspecten voor computercrimi-
naliteit zijn ondergebracht (VS, Zweden). Anderzijds 
zijn er landen waar oplossingen vooral worden 
gezocht in het aanvulIen van bestaande bepalingen. 
De voorstellen van de commissie Franken liggen 
vooral ;Th deze laatste lijn: aangesloten wordt bij de 
bestaande bepalingen en wetsystematiek. 

Een tweede aspect betreft de positionering van 
bepalingen ten aanzien van computercriminaliteit in 
het wetboek. Soms wordt computercriminaliteit onder 
de bepalingen ter zake van 4vermogenscriminaliteit" 
gebracht, soms onder die voor valsheid in geschrift, 
maar ook wordt wel aangesloten bij de bepalingen ten 
aanzien van briefgeheim — hierbij staat het afschermen 
van gegevens tegen derden centraal. De door de 
commissie Franken voorgestelde bepalingen betreffen 
niet een doch diverse terreinen: dat van de gewelds-
en de vermogenscriminaliteit, en dat van de privacy-
bescherming. Qua wetgevingstechniek, zo kan worden 
vastgesteld, hanteert de commissie een methode, 
waarbij bepalingen op uiteenlopende terreinen zijn 
aangepast of voorgesteld. 

Ten aanzien van de specifieke voorstellen tot 
wijziging van het strafrecht zijn er zowel overeenkom-
sten als verschillen met bepalingen die in het buitenland 
werden opgesteld. In het algemeen geldt dat de 
voorstellen lijken te voldoen aan de door de OESO 
geformuleerde lijst van minimaal strafbaar te stelIen 
gedragingen. Meer specifiek blijken op de twee 
hiervoor besproken discussiepunten, de beveiligings-
voorwaarde en de bevoegdlieid tot vergaren en 
opnemen van gegevens geen eensluidende meningen 
in het buitenland te bestaan. De geconditioneerde 
strafbaarstelling van 'computerkraak', zoals door de 
commissie Franken voorgesteld, wordt ook in de BRD 
aangetroffen, maar bijvoorbeeld niet in de VS en 
Frankrijk. 

Wat betreft de bevoegdheid tot vergaren en opnemen 
van gegevens, waarbij de beheerder van het systeem 
verplicht is toegang tot een beveiligd systeem te 
verlenen, blijkt in Groot-Brittannie een andersoortige 
vergelijkbare verplichting te bestaan; in de BRD 
realiseert men zich dat er terzake een probleem ligt, 
maar er is daar (nog) geen oplossing voorhanden. 

Kasperen kwam tot de volgende conclusies. 
— De Nederlandse voorstellen bestrijken het gebied 
van computercriminaliteit evenwichtig en effectief. 
Het zal nog enige tijd vergen, voordat in alle geindus- 
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trialiseerde landen adequate wetgeving voorhanden is. 
— Internationaal zullen regels moeten worden 
opgesteld ten aanzien van de vraag welke staten bij 
grensoverschrijdende computercriminaliteit competent 
zijn tot vervolging van het feit (dit is een aandachtspunt 
voor de Raad van Europa). 
— Andere landen zullen in hun formele strafrecht 
aanpassingen moeten doen, zodat de bevoegdheden 
tot opsporing van computercriminaliteit niet te zeer 
zullen verschillen van land tot land. 

De voorstellen van de commissie Franken zullen 
nog uitgebreid bediscussieerd moeten worden, 
voordat zij tot wetstekst zullen zijn omgezet. Met 
name over de `beveiligingsvoorwaarde' en de `bevoegd-
hedenkwestie' lijkt vooralsnog het laatste woord niet 
gezegd. Op basis van de hier verslaggegeven studiedag 
kan echter reeds worden geconcludeerd dat de ideeen 
van de commissie in vrij brede kring positief ontvangen 
zullen worden. De commissie Franken lijkt ook in 
internationaal opzicht toonaangevend werk te hebben 
verricht. 

Noot 

' Van de leden van de commissie 
voerden de volgende personen het 
woord: 
— proldr. H. Franken, hoogleraar 
Faculteit der Rechtswetenschappen, 
R.U. Leiden, voorzitter van de 
Commissie Computercriminaliteit, 
die een toelichting op het rapport 
gaf waarbij de nadruk viel op het 
materiele strafrecht; 
— mr. H.A. van Brummen, Officier 
van Justitie te Dordrecht, tevens 
vice-voorzitter van de Commissie 
Computercriminaliteit die de 
voorstellen ten aanzien van het 
strafprocesrecht toelichtte. 
Voorts hield A.W. Neisingh RA, 
accountant, vennoot Klijnveld 
Kraayenhof & Co. EDP audit-services, 
een inleiding over beveiliging tegen 
computercriminaliteit, met name op 
grond van de bevindingen uit het 
onderzoek dat dit bedrijf deed ten 
behoeve van de Commissie Compu-
tercriminaliteit. 
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Literatuuroverzicht Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclasse ring 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Ook lezers die glinteres-
seerd zijn in literatuur over een 
bepaald ondenverp, kunnen gebruik 
maken van de diensten van deze 
afdeling. In beide gevallen kan men 
zich wenden tot de afdeling 
documentatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 's-Graven-
hage, tel: 070-706553 (E.M.T. 
Beenakkers, C.J. van Netburg). 

Algemeen 

1 
Bogaard, H. van den 
Onderzoek ?mar daders anti-ho-
moseksueel geweld. 
Algemeen politieblad, 136e jrg., 
nr. 6,21 maart 1987, blz. 
132-134. 
Het artikel is gebaseerd op 

gesprekken met vijfentwintig 
slachtoffers van anti-homosexueel 
geweld. Over de daders bestaan 
tegenstrijdige indrukken: het is 
niet duidelijk of het al dan niet om 
probleemjongeren gaat, uit welke 
sociale klasse ze afkomstig zijn en 
in hoeverre ze zelf homosexuele 
gevoelens hebben. Wel is duidelijk 
dat het geweld doorgaans door 
groepen jongeren wordt gepleegd 

en gepaard gaat met felle anti-ho-
mosexuele uitlatingen. De inciden-
ten vinden voornamelijk plaats op 
'de baan', waar homofiele mannen 
elkaar ontmoeten. Verder is 
duidelijk dat de daders achteraf 
geen spijt tonen van hun gedrag en 
zelfs verbaasd zijn dat de politic 
niet aan hun kant staat. Tijdens 
het 'poten rammen' zijn de daders 
meestal niet onder invloed van 
alcohol of drugs. De daders zijn in 
het algemeen veel jonger dan de 
slachtoffers en maken gebruik van 
wapens, hetgeen tot gevolg heeft 
dat bijna alle slachtoffers meer of 
minder ernstig verwond worden. 
In een aantal gevallen gaat de 
geweldpleging gepaard met (een 
poging tot) beroving. 

2 
Feber, H.R.G. 
De Terpzaak; een toelichting. 
Medisch contact, 42e jrg., nr. 7, 
13 februari 1987, blz. 199-202. 
In deze bijdrage geeft de auteur, 

advocaat-generaal bij het Gerechts-
hof in 's-Gravenhage, enige 
informatie over het vervolgingsbe-
leid van het Openbaar Ministerie 
in euthanasiezaken. Meer in het 
bijzonder gaat hij daarbij in op 
enige aspecten van de Terpzaak. 
Hij doet dit om mogelijke verwar-
ring bij artsen, die ontstaan kan 
zijn n.a.v. de Terpzaak, weg te 
nemen. Aan de orde komen de 
tenlastelegging, de kwestie van de 
preventieve hechtenis van de 
betrokken arts en de discrepantie 
tussen de cis van het OM en het 
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vonnis van rechtbank en gerechts-
hof. Aan het slot vraagt de auteur 
zich af of, nu de strafrechtelijke 
aanpak van de Terpzaak op niets 
is uitgelopen, alsnog een tuchtrech-
telijke procedure gestart zou 
moeten worden. Hij noemt naast 
een drietal tegenargumenten zeven 
argumenten voor zo'n aanpak. Ms 
men wil weten of in de Terpzaak 
een medisch-ethische norm is 
overschreden, dan zou de Inspec-
teur van de Volksgezondheid een 
klacht moeten indienen bij het 
medisch tuchtcollege. 

3 
Fijnaut, C. en T. Peters 
Het drama op de Heizel; een 
nabeschouwing over het parlemen-
tair onderzoek. 
Panopticon, 7e jrg., nr. 3, 
mei/juni 1986, blz. 208-217 (B). 
De auteurs gaan in op de 

werkwijze van de commissie 
Collignon die een onderzoek heeft 
ingesteld naar de gebeurtenissen 
in het Heizel-stadion. Doorlopend 
worden door de commissie de 
begrippen oorzaak en omstandig-
heid verward. De eerste term is 
van een andere, empirische, orde 
dan het woord `omstandigheid', 
dat vooral een normatief karakter 
heeft. Het onderzoek van de 
commissie verspringt telkens van 
analyseniveau en levert daarom 
zeer onduidelijke resultaten op. 
Noch de oorzaken en omstandig-
heden, noch de verantwoordelijk-
heden zijn duidelijk vastgesteld. 
Door tijdgebrek heeft de commissie 
haar toevlucht moeten nemen tot 
een `snelrechtprocedure' waardoor 
wettelijke mogelijkheden niet ten 
voile benut konden worden. De 
auteurs vergelijken het werk van 
de commissie met dat van de 
commissie Wijninekx, die zich in 
1980 verdiepte in de problematiek 
van de ordehandhaving, en met 
het rapport van Lord Scarman 
m.b.t. de 'Brixton disorders' in 
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Londen. Het Collignon rapport is 
een buitengewoon knappe 
prestatie vergeleken met dat van 
eerstgenoemde commissie, maar 
zinkt in het niet bij dat van Lord 
Scarman. De auteurs pleiten tot 
slot voor een nieuwe formule voor 
parlementair onderzoek en meer 
inzicht in de rol van de media in 
de percepties van en reacties op 
collectief geweld. 
Met literatuuropgave. 

4 
Klofas J. and C. Cutshall 
Unobtrusive research in criminal 

justice; using graffiti in the 
reconstruction of institutional 
cultures. 
Journal of research in crime and 
delinquency, 22e jrg., nr.4, 
november 1985, blz. 355-373 
(VS). 
In onderzoek naar subculturen 

binnen inrichtingen zijn `onopval-
lende' methoden zoals inhoudsana-
lyse van graffiti weinig toegepast. 
Het artikel doet verslag van zo'n 
analyse van graffiti op de muren 
van een leegstaande gesloten 
inrichting in Massachussetts. Ter 
aanvulling werden interviews 
afgenomen aan betrokkenen en 
officiele rapporten en kranteberich-
ten bestudeerd. Nadat de inhoud 
en de lokatie van de graffiti zijn 
besproken, gaan de auteurs in op 
de waarde van een dergelijke 
analyse. Ze stellen o.a. dat deze 
methode bruikbaar is bij de 
reconstructie van het leven in een 
dergelijke instelling, inzicht kan 
geven in de sociale structuur ervan 
en de invloed kan bepalen van 
herkomst en ras op subcultuurvor-
ming en aanpassing. Zij noemen 
ook enige methodologische en 
inhoudelijke beperkingen van 
graffiti-analyse. De drievoudige 
methodologische benadering in dit 
onderzoek maakt duidelijk dat 
graffiti-analyse naast andere 
methoden een bijdrage kan leveren 
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aan het onderzoek naar inrichtings-
culturen. 

5 
Kommer, M.M. 
Criminaliteitsbeleid: de statistiek 
of de moraaL 
Delikt en delinkwent, 17e jig., 
nr. 2, februari 1987, blz. 140-146. 
Vorig jaar verscheen het rapport 

van de Werkgroep Informatievoor-
ziening Strafrechtspleging (WIS). 
Binnenkort zal het OM beschikken 
over een geautomatiseerd beleids-
informatiesysteem. De vraag is in 
hoeverre zo'n systeem de beleids-
maker kan helpen bft het maken 
van keuzes, indien hij zich bij het 
inzetten van de beperkte middelen 
moet laten leiden door zowel 
morele als kwantitatieve overwe-
gingen. Er zijn vele beleidsmakers 
en het beleid zelf kent vele doelen, 
— zoals vergelding, bevrediging 
van het rechtsgevoel, terugdringing 
van de criminaliteit enz. 
waarvoor verschillende informatie 
nodig is. Volgens de auteur 
kunnen criminaliteitsstatistieken, 
hoewel niet helemaal betrouwbaar, 
wel een bijdrage leveren, indien 
daarbij deskundigen beschikbaar 
zijn voor theorievorming en 
kennisaccumulatie. Moeilijker is 
het om de statistieken te gebruiken 
als evaluatieinstrument voor het 
eigen beleid. Ze kunnen geen 
zuiver beeld geven van omvang en 
ontwikkeling van de criminaliteit. 
Len informatiesysteem kan een 
beleidsmaker alleen helpen bij het 
beheersen van het strafrechtelijk 
bedrijf zelf en bij het nagaan of er 
adequaat gereageerd wordt op de 
hulpvraag van de burger. Het is 
volgens de auteur van groot 
belang dat er een informatiesys-
teem, zoals het WIS voorstelt, 
komt, maar enige voorzichtigheid 
bij het hanteren ervan is geboden. 
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6 
Strien, A.L.J. van. 
Drie doelstellingen van de 
Algemene Wet op het binnentre-
den. 
Delikt en delinkwent, I7e jrg., 
nr. 2, februari 1987, Hz. 127-139. 
In het artikel behandelt de 

auteur de drie doelstellingen van 
de Algemene Wet op het binnen-
treden en gaat hij na in hoeverre 
deze gerealiseerd worden. Met 
deze raamwet wil men eenheid 
brengen in de chaos van de grote 
hoeveelheid bepalingen, de 
waarborgen voor de bewoner 
versterken en duidelijker bevoegd-
heden voor de binnentredende 
ambtenaar formuleren. Bovendien 
is herziening nodig i.v.m. de 
nieuwe binnentredingsbepaling in 
de Grondwet van 1983. Volgens de 
Algemene Wet moet de ambtenaar 
zich ook bij het binnentreden met 
toestemming van de bewoner 
legitimeren en het doel van zijn 
binnentreden vermelden. Krijgt hij 
geen toestemming dan is een 
schriftelijke machtiging van een 
hiertoe bevoegd persoon vereist. 
Er zijn speciale regels voor het 
binnentreden 's nachts en bij 
afwezigheid van de bewoner, 
evenals t.a.v. het maken van een 
schriftelijk verslag. Volgens de 
auteur zou eenheid van wetgeving 
beter bereikt kunnen worden door 
sanering van de bestaande 
bepalingen dan door het opstellen 
van een raamwet. De waarborgen 
voor de bewoner zijn wel versterkt, 
maar de auteur mist daarbij de eis 
dat ook bij binnentreden met 
toestemming van de bewoner 
schriftelijk verslag dient te worden 
uitgebracht. Wat de binnentre-
dingsbevoegdheden betreft zijn 
onduidelijkheden blijven bestaan 
doordat de wet geen regeling 
bevat m.b.t. de bevoegdheden 
binnen de woning (na het binnen-
treden) en een goede omschrijving 
van het begrip woning ontbreekt. 



7 
Wattel, P.J. 
De verhouding tussen het bestuur 
van 's Rijks belastingen en het 
OM in belastingstrafzaken. 
Nederlands juristenblad, 62e 
jrg., nr. 12,21 maart 1987, blz. 
369-375. 
Aan het bestuur van 's Rijks 

belastingen, bestaande uit de acht 
regionale directeuren, is door de 
Algemene Wet inzake Rijksbelas-
tingen (AWR) grote invloed 
toegekend op de wijze van 
afdoening van fiscale delicten. De 
OvJ is slechts bevoegd in fiscale 
zaken, waarin een dwangmiddel 
(vrijheidsbeneming of inbreuk op 
het huisrecht) toegepast is of het 
bestuur vervolging wenselijk acht 
en een proces-verbaal naar het 
OM stuurt. Wanneer de informatie 
onvoldoende is, is het niet mogelijk 
om proces-verbaal op te maken. 
Om informatie te krijgen kan in 
bepaalde gevallen opening van 
een gerechtelijk vooronderzoek 
door de OvJ noodzakelijk zijn 
i.v.m. huiszoeking. De zaak komt 
hiermee echter rechtstreeks in de 
justitiele sfeer, waardoor het 
bestuur haar opportuniteitsbeoor-
deling niet kan uitoefenen en de 
verdachte de kans op administra-
tieve afdoening wordt onthouden. 
Dit probleem wordt gallustreerd 
aan de hand van een modelcasus 
en enkele voorbeelden uit de 
jurisprudentie, waarbij verschillen-
de opvattingen over de bevoegd-
heid van de OvJ aan de orde 
komen en de OvJ uiteindelijk wel 
ontvankelijk verklaard wordt. Het 
probleem zou vermeden kunnen 
worden door een delict niet 
fiscaal, maar commuun te benoe-
men en het gewone strafrecht toe 
te passen. Hierdoor zou echter het 
werk van de belastingdienst 
doorkruist worden. Om aan deze 
onduidelijke situatie een eind te 
maken zou de wetgever zich, 
— mede in het belang van de 
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verdachte uitdrukkelijk moeten 
uitspreken over de gewenste 
verhouding tussen OM en bestuur 
en tussen de AWR en het gewone 
strafrecht. 

Strafrecht en strafrechtsple-
ging 

8 
Balkema, J.P. 
Stroomlijning van de voorlopige 
hechtenis. 
Trema, 10e jrg.?nr.2, februari 
1987, blz. 43-48. 
In 1973 zijn de wettelijke 

bepalingen over de voorlopige 
hechtenis ingrijpend gewijzigd. 
Sindsdien zijn via leemtewetten 
slechts schoonheidsfoutjes 
verholpen. Ter verlichting van de 
werklast van de rechterlijke macht 
is onlangs een vereenvoudigings-
voorstel aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Voorgesteld wordt 
om verlenging van de bewaring af 
te schaffen en de termijn ervan te 
verlengen tot maximaal tien 
dagen. Dit voorstel verdient 
volgens de auteur invoering. Het 
moet echter niet betekenen dat 
deze tien dagen ook geexecuteerd 
moeten worden indien daarbinnen 
de gevangenhouding bevolen 
wordt. Op het moment van 
betekening van dat bevel zou ook 
de tenuitvoerlegging er van 
moeten beginnen. Het wetsvoorstel 
wil vervolgens de verplichting om 
de verdachte te horen voorafgaand 
aan de gevangenhouding afschaf-
fen. Aan het horen dient volgens 
de auteur, behalve het recht van 
de verdachte, nog een andere 
functie te worden toegekend, 
namelijk de verhoging van het 
rechtsgehalte van de beslissing. 
Dit voorstel verdient zijns inziens 
dan ook geen navolging. Ten 
slotte wordt voorgesteld de 
beslissing van de verlenging van 
de gevangenhouding te leggen in 
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de handen van etn rechter, die 
evenwel de zaak weer kan doorver-
wijzen naar de raadkamer. Dit zal 
de verwachte bezuinigingen 
volgens de auteur echter weer 
teniet doen. De poging tot 
stroomlijning van het strafproces 
in het bier besproken wetsvoorstel 
wordt door de auteur minder 
gelukkig genoemd. 

9 
Brants C. 
Slavenburg: een geslaagde 
transactie? 
Recht en kritiek, I3e jrg., nr. I, 
1987, blz. 7-30. 
Op I mei 1983 werd d.m.v. de 

wet Vermogenssancties de moge-
lijkheid van het openbaar ministe-
rie (OM) om bij misdrijven een 
transactie-voorstel te doen, 
aanzienlijk uitgebreid. Doel was in 
eerste instantie het temgdringen 
van vrijheidsstraffen, later ver-
schoof dit naar ontlasting van een 
overbelast justitieel apparaat. 
Vanuit juridische hoek is hiertegen 
nogal veel kritiek gekomen, die 
zich met name richt op het gebrek 
aan keuzevrijheid van de verdachte 
en het gebrek aan controle op het 
handelen van het OM. De auteur 
stelt dat het transactiebeleid, 
omkleed met voldoende richtlijnen, 
indien toegepast bij bewezen 
kleine criminaliteit, wellicht nog te 
rijmen valt met de uitgangspunten 
van de rechtstaat. lndien toegepast 
bij gecompliceerdere misdrijven 
zoals fraudezaken (waarbij 
transacties veel worden toegepast), 
ontstaan echter onoverkomenlijke 
bezwaren. De auteur licht dit toe 
aan de hand van de zaak Slaven-
burg, waar aan acht van de twaalf 
verdachten een transactie-voorstel 
werd gedaan. De kritiek behelst 
o.m. de volgende punten. De 
keuzevrijheid wordt beperkt door 
de publiciteit en door het meespe-
len van belangen van het bedrijf. 
Het is nog allerminst zeker of het 

ten laste gelegde strafbaar zal 
blijken. In dat geval is terugvorde-
ren van het transactiebedrag 
waarschijnlijk niet mogelijk. De 
transactie kan misbruikt worden 
door hem in te zetten als onder-
handelingsfactor bij de resterende 
vervolgingen in dezelfde zaak. 
Gebruik van de transactie om 
medewerking aan het gerechtelijk 
onderzoek te belonen of af te 
straffen is in strijd met de wet. 
Voldoende controle op de handel-
wijze van het OM ontbreekt. De 
auteur concludeert dat het 
verruimde transactiebeleid kan 
leiden tot het overschrijden van de 
grenzen van de rechtsstaat. 
Met literatuuropgave. 

10 
Erielink, P.M. 
Het rapport van de Commissie 
bedreigde getuigen. 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 5, maart 1987, blz. 257-270. 
Dit artikel bespreekt de adviezen 

van de commissie Hemmelink. 
Deze houden in dat, meer dan tot 
nu toe, getuigen die bij de onthul-
ling van bun identiteit onaanvaard-
bare risico's lopen voor bun leven, 
gezondheid of maatschappelijk 
functioneren, de mogelijkheid 
geboden wordt onder waarborg 
van anonimiteit een getuigenis af 
te leggen tegenover de rechter-com-
missaris. De auteur plaatst vele 
kanttekeningen bij de adviezen. 
Niet duidelijk is wat de feitelijke 
stand van zaken met betrekking 
tot de problematiek is, zodat niet 
is vast te stellen in hoeverre 
wetswijzigingen noodzakelijk zijn. 
Verder blijkt dat de redenen om 
anoniem te blijven ruim geformu-
leerd zijn, hetgeen de mogelijkhe-
den voor infiltranten-getuigenissen 
vergroot. Ook wordt onvoldoende 
beargumenteerd waarom de 
mogelijkheid om anoniem te 
blijven niet expliciet aan bepaalde 
(emstige) delicten gekoppeld 
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wordt. Ook blijft het onduidelijk in 
hoeverre de bewijsvoering geba-
seerd mag zijn op dergelijke 
anonieme getuigenissen. Tenslotte 
wordt geconstateerd dat het 
blijkbaar niet langer de rechter is 
die bepaalt wie er ter zitting als 
getuige moet verschijnen. De 
rechter wordt derhalve beperkt in 
zijn mogelijkheden tot een 
onafhankelijk, onpartijdig en 
volledig onderzoek. De auteur 
stelt dat de commissie zich 
onvoldoende heeft gebogen over 
de nadelige gevolgen van haar 
voorstellen, niet alleen voor de 
verdachte, maar ook voor de 
rechtspleging in het algemeen. 

11 
Harvey, L. and K. Pease. 
Guideline judgments and propor-
tionality in sentencing. 
Criminal law review, februari 
1987, blz. 96-104. 
In Engeland heeft men richtlijn-

vonnissen ontworpen om een zo 
groot mogelijke evenredigheid in 
de toepassing van straffen door 
rechtbanken te bereiken. De 
auteurs analyseerden vier van 
dergelijke vonnissen om na te 
gaan hoe de evenredigheid in deze 
vonnissen tot uitdrukking komt en 
welke principes daaraan ten 
grondslag liggen. In grafieken 
werd de duur van gevangenisstraf 
afgezet tegen zaken als de geld-
waarde van ingevoerde drugs, van 
diefstallen door werknemers, het 
gewicht van ingevoerde hennep. 
Ook werd de duur van ontzegging 
van rijbevoegdheid afgezet tegen 
het alcoholpercentage in het 
bloed. De grafieken gaven een 
verschillend beeld te zien. In de 
opgaande lijn van de hoogte 
van de straf in verhouding met de 
ernst van het delict vindt steeds 
een ombuiging plaats: in de eerste 
twee voorbeelden neemt de lengte 
van de straf af, in de laatste twee 
voorbeelden toe en wel op 

verschillende momenten. Voor dit 
verschijnsel werd geen bevredigen-
de verklaring gevonden in theorie-
en als: de 'vegetable prevention 
theory' ( het voorkomen van 
vegeterend leven bij langer 
straffen); afschrikkingsopvattingen 
(hoe hoger het vonnis des te 
zwaarder telt elk jaar straf meer); 
de law of diminishing increments' 
( de straf stijgt minder snel in 
verhouding tot veroorzaakte 
schade). De auteurs juichen het 
opstellen van richtlijnvonnissen 
toe, maar wijzen op het gebrek aan 
duidelijkheid en achten verdere 
analyse van vonnissen met 
gebruikmaking van een goede 
schaaltechniek noodzakelijk. 

12 
Jung, H. 
La participation des citoyens a 
l'administration de la justice 
penale en droit compare. 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. 4, 
oktober/december 1986, blz. 
799-808 (Fr). 
Dit artikel bespreekt de argu-

menten voor en tegen het betrekken 
van burgers bij de strafrechtspraak. 
Voorstanders benadrukken het 
belang van democratisering en 
participatie, tegenstanders 
benadrukken het belang van 
professionalisering en specialisatie. 
De auteur schetst de ontwikkelin-
gen op het gebied van de leken-
rechtspraak in Europa en becom-
mentarieert de argumentatie van 
vooraanstaande voor- en tegenstan-
ders. Zelf is de auteur van mening 
dat het inschakelen van (speciaal 
geschoolde) leken ertoe bijdraagt 
dat de strafrechtspraak minder 
volgens een blinde, technocratische 
routinematigheid verloopt: 
buitenstaanders kunnen vernieu-
wende bijdragen leveren aan het 
strafproces. Verder heeft het 
inschakelen van leken een schar-
nierfunktie: niet alleen komt 
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hiermee de vraag aan de orde hoe 
maatschappelijke denkbeelden 
zich verhouden tot juridische 
oordelen, maar ook biedt het de 
mogelijkheid om de acceptatie van 
strafrechtelijke oordelen in de 
maatschappij te bevorderen. 
Vooral bij kleine strafzaken zou, 
volgens de auteur, de rot van leken 
vergroot dienen te worden. 
Met literatuuropgave. 

13 
Klijn, W.C.M. 
'Euthanasie' en kabinet. 
Nederlands juristenblad, 62e 
jrg., nr. 8,21 februari 1987, 
blz.233-235. 
Het kabinet heeft besloten om 

inzake directe euthanasie het 
Wetboek van Strafrecht niet te 
wijzigen en dus geen strafuitslui-
tingsgrond in de wet op te nemen. 
Wet wit het kabinet onderzoeken 
of het mogelijk is tot een beperkte 
wetgeving te komen, zoals door de 
Raad van State wordt geadviseerd. 
In dit artikel uit de auteur kritiek 
op deze voorstellen. Met name de 
gedachte om een aantal zorgvuldig-
heidseisen in de wet op te nemen, 
noemt hij 'even gevaarlijk als 
onnodig'. De huidige wetgeving 
geeft voldoende waarborgen voor 
zorgvuldig handelen; het over-
macht-artikel (an. 40) is per 
definitie onbepaald van karakter. 
Het tweede zeer terughoudende • 
euthanasie-arrest van de Hoge 
Raad is als leidraad vanuit de 
jurisprudentie zeer waardevol. De 
auteur draagt verschillende 
argumenten aan. 
Met literatuuropgave. 

14 
Moneymaker, J.M. 
The infliction of punishment: a 
deterrent or hydra? 
Deviant behavior, 7e jrg., nr. 4, 
1986, blz. 371-384 (VS). 
Hoewel het dreigen met straf 

het hoofdbestanddeel vormt van 
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elk wettelijk systeem, bestaat er 
weinig overeenstemming over de 
morele principes die het straffen 
rechtvaardigen. Een eerste 
fundamentele vraag is waarin het 
straffen zijn rechtvaardiging vindt: 
gaat het om vergelding of om 
preventie? Ben tweede vraag is 
onder welke omstandigheden er 
gestraft moet worden. Een derde 
vraag is hoe zwaar er gestraft moet 
worden. Het artikel bespreekt 
filosofische, juridische en sociale 
overwegingen betreffende het 
straffen, en benadrukt dat de 
huidige strafrechttoepassing aan 
grondige heroverweging toe is. De 
auteur is van mening dat, wit het 
strafrecht levensvatbaar blijven, de 
rechtvaardiging ervan niet moet 
worden verhuld in retoriek over 
het heropvoeden van criminelen. 
Daarentegen moet bestraffing 
meer nadruk krijgen: het strafrecht 
beoog1 afschrikking door middel 
van het dreigen met werkelijke 
straf, inclusief de doodstraf. 
Met literatuuropgave. 

15 
Muskens, M.E.W. 
Undue delay: tussen onwenselijk-
held en onmenselnkheid. 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 3, maart 1987, blz. 238-256. 
Het strafrechtelijk apparaat is 

overbelast. Dit uit zich o.a. in het 
feit dat verdachten soms geruime 
tijd in onzekerheid verkeren over 
de afloop van hun strafzaak. Op 
grond van het Europese Verdrag 
van de rechten van de mens wordt 
de overheid verplicht de strafzaak 
met voortvarendheid te behandelen 
opdat de termijn van onzekerheid 
over de afloop ervan zo kort 
mogelijk blijft. flit artikel bespreekt 
de plichten van de overheid en de 
rechten van de verdachte. Ten 
eerste komt aan de orde wat als 
beginpunt van de termijn moet 
worden beschouwd. Ten tweede 
wordt de vraag gesteld welke 



bijzondere omstandigheden tot 
een beslissing leiden dat de 
verdachte onredelijke schade 
ondervindt van het oponthoud. 
Ten derde wordt behandeld onder 
welke rechtvaardigende omstandig-
heden een langdurig oponthoud 
nog aanvaardbaar geacht kan 
worden. Tenslotte besteedt de 
auteur aandacht aan de manier 
waarop de rechter zijn oordeel 
over de (on)redelijkheid en de 
(on)wenselijkheid van het opont-
houd dient te motiveren en aan 
welke eisen die motivering dient te 
voldoen. 
Met literatuuropgave. 

16 
Sloun, Th.H.J.G. van. 
Net Rapport-Anneveldt; een 
juridisch equilibrist op twee 
sporen met ongelijke leggers? 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 2, februari 1987, biz. 164-182. 
De discussie over het jeugdstraf-

recht wordt gekenmerkt door twee 
verschillende uitgangspunten, ni. 
het juridiseringsmodel, waarbij 
men pleit voor een meer juridische 
aanpak om rechtswaarborgen voor 
het kind te garanderen, en het 
welzijnsmodel, waarbij de opvoe-
dingsgedachte centraal staat. De 
auteur stelt de twee-sporigheid 
van het rapport-Anneveldt, waarin 
zowel vanuit het juridisch model 
als vanuit de welzijnsgedachte 
geredeneerd wordt, aan de orde en 
wijst op de consequenties daarvan 
voor het materiele strafrecht. 
Enerzijds wil men in het nieuwe 
jeugdsanctierecht de waarborgen 
uit het volwassenenrecht laten 
gelden, constateert men een 
toegenomen mondigheid bij de 
jeugd en wordt er gepleit voor 
handhaving van het evenredig-
heids- en verwijtbaarheidsbeginsel. 
Anderzijds stelt men dat straffen 
en maatregelen pedagogisch 
georienteerd moeten zijn, is men 
een voorstander van behandelingen 

en pedagogisch verantwoorde 
alternatieve straffen, stelt men de 
opvoedingsgedachte boven de 
schuldvraag en wordt wat het 
leeftijdscriterium betreft wel een 
verhoging tot 24 jaar aanbevolen, 
maar weinig aandacht geschonken 
aan de groep onder de 12 jaar. De 
twee-sporigheid in het rapport-An-
neveldt leidt tot het creeren van 
ongelijke leggers: materieelrechte-
lijk zit het op de lijn van het 
welzijnsmodel en formeelrechtelijk 
op de juridiseringslijn. Uit het 
rapport blijkt dan ook volgens de 
auteur de onmogelijkheid om het 
pedagogisch denken juridisch te 
incorporeren. 

17 
Rijn van Alkemade, J. van 
De bestrijding van misbruik van 
rechtspersonen door wettelijke 
maatregelen. 
Ars aequi, 36e jrg., nr. 2, februari 
1987, b lz. 81-90. 
Om het misbruik van rechtsper-

sonen te bestrijden zijn drie 
wetsontwerpen op stapel gezet. De 
eerste betreft de zgn. ketenaanspra-
kelijkheid en is sedert 1982 in 
werking. De tweede en derde 
misbruikwet zijn pas met ingang 
van 1 januari 1987 in werking 
getreden. De nieuwe wettelijke 
regelingen hebben veel aandacht 
gekregen en discussie ontiokt. In 
wezen zijn deze te herleiden tot de 
kern van het juridische verschijnsel 
rechtspersoon. De maatschappelijk 
belangrijkste functie van de 
rechtspersoon is dat hij degenen 
die zich daarvan bedienen, een 
zekere bescherming geeft. Niet 
deze personen maar de rechtsper-
soon is aansprakelijk voor gemaak-
te schulden. Beperking van de 
persoonlijke aansprakelijkheid is 
in het belang van schuldenaars, 
maar niet in dat van de schuldeisers. 
In de afweging van belangen van 
schuldenaars en schuldeisers 
hebben de nieuwe misbruikwetten 
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de grens verlegd in het voordeel 
van laatstgenoemden. De persoon-
lijke aansprakelijkheid bij verwijt-
baar gedrag van hen die zich van 
een rechtspersoon bedienen, is 
sterk vergroot. De auteur bespreekt 
een aantal aspecten van de nieuwe 
wettelijke regelingen en gaat 
tevens in op de discussies die 
hierover hebben plaatsgevonden. 
Gelet op de principiele kanten 
ervan, is het begrijpelijk dat veel 
en langdurig is gediseussieerd over 
de misbruikwetten. De auteur 
vraagt zich echter af of het belang 
daarvan wel opweegt tegen de 
daardoor opgetreden vertraging bij 
de inwerkingtreding van de 
misbruikwetten. 

18 
Schuijer, J. 
De COC-petitie en de herziening 
van artikd 247 Sr. 
Delikt en Delinkwent, I7e jrg., 
or. 3, maart 1987, blz. 271-278. 
Het wetsontwerp van regerings-

zijde over de strafbaarstelling van 
sexuele contacten met jeugdigen 
wijkt op een aantal punten af van 
het voorstel van de regeringsadvies-
commissie Melai. Metal adviseerde 
het bestaande verbod op dergelijke 
contacten te vervangen door een 
verbod op het bewegen van 
jeugdigen beneden 15 jaar tot het 
plegen en dulden van sexuele 
handelingen. Het regeringsvoorstel 
kent echter een absoluut verbod 
op sexuele handelingen met 
personen beneden de twaalf jaar. 
In tegenstelling tot het voorstel-Me-
lai heeft het regeringsvoorstel veel 
stof doen opwaaien. Velen vrezen 
dat sex met jongeren tussen 12 en 
16 geliberaliseerd zal worden. Het 
regeringsvoorstel is politiek dan 
ook moeilijk haalbaar. De Seder-
landse Vereniging tot integratie 
van Homoseksualiteit COC heeft 
near aanleiding van de discussie 
een eigen voorstel geformuleerd, 
dat mede ten doel heeft de  

discussie over de leeftijdsgrenzen 
te overbruggen. Het voorstel 
behelst een strafuitsluitingsgrond 
voor die gevallen waarin de 
jeugdige er zelf blijk van geeft aan 
het desbetreffende sexuele contact 
toe te zijn. Het voorstel word' 
gesteund door een groot aantal ter 
zake kundige personen en organi-
saties. 
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19 
Thorvaldson, S.A. 
Restitution by offenders in 
Canada; some legislative issues. 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr.1, januari 1987, 
blz. 1-16. 
De auteur houdt een theoretisch 

betoog over de verschillende 
vormen van schadeherstellende 
sancties in Canada, nay. een 
wetsvoorstel op dit terrein dat in 
1984 werd ingediend maar 
inmiddels is afgekeurd. Drie 
onderwerpen krijgen in het artikel 
vooral de aandacht: schadevergoe-
ding als voorwaarde bij een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf, de 
beperking van schadevergoeding 
tot gevallen van schade aan 
eigendom of personen die makke-
lijk is vast te stellen en het begrip 
'punitive damages'. Het wordt 
betwijfeld of een door de rechter 
opgelegde verplichting tot schade-
vergoeding te rijmen valt met de 
resocialiserende doelstelling van 
een voorwaardelijke straf. Ook 
wordt de vraag besproken of een 
verplichte schadevergoeding 
alleen in civielrechtelijk kader mag 
worden opgelegd, waarbinnen een 
geschil tussen twee personen 
wordt beslecht, of ook in strafrech-
telijk kader, waarbinnen de 
rechtelijke uitspraak de publieke 
en sociale functie heeft van het 
bewaken en versterken van het 
rechtsgevoel van de hele samenle-
ving. De auteur acht het onjuist 
dat schadevergoeding alleen zou 
mogen worden opgelegd in 



gevallen van makkelijk vast te 
stellen schade en geeft de voorkeur 
aan de thans vigerende wetgeving 
hieromtrent. Tot slot acht de 
auteur de term 'punitive damages' 
in de voorgestelde wetgeving 
verwarrend. In het algemeen vindt 
hij dat schadeherstel zeer wet past 
in het strafrechtelijk stelsel, maar 
dat deze sanctie gezien moet 
worden als slechts een hulpmiddel 
dat slechts in een beperkt aantal 
gevallen kan bijdragen aan het 
sociale doel van het strafrecht. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

20 
Decke, S.M. and B. Salet. 
Predicting the career criminal: an 
empirical test of the Greenwood 
scale. 
Journal of criminal law and 
criminology, 77e jrg., nr. 1, lente 
1986, blz. 215-236. 
De Greenwood-schaal is een 

methode volgens welke het 
mogelijk zou zijn te voorspellen 
welke delinquent in aanmerking 
komt voor de benaming 'beroeps-
crimineer. Na eerst studies 
besproken te hebben m.b.t. het 
begrip `chronische delinquentie' 
en het beleid m.b.t. selectieve 
inhechtenisneming, zetten de 
auteurs hun onderwerpsopzet 
uiteen. Het onderzoek werd 
uitgevoerd onder 11397 gevange-
nen in 215 Amerikaanse huizen 
van bewaring. De auteurs maakten 
gebruik van een enigszins 
aangepaste versie van de Green-
wood schaal. De vraag is of de 
schaal een onderscheid kan maken 
tussen gevangenen met slechts een 
of enkele straffen, en die met een 
lange criminele carriere. Hun 
analyse richt zich met name op de 
eerstgenoemde groep. Hoewel zij 
vonden dat delinquenten met een 
hoge schaalscore gemiddeld meer 

criminele daden pleegden, bleek 
de variantie binnen de schaalcate-
gorieen aanzienlijk te zijn. Dit 
maakt de voorspelling van 
individuele gevallen hoogst 
inaccuraat waardoor velen die 
door de schaal aangewezen 
worden als beroepscriminelen dit 
in werkelijkheid niet zijn. Behalve 
deze gevallen van 'verkeerde 
positieven' zijn er ook vele 
foutieve negatieven. Omdat de 
calculus van Greenwood per saldo 
toch een zwakke voorspeller is, 
pleiten de auteurs voor terughou-
dendheid m.b.t. het beleid van 
selectief inhechtenisnemen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Earls, C.M. and J. Proulx. 
The differentiation offrancophone 
rapists and nonrapists using 
penile circumferential measures. 
Criminal justice and behavior, 
13e jrg., nr.4, december 1986, 
b 1 z. 419-429. 
De auteurs hebben onderzoek 

gedaan naar de reactie van 
verkrachters en niet-verkrachters 
op sexuele stimuli. De experimen-
tele groep bestond uit tien fransta-
lige veroordeelden die in een 
zwaar beveiligd psychiatrisch 
ziekenhuis waren opgenomen. De 
vergelijkingsgroep bestond uit tien 
niet-verkrachters, eveneens 
franstalig. Beide groepen kregen 
bandopnamen te horen van resp. 
agressief gedrag, verkrachting, 
wederzijds vrijwillig sexueel 
verkeer en sexueel neutrale scenes. 
De sexuele reactie werd vastgesteld 
door de mate van erectie te meten. 
Er bleek geen erectie-verschil te 
zijn tussen beide onderzoekgroepen 
als het ging om bandopnamen van 
wederzijds gewild sexueel verkeer. 
Opvallend daarentegen was het 
verschil bij bandopnamen van 
verkrachtingsscenes. Een dergelijk 
resultaat was reeds in eerder 
onderzoek gebleken bij engelstalige 
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verkrachters. Dat het effect nu ook 
bij franstalige verkrachters werd 
geconstateerd, impliceert dat de 
methode am verkrachters door 
middel van erectiemetingen te 
identificeren onafliankelijk van 
zowel taal als cultuur kan warden 
gehanteerd. 
Met literatuuropgave. 

22 
Venvachting en werkelijkheid in 
de criminologie. 
Themanummer. 
Tijdschrift voor criminologie, 
29e jrg., fir.!, januari/februari 
1987, blz. 3-49. 
In deze aflevering zijn de 

voordrachten gebundeld die 
werden gehouden tijdens de 
forumdiscussie in november 1986, 
georganiseerd door het Amster-
damse Criminologisch Instituut 
Banger in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie ter gelegenheid van 
het afscheid van professor Van 
Weringh. De voordrachten 
stonden in het teken van het 
recentelijk verschenen boek 'De 
afstand tot de horizon' van de 
laatstgenoemde. Alle Nederlandse 
hoogleraren in de criminologie 
zetten o.a. bun opvattingen uiteen 
over twee vooraf vastgestelde 
onderwerpen: de wetenschappelij-
ke toekomst van de criminologie 
in Nederland en de onafhankelijk-
held van wetenschappelijk 
criminologisch onderzoek. Na Van 
Weringh voerden Jongman, 
Dessaur, Van Dijk (hoofd WODC), 
Fijnaut, Hoefnagels en Bianchi het 
woord. De lezing van Buikhuisen 
kon niet warden opgenomen, maar 
hiervan geeft Franke in zijn 
inleiding tot dit themanummer een 
verkorte weergave. 

23 
Hodgins, Sh. 
Men found unfit to stand trial 
and/or not guilty by reason of 
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insanity: recidivism. 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr. I, januari 1987, 
blz. 51-71. 
In Canada is weinig follow-up 

onderzoek verricht bij delinquenten 
die wegens gebrekkige of gestoorde 
geestesvermogens niet terecht 
hoefden te staan en/of niet 
schuldig werden bevonden. In de 
VS wordt de recidive van deze 
groep hoog geschat. In dit artikel 
worden de resultaten besproken 
van een recent Canada -es onderzoek 
waarin 196 mannen werden 
gevolgd die van 1973-1975 in 
Quebec niet terecht hoefden te 
staan of werden veroordeeld, 
gedurende negen jaar na het 
ontslag uit de inrichting waarin zij 
werden geplaatst. De volgende 
recidive-gegevens werden verza-
meld: officieel geregistreerde 
criminaliteit die tot een veroorde-
ling of wederom een niet geschikt/ 
schuldig verklaring leidde en zelf 
gerapporteerde criminaliteit. In het 
totaal recidiveerde 36% van de 
onderzoeksgroep, maar slechts 
7,4% werd opnieuw niet geschikt/ 
schuldig verklaard. Daarnaast gaf 
nog 20% zelf op delicten te hebben 
gepleegd waarvoor zij niet werden 
gepakt. Het recidivepatroon voor 
gewelds- en niet-geweldsdelicten 
loopt uiteen. Geweldsdelicten 
worden meestal pas veel later na 
ontslag uit de inrichting gepleegd. 
Gegevens die het meest met 
recidive blijken samen te hangen, 
zijn leeftijd en varieteit in het 
delictspatroon in het verleden. 
I.v.m. het afwijkend recidivepa-
troon bij geweldsdelicten acht de 
auteur voor verder onderzoek een 
zeer lange follow-up periode 
(20-30 jaar) noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

24 
Merolla, J. and D. Scully. 
Attitudes toward women, violence, 
and rape: a comparison of 



convicted rapists and other 
felons. 
Deviant behavior, 7e jrg., nr. 4, 
1986, blz. 337-355 (VS). 
In dit onderzoek wordt de vraag 

aan de orde gesteld in hoeverre 
verkrachters uitzonderlijke 
psychiatrische probleemgevallen 
zijn binnen de populatie van 
misdadigers. De auteurs hebben 
deze vraag willen beantwoorden 
door 114 veroordeelde verkrachters 
te interviewen en de gegevens 
hiervan te vergelijken met die van 
75 andere veroordeelden (alien in 
de staat Virginia). Tijdens het 
interview werden vragen gesteld 
naar hun attitude ten opzichte van 
vrouwen, ten opzichte van 
interpersoonlijk geweld en ten 
opzichte van verkrachting. Ook 
werd gevraagd naar hun vijandig-
heid jegens vrouwen. Tenslotte 
werden de respondenten gecon-
fronteerd met een aantal beschrij-
vingen van gedwongen sexuele 
contacten, waarover enkele vragen 
werden gesteld. Uit de vergelijking 
van beide groepen blijkt, tegen de 
verwachting in, dat verkrachters 
zich in hun antwoorden op de 
gestelde vragen niet onderscheiden 
van de andere misdadigers; beide 
groepen accepteren interpersoon-
lijk geweld, zijn vrij vijandig jegens 
vrouwen en seloven in maatschap-
pelijke mythes over verkrachting, 
als zou de vrouw (mede)verant-
woordelijk zijn voor haar verkrach-
ting. De auteurs concluderen dat 
deze mythes voor de verkrachters 
fungeren als rechtvaardiging voor 
het gebeurde. Vervolgonderzoek 
zou erop gericht moeten zijn te 
onderzoeken wat (andere) misdadi-
gers er, ondanks deze denkbeelden, 
toch van weerhoudt om tot 
verkrachting over te gaan. 
Met literatuuropgave. 

25 
Miller, B.A. and J.W. Welte. 
Comparisons of incarcerated 

offenders according to use of 
alcohol and/or drugs prior to 
offense. 
Criminal justice and behavior, 
13e jrg., nr. 4, december 1986, 
blz. 366-392. 
De auteurs hebben de relatie 

onderzocht tussen criminaliteit en 
het gebruik van alcohol en drugs. 
Zij hebben zich daarbij gebaseerd 
op gegevens uit twee surveys die 
in de jaren 1978 en 1979 zijn 
gehouden onder de Amerikaanse 
gedetineerdenbevolking. In totaal 
zijn 13.341 gedetineerden in de 
analyse betrokken. Zij werden in 
vier categorieen verdeeld: gedeti-
neerden die voorafgaand aan hun 
misdrijf ofwel alcohol en drugs 
gebruikten, ofwel uitsluitend 
drugs, ofwel uitsluitend alcohol, of 
geen van beide. Deze vier catego-
rieen zijn vergeleken in termen van 
een aantal relevante achtergrond-
kenmerken, zoals delicttype, 
etniciteit, leeftijd, geslacht en mate 
en gebruik van psycho-actieve 
stoffen. Zestig procent van de 
veroordeelden en de onderzoek-
groep gebruikte voorafgaand aan 
de detentie alcohol en/of drugs. 
Een speciale groep vormden zij 
die het gebruik van beide . stoffen 
combineerden. In vergelijking 
met de andere onderscheiden 
categorieen was deze groep sterk 
geInvolveerd in gewelddadige 
criminaliteit. Bovendien was het 
gebruiksniveau van psycho-actieve 
stoffen opvallend hoog. Dat het 
gecombineerd gebruik vooral bij 
jeugdige veroordeelden voorkomt, 
kan volgens de auteurs wijzen op 
een trend waarbij criminaliteit in 
toenemende mate gepaard gaat 
met het gebruik van psycho-actieve 
stoffen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Sampson, R.J. 
Effects of socioeconomic context 
on official reaction to juvenile 
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delinquency. 
American sociological review, 
5Ie jrg., nr. 6, december 1986, 
blz. 876-885. 
Op basis van gegevens van reeds 

verrichte onderzoeken en gegevens 
van politie en justitie, werd het 
fweeledig effect van de sociaal 
economische context op officieel 
politie-optreden tegen jeugdcrimi-
nalifeifonderzocht. Om zwakheden 
zoals in eerder verrichte 'self-re-
port'-onderzoeken te voorkomen, 
werd vooral gebruik gemaakt van 
de gegevens verkregen d.m.v. de 
Seattle Youth Study (SYS). In de 
SYS is een voldoende vertegen-
woordiging aanwezig van de 
lagere klassen van de bevolking en 
de zwarte jeugd, alsmede een 
maximale variatie van officiele 
misdaadregistratie, ras, geslacht en 
sociaal economische status (SES). 
Flet geheel resulteerde in een 
a-selecte steekproef van 1612 
jongeren tussen de vijftien en 
achttien jaar (1118 blanken en 494 
zwarten). Drie typen misdaden 
stonden centraal: geweldsmisdrij-
ven, drugs- en alcoholmisdrijven 
en overtredingen in gezin en op 
school. De resultaten suggereren 
dat de SES van de omgeving een 
tegengesteld effect heeft op 
contact met de politie, onafhanke-
lijk van daadwerkelijk wetsovertre-
dend gedrag afgezet tegen zelf-aan-
gegeven misdaden. Daarnaast 
blijkt dat persoonlijke SES een 
negatieve invloed heeft op de 
daaropvolgende doorverwijzing 
naar justitie onafhankelijk van 
zowel zelf-aangegeven als door de 
politie geregistreerde misdaden. 
Dit algemene resultaat geldt voor 
mannen en vrouwen en blijft van 
kracht ondanks (in dit onderzoek 
gedane) controles op frequentie, 
type misdaad, ras, familiestructuur, 
ed. Discrepanties tussen zelf-aan-
gegeven misdaden en officiele 
registraties zijn dus niet eenvoudig-
weg toe te schrijven aan fouten in 

de meetmethode of verschillende 
gedragsgebieden, maar aan 
structureel bepaalde bronnen van 
sociale controle. 
Met literatuuropgave. 

27 
Steinke, W. 
RiMber auf dem Vormarsch; 
vom Tetungsdelikt bis rum 
Umweliverbrechen; die Krimina-
MiUslage. 
Kriminalistik, 4Ie jrg., nr. I, 
januari 1987, blz. 49, 50, 52-55 
(BRD). 
Diefstal bepaalt nog steeds in 

hoofdzaak het beeld van de 
criminaliteit. Gezien de toename, 
bijvoorbeeld bij het aantal autodief-
stallen, zal hierin in de naaste 
toekomst niets veranderen. Doch 
ook andere misdaadgebieden 
geven een enorme groei en 
bedrieglijke ontwikkelingen aan. 
Overvallen op grootwinkelbedrij-
yen en bank- en postkantoren 
namen in vergelijking met 1983 
met ongeveer 20% toe. De financiele 
schade stijgt naar een recordhoogte 
van 4,5 miljard DM. De auteur 
geeft in het onderhavige artikel 
een alarmerend overzicht van de 
criminaliteitscijfers in de BRD 
over het jaar 1985. Hij behandelt 
allereerst: de gemiddelde schade 
bij een misdrijf, het ophelderings-
percentage en de opgespoorde 
daders, de ontwikkeling van 
enkele delicten en de afname van 
inbraken in gewone huizen. 
Vervolgens bespreekt hij de 
seriediefstallen van eurocheques 
(meestal gepleegd in het buiten-
land) en de milieucriminaliteit. 
Tenslotte komen de drugs, de 
wapens, de springstoffen en het 
valse geld nog aan de orde. D.m.v. 
een enorm aantal vergelijkingen en 
percentages inzake at deze 
misdaden toont de auteur op 
practisch elk (misdaad)gebied een 
toename aan. Hij geeft echter 
tevens aan, dat een percentuele 
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stijging van een bepaald delict ook 
veroorzaakt kan worden door 
betere opsporingsmethoden en een 
waakzamere bevolking. 

28 
Taylor, R.B. and M. Hale. 
Testing alternative models of fear 
of crime. 
Journal of criminal law and 
criminology, 77e jrg., nr. 1, lente 
1986, blz. 151-189 (VS). 
De bedoeling van de auteurs is 

om drie modellen over angst voor 
criminaliteit te testen. Volgens het 
eerste zogeheten indirecte victimi-
satie-model zouden bepaalde 
personen, bijvoorbeeld vrouwen 
en bejaarden eerder dan anderen 
slachtoffer worden. In aanvulling 
daarop heeft informatieoverdracht 
via lokale sociale netwerken een 
angst verhogend effect. De tweede 
'disorder'-benadering stelt dat 
mensen zich kwetsbaar gaan 
voelen als zij een verslechtering 
van sociale omgangsvormen en 
ander wangedrag ervaren. Het 
'community concern'-perspectief 
ten slotte bouwt hierop voort door 
er van uit te gaan dat door het 
morele en fysieke verval van hun 
woonomgeving, bewoners zich 
zorgen maken over de kwaliteit 
van hun buurt, wat zich vertaalt in 
angstgevoelens. Het onderzoek is 
uitgevoerd door met 523 bewoners 
uit zes woonwijken in Atlanta 
interviews te houden. Ook werden 
enkele stedebouwkundige kenmer-
ken vastgesteld. Er is gebruik 
gemaakt van de principale 
componenten-methode en de 
padanalyse. Hoewel ze niet perfect 
bleken te zijn, kon elk model een 
significant deel van de variantie 
verklaren. Angst voor criminaliteit 
is bovenal een functie van sociale 
klasse en andere demografische 
vanabelen. Onderzoek dient zich 
te richten op de invloed van de 
woonomgeving. 
Met literatuuropgave. 

29 
Warren, M.Q. and J.L. Rosen-
baum. 
Criminal careers offemale 
offenders. 
Criminal justice and behavior, 
13e jrg., nr. 4,"december 1986, 
b 1 z. 393-418. 
De auteurs doen verslag van een 

onderzoek naar de criminele 
carriere van vrouwelijke delinquen-
ten. Zij hebben zich daarbij gericht 
op 159 vrouwen die in de periode 
tussen 1961 en 1969 als adolescent 
onder toezicht van de California 
Youth Authority (CYA) waren 
gebracht. Drie perioden in de 
criminele carriere zijn geanaly-
seerd: de periode vanaf het eerste 
geregistreerde delict tot de 
plaatsing onder de zorg van de 
CYA; de periode waarin men 
onder toezicht stond van de CYA; 
de periode tussen beeindiging van 
de CYA-periode en april 1981. 
Over deze drie perioden zijn 
gegevens verzameld omtrent de 
frequentie en de aard van de 
geregistreerde criminaliteit. 
Tegengesteld aan de aanvankelijke 
verwachtingen van de auteurs 
bleek bij veel vrouwen binnen de 
onderzoekgroep sprake te zijn van 
een criminele carriere. Voor een 
grote meerderbeid duurde deze 
carriere tot in de volwassenheid 
voort. Velen waren daarbij 
meermalen gearresteerd geweest. 
85% was naderhand opnieuw 
veroordeeld: 60% opnieuw tot een 
vrijheidsbenemende sanctie. De 
gemiddelde duur van de criminele 
carriere bedroeg 16 jaar. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

30 
Giet, L. 
La prison, cette redoutable 
inconnue. 
Revue de droit penal et de 
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criminologic, 67e jrg., nr. I, 
januari 1987, blz. 3-19 (B). 
De auteur, procureur-generaal 

te Luik, gee in het eerste deel van 
het artikel een overzicht van 
Belgische instituten, waarin 
veroordeelden hun gevangenisstraf 
ondergaan. Ook geeft hij een 
overzicht van ontwikkelingen in 
de gevangenispopulatie. In het 
tweede deel bespreekt hij de 
uitvoering en invulling van de 
opgelegde gevangenisstrafFen. Hij 
constateert dat de rechtelijke 
macht na het uitspreken van het 
vonnis iedere controle verliest 
over de afhandeling van de 
veroordeling. Soms worden 
gevangenisstraffen van minder dan 
zes maanden niet uitgevoerd. Het 
zijn vooral de gevangenisdirecties 
die bepalen of en wanneer een 
veroordeelde (voorwaardelijk) in 
vrijheid wordt gesteld. In het 
derde deel van het artikel doet de 
auteur enige suggesties om de 
problemen aan te pakken: zo stelt 
hij de afschaffing voor van korte 
gevangenisstraffen (minder dan 
zes maanden), en het stimuleren 
van geldelijke transacties als vorm 
van afdoening. Ook stelt hij voor 
de rechtelijke macht meer zeggen-
schap te geven over de uitvoering 
van de door haar zelf opgelegde 
veroordelingen, de specifieke 
invulling daarvan overIatend aan 
de gevangenisdirecties. Tenslotte 
houdt de auteur een pleidooi voor 
maatschappelijke dienstverlening 
als alternatieve vorm van afdoe-
ning. Hij besluit met een verslag 
van positieve ervaringen met deze 
vorm van afdoening in Luik. 

31 
Hubin, D. 
Ontvluchting van gevangenen; 
een juridische analyse. 
Panopticon, Se jrg., nr. 2, 
maart/april 1987, blz. 117-129 
(B). 
De auteur geeft een kritische 
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beschrijving van de strafrechtelijke 
aspecten van ontvluchting uit een 
penitentiaire inrichting. Ontvluch-
ting als zodanig is door de 
Belgische wetgever niet stratbaar 
gesteld. Dat geldt wel voor 
degenen die de ontvluchting op 
enigerlei wijze mogelijk hebben 
gemaakt. De wetgever heeft 
daarbij een aantal gradaties 
onderscheiden die tot uitdrukking 
komen in een varierende strafmaat. 
In de eerste plaats is het van 
belang welke categorie gedetineer-
den men helpt ontvluchten. In de 
tweede plaats is het belangrijk vast 
te stellen wie de gedetineerde 
helpt ontvluchten. Betreft dit een 
persoon die is aangesteld cm 
gedetineerden te bewaken of te 
begeleiden, dan is de strafmaat 
hoger. Tenslotte is een wezenlijk 
onderscheid hoe men de gedeti-
neerde helpt ontvluchten; met of 
zonder geweld, bedreiging of 
'gevangenisbraak'. Naar gelang de 
categorie waartoe de ontvluchting 
behoort, varieert de strafmaat van 
acht dagen tot vijftien jaar. 
Tenslotte gaat de auteur in op 
enkele procedurele aspecten bij de 
vervolging en veroordeling van 
personen die gedetineerden 
hebben helpen ontvluchten. 
Met literatuuropgave. 

32 
Prowse, M.J.A. 
Computer systems in the Italian 
prison administration. 
Prison service journal, nr. 65, 
januari 1987, blz. 6-9 (GB). 
In oktober 1986 gaat het Itali-

aanse gevangeniswezen over op 
een nieuw computersysteem. Het 
gaat om de uitbouw van bestaande 
computerfaciliteiten. Daarbij is 
onder meer voorzien in de 
geautomatiseerde inschrijving van 
gedetineerden bij opname in een 
penitentiaire inrichting. Voordat 
het computersysteem nader wordt 
beschreven, gaat de auteur in op 



de hoofdlijnen van het Italiaanse 
gevangeniswezen. Een eerder 
computersysteem is in 1974 in 
gebruik gesteld. Daarbij waren 
zogenaamde domme terminals in 
210 inrichtingen aangesloten op en 
centraal mainframe ;  Dit systeem 
was aan verbetering toe. De 
snelheid moest worden opgevoerd 
en de betrouwbaarheid van de 
gegevensinvoer diende te worden 
verbeterd. Verder was het van 
belang dat de inrichtingen ook zelf 
voordeel zouden hebben bij het 
computersysteem; dat was 
voorheen niet het geval. Het 
nieuwe systeem is gebaseerd op 
een configuratie van centrale 
IBM-mainframes en 61 daarmee 
verbonden IBM-minicomputers. 
Op deze minicomputers zijn steeds 
drie of vier inrichtingen aangeslo-
ten. Het betreft een zogenaamd 
real time systeem waardoor steeds 
over actuele informatie wordt 
beschikt. De auteur geeft verschil-
lende technische specificaties van 
het systeem. Van belang is in zijn 
ogen verder dat het Italiaanse 
inrichtingspersoneel zich niet heeft 
verzet tegen de introductie van het 
computersysteem. 

33 
National council on crime and 
delinquency policy statement on 
children in jails 
Themanummer 
Crime and delinquency, 32e jrg., 
nr.4, oktober 1986, blz. 397-544 
(VS). 
Tussen 1980 en 1983 zijn in 

Illinois op grote schaal (jeugdige) 
gedetineerden vervroegd in 
vrijheid gesteld teneinde de 
omvang van de gedetineerdenbe-
volking terug te brengen. Het 
betreffende programma functio-
neert nog steeds, zij het op een 
beperktere schaal. Dit themanum-
mer bevat verschillende bijdragen 
omtrent het controversiele pro-
gramma van vervroegde invrijheid- 

stelling. Het eerste artikel is een 
verslag van het ontstaan en van de 
verdere ontwikkeling van het 
programma. Het tweede artikel is 
het belangrijkste van het thema-
nummer. Het beschrijft de resulta-
ten van een onderzoek dat is 
ingesteld om het effect van het 
programma te evalueren in termen 
van recidive, maatschappelijke 
uitschakeling van delinquenten 
(incapacitation), kosten voor het 
strafrechtelijk systeem in Illinois, 
kosten en risico's voor slachtoffers, 
en aanverwante zaken. De 
conclusie van het onderzoek is dat 
de baten van het programma 
ruimschoots opwegen tegen de 
kosten ervan. Het derde artikel is 
een commentaar op het voorgaande 
onderzoek en een bespreking van 
de beleidsconsquenties die aan de 
resultaten ervan verbonden 
kunnen worden. Het slotartikel 
staat los van het thema en gaat in 
op het vraagstuk van de onschul-
dige veroordeling. 

Reclassering 

34 
Barneveld, P.D. 
Veranderingen in de tbr. 
Balans, 18e jrg., nr. 2,15 
februari 1987, blz. 18-21. 
De auteur bespreekt de verande-

ringen rond de maatregel van 
terbeschikkingstelling, als gevolg 
van een nieuwe wet waarvan het 
ontwerp vorig jaar door de Eerste 
Kamer is aangenomen. De naam 
verandert van tbr in tbs, waarbij 
men onderscheid maakt tussen tbs 
met en zonder verpeging (voorheen 
onvoorwaardelijke resp. voorwaar-
delijke tbr). De maatregel wordt 
in eerste instantie voor twee jaar 
opgelegd, met de mogelijkheid van 
verlenging met een of twee jaar. 
De rechter moet zich door twee 
gedragsdeskundigen laten advise-
ren. De maximale termijn van vier 
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jaar kan worden overschreden als 
er sprake is van een geweldsmisdrijf 
en verdere verpleging i.v.m. de 
veiligheid van de maatschappij 
gewenst is. Bij een duur langer dan 
zes jaar is het oordeel van een 
onafhankelijk gedragsdeskundige 
nodig. Er is een beroepsmogelijk-
heid en Cr zijn waarborgen voor 
rechtsbijstand. Tbs met verpleging 
vindt plaats in een als zodanig 
aangewezen justitiele inrichting 
(de huidige tbr-inrichtingen) of op 
aanwijzing van de rechter in een 
daarvoor geschikt psychiatrisch 
ziekenhuis. De auteur verwacht 
niet dat de nieuwe wet in de 
praktijk veel zal veranderen. 95% 
van de huidige tbr-gestelden kreeg 
de maatregel opgelegd als gevolg 
van geweldsmisdrijven en vallen 
dus buiten de termijn-regel. De 
nieuwe situatie toont veel analogie 
met de huidige situatie bij het 
gevangeniswezen, waar ook geen 
essentiele veranderingen hebben 
plaatsgevonden. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

35 
Bell, D. and K. Lang. 
The intake dispositions of 

juvenile offenders. 
Journal of research in crime 
and delinquency, 22e jrg., nr. 4, 
november 1985, blz. 287-308. 
De auteurs presenteren de 

resultaten van een analyse van 
intake-beschikkingen van 533 
minderjarige verdachten. Bekeken 
werden de beslissingen van zgn. 
intake-functionarissen die in eerste 
instantie beslissen of de jongeren 
in kwestie_riaar huis worden 
gestuurd zonder dat verder actie 
wordt ondernomen, of zij naar een 
hulpverleningsinstelling worden 
verwezen (diversie), of zij worden 
voorgeleid of preventief in 
hechtenis worden genomen. De 
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analyse wijst uit dat zowel het 
strafblad als de mate waarin de 
jongeren meewerken van invloed 
is op de zwaarte van de beslissing. 
Wat de invloed van de etnische 
achtergrond van de jongeren 
betreft werden geen eenduidige 
resultaten gevonden. Tussen de 
beslissingen m.b.t. zwarte en 
Mexicaanse Amerikanen werden 
geen consistente of statistisch 
significante verschillen gevonden. 
Wel bleken Cr grote, consistente 
verschillen te bestaan tussen de 
beslissingen m.b.t. blanke en 
Mexicaanse Amerikanen. Over 
blanken werden zowel de minst 
zware beslissingen (naar huis 
sturen zonder verdere maatregelen) 
als de zwaarste beslissingen 
(preventieve hechtenis) minder 
vaak genomen. 
Met literatuuropgave. 

36 
Bouverne-De Bie, M. 
Een jeugdrechtenproject opnieuw 
belicht: readies op het werkings-
verslag van Vlonder. 
Panopticon, 7e jig., nr. 3, 
mei/juni 1986, blz. 218-232 (B). 
De auteur geeft de voornaamste 

bevindingen uit het verslag over 
het Vlonder-project, een in 1979, in 
Gent opgezet experiment in de 
jeugdbescherming. Centraal bij de 
doorverwijzing en hulpverlening in 
dit diversieproject stond de 
zogeheten Stuurgroep, een 
overlegorgaan tussen Vlonder, 
parket en politie. Het verslag geeft 
aan hoe jongeren en hun omgeving, 
met vaak geringe begeleiding, in 
staat zijn zelf een oplossing te 
bedenken voor probleemsituaties. 
Het merendeel van de doorverwij-
zingen betrof statusdelicten. In 
drie van de vier gevallen kon een 
gerechterlijke carriere worden 
vermeden. In het verslag wordt 
ook aandacht gevraagd voor 
'clue-treatment'-waarborgen, 
garanties om ook binnen de 



hulpverlening de rechten van de 
betrokkenen te waarborgen. Bij de 
vraag door wie en op welke wijze 
de hulpverlening ter hand moet 
worden genomen, dient volgens de 
auteur de principiele handelingsbe-
kwaamheid van kinderen uitgangs-
punt te zijn. De continuering van 
het project dat in 1983 werd 
stopgezet, struikelde over bevoegd-
heidsdiscussies tussen welzijnssec-
tor en justitie. 
Met literatuuropgave. 

37 
Casuistiek uit de jeugdhulpverle-
ning. 
Themanummer. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverle-
ning, 15e jrg., nr. 1/2, januari/ 
februari 1987, blz. 7-26. 
Aan de hand van voorbeelden 

wordt in dit themanummer een 
overzicht gegeven van verschillen-
de soorten hulpvragen m.b.t. 
opvoedingsproblemen en de 
reacties daarop van diverse 
instellingen. De nadruk ligt 
daarbij vooral op de positieve 
aspecten. Door deze themapublika-
tie hoopt men de critici die de 
hulpverlening te veel versnipperd 
vinden een andere kant van het 
werk te laten zien. Aan de orde 
komen: een voorbeeld van een 
orthopedagogische behandeling 
van een in een algemeen ziekenhuis 
opgenomen baby; de diverse 
maatregelen voor tieners met 
problemen thuis, waartoe verschil-
lende interpretaties van de o.t.s. 
kunnen leiden; de jeugdpsychiatri-
sche dagbehandeling, die voor 
bepaalde jongeren een geschikte 
middenweg vormt tussen ambulan-
te hulp en residentiele opname; 
'het gezinsproject', een ambulante 
vorm van hulpverlening met als 
doel de zelfstandiglieid van de 
jongere te bevorderen zonder de 
affectieve band met thuis te 
verbreken; het streven van de 
Raad voor de Kinderbescherming 
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naar meer openheid tegenover het 
gezin en een zo beperkt mogelijke 
toepassing van uithuisplaatsing; 
de opvatting van de Centrale voor 
pleegzorg, dat m.n. een goede 
begeleiding van het pleegadres een 
snelle terugkeer naar het eigen 
gezin kan bevorderen; de mogelijk-
heid om uithuisplaatsing te 
voorkomen door thuishulp via 
begeleiding vanuit een orthopeda-
gogisch instituut; het bureau 
vertrouwensarts, dat als meldpost 
voor verwaarlozingsgevallen 
fungeert en zo nodig hulp op gang 
brengt; de intensieve begeleiding, 
o.a. via een totaalcreche, van 
een-oudergezinnen met complexe 
problematiek. 

38 
Colby I.C. and Colby O.N. 
Videotaped interviews in child 
sexual abuse cases: the Texas 
example. 
Child welfare, 66e jrg., nr. 1, 
januari-februari 1987, blz. 25-34 
(VS). 
In 1983 werd in Texas een wet 

aangenomen die toestaat dat op 
videoband opgenomen interviews 
met jeugdige slachtoffers van 
sexueel misbruik gebruikt worden 
in civiel- en strafrechtelijke 
procedures. Bij een speciaal 
bureau kunnen `problemen' 
gemeld worden, b.v. als een 
leerkracht sexueel misbruik van 
een leerling vermoedt. Eerste 
doelstelling is het kind te bescher-
men. Het bureau heeft speciaal 
getrainde maatschappelijk werkers 
om gesprekken met het kind te 
voeren en op video op te nemen. 
Deze videofilm wordt later 
bekeken door de gerechtelijke 
instanties. In de wet worden de 
volgende voorwaarden geregeld: 
bij de opname mag niemand van 
de rechtbank aanwezig zijn; de 
opname moet worden gemaakt 
door iemand die competent is om 
met de apparatuur om te gaan; 



alle personen en de stemmen op 
de band moeten geidentificeerd 
worden; de interviewer moet 
bereikbaar zijn voor ondervraging; 
advocaat en aanklager moeten de 
video van te voren kunnen zien; 
de uitspraken van het kind mogen 
niet zijn geuit als directe antwoor-
den op suggestieve vragen; het 
kind moet beschikbaar zijn om te 
getuigen. Dit laatste lijkt tegenstrij-
dig maar aan deze voorwaarde zijn 
diverse beperkingen en voorwaar-
den verbonden. De auteurs 
noemen de training van de 
maatschappelijk werkers van groot 
belang. 
Met literatuuropgave. 

39 
Garrett, C.J. 
Effects of residential treatment 
on adjudicated delinquents: a 
meta-analysis. 
Journal of research in crime and 
delinquency, 22e jrg., or. 4, 
november 1985, blz. 287-308 
(VS). 
Het artikel behelst een kwantita-

tieve integratie van 1 1 I studies 
over het effect van diverse typen 
behandeling van jeugdige delin-

quenten in residentiele instellingen. 
Hiertoe werd een meta-analyse 
verricht op onderzoeken die 
plaatsvonden in de periode tussen 
1960 en 1983 en waarbij gebruik 
gemaakt werd van een controle-
groep of een pre-post design. De 
conclusie luidt dat residentiele 
behandeling van j'epgdige delin-
quenten helot. Er is sprake van 
een positief effect van en er zijn 
weinig negatieve effecten. Eendui-
dige resultaten m.b.t. de relatieve 
effectiviteit van de psychodynami-
sche of gedragstherapeutische 
benaderingen ontbreken. Recidive 
bleek af te nemen, 'institutional 
adjustment', psychologische 
aanpassing en schoolprestaties 
verbeterden. 
Met literatuuropgave. 
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ao 
Gothard, S. 
The admissibility of evidence in 
child sexual abuse cases. 
Child welfare, 66e jrg., or. I, 
januari/februari 1987, blz. 
13-24 (VS). 
Het afleggen van een verklaring 

en het getuigen voor de rechtbank 
leveren voor kinderen die het 
slachtoffer zijn geworden van 
sexueel misbruik vaak verdere 
traumatisering op. In dit artike1 
wordt besproken op welke wijze 
een aantal staten in Amerika de 
regels omtrent bewijsvoering in 
dergelijke zaken versoepeld 
hebben. Uit onderzoek blijkt dat 
in het grootste deel van de 
gevallen van sexueel misbruik 

familieleden betrokken zijn 
(vaders, stiefouders, ooms, de 
vriend van moeder). Kort wordt 
ingegaan op de psychologische 
kenmerken van gezinnen waarin 
sexueel misbruik van kinderen kan 
plaatsvinden. Vaak is er am. 
sprake van een passieve ouder. 
Vanwege de bijzondere aard van 
het sexueel misbruik van kinderen 
(o.a. de lange tijdsduur, het 
ontbreken van dwang of geweld, 
de moeilijkheden van het kind om 
erover te vertellen en de daaruit 
voortvloeiende problemen omtrent 
het bewijs), worden soms getuige-
nissen geaccepteerd met contradic-
ties, gaten in de herinnering ed. In 
North Dakota worden bij het 
verhoor anatomische poppen 
gebruikt en elders polaroid foto's. 
Nader wordt ingegaan op een 
voorstel van Ordway om een 
speciaal getrainde maatschappelijk 
werker banden te laten maken, 
waarbij beide partijen vragen 
kunnen doorgeven die gesteld 
moeten worden. Deze banden 
kunnen (deels) op de zitting 
worden afgedraaid. Diverse 
voorwaarden waaraan e.e.a. moet 
voldoen worden besproken. 
Met literatuuropgave. 



41 
Hees, A. van. 
De plaats van Buro Halt binnen 
het strafrechtsysteem. 
Proces, 66e jrg., nr. 3, maart 
1987, blz. 74-85. 
Sinds vijf jaar bestaat in Rotter-

dam het Buro Halt, een project dat 
zich bezig houdt met alternatief 
`straffen' en vandalismebestrijding. 
Inmiddels zijn er ook Haltprojecten 
in acht andere steden. N.a.v. 
enkele recente publikaties over 
alternatieve sancties en vandalis-
meprojecten, waarin aandacht 
wordt besteed aan mogelijke 
overlap, verwijsprocedures en 
aanzuigende werking, gaat de 
auteur in op de plaats van Buro 
Halt in het strafrechtsysteem. 
Jongeren kunnen naar Buro Halt 
worden gestuurd met en zonder 
proces-verbaal. Ondanks andere 
berichten zou het sturen zonder 
proces-verbaal eerder toe- dan 
afnemen. Zaken afgedaan door 
Buro Halt onderscheiden zich van 
officiele alternatieve sancties door 
het type delict (vandalisme) en de 
andere werkwijze; van overlap is 
geen sprake. Ook zijn er geen 
aanwijzingen voor een aanzuigende 
werking, aldus de auteur. Buro 
Halt kenmerkt zich door een 
diversie-aanpak. Op dit moment is 
nog onduidelijk welke positie de 
Haltprojecten in de toekomst in 
het strafrechtsysteem zullen 
innemen. Zij passen echter goed in 
de door het beleidsplan Samenle-
ving en Criminaliteit voorgestelde 
aanpak van kleine criminaliteit. 

42 
McNeil, J.K. and D.S. Hart. 
The effect of self-government on 
the aggressive behavior of 
institutionalized delinquent 
adolescent. 
Criminal justice and behavior, 
13e jrg., nr.4, december 1986, 
blz. 430-445 (Can). 
Leeftijdgenoten kunnen grote 
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invloed hebben op het gedrag van 
jeugdigen. De auteurs hebben 
onderzoek gedaan naar het effect 
van een op dit principe gebaseerd 
gedragsmodificatie-programma op 
agressief gedrag. Het onderzoek 
richtte zich op 14- tot 16-jarige 
leerlingen van een tuchtschool. De 
mate van agressief gedrag werd 
allereerst gemeten aan de hand 
van het aantal boetes dat de 
schoolleiding wegens manifeste 
verbale of fysieke agressie had 
opgelegd. Een tweede agressieme-
ting betrof lichte, niet-strafbare 
agressie tussen leerlingen onderling 
in een recreatieruimte binnen de 
school. Deze licht agressieve 
regelovertredingen werden d.m.v. 
onopvallende observatie geteld. 
De gedragsmodificatie bestond uit 
het afwisselend wel en niet 
verlenen van een grote mate van 
zelfbestuur aan de leerlingen 
gedurende steeds een periode van 
een aantal weken. Dit hield in dat 
de groep zelf regels mocht 
vaststellen met betrekking tot 
agressief gedrag en dit ook zelf 
mocht sanctioneren. De lichtere 
gevallen van interpersoonlijke 
agressie in de recreatiezaal bleken 
gedurende de perioden van 
leerlingen-zelfbestuur duidelijk af 
te nemen. Daarna stegen zij 
opnieuw. Zelfbestuur bleek 
daarentegen geen effect te hebben 
op door de leiding opgelegde 
boetes wegens agressief gedrag. 
Met literatuuropgave. 

43 
Poertner, J. 
The Kansas family and children 
trust fund; five years later. 
Child welfare, 66e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1987, blz. 3-12 
(VS). 
Op 1 juli 1980 werd het Kansas 

family and children trust fund 
ingesteld. Het was het eerste fonds 
in de VS, gericht op de preventie 
van misbruik van kinderen en 
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gezinsleden. Inmiddels is het idee 
in 33 staten nagevolgd. Het 
Kansas-fonds wordt beheerd door 
een particuliere instelling. Gelden 
worden onder meer verkregen uit 
een toeslag op huwelijksdocumen-
ten. Doelstellingen zijn: ondersteu-
ning van maatschappelijk georien-
teerde preventieprogramma's; 
verwerven van subsidies voor 
preventieprojecten en educatieve 
programma's; evalueren en 
bestuderen van dergelijke program-
ma's. De auteur gaat in op de 
besteding en verwerving van de 
gelden, op de interne organisatie 
en op de wijze waarop de doelstel-
lingen verwezenlijkt worden. In de 
vijilaar dat het fonds bestaat is 
800.000 dollar uitgegeven aan 
vijftig programma's. De meeste 
hiervan worden nog steeds 
ondersteund; van degene die niet 
meer gesteund worden, draait de 
helft nog. De auteur gaat kart in 
op de resultaten en toont zich 
gematigd optimistisch. 

Politie 

44 
Dietrich, J. and J. Smith. 
The nonmedical use of drugs 
including alcohol among police 
personnel: a critical literature 
review. 
Journal of police science and 
administration, 14e jrg., nr. 4, 
december 1986, blz. 300-306 
(VS). 
Het doe van het artikel is een 

overzicht te geven van onderzoek 
naar het gebruik van drugs en 
alcohol door politiemensen. 
Hoewel het probleem bekend is, is 
er weinig onderzoek naar gedaan. 
De studies naar de omvang van 
het probleem blijken mank te gaan 
aan lage responspercentages, 
beperkte steekproeftechnieken en 
andere methodologische tekortko-
mingen. De auteurs vonden 
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aanwijzingen dat de subcultuur 
binnen de politieorganisatie 
bevorderlijk kan zijn. Ook kwam 
naar voren dat het politiewerk veel 
stress met zich meebrengt, die leidt 
tot alcoholgebruik. Deze overspan-
nenheid komt voort uit het feit dat 
emoties bij schokkende situaties 
vaak worden weggedrukt. Ook de 
gevaren van het werk en de vele 
regels en restricties die er t.a.v. 
hun gedrag worden opgelegd, 
kunnen stress veroorzaken. 
Onderzoek zou zich volgens de 
auteurs moeten richten op de 
omvang van het drugs- en alcohol-
gebruik, de relatie met demografi-
sche variabelen en het effect op de 
taakuitvoering. 
Met literatuuropgave. 

45 
Morre, L. 
Het ontstaan en de groei van de 
particuliere politie in de Verenigde 
Staten van Amerika. 
Panopticon, 7e jrg., nr. 3, 
mei/juni 1986, blz. 233-252 (B). 
De maatschappelijke verande-

ringen tijdens de industrialisatie in 
de VS vormden rond het midden 
van de vorige eeuw een geschikte 
voedingsbodem voor de opkomst 
van talloze prive-detectivebureaus. 
Zij hadden ook een belangrijke rol 
in de boycot van de emancipatie-
strijd van de arbeider. De particu-
here politie toonde toen en nog 
steeds een hechte verbondenheid 
met de economische en financiele 
elite. De moderne particuliere 
beveiligingsindustrie levert 
personeel, technisch materieel en 
informatie over personen en 
groepen. Verantwoording is alleen 
verschuldigd aan de gebruiker van 
haar diensten. Door de voor bijna 
alle staten geldelide afwezigheid 
van een efficiente wettelijke 
inkadering krijgen slachtoffers van 
particuliere politiediensten weinig 
ruggesteun van de wet bij herstel 
van schade. Vanaf de jaren 



zeventig is sprake van een weder-
zijdse toenadering tussen overheid 
en particuliere politie. Er is zelfs 
sprake van een zeer goede verstand-
houding met de reguliere politie. 
Ongecontroleerde uitbreiding van 
de particuliere politie is een 
bedreiging voor de rechtszekerheid 
van de burger, omdat zij opereert 
in een eigen systeem dat niet 
geleid wordt door formele regels 
maar door subjectieve normen. 
Met literatuuropgave. 

46 
Rest, P.H.S. van. 
Geweldgebruik in politiewet. 
Algemeen politieblad, 136e jrg., 
nr. 5,7 maart 1987, blz. 110-113. 
In een in 1986 ingediend 

wetsontwerp wordt voorgesteld 
een nieuw artikel 33a in de 
Politiewet op te nemen m.b.t. het 
gebruik van geweld door de 
politie, omdat volgens de artt. 10 
en 11 van de grondwet geweldge-
bruik een uitdrukkelijke wettelijke 
bepaling behoeft. De auteur houdt 
een theoretisch betoog over het 
voorgestelde artikel 33a. Hij heeft 
kritiek op het feit dat dreigen met 
geweld gelijk wordt gesteld aan 
het aanwenden ervan. Ten tweede 
heeft hij bezwaar tegen de formu-
lering van de objecten van het 
geweld: personen en zaken; hij 
meent dat hiermee ten onrechte 
aansluiting is gezocht bij het 
civiele recht i.p.v. bij het strafrecht. 
Ten derde acht hij in het nieuwe 
artikel de term dwangmatig 
onjuist. Ten vierde is zijns inziens 
onduidelijk in hoeverre structureel 
en/of psychisch geweld ook onder 
de definitie (moeten) vallen. Tot 
slot acht hij het geen overbodige 
luxe dat de eisen van proportiona-
liteit en subsidiariteit in de wet 
zijn opgenomen. De wijze waarop 
dit is gebeurd acht hij echter niet 
geheel juist. De auteur besluit zijn 
verhaal met de wens dat het 
ontwerp van de ambtsinstructie ter 
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uitvoering van artikel 33a voor de 
behandeling van het wetsontwerp 
ter beschikking komt van de 
Staten-Ceneraal omdat de politie-
ambtenaar zich in de praktijk 
vooral daarop zal richten. 

47 
Sande, J.P. van de, E. van 
Zuidam en C. van Leeuwen. 
Massa en relgedrag. 
Algemeen politieblad, 136e jrg., 
nr.5,7 maart 1987, b 1 z. 99-103. 
De auteurs beschrijven een 

ontwikkeling in het overheidsbeleid 
m.b.t. relgedrag naar een pro-actie-
ve benadering (b.v. aanhoudingen 
voordat de ME is ingezet), en naar 
kleinschaliger en meer gefaseerd 
optreden. Om dit beleid in praktijk 
te brengen is een goed inzicht 
nodig in het g e drag van mensen en 
groepen in massasituaties. Verder 
dient er duidelijkheid te bestaan 
bij de politieambtenaar, dienen 
gedragsalternatieven beschikbaar 
te zijn en is evaluatie achteraf 
gewenst. Basisvoorwaarde voor de 
realisering hiervan is een goede 
communicatie tussen uitvoerenden 
en leidinggevenden. Door het 
bureau ME regio Noord werd in 
samenwerking met de vakgroep 
sociale psychologie aan de RU 
Groningen een basiscursis 
ontworpen voor politie-ambte-
naren die met relgedrag worden 
geconfronteerd. In deze cursus 
wordt aandacht besteed aan de 
oorzaken van relgedrag, twee 
typen relsituaties, de fasen in het 
verloop van rellen en hantering 
van het agressiviteitsniveau. Wat 
betreft de oplossingen worden 
verschillende strategieen en 
tactieken besproken. De cursus 
duurt vier uur. De reacties erop 
waren positief en ook bleek het 
begrippenapparaat naderhand 
spontaan door de cursisten in 
concrete situaties te worden 
toegepast. 
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48 
Vingilis, E. and V. Vingilis. 
The importance of roadside 
screening for impaired drivers in 
Canada. 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr. I, januari 1987, 
blz. 17-33. 
In Canada is de discussie 

actueel of routinematig gehouden 
alcoholcontroles al dan niet in 
strijd zijn met de grondwet. In het 
kader hiervan nemen de auteurs 
onderzoeksgegevens door m.b.t. de 
effectiviteit van dergelijke contro-
les. Van de drie methodes om het 
rijden onder invloed te bestrijden: 
voorlichting, strafrechtelijke 
benadering en resocialisatie 
blijken voorlichting en resocialisa-
tie in Canada en de VS weinig 
succes te boeken. Onderzoeken 
naar effecten van de strafrechtelijke 
benadering (arrestatie en sanctione-
ring) tonen o.a. aan dat de 
pakkans voor rijden onder invloed 
gering is terwij1 de inschatting 
hiervan door andere automobilis-
ten wel van grote invloed is op 
hun gedrag. Verder wijst onderzoek 
uit dat routine-controles de 
pakkans aanzienlijk verhogen. Op 
grond hiervan achten de auteurs 
deze methode gerechtvaardigd en 
zeer nuttig. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

49 
Covington, J. 
Gender differences in criminality 
among heroin users. 
Journal of research in crime and 
delinquency, 22e jrg., nr. 4, 
november 1985, blz. 329-353 
(VS). 
Over vrouwencriminaliteit 

bestaan zowel feministische als 
meer traditionele theorieen. In dit 
onderzoek werden 'self-reports' 
van 170 vrouwelijke en 202 

mannelijke heroinegebruikers 
vergeleken, teneinde zicht te 
krijgen op de verklarende waarde 
van deze thermal) voor criminali-
teit door respectievelijk vrouwen 
en mannen. De controletheorie 
blijkt veel verklarende waarde te 
hebben wat vrouwencriminaliteit 
betreft. Zij blijkt echter slechts een 
klein deel van de mannelijke 
criminaliteit te verklaren. De 
culturele deviantietheorie daaren-
tegen verklaart veel mannelijke, 
maar weinig vrouwelijke criminali-
teit: de meest criminele vrouwen 
hadden zelfs de minste binding 
met deviante subculturen. Ook de 
feministische theorian hebben 
geen verklarende waarde betreffen-
de criminaliteit door vrouwen: de 
meest traditionele vrouwen maken 
melding van de meeste aanhoudin-
gen. 
Met literatuuropgave. 

50 
Leeuwen, A.M.H. van. 
Heroine en strafrecht; Rater als 
heilsprofeet? 
Trema, 10e jrg., nr. 2, februari 
1987, blz. 37-42. 
Op een tweedaags congres (4 en 

5 september 1986) ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van het 
Nederlands Wetboek van Straf-
recht hield de Amsterdamse 
hoogleraar Miter een lezing, die in 
de Nederlandse pers veel aandacht 
kreeg. In het onderhavige artikel 
reageert de auteur hierop vanuit 
zijn praktijkervaring als forensisch-
psychiater. Rifler signaleert 
internationaal een tendens om 
meer dan tot nog toe in de 
drugsbestrijding gebruik te maken 
van strafrechtelijke methodes. In 
de praktijk blijkt dit echter 
volkomen ineffectief: hoge prijzen 
van drugs, toename van 'drug-rela-
ted crimes' en overbelasting van 
het strafrechtelijk apparaat zijn 
ongewenste neveneffecten. 
Decriminalisering van hard-drugs 
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zou, volgens Rater, tot de oplossing 
kunnen leiden. Hij bepleit in 
Nederland een beperkte rol van 
het strafrecht in het drugsgebruik, 
opdat ervaring opgedaan kan 
worden met alternatieven. De 
auteur is van mening dat in deze 
stellingname onvoldoende 
rekening gehouden wordt met de 
psychiatrisch/psychologische 
dimensies van de verslavingspro-
blematiek. Hij bespreekt deze 
dimensies door antwoord te geven 
op de vraag: wat is verslaving? 
Zijn conclusie is dat decriminalise-
ring van het heroinegebruik 
individueel noch maatschappelijk 
jets zal oplossen aan de verslavings-
problematiek. Politie, strafrecht en 
hulpverleningsinstanties zullen de 
strijd steeds weer aan moeten gaan 
en volhouden. In die continue 
strijd kan wel praktijkervaring 
leiden tot bijsturingen en stapsge-
wijze nieuwe initiatieven. Als 
hoopgevend voorbeeld noemt hij 
de geneeskunde in haar strijd 
tegen het kankervraagstuk. 

51 
Loos, P. 
Vater Staat als Drogen-Spender? 
Entkriminalisierung kann die 
Rauschgifi-Probleme nich losen. 
Kriminalistik, 41e jrg., nr. 1, 
januari 1987, blz. 17-21 (BRD). 
Drugsverslaafden hebben zeer 

veel geld nodig. Door middel van 
gegevens van geregistreerde 
verslaafden en een gepleegd 
veldonderzoek aldaar moet ervan 
uitgegaan worden dat in Frankfurt 
jaarlijks zo'n 500 kg. (onzuivere) 
heroine geconsumeerd wordt, die 
een waarde van ongeveer 180 
miljoen DM vertegenwoordigt. 
Vele mensen verdienen hier goed 
geld mee, maar de aan heroine 
verslaafden dienen dit geld, veelal 
d.m.v. het plegen van strafbare 
feiten, op te brengen. Indien de 
staat het heroine-gebruik zou 
legaliseren en zelfs heroine aan 

Literatuuroverzicht 

verslaafden zou verstrekken, dan 
zou een groot probleem de wereld 
uitgeholpen zijn. De auteur 
bespreekt in het onderhavige 
artikel de voor- en nadelen van het 
vrijgeven van o.a. heroine. Hij 
vraagt zich met name af of dit, 
naast een afname van het aantal 
strafbare feiten, ook in een afname 
van het aantal slachtoffers zou 
resulteren. Allereerst geeft de 
auteur zijn visie op het gevaarsas-
pect van heroinegebruik, ook 
wanneer dit een `gecontroleerd' 
gebruik (d.w.z. onder medische 
begeleiding) zou zijn. Vervolgens 
keen hij zich fel tegen de door 
velen gebezigde leuze, dat ledereen 
schuld heeft aan het drugspro-
bleem, behalve de gebruiker'. 
Tenslotte behandelt hij twee 
vormen van eventuele heroine-ver-
strekking nl. de partiele en de 
generale. Bij de'eerste vorm krijgen 
slechts de zwaar misdadige 
verslaafden m.b.v. een arts 
heroine. Bij de tweede vorm kan 
ongeacht wie heroine verkrijgen. 
Ook hier bespreekt de auteur 
vooral de nadelen uitvoerig. 
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Privacy-wet 
Naar verwachting worth in het 

voorjaar van 1988 de Wet Persoons-
registraties ingevoerd. Op de 
studiedag staat de vraag centraal 
welke gevolgen deze wet zal 
hebben voor het bedrijfsleven, 
non-profit organisaties en over-
heidsinstanties bij het verzamelen, 
bewaren en gebruik van persoons-
gegevens. De studiedag wordt 
voorgezeten door prof mr. D.W.F. 
Verkade, hoogleraar economisch 
recht aan de Katholieke Universi-
teit Nijmegen. Overige inleiders 
zijn mr. P.J. Hustinx (Ministerie 
van Justitie), ing. A.A.A. van Lent 
(Philips International BV), mr. 

Sentrop (Stichting Waalczaam-
held Persoonsregistraties), mr. dr. 
J.K.M. Gevers (Instituut voor 
Sociale Geneeskunde, Universiteit 
van Amsterdam), mr. Berkvens 
(Rabobank), mr. dr. J.J.C. Kabel 
(Universiteit van Amsterdam, 
Reclameraad). 
Datum: 2 september 1987 
Plaits: Okura hotel Amsterdam 
Inlichtingen Euroforum, Postbus 
845, 5600 AV Eindhoven. Tel: 
040-44 97 85 
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