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Voorwoord 

Criminaliteit kost de Nederlandse samenleving 
jaarlijks miljarden guldens. Toch staat in het denken 
over criminaliteit over het algemeen 'de moraal' 
voorop. De discussie over de bestrijding ervan wordt 
vooral gevoerd in termen van rechtvaardigheid en 
normhandhaving. Hoewel er altijd wel sprake is 
geweest van prioriteiten gegeven de beschikbare 
middelen, lijkt het justitiële apparaat echter in 
toenemende mate onder bezuinigingsdruk te staan. 
De 'economie' dringt zich steeds meer aan het 
strafrecht op, terwijl de verwachtingen over zijn 
daadkracht alleen maar lijken te groeien. Ook politie 
en justitie krijgen te maken met de 'meer-minder 
paradox': meer doen met minder geld. Tegen deze 
achtergrond wordt in dit themanummer de criminaliteit 
eens vanuit een economisch perspectief benaderd. 

In de eerste plaats is het dan van belang de omvang 
van de kosten op het terrein van 'misdaad en straf' in 
Nederland nader te bepalen. J.J.M. van Dijk en 
A. Rëell komen aan de hand van velerlei informatie-
bronnen tot een vrij nauwkeurige schatting, waaruit 
blijkt dat `de last' van de criminaliteit circa zes â zeven 
procent van het bruto nationaal produkt beloopt 
(afgezien van de schade door het zwarte geld circuit). 
Indien hierbij de omzet in de zogenoemde slachtoffer-
loze misdaad (onder andere de illegale seks- en 
gokbusiness) wordt betrokken blijkt 'aan ongeveer 
tien procent van de economische bedrijvigheid in 
Nederland een scherpe lucht van criminaliteit' te 
zitten. 

In het tweede artikel analyseert prof. A. Nentjes de 
'welvaartseffecten' van de criminaliteitsbestrijding. 
Criminaliteit vormt zijns inziens het 'zout in de 
economische machinerie'. De grens tussen crimineel 
en niet-crimineel gedefinieerde gedragingen wordt, in 
elk geval voor de vermogensmisdrijven, volgens 
economische principes getrokken. Het feit dat zaken 
als contractbreuk, wanprestatie en onrechtmatige 
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daad buiten de criminele sfeer zijn gebleven, heeft 
volgens de auteur een economische grond. De 
criminaliteitsbestrijding staat in haar preventieve 
werking ten dienste van de economische welvaart. 

Het derde artikel van C. Wiebrens en A. RUH laat 
een heel andere kant zien van de economische 
benadering van criminaliteit: de 'zware' criminaliteit 
organiseert zich volgens de principes van de flexibele 
onderneming. Om inzicht te krijgen in de omvang en 
de aard van de georganiseerde misdaad in Nederland 
is niet zozeer de organisatie als zodanig van belang, 
als wel de dynamiek ervan. Vraag en aanbod, 
communicatie en loyaliteit, financieringsbronnen, 
(justitiële) tegenwerking en dergelijke bepalen de 
mogelijkheden van de georganiseerde misdaad. 

Het nummer wordt besloten met een discussie over 
een zeer actuele vorm van criminaliteitsbestrijding 
volgens economische principes. Steeds meer bedrijven 
gaan er toe over particuliere beveiligingsdiensten in te 
schakelen bij de bescherming van hun eigendommen. 
A.B. Hoogenboom analyseert de functie van de 
veiligheidsindustrie aan de hand van twee theoretische 
modellen. In het eerste model staat de complementaire 
functie ten aanzien van de politie centraal, het tweede 
benadrukt de economische belangen die hierbij in het 
geding zijn. De auteur signaleert het gevaar dat 
'commerciële misdaadbestrijding' kan leiden tot 
'private justice', dat wil zeggen dat de opdrachtgever 
in plaats van de wetgever bepaalt wat als strafwaardig 
gedrag moet worden gezien. J.J.M. van Dijk stelt hier 
tegenover dat particuliere diensten in het kader van 
de sociale controle een legitieme plaats hebben in de 
beveiliging van de maatschappij. 
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Criminaliteit in tal en last 

Een raming van de schade- en kostenposten 
in verband met criminaliteit 

dr. J.J.M. van Dijk en dr. A. Riiell* 

Inleidende opmerkingen 

Het misdaadbeleid van de regering staat op het 
ogenblik welhaast in het middelpunt van de politieke 
belangstelling. Dit is mede het gevolg van het 
enigszins naar de achtergrond raken van de gebruike-
lijke toponderwerpen: de werkgelegenheid, de 
economie en de buitenlandse politiek. Er zijn 
daarnaast endogene factoren die het misdaadbeleid 
hoog op de politieke agenda doen belanden. Het 
niveau van de criminaliteit is in de periode 1975-1985 
explosief gestegen en sedertdien niet wezenlijk 
gedaald. De in Nederland van oudsher vrij hoog 
liggende tolerantiegrenzen voor misdadigheid lijken te 
zijn overschreden. 

Wat opvalt in de discussie over het misdaadbeleid is 
het ontbreken van een duidelijke, gekwantificeerde 
probleemstelling en daarmee tevens van gekwantificeer-
de taakstellingen. Geen enkele politieke partij 
formuleert op dit, als prioritair ervaren, beleidsterrein 
cijfermatige streefnormen, bijvoorbeeld niet meer dan 
x misdrijven van een bepaald type in 1990 of 1995. De 
verklaring hiervoor is niet alleen de onzekerheid over 
de effecten van het beleid. Deze onzekerheid is er op 
andere terreinen ook. De discussie over het misdaad-
beleid wordt echter uitzonderlijk sterk bepaald door 
normatieve overwegingen. Dit bemoeilijkt de formule-
ring van een objectieve, kwantificeerbare probleemstel-
ling. 

Het misdaadprobleem wordt bij voorkeur beschreven 
in emotionele termen. Dit geldt merkwaardigerwijze 
bovendien ook voor de aanpak van het probleem. Als 
succescriterium voor het misdaadbeleid geldt voor 
vrijwel alle groeperingen de mate van gestrengheid 
van het beleid. De ene groep acht het beleid goed 

* Directeur, respectievelijk senior-onderzoeker WODC; 
met dank aan drs. 1-1. Willemse en de afdeling Documentatie. 
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wanneer er hard wordt opgetreden, terwijl de ander 
gecontenteerd is zolang de rechten van de verdachten 
maar voldoende worden gerespecteerd. Het succes 
van de remedie wordt met andere woorden afgemeten 
aan de mate van bitterheid, dan wel zoetheid van de 
voorgeschreven medicijnen en niet aan de genezing 
van de kwaal. 

De discussie over het misdaadbeleid zal naar wij 
mogen hopen, nimmer zuiver een kwestie van 
kosten-baten afwegingen worden. Enig economisch 
houvast zal het gehalte van de discussie echter zeker 
ten goede kunnen komen. Te weinig wordt in de 
discussie gekeken naar de schade die de misdaad met 
zich meebrengt. Doordat hierop geen helder zicht 
bestaat kunnen de baten van beleidsintensivering 
— dat wil zeggen minder schade — niet op een zakelijke 
wijze tegen hun kosten worden afgewogen. (Van Dijk, 
1985) Wat zou het de Nederlandse samenleving waard 
moeten zijn om het misdaadpeil van 1975 terug te 
krijgen? Op deze cruciale politieke vraag kan pas een 
begin van een antwoord komen, indien ten minste de 
schadeposten en de beleidskosten globaal zijn 
getaxeerd. 
In dit artikel willen wij daarom, voortbordurend op 
een eerder artikel van J.J.M. van Dijk in Economisch 
Statistische Berichten (1984), proberen een financieel-
economisch overzicht van de criminaliteit in Nederland 
te maken. Hierbij zal zowel worden ingegaan op de 
schade ten gevolge van criminaliteit als op de kosten 
die worden gemaakt voor de bescherming hiertegen. 
Naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers en 
bedragen zullen wij vervolgens de vraag naar de 
economische betekenis hiervan stellen en tenslotte een 
tentatieve vergelijking met andere Europese landen 
maken. 

De directe schade ten gevolge van criminaliteit 

De ramingsmethode 

De gangbare registratie van de criminaliteit is niet 
gericht op de vaststelling van de erdoor veroorzaakte 
schade. De strafbaar gestelde gedraging als zodanig is 
het object van de registratie door de politie en justitie. 
Door middel van speciale studies naar de zaakdossiers 
van politie of rechtbank kan de veroorzaakte schade 
worden achterhaald. Uiteraard is de schatting op 
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Figuur 1: De zes niveaus waarop schade ten gevolge van criminaliteit 
kan worden gemeten (met fictieve onderlinge verhouding) 

Landelijk niveau 

Lokaal niveau 

Totaalcijfers 	Politiecijfers 	Justitiecijfers 

(incl. verborgen 

criminaliteit) 

A (1000) 

D( 100) 

B (400) 

E ( 40) 

politieniveau beter, aangezien die ook de niet-opgeloste 
delicten bestrijkt. Ook de cijfers op politieniveau 
bieden echter nog geen reële schatting van de 
schadebedragen. Niet alle misdrijven worden immers 
bij de politie bekend, respectievelijk door de politie 
geregistreerd. De reële schade kan slechts worden 
vastgesteld wanneer ook de 'verborgen criminaliteit' 
in beeld wordt gebracht. Van de verborgen misdaad 
bestaat per definitie geen formele registratie. Er is wel 
partieel onderzoek naar gedaan. Bij onze zoektocht 
naar de reële schadecijfers zal daarom moeten worden 
afgegaan op schattingen die betrekking hebben op 
lokale populaties en/of typen van criminaliteit. 

De reconstructie van de totaalcijfers wordt enigszins 
vergemakkelijkt doordat er enige kennis bestaat over 
de verhoudingsgetallen tussen de politiecijfers, de 
justitiecijfers en de `dark numbers', terwijl uiteraard 
van lokale populaties gegeneraliseerd kan worden 
naar landelijke totalen. Bij de oplossing van de 
schadepuzzle kan steun worden gevonden bij bestaande 
kennis over de cijfermatige relaties tussen de groothe-
den die in figuur 1 zijn weergegeven. 

Indien de schadebedragen voor een bepaald type van 
criminaliteit op justitieniveau in arrondissement x 
bekend zijn, kan dit bedrag worden vermenigvuldigd 
met het (bekende) verhoudingsgetal tussen categorie F 
en C om landelijke justitiecijfers te krijgen en vervolgens 
met dat tussen categorie C en A voor een landelijk 
totaalcijfer. Dit betekent in het fictieve voorbeeld dat 
het gevonden schadebedrag met respectievelijk de 
factor 10 en de factor 20 moet worden vermenigvuldigd. 
Denkbaar is dat van het betrokken criminaliteitstype 
ook een schatter binnen categorie D beschikbaar is 
(een lokale schatting van het dark number) die kan 
worden gegeneraliseerd naar categorie A. Op deze 
wijze zijn dan twee onafhankelijke schatters van de 
landelijke totaalcijfers verkregen, die met elkaar 
kunnen worden vergeleken. 

C(50) 

F ( 5) 
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Tabel 1: Gemiddelde en totale schadebedragen van in 1984 door de 
rechtbank afgedane strafzaken (exclusief verkeer); n=1703 

Gem. schade Totaal in gul- 	% van 	N 
in guldens 	dens schade 

Natuurlijke personen 
man 	 2.657 	1.392.268 	15,6 	524 
vrouw 	 2.220 	446.220 	5,0 	201 

Detailhandel 

groot warenhuis 	 1.378 	338.596 	4,3 	282 
winkelier 	 5.212 	922.524 	10,3 	177 

Overige bedrijven 	 15.171 	3.732.066 	41,7 	246 

Gemeente 

GSD 	 12.605 	718.485 	8,0 	57 
scholen 	 9.520 	485.520 	5,4 	51 
vrijwilligers 	 1.056 	44.352 	0,5 	42 
gemeente 	 6.210 	223.560 	2,5 	36 
gemeente transport 	 1.827 	12.789 	0,1 	7 
gemeentepolitie 	 537 	5.370 	0,1 	10 

Rijk 
overheid 	 11.632 	372.224 	4,2 	32 
PTT 	 2.154 	12.924 	0,1 	6 
NS 	 7.013 	28.052 	0,3 	4 

Anders 	 6.001 	168.028 	1,9 	28 

Totaal 	 8.952.978 	100 	1703 

Bron: Junger-Van Hecke, WODC, 1988 

De schade op het niveau van de rechtbank 

Door het WODC is een representatieve steekproef 
getrokken uit de dossiers betreffende de door zes 
Nederlandse rechtbanken in 1984 afgedane strafzaken, 
exclusief verkeer. (Junger, Van Hecke, 1988) Uit de 
dossiers zijn de door de politie genoteerde schadebe-
dragen overgenomen. In tabel 1 is een overzicht 
opgenomen van de aangetroffen schadebedragen per 
slachtoffercategorie. 

Uit tabel 1 blijkt dat 57% van de totale schade ten 
laste van het bedrijfsleven is gekomen (15% detailhan-
del, 42% overige bedrijven). Natuurlijke personen 
nemen 21% voor hun rekening, en de overheid de 
resterende 28% (waarvan 8% de gemeentelijke sociale 
dienst). 
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De extrapolatie van deze gegevens leidt tot een 
schatting van het landelijke schadecijfer van ± 250 
miljoen. Bij veel misdrijfzaken worden in Nederland 
naast de ten laste gelegde misdrijven nog enkele 
andere door de verdachte bekende misdrijven gevoegd 
die de rechter in de straf kan laten meewegen. 
Verdiscontering van deze ad info gevoegde zaken leidt 
tot een ophoging van de schatting met 40%, dat wil 
zeggen tot 350 miljoen. 

Zoals bekend wordt in Nederland slechts ongeveer 
de helft van alle misdrijven aan de rechter voorgelegd. 
De andere helft wordt afgedaan met een transactie of 
om redenen van béleid, dan wel vanwege de zwakte 
van het bewijsmateriaal, geseponeerd. Gemiddeld 
genomen, ligt de schade bij geseponeerde en getransi-
geerde zaken wat lager dan bij de berechte zaken. 
(Van Straelen en Van Dijk, 1981) De schade van alle 
door justitie (openbaar ministerie of rechter) afgedane 
misdrijfzaken zal daarom in de buurt liggen van de 
350 (rechter) plus 250 (openbaar ministerie), oftewel 
600 miljoen. 

Schattingen van reële schadebedragen op basis van 
de justitieciffers 

Van de in Nederland bij de politie bekend geworden 
misdrijven wordt de laatste jaren gemiddeld 24% 
opgelost. De verhouding tussen de door justitie 
afgedane zaken en de ter kennis van de politie 
gekomen misdrijven is dus ruwweg 1:4. Toepassing 
van dit verhoudingsgetal op de schatting van 600 
miljoen leidt tot een geschat schadetotaal van 2,4 
miljard van de officieel geregistreerde criminaliteit. 
Deze schatting is, naar onze mening, betrekkelijk 
hard. 

Het staat vast dat slechts een deel van de gepleegde 
criminaliteit bij de politie wordt gemeld en dat de 
politie bovendien niet alle gemelde delicten registreert. 
(Van Dijk en Steinmetz, 1979) Op bepaalde gebieden 
zijn er studies uitgevoerd naar het zogenaamde 'clark 
number'. Dit geldt bijvoorbeeld voor de criminaliteit 
tegen natuurlijke personen en die tegen de detailhan-
delbedrijven. De verhouding tussen geregistreerde en 
gepleegde criminaliteit verschilt per misdrijftype. Bij 
vermogensmisdrijven tegen personen is de verhouding 
ruwweg 1:2, bij de verschillende vormen van vernieling 
1:10. Het verhoudingsgetal ligt bij winkeldiefstal — een 
misdrijf dat grotendeels pas bij voorraadcontroles 
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wordt ontdekt — in de buurt van de dertig. (Van den 
Heuvel en Van der Valk, 1986) Ook van de horeca en 
de (semi-)overheid is bekend dat slechts een fractie 
van de ondervonden criminaliteit bij de politie wordt 
aangegeven. (Van Duyne, 1977; Steinmetz en Van der 
Zee-Nefkens, 1980; Missets Horeca, 1987) 
Achter het doen van aangifte zitten in de commerciële 
sector vooral economische motieven. Het doen van 
aangifte blijft uit zakelijke overwegingen achterwege 
indien er geen verzekeringsclaim zal worden ingediend 
en de kans op schadevergoeding door de dader gering 
wordt geacht. Bij de gemeentelijke sociale diensten is 
het nalaten van aangiftes vaak een bewust gekozen 
beleidslijn, waaraan ook sociale motieven ten 
grondslag liggen. (Van Duyne, 1986) De fiscus geeft er 
veelal de voorkeur aan om de zaken met administratieve 
boetes af te handelen. 

Al met al is er reden om aan te nemen dat het dark 
number in de markt- en overheidssector groter is dan 
in de particuliere sector, dat wil zeggen dat het 
verhoudingsgetal ten opzichte van de geregistreerde 
criminaliteit hier vier, vijf of nog hoger is. Een zuivere 
schatting van het algemene verhoudingsgetal is, bij 
gebrek aan voldoende gegevens, niet te maken. 
Volgens de huidige kennis van zaken lijkt het ons aan 
de voorzichtige kant om het algemene verhoudingsgetal 
op vier â vijf te schatten. Dit leidt tot een schatting 
van het totale schadecijfer ten gevolge van alle in 1984 
gepleegde criminaliteit op 10 â 12 miljard (4 of 5 
maal 2,4 miljard). Hierbij dient te worden aangetekend 
dat de gemiddelde schadebedragen bij de verborgen 
criminaliteit lager zullen liggen dan bij de aangegeven 
criminaliteit, aangezien juist de ernstigere zaken 
eerder worden gemeld. Hoeveel lager is bekend voor 
natuurlijke personen, maar niet voor bedrijven, 
instellingen en dergelijke. De meest reële schatting ligt 
daarom volgens ons rond de tien miljard. Het zal 
duidelijk zijn dat deze schatting allerminst hard is. 

Rechtstreekse schattingen van de schadecijfers 

— De particuliere sector 
De meest directe manier om de hoogte van de 

schade voor slachtoffers van criminaliteit vast te 
stellen is hen dat rechtstreeks te vragen. Dat kan met 
behulp van de zogenaamde slachtofferenquêtes. Deze 
worden vanaf 1973, aanvankelijk door het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het 
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Tabel 2: Aantal in 1984 gepleegde delicten, gemiddelde schadebedra-
gen en geschatte totale schade op basis van de CBS/WODC-slachtof-
ferenquête over 1984 

Delict Schatting aantal Gemiddelde ge- Geschatte totale 

x 1000 	stolen waard. waarde in miljoe- 

en/of schade in 	nen guldens 

guldens 

Autodiefstal 	 23 	 8.000' 	 184 
Diefstal uit auto 	 267 	 1.168 	 312 
Diefstal vanaf auto 	 ' 	482 	 258 	 124 
Beschadiging van 
auto 	 934 	 387 	 361 
Fietsendiefstal 	 828 	 304 	 252 
Bromfietsendiefstal 	 34 	 600 	 20 
Zakkenrollerij e.d. 	 334 	 307 	 103 
Inbraak 	 168 	 2.410 2 	 405 
Overige diefstal 	 683 	 272 	 186 
Overige vernieling 	 1.000 	 312 	 312 
Doorrijden na onge- 
val ' 	 298 	 785 	 234 
Bedreiging/roof 
binnen 	 494 	 275 	 23 
Bedreiging/roof . 
buiten 	 530 	 311' 	 22 

Totaal 	 6.085 	 2.538 

' schatting enquête 1983 

2  mediaan in verband met extreme waarde 

' percentage me schade respectievelijk 41% en 42%. 

Ministerie van Justitie en sinds 1981 door het CBS, 
(twee)jaarlijks onder een steekproef van ongeveer 
10.000 Nederlanders van vijftien jaar en ouder 
uitgevoerd. In deze enquête wordt in de eerste plaats 
de vraag gesteld of men het afgelopen jaar, eenmaal 
of vaker, slachtoffer is geworden van een aantal met 
name genoemde delictstypen. Zo ja, dan volgt een 
aantal vragen over hoe men op het delict heeft 
gereageerd (bijvoorbeeld wel of geen aangifte gedaan) 
en hoeveel schade men ten gevolge van het delict 
heeft geleden. Voor een verantwoording van de 
methodologie en de betrouwbaarheid van deze 
enquêtes zij verwezen naar publikaties over slachtoffer-
enquêtes. (Van Dijk en Steinmetz, 1979; CBS, 1986) 
De schatting van J.J.M. van Dijk (1984) van de totale 
schade in 1983 geleden door slachtoffers van een 
veertiental delictstypen bedroeg ongeveer 2 miljard. 
Dit bedrag is berekend door een schatting van de 
gemiddeld geleden schade te vermenigvuldigen met 
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naar de gehele Nederlandse bevolking geëxtrapoleerde 
aantallen slachtoffers, op basis van de uitkomsten van 
de CBS-slachtofferenquête over het jaar 1983. Deze 
raming is nu herhaald op basis van de enquête over 
1984. Hierbij hebben wij de door het CBS gepresen-
teerde cijfers over de totale aantallen en de schadebe-
dragen gehanteerd (CBS, 1987; CBS maandstatistiek, 
1987). De raming van de totale financiële schade van 
particulieren is weergegeven in tabel 2. 

De raming van het totale schadebedrag van 
privé-personen in 1983 is 2,5 miljard. In het bijzonder 
voor de aantallen auto-gerelateerde misdrijven geeft 
het CBS door toepassing van andere correctiefactoren 
bij de extrapolatie hogere schattingen dan wij destijds 
voor 1983 hebben berekend. Verder is onder andere 
het delict inbraak verder gestegen. 

Met betrekking tot het delict inbraak is een raming 
beschikbaar van het uitgekeerde schadebedrag aan 
particulieren volgens een opgave van de assuradeurs. 
(Hessels, 1986) Deze raming bedraagt 240 â 260 
miljoen in 1984. Rekening houdend met de onverze-
kerde schade — slechts de helft van de slachtoffers 
krijgt een volledige vergoeding (Mulder, 1988) — is 
deze raming van dezelfde orde als de CBS-raming. 

Niet verdisconteerd zijn de letselschades. In 
Nederland overleden in 1985 124 mensen ten gevolge 
van een opzettelijk gepleegd misdrijf. (CBS, 1986) 
Volgens de CBS-registratie zijn er jaarlijks ruim 2.000 
ziekenhuisopnames in verband met geweldsmisdrijven. 
(Hessels, 1986) De kosten hiervan zijn ongeveer 10 
miljoen (exclusief de behandeling, revalidatie en 
loonderving). Een totale schadepost van 20 miljoen is 
reëel. Daarenboven zijn er volgens de slachtofferen-
quête circa 80.000 extramurale hulpverleningen door 
artsen. 

Volgens de officiële tellingen vallen er jaarlijks 250 
doden en 5.000 (zwaar) gewonden ten gevolge van 
auto-ongelukken veroorzaakt door chauffeurs die 
onder invloed van alcohol verkeerden. Uit onderzoek 
blijkt dat de werkelijke aantallen hoger liggen. Een 
schatting van 500 doden en 10.000 gewonden geldt als 
realistisch. (WVC, 1985) De verwondingen bij dit type 
ongelukken zijn doorgaans ernstig, zodat de meeste 
slachtoffers in het ziekenhuis zullen zijn opgenomen. 
Gezien de gegevens over ziekenhuisopname in 
verband met verkeersongevallen (CBS, 1986) zullen 
hiermee ± 150.000 verpleegdagen zijn gemoeid, 
oftewel 70 miljoen gulden. Inclusief de behandeling, 
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de revalidatie en loonderving levert dit een schadepost 
op van naar schatting 150 miljoen. 

De slachtofferenquête vraagt niet naar het delict 
oplichting. Vormen als het beruchte balletje-balletje 
spel, malafide contact- en reisbureaus, autoverkopers, 
thuiswerkfirma's en verkopers aan de deur zullen te 
zamen een forse schadepost vormen voor de gedupeer-
den. Een ronde schatting van ongeveer 2,5 miljard 
vermogensschade ten gevolge van zogenaamde 
gewone criminaliteit is daarom nog aan de voorzichtige 
kant. Hierbij dient 0,2 miljard letselschade te worden 
opgeteld, in totaal dus 2,7 miljard. 

-- De detailhandel 
Onder de bedrijven in de detailhandel is een 

aantal slachtofferenquêtes uitgevoerd. Het Economisch 
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft 
berekend dat de detailhandelzaken met minder dan 
100 werknemers 0,5% van hun omzet kwijt zijn aan 
diefstal, door klanten, personeel en anderen. (Van den 
Heuvel, Van der Valk, 1986) In de grootwinkelbedrijven 
zal dit percentage wat hoger liggen ten gevolge van de 
grotere gelegenheid tot diefstal. (Angenent, 1980; 
CBS, 1985) Het lijkt reëel om uit te gaan van een 
diefstalpercentage van 0,6 op de gehele omzet van de 
detailhandel, oftewel 500 â 600 miljoen. 

Het NIPO heeft in 1985 een landelijke enquête 
gehouden onder een goed gespreide steekproef van 
detaillisten (NIPO, 1985). Op grond van de resultaten 
hiervan is het totale schadebedrag ten gevolge van 
diefstal door klanten geschat op 700 miljoen per jaar 
(7,4 miljoen diefstallen van gemiddeld 94 gulden). 

In een plaatselijke studie in Utrecht van het WODC 
is gebleken dat vooral de kleinere detaillisten de 
schade ten gevolge van diefstal bijzonder moeilijk 
kunnen vaststellen (Colder, 1988). Volgens de 
uitgevoerde meting zou de gemiddelde winkel f 4.000,- 
per jaar verliezen aan diefstal en verduistering door 
klanten, personeel en dergelijke tezamen. Aangezien er 
in Nederland ± 140.000 verkooppunten zijn, leidt dit 
bij extrapolatie tot een geschat schadebedrag van 560 
miljoen voor diefstal plus verduistering. 

Het is bij de huidige informatie niet mogelijk om 
vast te stellen of de NIPO-schatting van 700 miljoen 
schade door diefstal van klanten gemajoreerd is of 
niet. We houden het vooralsnog op een totale 
schadepost ten gevolge van diefstal èn verduistering 
van 600 â 700 miljoen. 

Schade en kosten van criminaliteit 	 15 



Uit de studie van het EIM blijkt tevens dat de schade 
ten gevolge van diefstal zich verhoudt tot de schade 
ten gevolge van inbraak als 2:1. In Utrecht vond het 
WODC een verhouding van 4:3. Op grond van deze 
gebrekkige schatters, stellen wij het schadebedrag ten 
gevolge van inbraak van de detailhandel enigszins 
speculatief vast op 200 â 300 miljoen. De totale 
derving ten gevolge van vermogensdelicten bedraagt 
voor de detailhandel derhalve 800 miljoen â 1 miljard. 
In verband met de nog niet verdisconteerde schades 
ten gevolge van vernieling — volgens de EIM-schatting 
ruim 100 miljoen (Hessels, 1986) — is een schadecijfer 
van 1 miljard reëel. 

— Vernieling in de (semi) publieke sector 
Door de onderzoeksafdeling van de VNG (VNG, 

1984) is de vandalismeschade van de verzamelde 
Nederlandse gemeenten geraamd op 100 miljoen. 
Hiervan zou een derde deel voor rekening komen van 
openbare scholen. Dit leidt tot een ruwe schatting van 
50 miljoen voor het bijzonder onderwijs. (Stichting 
ICS, 1987) Verder zijn er schattingen opgesteld voor 
de woningbouwcoöperaties (30 miljoen) (Nationale 
Woningraad, 1984) en het openbaar vervoer, inclusief 
de NS (10 miljoen) (Van Dijk, 1985). Deze deelschat-
tingen indiceren een totale schadepost van ± 200 
miljoen ten gevolge van het delict vernieling binnen 
de (semi) publieke sector (gemeentelijke overheid, 
onderwijs, vervoer). 

In de gemeente Zoetermeer is een registratieproject 
vandalisme opgezet dat uiteindelijk de gehele (semi) 
publieke sector zal bestrijken. In een eerste publikatie 
wordt de totale schade geschat op 2,5 miljoen 
(Gemeente Zoetermeer, 1987). Extrapolatie naar de 
landelijke bevolking levert een schatting op van ± 
375 miljoen. De gemeente Den Haag maakte onlangs 
bekend dat de schade ten gevolge van vandalisme in 
1987 20 miljoen had bedragen (Haagsche Courant, 
9 februari 1988). Dit bedrag komt overeen met de 
raming van Zoetermeer, omgerekend naar 100.000 
inwoners. 

Een schatting van 300 miljoen lijkt ons vooralsnog 
een realistisch cijfer voor de schadepost vandalisme in 
de publieke sector. Deze schatting is aan de voorzich-
tige kant indien men bedenkt dat sommige hoogbouw-
complexen afgetopt of gesloopt worden in verband 
met verloederingsprocessen. Hierbij treedt in omvang-
rijke mate kapitaalvernietiging op. 
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— Overige schattingen 
Buiten de detailhandel is in 1985 nog een schade-

studie verricht in de bedrijfstak horeca (Bedrijfsschap 
Horeca, 1986). De criminele schade voor de horeca in 
1985 is door het .bedrijfsschap geschat op 40 miljoen 
(exclusief inbraken). Door het Bureau Criminaliteits-
preventie Van Soomeren en Van Dijk is verder een 
oriënterend onderzoek gedaan onder aannemers. (Van 
Dijk, De Savornin Lohman, 1985) In de bouw zou in 
Noord-Holland in 1985 ± 17 miljoen schade worden 
geleden ten gevolge van diefstal en vernieling. Dit 
leidt tot een ruwe schatting van het landelijke 
schadecijfer in de bouw van ± 100 miljoen. 

Tenslotte zijn er schadecijfers bekend over zogenaam-
de aangestoken branden. Volgens een vuistregel van 
de assuradeurs zou circa 10% van alle branden 
opzettelijk worden aangestoken. Dit impliceert een 
schadepost van 100 miljoen per jaar. Een minstens 
even groot deel van de branden is het gevolg van 
baldadigheid van kinderen. Dit leidt tot een totaal 
schadebedrag van 200 miljoen ten gevolge van 
crimineel gedrag, inclusief jeugddelinquentie. 
(Statistiek der Branden, 1986) 

Eind 1986 voerden de gezamenlijke financiële 
instellingen in Nederland een grote advertentiecam-
pagne waarin ze aankondigden dat ze maatregelen 
gingen nemen tegen fraude met cheques, betaalkaarten 
en dergelijke. De schade die zij ten gevolge van dit 
soort fraude leden, zou volgens hun opgave ten 
minste 100 miljoen op jaarbasis bedragen. De schade 
ten gevolge van grotere fraudezaken, bijvoorbeeld 
computerfraude, is niet bekend. Wel kan in dit 
verband nog worden genoemd dat er volgens de CRI 
jaarlijks ± 30 miljoen buit wordt gemaakt bij 
roofovervallen, waarvan een fors deel op geldinstel-
lingen. (CRI, 1986) 

De grootste witte vlek op de criminele kaart van 
Nederland vormt de criminaliteit waarvan de indus-
triële ondernemingen het slachtoffer worden. Indus-
triële bedrijven zullen ongetwijfeld op grote schaal te 
lijden hebben van vernieling, brandstichting, inbraak, 
verduistering, diefstal, oplichting, spionage, merken-
fraude, computerfraude etc. Officiële schattingen van 
de schadebedragen ontbreken echter. 

Volgens onze bronnen zou jaarlijks ongeveer 0,8 
miljard aan braakschade worden geclaimd. (Jaarover-
zicht VVN, 1986)'. Hiervan nemen, gezien de hiervoor 
geraamde schadebedragen, de particuliere sector 
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ongeveer 0,2 miljard en de detailhandel ongeveer 0,2 
miljard voor hun rekening. (vgl. Mulder, 1988) Dit 
zou dan betekenen dat de rest van de schade ten laste 
van het overige bedrijfsleven komt, dat wil zeggen 0,4 
miljard. Dit bedrag is echter het resultaat van 
rekenstappen die speculatief zijn en dient slechts als 
een benadering bij gebrek aan beter te worden gezien. 

Met betrekking tot de schade die grote en kleine 
industriële ondernemingen als ook agrarische 
bedrijven van criminaliteit ondervinden, bestaat een 
opmerkelijke kennisleemte. Dat de schadeposten 
groot zijn, lijdt geen twijfel. 

Een aparte categorie vormen de frauduleuze claims 
bij het verzekeringswezen. Ook hierover zijn geen 
gegevens bekend. Volgens insiders zou het kunnen 
gaan om 300 miljoen per jaar. (Tijdschrift voor de 
Politie, 1987) Dit lijkt ons een zeer conservatieve 
schatting. 

De schade binnen de categorie overige bedrijven 
zou volgens de hier genoemde, zeer partiële metingen 
1,1 miljard bedragen (horeca 40, bouw 100, brand 200, 
chequefraude 100, inbraken 400, roofovervallen 30 en 
assurantiefraude 300 miljoen). 

Last but not least is ook de overheid uiteraard op 
grote schaal het kind van de rekening. Over de schade 
die de overheid lijdt ten gevolge van gewone crimina-
liteit zijn in Nederland geen gegevens beschikbaar. 
Volgens de interdepartementale stuurgroep misbruik 
en oneigenlijk gebruik (van overheidsvoorzieningen) 
zou de overheid jaarlijks een bedrag tussen de 11 en 
15 miljard derven ten gevolge van apert misbruik. 
(ISMO, 1985) Hiervan zou 600 miljoen bestaan uit 
frauduleus verkregen uitkeringen. 

De milieudelicten veroorzaken schade aan de 
natuur als gemeenschapsbezit. Alleen al aan het 
opruimen van gifstortingen is in 1987 180 miljoen 
besteed. Als de overheid hiervoor de middelen zou 
willen vrijmaken, zou, met meer recht, een veelvoud 
voor dit schoonmaakwerk kunnen worden uitgetrok-
ken. In de nabije toekomst zal de volledige rekening 
van deze vorm van criminaliteit alsnog door de 
overheid moeten worden betaald. We taxeren deze 
schadepost daarom conservatief wanneer we het op 
200 miljoen per jaar houden. 

De overige zogenaamde slachtofferloze delicten als 
drugshandel, prostitutie, heling, gokken en dergelijke 
zullen we hier vooralsnog buiten beschouwing laten. 
Bij deze 'onzedelijke' transacties zijn er immers geen 
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individuele of collectieve slachtoffers die tegen hun 
wil op geld waardeerbare schade oplopen. Op de 
vraag of deze delicten daarom in een economisch-cri-
minologische beschouwing irrelevant zijn, komen wij 
later nog terug. 

Schets van hei totale schadebeeld 

In het voorgaande is eerst een schatting gegeven 
van de schade ten gevolge van de beperkte groep door 
de justitie behandelde misdrijven (tabel 2). Daarna is 
een zoektocht ondernomen naar schattingen van de 
schade ten gevolge van alle gepleegde misdrijven in 
diverse sectoren. Hier zal worden gepoogd deze twee 
benaderingen met elkaar in verband te brengen 
teneinde tot een tentatieve 'best estimate' te geraken 
van de totale schadecijfers. 

Allereerst is het interessant om de schatting van de 
schadecijfers voor de natuurlijke personen en de 
detailhandel bij respectievelijk de justitiezaken en de 
totale criminaliteit met elkaar te vergelijken. Op grond 
van de rechtbankcijfers kan het totale schadecijfer van 
de groep natuurlijke personen worden geschat op 21% 
van 10 miljard, oftewel 2,1 miljard. Dit ligt niet ver 
van de schatting die op de slachtofferenquête is 
gebaseerd, namelijk 2,5 miljard. Deze laatste schatting 
lijkt ons de meest betrouwbare. Voor de detailhandel 
bedraagt de schatting vanuit de rechtbankcijfers 15% 
van 10 miljoen, oftewel 1,5 miljard. Dit is iets hoger 
dan de schatting die we baseerden op de combinatie 
van enkele dark number studies. 

De categorie 'overige bedrijven' maakt 42% uit van 
de schade op rechtbankniveau. Dit leidt tot een 
schatting van de werkelijke schade van 4 miljard (42% 
van 10 miljoen). Zoals gezegd is er slechts weinig 
informatie over deze schadepost beschikbaar afkomstig 
van directe metingen. De verspreide, partiële schattin-
gen leverden een schadecijfer op van 1,1 miljard. 
Onze 'best estimate' voor deze categorie ligt derhalve 
tussen 1 á 4 miljard. De schatting van 1,1 miljard is 
zeker te laag omdat de categorieën 'industrie' en 
'landbouw en visserij' er zeer onvoldoende in zijn 
verdisconteerd. We kiezen daarom voor een schatting 
van 2 â 3 miljard. 

De schade die de rijksoverheid ondervindt is 
eveneens zeer onvoldoende in kaart gebracht. De 
ISMO-schatting van 11 â 15 miljard fiscale- en 
subsidiefraude indiceert een gigantische schade ten 
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Tabel á: Geschatte schadecijfers in verband met gewone en 'misbruik-
criminaliteit' voor 1984, per categorie in de samenleving, in miljarden 

Gewone criminaliteit 

Natuurlijke personen . 	 2,7 
Detailhandel 	 1 
Overige bedrijven 	- 	 2 â 3 
Rijk 	 0,5 
Gemeenten (incl. onderwijs) 	 0,9 

7,1 â 8,1 

Misbruik 

Rijk 	 11 	â15 
waarvan gemeenten 	 0,8 
Milieu 	 0,2 

Totaal 	 18,3 â 23,3 

gevolge van misbruik. Voor milieucriminaliteit 
noteerden we 200 miljoen. De schattingen op basis 
van de rechtbankcijfers laten een afwijkend beeld 
zien. De rijksoverheid zou volgens deze schattingsme-
thode slechts circa 5% van 10 miljard oftewel 500 
miljoen schade lijden. Dit is een ongeloofwaardig 
cijfer. Uit onderzoek is bekend dat slechts een miniem 
deel van de betrokken fraudegevallen aan de justitie 
wordt overgedragen. (Van Duyne, 1987) De justitiële 
follow-up van 'misbruik' op rijksniveau is onderont-
wikkeld in vergelijking tot die van andere wetsovertre-
dingen. We zullen de rechtstreekse schattingen van 
ISMO hanteren voor de misbruikpost. De rechtbank-
schatting van 0,5 miljard zullen we toerekenen aan de 
gewone criminaliteit, exclusief milieucriminaliteit van 
0,2 miljard. 

De gemeente en het onderwijs lijden een schade van 
± 300 miljoen ten gevolge van vernieling en een 
onbekend bedrag ten gevolge van andere delicten en 
uitkeringsfraude. De rechtbankschatting komt hier tot 
0,9 miljard (9% van 7 miljoen) voor gewone criminaliteit 
en 0,8 ten laste van de gemeentelijke sociale diensten. 
We volgen hier de meer omvattende rechtbankschat-
ting. 

Uit dit overzicht blijkt dat in het bijzonder de door 
de industrie en de overheid gedragen schade moeilijk 
valt te taxeren. Juist het ongeautoriseerde eten uit de 
twee grootste ruiven voltrekt zich goeddeels aan het 
zicht. De criminologie is pennywise but pound foolish'. 
Dit heeft zij, wat de `misbruikeriminaliteie betreft, 
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gemeen met de justitie. In tabel 3 hebben wij onze 
bevindingen bijeengezet. 

Onze verkenning leidt derhalve tot een schatting 
van de schade ten gevolge van de gewone criminaliteit 
van 7 â 8 miljard en ten gevolge van misbruik van 11 

15. De schatting van de schade ten gevolge van 
gewone criminaliteit plus misbruik ligt tussen de 18 en 
23 miljard. 

Kosten in verband met criminaliteit 

In dit deel van ons artikel willen we ingaan op de 
kosten die de samenleving maakt ter preventie en 
bestrijding van criminaliteit. De publieke uitgaven aan 
politie, justitie en gevangeniswezen zijn in de genoemde 
ESB-publikatie geschat op 2 miljard. Hierbij is ervan 
uitgegaan dat de politie een derde deel van haar 
capaciteit aanwendt ter bestrijding van de criminaliteit. 
Volgens een meer recente studie wordt echter de helft 
van de politietijd aan misdaadbestrijding besteed. 
(Andersson, Effers en Flex, 1987) Indien men de helft 
van de politiebegroting en van Justitie en Binnenlandse 
Zaken aanmerkt als een uitgavenpost in verband met 
criminaliteit, dan is de totale uitgavenpost voor 
criminaliteit uiteraard groter. Voor 1986 waren de 
misdaadgerelateerde uitgaven voor politie 1,5 miljard 
en voor strafrechtstoepassing, inclusief de rijksinrich-
tingen voor de kinderbescherming, 650 miljoen. De 
helft van de kosten voor de rechterlijke macht moet 
worden toegerekend aan de strafrechtspleging (250 
miljoen), evenals de rechtshulp in strafrechtszaken (50 
miljoen). Vervolgens moet ook de helft van de 
overhead (Ministerie van Justitie in enge zin) worden 
toegerekend (150 miljoen). Dit leidt tot een raming 
van de totale uitgaven van 2,6 miljard. 

In de particuliere sector werkten in 1986 ongeveer 
7.000 mensen bij beveiligingsbedrijven in de ruime zin 
(inclusief alarmcentrales en bewaakt transport). 
(Jaarboek Beveiliging, 1988) De omzet wordt door 
insiders geschat op ruim een half miljard. De bedrijfs-
beveiligingsdiensten hebben circa 6.000 mensen in 
dienst, die gemiddeld in hogere loonschalen zitten en 
betere pensioenvoorzieningen hebben. De investering 
in deze diensten zal dus liggen rond 700 â 800 
miljoen. De totale uitgaven voor de man-beveiliging 
bedragen dus 1,2 â 1,3 miljard per jaar. Een eerdere 
schatting van het bedrijf Bos en Co (Bos en Co, 1982) 
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Tabel 4: Raming van de kosten in verband met criminaliteit in Nederland 

in 1985, in miljarden 

Politie en justitie (i.v.m. misdaad) 	 2,6 

Marktsector 

beveiligingsbedrijven e.d. 	 0,5 

bedrijfsbeveiliging 	 0,8 

technische beveiliging 	 0,4 

kosten assurantie 	 1,0 

totaal 

Totaal 	— _ 	 _ -- 	 5,3 

gebaseerd op een enquête in 1981 kwam uit op 1,4 
miljard voor de gehele security door middel van 
personen. 

Het Technisch Bureau Beveiliging en Schadepreven-
tie (TBBS) te Baarn raamt de omzet van de manbevei-
liging op 1,6 miljard. (Hessels, 1986) Wij kiezen voor 
een voorzichtige raming van 1,3 omdat de ramingsbases 
van de andere schattingen voor ons onduidelijk zijn. 

De uitgaven aan electronische beveiligingsappara-
tuur zijn door het bedrijf Chubb/Lips voor 1986 
geraamd op 91 miljoen voor brandkasten en kluizen, 
op 33 miljoen voor de electronica en voor het sluit- en 
hangwerk op 99 miljoen; in totaal dus 225 miljoen. 
Hierin zijn posten als hekken, rolluiken en bijzondere 
beglazing niet verwerkt, evenmin als brandblusappa-
ratuur. De gehele technische beveiliging is destijds 
door Bos en Co geraamd op minimaal 355 miljoen. 
Het maken van een schatting wordt bemoeilijkt door 
de meervoudige functies van veel technische voorzie-
ningen. Een schatting van 400 miljoen lijkt aan de 
voorzichtige kant. 

In 1985 bedroeg het totale premie-inkomen van 
binnen- en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen 
voor de brandverzekering (inclusief braak) 3 miljard. 
(VVN, 1986) Hiervan zou volgens onze zegslieden 
— openbaarheid wordt op het stuk van de cijfers door 
het verzekeringswezen niet betracht — ongeveer de 
helft opgaan aan provisies en overige kosten. Dit zou 
dan betekenen dat de samenleving 1,5 miljard betaalt 
aan de kosten van brand/inbraakverzekeringen. Het 
aandeel van de inbraakverzekeringen in dit totaal is 
ongeveer 50%, van brand 25% en van water/storm 
eveneens 25%. Ongeveer een kwart deel van de brand 
is bovendien eveneens misdaadgerelateerd, dat wil 
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zeggen opzettelijk of uit baldadigheid aangestoken. 
Hierbij komen nog de kosten van verzekering tegen 
autodiefstal. De assurantiekosten in verband met 
criminaliteit ramen wij daarom op 1 miljard. In tabel 
4 hebben wij deze ramingen samengevat. 

Uit tabel 4 blijkt dat de overheidsuitgaven en de 
uitgaven vanuit de marktsector elkaar in evenwicht 
houden. In deze raming zijn niet verdisconteerd de 
kosten van bijzondere opsporingsdiensten. Aan de 
marktzijde zijn niet verdisconteerd de uitgaven voor 
juridische adviezen in verband met criminaliteit en 
voor het doen van aangifte en dergelijke. 

De economische betekenis op microniveau 

De Nederlandse samenleving loopt jaarlijks een 
schade op van 7,1 â 8,1 miljard ten gevolge van 	— 
gewone criminaliteit, 11 â 15 miljard ten gevolge van 
'misbruik' en 0,2 miljard ten gevolge van milieuver-
vuiling, terwijl er 5,3 miljard wordt uitgegeven aan 
preventie en bestrijding. De totale schade is 23,6 
28,6 miljard. Vastgesteld kan worden dat dit bedrag 
als het ware wordt 'geabsorbeerd' door de criminali-
teit. De betrokken groepen Nederlanders kunnen niet 
vrijelijk over dit bedrag beschikken. Duidelijk is ook 
dat door het misbruik van overheidsvoorzieningen de 
financieringsperikelen van de rijksoverheid worden 
vergroot. Dit geldt evenzeer voor de, recent nog 
enigszins gestegen, uitgaven voor het gevangeniswezen. 

Hoofdelijk omgeslagen betekent de circa 7 miljard 
schade ten gevolge van gewone criminaliteit, een 
jaarlijkse strop van f500,– per, burger of f 1.500,– per 
huishouden. De immateriële schade bestaande uit 
angst, onwelbevinden, wraakgevoelens en dergelijke is 
hierin niet meegenomen. Deze laat zich niet gemakke-
lijk op geld waarderen. Zeker is wel dat de afwezigheid 
ervan, blijkens bijvoorbeeld de trek naar veiliger 
woonbuurten, hoog wordt gewaardeerd en dat men 
daar hogere huurprijzen of koopsommen voor over 
heeft. (Reiss jr., 1983) 

Uit een budgetonderzoek van het CBS is gebleken 
dat in 1978 een Nederlands huishouden gemiddeld 
105 gulden aangaf aan schadeverzekeringen. In 1981 
was dit opgelopen tot 147. (Hessels, 1986) In dezelfde 
tijd nam de overall consumptie slechts met 6% toe. De 
post assurantie is gaandeweg dus zwaarder gaan 
drukken op de huishoudportemonnaie. Anno 1988 zal 
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dit in nog sterkere mate het geval zijn. Volgens een 
opgave van TBBS zou het modale Nederlandse 
huishouden thans bovendien 200 á 400 gulden 
besteden aan inbraakbeveiliging. Volgens TBBS zou 
dit bedrag nog aanzienlijk moeten stijgen. 

De jaarlijkse strop van het gemiddelde Nederlandse 
huishouden ten gevolge van gewone criminaliteit 
inclusief de verzekering en beveiliging bedraagt bij 
benadering 2.000 gulden (1.500 directe schade via 
doorberekening door de ondernemer of gemeente, 150 
assurantie en 200 â 400 aan inbraakbeveiliging). De 
fiscale omslag van de publieke uitgaven voor misdaad-
bestrijding is hier niet onder begrepen, evenmin als 
de omslag in verband met de derving van de staatskas 
ten gevolge van misbruik. 

Consequenties voor de nationale economie: de 
criminaliteitsquote 

De macro-economische betekenis van de geschatte 
schade- en kostenposten is niet eenvoudig aan te 
geven. Alleen tijdelijk of blijvend verlies of uitschake-
ling van produktiemiddelen door beschadiging/vernie-
tiging en van de factor arbeid' door letsel of dood 
levert direct schade op voor de economie. Wij zullen 
ons er niet aan wagen deze schade, in het bijzonder 
die van het verlies van een mensenleven, economisch 
te waarderen. Voor het overige kan de criminaliteit 
economisch genomen vermoedelijk moeilijk anders 
worden gezien als een categorie van transacties die 
leidt tot een eenzijdig voordeel voor een der partijen. 
De nationale economie ondervindt daar volgens 
economen op zichzelf geen hinder van. Volgens 
sommigen zou het zelfs een categorie van transacties 
zijn die een (welkome) bijdrage levert aan de inko-
mensherverdeling. Deze laatste visie is evenwel 
aantoonbaar onjuist. De vermogenscriminaliteit treft 
juist ook de sociaal zwakkeren. Deze worden door 
dieven en het inbrekersgilde geenszins gespaard en 
zijn bovendien vaak onverzekerd. (CBS, 1982; 
Mulder, 1988) 

Pen (1984) heeft er in een column in het misdaad-
nummer van ESB — met de titel De politieke economie 
van het slechte — op gewezen dat criminaliteit de 
welvaart aantast, los van de veroorzaakte materiële 
schade en de ermee gemoeide zorgen en kosten, 
vanwege de immoraliteit ervan. Het is op zichzelf 
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onaangenaam om te worden geconfronteerd met 
andermans overtredingen van de essentiële spelregels 
die in het maatschappelijke verkeer gelden. In deze 
'anti-economische' visie zijn de hier gemaakte 
ramingen van schade- en kostenposten indicaties voor 
de morele schade die door criminaliteit wordt 
veroorzaakt. 

Uiteraard zijn de ramingen van de financiële 
consequenties niet de enige denkbare en wellicht zelfs 
niet de meest geschikte indicatie van de in een land 
voorkomende mate van immoraliteit. Een voordeel 
van deze indicator is echter dat hij relatief eenvoudig 
is te meten. Hiermee is de criminologie dan weer 
terug bij de theoretische benadering van Quetelet uit 
de vorige eeuw. Deze grondlegger van de statistisch-be-
schrijvende criminologie vatte cijfers over het aantal 
veroordelingen voor misdrijven op als een maat van 
de moraliteit van een land. Als maat voor de moraliteit 
zou men thans kunnen nemen de fractie die de totale 
schade- en kostenpost in verband met criminaliteit 
uitmaakt van het bruto nationaal produkt. Voor 
Nederland is de schadepost 24 â 29 miljard bij een 
bruto nationaal produkt van circa 400 miljard. De 
criminaliteitsquote van de Nederlandse economie is 
dus 6 â 7%. Twintig jaar geleden zal hij veel lager zijn 
geweest. In Colombia zal hij ongetwijfeld hoger 
liggen. 

Indien de visie van Pen, dat het immorele karakter 
van criminele transacties op zichzelf economisch 
relevant is, wordt overgenomen, komen ook de 
zogenaamde slachtofferloze misdrijven in beeld. Deze 
transacties brengen weliswaar in mindere mate schade 
toe aan individuele slachtoffers, maar dienen wel in 
de criminaliteitsquote te worden verdisconteerd. 

In dit verband willen wij allereerst het misdrijf 
heling behandelen. De betrokken partijen hebben 
beiden baat bij dit type transacties. Voor de omgeving 
is deze handel echter een bron van ergernis, veelal 
gemengd met jaloezie. Er is hierbij ongetwijfeld ook 
sprake van immoreel gedrag van de kopers. Ruwweg 
de helft van alle gestolen waar wordt verkocht aan 
professionele of gelegenheidshelers en de rest aan 
familie of kennissen. (Wielt, 1987) 

Als vuistregel geldt dat gestolen waar ongeveer een 
kwart van de marktwaarde oplevert. De (professionele) 
helers zullen het goed tegen de helft van de markt-
waarde doorverkopen (winst 25% van de marktwaarde). 
De kopers voor eigen gebruik genieten van het bezit 
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Tabel 5: Raming van de omzetten van slachtofferloze vormen van 
criminaliteit, in miljarden 

Heling 	 1,5 

Handel in harddrugs 	 1 

Handel in softdrugs 	 2 â 3 

Commerciële sexbedrijven 	 1 

Illegaal gokken 	 0,5 

Illegale wapenhandel 
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van een goed dat ze voor 25% van de marktwaarde 
hebben gekocht (winst 75% van de marktwaarde). 
Elke gestolen gulden leidt tot een tweede transactie 
waarbij een ander dan de dief/verkoper zich immoreel, 
i.c. crimineel gedraagt. Dit is in 50% ongeveer 25 cent 
en in 50% 75 cent. De diefstalschades kennen dus als 
maat voor de immoraliteit een soort multiplier van 
ongeveer 0,5. In Nederland wordt circa 3 miljard 
gestolen per jaar. Er wordt dus bovendien, ruw 
geschat, voor 1,5 miljard helerswinst geboekt. In 
totaal is er dus immoreel gehandeld voor 4,5 miljard. 

Van de omzetten binnen de markten in andere 
'verboden vruchten' zijn ramingen bekend. De 
jaaromzet in hard-drugs wordt geraamd op 1 miljard 
(20.000 verslaafden kopen voor f150,— per dag), die in 
soft-drugs door de CRI op tenminste 2 â 3 miljard, 
terwijl er in de, formeel bezien eveneens vooralsnog 
goeddeels, illegale, sexbusiness 1 miljard omgaat. 
(Boutellier, 1987) De omzet van het illegale gokcircuit 
is geraamd op 0,5 miljard. (Kamps, 1984) Die van de 
illegale wapenhandel is helaas niet bekend. De totale 
omzet van alle slachtofferloze transacties te zamen 
ramen wij derhalve op tenminste 6 miljard (tabel 5). 

Van de ongeveer 3 miljard omzet-, vennootschaps- 
of inkomstenbelasting die over deze omzetten 
verschuldigd is, wordt slechts een fractie betaald. Bij 
de 'misbruik-ramingen' van de ISMO van 11 â 15 
miljard moet dus circa 3 miljard worden opgeteld. 

De totale post criminaliteits-gerelateerde transacties 
was 24 â 29 miljard. Hier moet 9 â 10 miljard bij 
worden opgeteld voor de slachtofferloze delicten. 
Aldus komt de raming uit op 34 â 39 miljard. Volgens 
dit ruimere criterium heeft de Nederlandse economie 
een criminaliteitsquote van bijna 10 procent. Anders 
gezegd, aan ongeveer 10 procent van de economische 
bedrijvigheid in Nederland zit een scherpe lucht van 



Tabel 6: Politiestatistiek per 100.000 inwoners, 1983/1984 

Internationale vergelijkingen 

Fr Zwe. 	Zwi 	Nl Eng WDI 

Moord/doodslag 	 5 	6 	1 	1 	1 	4 

Aanranding/verkrachting 	 27 	12 	6 	26 	33 	na. 

Mishandeling 	 144 	369 	41 	137 	240 	169 

Diefstal met geweld 	 106 	44 	24 	80 	55 	48 

Inbraak 	 810 	1700 	800 	2832* 
1751 2597 

Autodiefstal 	 804 	na. 1600 	231 	738 	na. 

Overige diefstal 	 2393 4731 1900 3367 3048 	na. 

Vandalisme 	 411 	863 	na. 	808 1083 	na. 

n.a.= niet aanwezig 

* inclusief inbraak in auto's 

Bron: Official replies to a PCCP-questionnaire sent to national governments 
of member countries, Council of Europe (Van Dijk, 1987). 

criminaliteit. Transacties in zwart geld (20 â 40 
miljard), voorzover geen 'misbruik', zijn hierin niet 
verdisconteerd. 

Een antwoord op de vraag hoe de criminaliteitsquote 
van andere landen eruit ziet, is helaas niet te geven. 
Vergelijkbare min of meer volledige kostenramingen 
uit andere landen zijn niet beschikbaar. (vgl. Crime 
UK, 1986; Robert, Godefroy, 1978) Wel kan uiteraard 
het misdaadniveau worden vergeleken. Helaas hebben 
de officiële registraties van politie en justitie, onder 
andere vanwege definitieverschillen, slechts een zeer 
beperkt nut voor het maken van zo'n vergelijking. Een 
globale indruk kan men er echter wel op baseren. In 
tabel 6 is een ruwe vergelijking gemaakt van de 
officiële politiecijfers van zes Europese landen. (Van 
Dijk e.a., 1987) 

De cijfers in tabel 6 indiceren dat Nederland 
betrekkelijk laag scoort qua geregistreerde geweldsmis-
drijven, maar vrij hoog qua vermogensdelicten, met 
autodiefstal als uitzondering. Het relatief geringe 
aantal levensmisdrijven in Nederland blijkt tevens uit 
de cijfers die de World Health Organization publiceert 
over het aantal doodslagen in verschillende landen 
volgens de medische registraties. (Hoogendoorn, 
1986) 

Nieuwe mogelijkheden voor vergelijkingen bieden 
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de in steeds meer landen uitgevoerde slachtofferen-
quétes bij privé-personen. De Amerikaanse criminoloog 
Block heeft geprobeerd de uitkomsten van slachtoffer-
enquêtes in verschillende landen met elkaar te 
vergelijken (Block, 1987). Block heeft uit slachtoffer-
enquêtes in Engeland en Wales (1981), Schotland 
(1981), de Verenigde Staten (1984) en Nederland 
(1984) de volgende delicten met elkaar vergeleken: 
inbraak, autodiefstal, diefstal uit/vanaf de auto en 
zakkenrollerij. Het blijkt dat de kans om slachtoffer 
van inbraak te worden in Engeland, Schotland en 
Nederland ongeveer even groot is (2 â 3%) maar in de 
Verenigde Staten ruim tweemaal zo hoog (6%). 
Autodiefstal daarentegen is in Nederland en de 
Verenigde Staten het laagst (0,5 tot 1%) en in Engeland 
en Schotland hoger (2 â 2,5%). Diefstal vanaf/uit de 
auto is in alle landen het meest voorkomende delict; 
in Nederland, Schotland en de Verenigde Staten is de 
kans daarvan slachtoffer te worden ongeveer 12%, in 
Engeland ongeveer 8%. Tenslotte is de kans op 
zakkenrollerij in Nederland het hoogst (bijna 3%), in 
Engeland en Schotland ruim 1% en in de Verenigde 
Staten het laagst (minder dan 1%). 

Ook de vergelijking van enquêteresultaten is een 
doornig pad vanwege de verschillen die de toegepaste 
methoden en technieken van enquêtering vertonen. 
De enige kans voor een werkelijk betrouwbare 
vergelijking is de uitvoering van een identieke enquête 
in een groot aantal landen. (Van Dijk e.a., 1987) Een 
voorproef van hoe zo'n enquête er zou kunnen 
uitzien, biedt het project criminaliteit van de groep 
Gallup poll uit 1983. De resultaten van deze zeer 
beperkte enquêtering zijn weergegeven in tabel 7. 

De Gallup poll vertoont een voor Nederland niet 
onverdeeld gunstig beeld. Nederland komt hieruit 
naar voren als Europese koploper wat betreft het 
niveau van de eenvoudige diefstallen. Qua inbraak zit 
ons land bij de middenmoot en bij de agressieve 
delicten relatief laag. 

Tegen elk van de drie geraadpleegde bronnen zijn 
methodologische bezwaren in te brengen. Het valt 
echter op dat ze globaal dezelfde tendenties laten 
zien. Om die reden kunnen ze niet zonder meer ter 
zijde worden geschoven. Het niveau van de veel 
voorkomende vermogenscriminaliteit lijkt in Neder-
land hoger te liggen dan elders. Dit maakt het 
aannemelijk dat de directe schade eveneens groter is. 

Wat betreft de uitgaven aan beveiligingsapparatuur 
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Tabel 7: Slachtofferpercentages volgens een internationale Gallup poll in 

1984 (n=1000 per land) 

België 	• 	 10% 	5% 	4% 	2% 	2% 	1% 
Denemarken 	 21 	11 	12 	4 	3 	2 
Frankrijk 	 17 	11 	17 	9 	6 	3 
Ierland 	 20 	11 	9 	5 	3 	2 

Italië 	 22 	9 	13 	4 	4 	2 
Nederland 	 30 	14 	10 	4 	5 	1 

Noorwegen 	 20 	11 	6 	4 	5 	2 
Spanje 	 19 	11 	10 	6 	6 	3 
Zweden 	 24 	10 	6 	2 	3 	2 
Zwitserland 	 25 	na. 	7 	na. 	2 	na. 

Engeland 	 25 	13 	16 	7 	5 	2 

West-Duitsland 	 13 	8 	7 	3 	2 	1 

Bron: NIPO, 1985 

Diefstal 	 Inbraak 	Bedreiging/mish. 

laatste 	vorig laatste 	vorig 	laatste 	vorig 
5 jaar 	jaar 	5 jaar 	jaar 	5 jaar 	jaar 

(sloten, brandkasten, electronische beveiliging), spant 
volgens gegevens van Lips, Engeland de kroon met 
ongeveer 25 gulden per persoon per jaar. Nederlanders 
besteden jaarlijks ongeveer 14, Duitsers 13, Belgen 12, 
Fransen en Spanjaarden 10 en Italianen 7 gulden per 
jaar. Engeland springt hier zo bovenuit omdat daar 
veel meer dan elders aan electronische beveiliging zou 
worden besteed. Op Italianen na besteden Nederlan-
ders het minst aan electronische apparatuur. 

Het aantal werknemers in de (bedrijfs)beveiligings-
branche is, afgaande op cijfers in 1984 door de 
ministeries van de verschillende landen verstrekt aan 
de Raad van Europa, in Nederland lager dan in de 
meeste omringende landen. (Council of Europe, 1986) 
In Nederland waren er volgens deze opgave toen 
ongeveer 75 beveiligingsbeambten per 100.000 
inwoners. In Frankrijk 130, in West-Duitsland 203, in 
Engeland 212 en in Zweden 250. In Ierland (30), 
België en Oostenrijk (± 40), Spanje en Finland 
(± 50) zouden er minder beveiligingsbeamten per 
100.000 inwoners zijn dan in Nederland. Al te veel 
lijken wij dus niet uit te geven aan (bedrijfs)beveili-
gingsbeambten, ook al zijn de loonkosten in Nederland 
waarschijnlijk wel wat hoger dan in de meeste andere 
Europese landen. In Engeland wordt vooral aan 
bedrijfsbeveiliging aanzienlijk meer uitgegeven dan bij 
ons. (Crime UK, 1986) 

Tenslotte kunnen dan nog de publieke uitgaven ter 
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bestrijding van de criminaliteit in verschillende 
Europese landen met elkaar vergeleken worden. Uit 
een onderzoek van het HEUNI bleek dat in 1980 alle 
Europese landen zo rond de 1% van hun bruto 
nationaal produkt besteden aan politie, justitie en 
gevangeniswezen. (HEUNI, 1985) Desondanks 
kunnen de aantallen politiemensen (per 100.000 
inwoners) in de verschillende landen aanzienlijk 
uiteenlopen. Volgens opgave van de landen zelf, 
waarbij het overigens niet duidelijk is of iedereen 
hetzelfde verstaat onder 'politie', zouden Nederland 
(± 240), Frankrijk (± 260), Engeland (± 250) en 
Ierland (± 230) ongeveer evenveel politiemensen 
hebben per 100.000 inwoners. De Scandinavische 
landen Finland (± 160), Noorwegen (± 170), 
Zweden en Denemarken (± 180) zouden wat minder 
politieambtenaren hebben, en Oostenrijk (± 300), 
West Duitsland en Italië (± 310) en Spanje en 
Portugal (± 320) wat meer. 

In 1984 publiceerde de Werkgroep cijfermatige 
ontwikkelingen gevangeniswezen haar vergelijking 
van de kosten van het gevangeniswezen (per hoofd 
van de bevolking) in een aantal Europese landen. 
(Ministerie van Justitie, 1984) Hieruit bleek dat het 
aantal gedetineerden (per 100.000 inwoners) in 
Nederland (veel) lager is dan in alle andere onderzochte 
Westeuropese landen. De jaarlijkse kosten van het 
gevangeniswezen (per hoofd van de bevolking) zijn in 
Nederland, met 22 gulden ook aan de lage kant. 
Alleen in Frankrijk wordt minder uitgegeven (16 
gulden). In Zweden, Finland en Engeland wordt 
minstens tweemaal zoveel uitgegeven. 

Slot 

De schade ten gevolge van gewone criminaliteit 
bedraagt in Nederland 7 â 8 miljard per jaar. Verder 
wordt er ± 5 miljard aan preventie en repressie van 
de criminaliteit uitgegeven. Een internationale 
vergelijking toont aan dat de directe schade ten 
gevolge van criminaliteit in Nederland zeker niet lager 
is dan die in de ons omringende landen. De indirecte 
kosten, met name de uitgaven aan (bedrijfs)beveiliging 
en aan gevangeniswezen, lijken in Nederland wat 
onder een gemiddeld Europees niveau te liggen. De 
een zal dat interpreteren als een teken van de grote 
efficiëntie van de criminaliteitsbestrijding in Nederland. 
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De ander als een gegronde reden voor extra uitgaven. 
Consensus zal er zijn over de conclusie dat er naar 

de exacte omvang en ontwikkeling van de door ons 
geraamde schade- en onkostenposten meer onderzoek 
zou moeten worden gedaan, in het bijzonder bij 
bedrijven en instellingen en bij voorkeur in Europees 
verband. 

Noot 

' Het premie-inkomen brand/in-
braak is ruim 3 miljard, waarvan 
ongeveer 50% wordt uitgekeerd 
aan gehonoreerde schadeclaims. 
Hiervan heeft volgens cijfers van 
de Vereniging van Brandassura-
deurs ongeveer de helft betrekking 
op inbraken, dat wil zeggen 0,8 
miljard en 0,4 op brand. 
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De welvaartseffecten van het 

strafrecht 

prof. dr. A. Nentjes* 

Inleiding 

Criminaliteit valt vanuit verschillende invalshoeken 
te onderzoeken. De strafrecht-jurist kijkt er anders 
tegen aan dan de criminoloog en een econoom, zoals 
de auteur van deze bijdrage, let weer op heel andere 
dingen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de 
relatie tussen misdaad en welvaart) 

Een evident welvaartseffect van criminaliteit is de 
directe financiële schade voor het slachtoffer. Door 
Van Dijk (1984) is deze geschat op vier miljard gulden 
per jaar; dat is rond één procent van het nationale 
inkomen. Op zich niet een buitengewoon indrukwek-
kend bedrag, maar het gaat hier ook uitsluitend om de 
'klassieke' criminaliteit (diefstal, vernieling, bedreiging, 
en dergelijke). Daar komt nog bij een onbekend 
bedrag aan schade veroorzaakt door diverse vormen 
van fraude en door verkeers- en milieucriminaliteit. 
Als negatieve welvaartseffecten van criminaliteit 
moeten verder worden meegeteld het verlies aan 
levens, de pijn, de angst en het overige psychische 
leed van de slachtoffers, ook al is deze vorm van 
beschadiging moeilijk en soms helemaal niet in geld 
uit te drukken. Daar staat dan wel de welvaartswinst 
— door vermogensvermeerdering en of lustbevrediging — 
van de dader tegenover, maar de georganiseerde 
samenleving staat niet overschillig tegenover zo'n 
afgedwongen 'herverdeling' van de welvaart. 

In Nederland worden er jaarlijks miljarden guldens 
besteed aan beveiliging en opsporing, vervolging en 
bestraffing van delinquenten. Er is echter meer in het 
geding dan de veiligheid van de individuele burger. 
Rechtshandhaving heeft een functie die boven de 

* De auteur is als hoogleraar economie en openbare 
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bescherming van de afzonderlijke burgers uitstijgt. 
Waar de socioloog zal wijzen op de functie die het 
strafrecht als element van sociale controle heeft, zal 
de econoom vooral aandacht vragen voor de functie 
van criminaliteitsbestrijding als een vorm van 
collectieve economische zelfverdediging. In een 
samenleving waar de persoon en particuliere en 
collectieve eigendommen niet worden beschermd 
tegen willekeurige inbreuken wordt de voortbrenging 
en vermeerdering van de welvaart aangetast. Crimina-
liteit is zand in de economische machinerie. 

In de derde paragraaf wordt aangetoond dat de 
scheidslijn tussen crimineel en niet-crimineel gedrag 
in belangrijke mate correleert met de potentiële 
schadelijkheid van het gewraakte gedrag voor 
anderen. De opvatting dat criminaliteitsbestrijding 
functioneert als bescherming van het economische 
systeem impliceert dat het uitoefenen van de juridische 
sancties op enigerlei wijze preventief werkt. De 
economische theorievorming daarover en de resultaten 
van het empirische onderzoek worden in de hierna-
volgende paragraaf behandeld. Tenslotte wordt 
ingegaan op de vraag hoe de economische kijk op 
criminaliteit zich verhoudt tot andere visies op het 
strafrecht. Die vraag klemt omdat, zoals de lezer zal 
merken, de conclusies waartoe men via economische 
benadering komt nogal eens op gespannen voet staan 
met de gangbare opvattingen binnen de Nederlandse 
criminologie en het Nederlandse strafrecht. 

De effectiviteit van criminaliteitsbestrijding 

De gebruikelijke opstelling onder Nederlandse 
criminaliteitsdeskundigen is de preventieve werking 
van het strafrecht sterk te relativeren. Als onderzoeks-
thema is preventie ook niet populair in Nederland. 
Een speurtocht naar Nederlandse publikaties levert 
weinig op. Voor de contrastwerking — en in het besef 
dat ik in een aantal opzichten klein duimpje met de 
reus vergelijk — stel ik daar de Verenigde Staten 
tegenover: ruime aandacht voor preventie, een groot 
aantal publikaties met empirische onderzoeksresulta-
ten, waaronder veel economische studies, met als 
belangrijke conclusie dat van criminaliteitsbestrijding 
een redelijke tot aanzienlijke preventieve werking 
uitgaat. Omdat deze studies in Nederland maar bij 
weinigen bekend zijn wordt hieronder ingegaan op de 
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theorie en de empirie van dit onderzoek en de kritiek 
die erop is uitgeoefend. 

Het theoretische model 
Vanaf het eind van de jaren zestig is binnen de 

economie het onderzoek op gang gekomen naar het 
justitiële beleid ter zake van criminaliteit. De baanbre-
kende artikelen van Becker (1968) en Ehrlich (1973) 
ontsloten een nieuw terrein van onderzoek. De 
economische benadering concentreert zich vooral op 
de preventieve werking van het opsporings- en 
vervolgingsbeleid. Aan het crimineel gedrag zit een 
belangrijke economische dimensie. De grondleggers 
van de economie van de misdaad gaan er van uit dat 
dan ook de gebruikelijke theorie waarmee we 
economisch gedrag verklaren in aangepaste vorm van 
toepassing moet zijn op criminele activiteiten. 

Volgens het economische nutsmaximeringsmodel 
weegt de potentiële dader af of de misdaad lonend is: 
hij zet de baten af tegen de ,  kosten, op zoek naar het 
best mogelijke resultaat. De kosten worden gevormd 
door de zwaarte van de straf, vermenigvuldigd met de 
kans gepakt en veroordeeld te worden. Het te behalen 
voordeel bestaat uit de opbrengst van het misdrijf, 
vermenigvuldigd met de kans uit de klauwen van de 
justitie te blijven.' In een verder uitgewerkte versie 
van het nutsmaximeringsmodel worden de netto baten 
(de baten minus de kosten) van de misdaad afgewogen 
tegen de opbrengst die de potentiële dader kan 
verwerven uit legale activiteiten.' De aard en de 
omvang van de criminaliteit zijn de uitkomst van deze 
economische calculatie. 

Indien de bij vonnis uitgesproken en geëffectueerde 
straffen zwaarder worden nemen de kosten van 
criminele activiteiten toe; indien de pakkans omhoog 
gaat en/of de kans dat een veroordeling volgt 
toeneemt, stijgen de kosten eveneens en dalen de 
baten. De netto baten van criminaliteit nemen 
daardoor af en het model voorspelt dat het criminele 
activiteitenniveau wordt teruggeschroefd. Het gaat 
hier om een preventief effect: de vermindering van het 
aantal misdrijven is niet te danken aan het 'wegvangen' 
van delinquenten, maar het resultaat van `afschrikking', 
waardoor het aantal toetreders vermindert en het 
aantal uittreders toeneemt. Het in hechtenis houden 
van veroordeelden zou neerkomen op dweilen met de 
kraan open als daar niet tegelijk een preventieve 
werking van uit gaat: lege plekken worden dan 
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immers onmiddellijk ingenomen door nieuwkomers. 
Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld valt te 

illustreren hoe het model werkt. Voor die delicten 
waarvan de baten en kosten in geld zijn uit te drukken 
geldt dat de misdaad niet loont indien de opbrengst G 
van een delict kleiner is dan de geldboete B plus de 
eventueel te betalen schadevergoeding S, beide 
vermenigvuldigd met de pakkans p. We krijgen dus: 

G < p x(B+S) 	(1) 

Door herschikking van (1) valt aan te geven hoe 
groot de pakkans moet zijn om de baten (G) beneden 
de kosten (B+ S) te houden. Er moet dan gelden: 

G 
p> 	 

B+ S 
(2) 

In het sinds kort toegepaste lik op stuk' beleid kan 
de Officier van Justitie aan winkeldieven een transactie 
aanbieden van tweemaal de winkelwaarde van het 
gestolen goed. Indien de waarde of opbrengst voor de 
dader gelijk is aan de winkelprijs, is B = 2G; de 
schadevergoeding bestaat uit inleveren van het 
gestolen goed, zodat S = G. Substitutie in vergelijking 
(2) levert na herschikking: 

p > 1/2 	 (3) 

Met andere woorden: alleen voor de onhandigen 
voor wie de pakkans groter is dan 1 op 3 is winkel-
diefstal niet meer lonend. 4  Voor anderen werkt de 
sanctie niet prohibitief. 

Nu is het bovenstaande een nogal naïef geformu-
leerde versie van het nutsmaximeringsmodel. Het 
suggereert dat de kleine crimineel bewust zo'n 
kosten-baten berekening uitvoert. Toch is die consta-
tering niet van essentieel belang voor het model. Zelfs 
een winkeldief die niet kan rekenen zal uit ervaring 
leren of hij tot de categorie onhandigen behoort voor 
wie winkeldiefstal nu niet meer loont. Bewuste 
calculaties zijn dus geen strikte eis om het kosten-baten 
model toch van toepassing te doen zijn.' 

Het empirisch onderzoek 
Toepassing van de economische theorie op crimina-

liteit levert als hypothese op dat de pakkans, de kans 
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op veroordeling en de zwaarte van de geld- of 
vrijheidsstraf vermindering van criminaliteit tot gevolg 
hebben. In hoeverre worden deze theoretische 
beweringen nu door de werkelijkheid weerlegd? 

Door de toepassing van econometrische methoden 
zijn de conclusies die uit het nutsmaximeringsmodel 
worden afgeleid te toetsen en valt er inzicht te krijgen 
in het kwantitatieve effect van de instrumenten van 
criminaliteitsbestrijding. Vooral in de Verenigde 
Staten — de bakermat van de economie van de 
misdaad — is een groot aantal empirische studies 
verricht op verschillende vormen van criminaliteit, in 
verschillende perioden en voor verschillende gebieden. 
De resultaten van dit econometrisch onderzoek zijn 
niet te verenigen met de in justitiële kringen en onder 
deskundigen nog veelvuldig aangehangen opvatting 
dat aan intensivering van opsporing en vervolging 
weinig eer valt te behalen. Veruit de meeste studies 
tonen een consistent negatieve en significante relatie 
aan tussen de omvang van de misdaad (bijvoorbeeld 
gemeten als het aantal inbraken of moorden per jaar 
per 1000 inwoners) en de arrestatie- en ophelderings-
percentages. 

De informatie over de justitiële effectiviteit is kort 
en overzichtelijk uit te drukken in de vorm van 
'elasticiteiten'. De ophelderings- en de arrestatie-elas-
ticiteit geven aan met hoeveel procent de criminaliteit 
vermindert indien het aantal opgehelderde misdrijven, 
c.q. de arrestaties met één procent toenemen. Een 
arrestatie-elasticiteit van -0,8 betekent dus dat een 
stijging van de arrestaties met 1 procent leidt tot 0,8 
procent minder misdrijven. Uit het empirisch onder-
zoek blijkt nu dat de ophelderings- en arrestatie-elasti-
citeit liggen binnen een bandbreedte van -0,3 tot -1,3. 
Dat de elasticiteitswaarden binnen een zo ruime 
marge liggen is te verklaren uit onder andere verschillen 
in onderzocht tijdvak, gebied en aard van de misdaad. 
Bovendien is de specificatie van het model van 
invloed. De onderlinge verschillen nemen niet weg 
dat de cijfers een indicatie geven dat een aanzienlijke 
reductie van de criminaliteit in vele gevallen mogelijk 
is door maatregelen te treffen die de pakkans vergroten. 

De relatie tussen criminaliteit en de kans op 
gevangenisstraf is minder intensief onderzocht dan 
die tussen delinquentie en kans op arrestatie. De 
reden hiervoor is gebrek aan gegevens. De resultaten 
zijn ook zeer gemengd. Het criminaliteitsremmend 
effect van een toenemend aantal veroordelingen (als 
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percentage van het aantal delicten of als percentage 
van het aantal arrestaties) wordt soms wel, maar in 
andere studies weer niet aangetoond. Het minst sterk 
is het bewijsmateriaal dat het preventieve effect van 
de zwaarte van de gevangenisstraf aantoont, hoewel in 
een aantal studies wel een significante inverse relatie 
werd gevonden: hoe zwaarder de straf des te kleiner 
het aantal delicten. De elasticiteit was in deze 
gevallen betrekkelijk gering, wat dus wijst op een 
bescheiden effect. 

Uit de meeste onderzoekingen blijkt dat gerekend 
naar effectiviteit van criminaliteitsbestrijding de 
volgende rangorde geldt: pakkans (opheldering en 
arrestatie), kans op gevangenisstraf, zwaarte van de 
straf. 6  Een nogal onverwacht resultaat is dat de 
justitiële variabelen niet alleen maar van invloed zijn 
op vermogensmisdrijven. De effecten op ruwheidsmis-
drijven liggen gemiddeld in dezelfde orde van grootte. 
Dus ook bij delicten als moord, mishandeling en 
verkrachting, blijkt het economisch model gedragsre-
acties redelijk goed te voorspellen. Deze bevinding 
ondersteunt mijn stelling dat het er wezenlijk niet toe 
doet of de (potentiële) dader bewust de kosten en 
baten van het delict tegen elkaar afweegt. 

Op Nederlandse cijfers is de methode van de 
economics of crime toegepast door van Tulder 
(1985). In dit model worden als instrumenten van 
criminaliteitsbestrijding opgevoerd: de politiesterkte, 
de recherchesterkte, het ophelderingspercentage en 
het schuldigverklaringspercentage. De statistische 
analyse is gebaseerd op cijfers per gemeente voor het 
jaar 1979 en op tijdreeksen voor Nederland over de 
periode 1949-1982. Evenals in de buitenlandse studies 
worden significante verbanden aangetroffen met 
betrekkelijk forse elasticiteitswaarden. De elasticiteit 
van de criminaliteit ten opzichte van de politiesterkte 
ligt tussen -0,4 (voor ruwheidsmisdrijven) en -1,7 
(voor vermogensmisdrijven), de elasticiteit van het 
ophelderingspercentage tussen -0,8 (voor ruwheidsmis-
drijven) en -0,4 (voor vermogensmisdrijven). Het effect 
van schuldigverklaring is gemeten aan de hand van 
het aantal beleidssepots. De elasticiteit bedraagt -0,2 
tot -0,3. Een procent meer sepots leidt dus tot 0,2 â 0,3 
procent meer misdaden. 

De voor Nederland gevonden effecten van een 
hogere pakkans en grotere kans op schuldigverklaring 
sporen in orde van grootte met de resultaten van 
buitenlands onderzoek. Wie uit deze cijfers beleids- 
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matig conclusies wil trekken kan de accenten heel 
verschillend leggen. De voorstander van de harde lijn 
kan er op wijzen dat als men er door een effectieve 
inzet van meer middelen in zou slagen het ophelderings-
en schuldigverklaringspercentage aanzienlijk te 
vergroten (zeg 30 procent) er tevens een forse 
vermindering (tussen de 10 en 30 procent) van 
criminaliteit resulteert. Wie, om welke reden dan ook, 
weinig heil ziet in zo'n beleid kan er zich op beroepen 
dat de harde aanpak niet zou hebben verhinderd dat 
de aanwas van de criminaliteit — in 1987 700 procent 
hoger dan in 1955 — even zo goed gigantisch zou zijn 
geweest: ruwweg zo'n 400 tot 600 procent. 

Kritische kanttekeningen 
Wat is nu de betekenis van dit soort studies binnen 

het totale criminaliteitsonderzoek en hoe betrouwbaar 
zijn de gevonden relaties? Een reactie vanuit de 
criminologie is dat de economische benadering niets 
nieuws heeft te bieden. Het afschrikkingseffect van 
verhoging van straf en pakkans was honderd jaar 
geleden al een thema in criminologische publikaties. 
Deze kritiek ziet over het hoofd dat de vernieuwing 
bestaat uit een combinatie van twee elementen: 
namelijk de formulering van de afschrikkingstheorie 
in een meer rigoureuze vorm dan voorheen plus de 
toetsing van de theoretische uitspraken met behulp 
van statistische onderzoekmethoden, zodat vastgesteld 
kan worden met welke graad van zekerheid het 
preventie-effect zich voordoet en hoe sterk het is. 

Voor de hand liggend is verder de kritiek dat de 
economische benadering wel uiterst eenzijdig is. De 
presentatie die hierboven van het onderzoek werd 
gegeven werkt zo'n reactie in de hand, omdat ze de 
indruk geeft dat er alleen naar de justitiële instrumenten 
is gekeken. In werkelijkheid probeert men in het 
empirische onderzoek bijna altijd tevens de andere 
factoren mee te nemen die van invloed kunnen zijn op 
het criminaliteitsniveau. In het onderzoek van van 
Tulder (1985) is rekening gehouden met achtergrond-
factoren van demografische, sociale en economische 
aard. Deze blijken in de naoorlogse criminaliteitsont-
wikkeling mede een rol te hebben gespeeld. 

Onder de demografische factoren blijkt de leeftijds-
opbouw van de bevolking van invloed: een groter 
bevolkingsaandeel van jonge mannen gaat samen met 
meer ruwheidsmisdrijven. Toeneming van het aantal 
werklozen en arbeidsongeschikten vergroot de 
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vermogenscriminaliteit. Opmerkelijk is verder de zeer 
significante samenhang tussen echtscheidingen en 
criminaliteit. Het is niet duidelijk in hoeverre hier een 
min of meer directe invloed is — bijvoorbeeld via de 
kwaliteit van de opvoeding — of dat de toegenomen 
echtscheidingen en toegenomen criminaliteit beide 
uitingen zijn van onderliggende oorzaken, in het 
bijzonder veranderende normen en waarden. 

Er wordt dus wel degelijk rekening gehouden met 
de diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op het 
criminaliteitsniveau. De effecten van de justitiële 
instrumenten komen daar bovenop. De discussie zou 
zich moeten toespitsen op de vraag welke relevante 
achtergrondvariabelen eventueel vergeten zijn en of 
en hoe deze te meten zijn. Te denken valt in het 
bijzonder aan culturele veranderingen, zoals verschui-
vingen in het normen- en waardenpatroon en in de 
aard en intensiteit van de sociale controle. Het lijkt 
me dat op dit punt te winnen zou zijn bij meer 
samenwerking tussen economen en andere sociale 
wetenschappers. 

Een statistisch onderzoek kan nooit honderd 
procent zekerheid geven dat de gevonden relatie de 
juiste is. Dit geldt zeker voor het criminaliteitsonder-
zoek waar verschillende rivaliserende theorieën naast 
elkaar bestaan. Als het statistisch onderzoek bevestigt 
dat dalende pakkans samengaat met toenemende 
criminaliteit bewijst dit niet dat de dalende pakkans 
de verklarende oorzaak is van de hogere criminaliteit. 
Misschien is het wel zo dat bij stijgende criminaliteit 
de pakkans kleiner wordt, doordat het justitiële 
apparaat de toevloed niet meer kan verwerken. In het 
empirisch onderzoek meet men dan dus niet het effect 
van pakkans op de criminaliteit maar juist het 
omgekeerde van wat men denkt te meten, namelijk de 
invloed van de omvang van de criminaliteit op de 
pakkans. 7  Dit type probleem en andere statistische 
onderzoekstechnische complicaties vormen een reden 
om de resultaten met voorzichtigheid te interpreteren.' 

In het econometrische onderzoek heeft men vooral 
geprobeerd de zogenaamde algemene preventie te 
meten, dat is het afschrikkingseffect van de sancties 
op de totale populatie, waarbij geen onderscheid 
wordt gemaakt naar specifieke sociale groepen. Voor 
meer gedesaggregeerd onderzoek, waaronder onder-
zoek naar de bijzondere of specifieke preventieve 
werking van sancties op het gedrag van de veroordeel-
den zelf, blijkt in de economie van de misdaad weinig 
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belangstelling te bestaan. De defaitistische houding 
ten aanzien van het strafrecht is vooral gebaseerd op 
de (veronderstelde) minimale of zelfs averechtse 
specifieke preventieve werking. 9  

In het onderzoek naar de verschillen tussen sociale 
groepen dienen naast de justitiële afschrikkingsinstru-
menten in ieder geval ook de andere factoren die een 
rol spelen te worden opgenomen. De onderzoeker 
moet er rekening mee houden dat de kosten-baten 
verhouding niet alleen wordt beïnvloed door de direct 
gevoelde onaangenaamheden van geld- en gevangenis-
straf, maar eveneens door de meer indirecte gevolgen 
als schade aan reputatie en in sociale relaties. 
Verschillen in morele overtuiging kunnen dan 
evenmin buiten beschouwing blijven. Het is evident 
dat de kosten-batenbalans in bovengenoemde ruime 
zin voor de groep drugsverslaafden anders uitpakt 
dan voor gerespecteerde leden van de middenklasse. 
Het probleem is dat deze indirecte kosten zoveel 
moeilijker te meten zijn en in het verrichte sociaal 
wetenschappelijk onderzoek maar slecht uit de verf 
komen. 

Met name sociaal wetenschappelijke onderzoekers 
hebben bezwaren tegen de huns inziens te globale 
aanpak van de economen. Deze bezwaren tegen de te 
globale aanpak betreffen ook het ontbreken van 
aandacht voor intermediërende processen, vooral de 
rol van de perceptie van pakkans en straf.'° Men moet 
er toch rekening mee houden dat de potentiële en 
feitelijke delinquenten misschien geen juist inzicht 
hebben in de feitelijke pakkans en strafmaat. Deze 
constatering is op zich juist; daar staat tegenover dat 
het tot nu toe verrichte sociaal-psychologisch percep-
tie-onderzoek geen resultaten heeft opgeleverd die het 
economisch model weerleggen." 

Op grond van bovengenoemde bezwaren zijn, als ik 
me niet vergis, nogal wat sociale wetenschappers 
geneigd om de resultaten van het economisch 
misdaadonderzoek langs zich te laten afglijden. 
Hoewel de economen heel wat van de kritische 
opmerkingen ter harte moeten nemen raakt de kritiek 
de economische aanpak in essentie niet. Deze heeft 
namelijk niet de pretentie een complete verklaring te 
geven van het criminaliteitsverschijnsel; het gaat 
primair om de effecten van veranderingen in justitiële 
instrumenten op de criminaliteit. Vanzelfsprekend is 
in dat verband de algemeen preventieve werking van 
het strafrecht de relevante grootheid. 
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Criminaliteit en maatschappelijk bestel 

Ergens wordt de grens getrokken tussen criminaliteit 
en handelingen die maatschappelijk wel worden 
afgekeurd maar niet strafrechtelijk vervolgd. Vanuit 
het economisch perspectief heeft het strafrecht in de 
eerste plaats een preventieve functie. Bovendien zal 
het strafrechtsysteem vooral bescherming bieden 
tegen handelingen die schade toebrengen zonder dat 
er voor de samenleving belangrijke baten tegenover 
staan. Deze hypothese valt te betrekken op het brede 
scala van criminaliteit, dus inclusief de delicten tegen 
leven en persoon. Schade en baten moeten dan wel 
ruim worden geïnterpreteerd zodat de schade ook 
omvat aangedaan leed en de baten alle positief 
gewaardeerde veranderingen. In de volgende paragra-
fen zal ik me evenwel concentreren op de vermogens-
rechtelijke sfeer omdat juist daar de grootste vragen 
liggen als het er om gaat waar het onrechtmatig 
handelen overgaat in criminaliteit. Er is in de 
vermogensrechtelijke sfeer een uitgebreid scala van 
handelingen dat maatschappelijk als afkeurenswaardig 
en juridisch als onrechtmatig wordt beschouwd, maar 
toch niet als crimineel; denk in het bijzonder aan 
contractbreuk of wanprestatie en onrechtmatige daad. 
In deze paragraaf willen we aannemelijk maken dat 
het buiten de criminele sfeer blijven van deze hande-
lingen een economische grondslag heeft. 

Eigendom 
Het eigendomsrecht is het institutionele fundament 

onder de markteconomie. Vanuit economisch 
perspectief bestaat het wezenskenmerk van het 
eigendomsrecht uit de mogelijkheid anderen uit te 
sluiten van het gebruik van de zaken waar men een 

• eigendomsrecht op heeft. Het exclusieve genot voor 
de eigenaar vormt een krachtige prikkel zaken 
zorgvuldig te beheren en aan te wenden in een 
richting die de hoogste opbrengst oplevert. In een 
maatschappij waarin het legitiem zou zijn zich 
andermans goed eenzijdig toe te eigenen of te 
gebruiken is niemand er zeker van dat hij zal kunnen 
genieten van de resultaten van eigen inspanning. Bij 
verkoop moet ook de nieuwe eigenaar (of huurder, 
pachter, enzovoort) rekening houden met ernstige 
inperkingen op het gebruiksgenot, wat weer doorwerkt 
op de prijs die hij bereid is te betalen. In zo'n 
samenleving worden de incentieven om welvaart te 
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creëren ernstig ondermijnd. Ernstige inbreuken op 
juridisch erkende eigendomsrechten tasten de 
vitaliteit van het markteconomische systeem zelf aan. 
De samenleving heeft preventiemechanismen ontwik-
keld die deze ondermijnende krachten binnen de 
perken houden. Daarom zal het ook nooit tot een 
duurzame afschaffing van het strafrecht komen. 

Een rechtsstelsel waarin voor de slachtoffers alleen 
de privaatrechtelijke weg van actie wegens onrechtma-
tige daad overblijft, zou de preventieve werking 
volledig onderuit halen. De pakkans ligt voor alle 
delicten ver beneden de waarde één. Een sanctie die 
uitsluitend bestaat uit schadevergoeding, op te 
brengen door de dader indien hij wordt opgespoord 
en veroordeeld, betekent dat 'misdaad betaalt'. De 
strafrechtabolitionisten gaan er kennelijk van uit dat 
morele remmingen en sociale bindingen het winnen 
van economische afwegingen. Een nogal naïeve kijk 
op de wereld. 

Alle economisch ontwikkelde samenlevingen 
hebben een systeem van opsporing en vervolging van 
delinquenten. Door middel van strafrechtelijke 
sancties, aangevuld met privaatrechtelijke verhaalsac-
ties op de dader, worden de individuele eigendoms-
rechten gehandhaafd. Criminaliteit begint waar de 
inbreuk op het exclusieve gebruiksgenot ernstig is. 
Wat de samenleving als crimineel definieert wordt 
mede bepaald door economische criteria. Ik 
beweer niet dat morele principes en andere overwe-
gingen geen rol spelen. Wel stel ik vast dat de 
toegebrachte schade een zwaar gewicht in de schaal 
legt bij de prioriteitenstelling ten aanzien van vervolging 
en strafmaat: een diefstal van 10.000 gulden wordt 
anders bestraft dan een van 100 gulden; het in brand 
steken van andermans huis heeft andere strafconse-
quenties dan het bekladden van muren. 

De overeenkomst 
Een tweede pijler onder de markteconomie is het 

recht van het individu om met anderen overeenkomsten 
aan te gaan. Via de overeenkomst worden eigendoms-
rechten overgedragen. Waar mensen vrijwillig 
overeenkomsten aangaan verbetert de ruiltransactie 
de welvaartspositie van beide partijen. De waarde die 
het goed voor de koper heeft overtreft de prijs die hij 
er voor betaalt — zo niet dan zou hij het niet kopen — 
terwijl de verkoper volledig (of meer dan dat) 
gecompenseerd wordt voor zijn inspanningen en 
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offers. De contracten vormen als het ware de voertuigen 
waarmee goederen en diensten worden geleid naar die 
aanwendingen waar ze de hoogste welvaartsbijdrage 
opleveren. De zekerheid dat contractuele bepalingen 
worden nageleefd en duidelijkheid over de wederzijdse 
rechten en plichten van de contractpartijen behoren 
dan ook tot de fundamentele voorwaarden voor een 
goed functionerende markteconomie. Het contractrecht 
en de veranderingen daarin zijn afgestemd op deze 
functionele vereisten. Wie zijn contractuele verplich-
tingen niet nakomt moet rekening houden met 
juridische sancties, afgestemd op de ernst van de 
gevolgen voor de tegenpartij. 

De Nederlandse wet laat feitelijk de mogelijkheid 
open de overeenkomst te verbreken. De brekende 
partij pleegt wanprestatie en de tegenpartij kan 
schadevergoeding eisen. Uitgangspunt bij het 
vaststellen van de schadevergoeding is volledige 
compensatie van de tegenpartij voor de (eventuele) 
nadelige gevolgen. De gehele zaak wordt privaatrech-
telijk afgewikkeld. Het strafrecht bemoeit er zich niet 
mee. Waarom niet? In ieder geval is er bij contractbreuk 
geen opsporingsprobleem. De pakkans is als het ware 
één en de brekende partij weet met een zeer hoge 
graad van waarschijnlijkheid dat hij zal opdraaien 
voor de nadelen die hij de tegenpartij toebrengt. 
Bepalingen in de overeenkomst zelf en wettelijke 
regels verschaffen verdere duidelijkheid over de 
aansprakelijkheid. 

Doordat de nadelige gevolgen van contractbreuk 
worden gelegd bij de partij die, wanprestatie levert, 
dan wel in de overeenkomst zijn geregeld, worden ze 
in de kosten-baten afweging van de partij die contract-
breuk overweegt volledig opgenomen. Hij zal het 
daarom niet tot opzettelijke wanprestatie laten komen 
indien de baten van die daad voor hem kleiner zijn 
dan de te verwachten schadeclaim. Op die manier is 
er al preventie ingebouwd zodat er geen behoefte is 
aan de sancties van het strafrecht. In de gevallen dat 
contractbreuk 'lonend' is kan de tegenpartij via 
privaatrechtelijke weg zijn schade verhalen en is er 
evenmin behoefte aan strafrechtelijke interventie. 

Een zware strafrechtelijke aanpak die de kosten van 
contractbreuk zou opvoeren tot ver boven de schade 
voor de gelaedeerde en daarom sterk preventief werkt, 
zou het proces van welvaartscreatie zelfs benadelen. 
Het niet nakomen van de contractverplichtingen — en 
in plaats daarvan volstaan met schadevergoeding — 
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wordt actueel indien een van de partijen in de periode 
dat de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht 
ontdekt dat het contract voor hem, bij nader inzien, 
onvoordelig is. Transacties, waarvan niet vast staat 
dat ze de welvaart vergroten ontberen economische 
zin. De maatschappelijke welvaart wordt gediend 
door de mogelijkheid zo'n contract te breken, mits de 
tegenpartij zo wordt gecompenseerd dat hij niet 
slechter af is dan hij zou zijn indien de overeenkomst 
wel doorgang had gevonden. 0  

Onrechtmatige daad 
Naast wanprestatie vormt de onrechtmatige daad 

eveneens een schending van eigendomsrechten die 
niet zwaar genoeg weegt om het strafrecht in het 
geweer te brengen. Economisch gezien gaat het in 
zulke gevallen bijna altijd om (het nalaten van) 
activiteiten waardoor de welvaart van anderen wordt 
aangetast. 

Een maatschappij waarin door bevolkingsgroei en 
technische en economische ontwikkelingen de 
mogelijkheden om derden eenzijdig te schaden sterk 
zijn toegenomen, eist een ruime definitie van het 
begrip onrechtmatige daad waar ook allerlei nieuwe 
niet te voorziene activiteiten onder zijn te vangen. De 
industrialisatie en de sterke bevolkingsgroei schiepen 
in Nederland vanaf het einde van de negentiende 
eeuw zo'n situatie. Het arrest Cohen-Lindenbaum van 
1919, waarin onrechtmatig werd uitgebreid van 
onwetmatig tot alle handelen dat indruist tegen de 
goede zeden of de zorgvuldigheid die betaamt ten 
aanzien van een andere persoon of diens goed, 
markeert niet alleen de definitieve doorbraak van 
nieuwe rechtsopvattingen, maar tevens de erkenning 
van de nieuwe urbane en industriële realiteit in 
Nederland. De nieuwe ruime afgrenzing creëerde het 
juridische kader voor een economisch zuiverder 
afweging van de voordelen of baten van een activiteit 
tegen de nadelen of kosten. Rechtssubjecten moesten 
nu immers meer dan in het verleden zich afvragen of 
zij door hun handelingen anderen schade toebrengen 
en of de baten uit de handelingen zouden toereiken 
om schadeclaims te voldoen. Op die manier werkte de 
nieuwe jurisprudentie preventief en was ze bovendien 
bevorderlijk voor de nationale welvaart. 

Waar laat de wetgever de onrechtmatige daad 
eindigen en de criminaliteit beginnen? Naast de ernst 
van de aantasting van eigendomsrechten is een tweede 
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belangrijk criterium het oogmerk de eigen welvaart te 
vergroten ten koste van het slachtoffer. De dader 
brengt een inkomensoverdracht tot stand naar zichzelf 
toe zonder zelf waarde toe te voegen. Bij onrechtmatige 
daad is als regel het welvaartsverlies een neveneffect 
van een activiteit waarmee de dader zelf extra 
welvaart creëert of denkt te creëren. Vanuit het 
welvaartseconomisch gezichtspunt is zo'n onrechtma-
tige daad minder negatief te waarderen dan een zuiver 
onvrijwillige inkomensoverdracht. 

Bij het trekken van een scheidslijn tussen onrecht-
matige daad en criminaliteit is tot slot nog een derde 
criterium van betekenis. Strafbaar zijn uitsluitend 
gedragingen welke door de wet als strafbare feiten 
zijn aangewezen. De economische consequentie van 
deze bepaling is dat het individu zich bij het ontplooien 
van activiteiten niet hoeft in te houden uit vrees een 
nu nog ongedefinieerd misdrijf te begaan. Hij loopt 
maximaal het risico een onrechtmatige daad te plegen 
met de bijbehorende mildere sancties. Maar de 
technische en economische ontwikkelingen schrijden 
voort. Milieuvervuiling biedt het voorbeeld van een 
ontwikkeling die zo massaal aantastingen van bestaande 
eigendomsrechten (op een schone omgeving) deed 
ontstaan dat het tegenwicht via acties wegens 
onrechtmatige daad steeds meer tekort ging schieten. 
De politieke reactie leidde tot nieuwe wetten waarmee 
grenzen aan de vervuiling kunnen worden gesteld en 
de benadeelden beschermd. Er wordt een nieuwe 
duidelijkheid gecreëerd en nieuwe grenzen worden 
getrokken. Criminalisering van bepaalde activiteiten 
is hier nodig omdat er bij milieuvervuiling vaak wel 
een opsporingsprobleem is. Naast de inzet van 
strafrechtelijke instrumenten kan langs bestuurlijke 
weg worden opgetreden tegen onwetmatige milieuver-
vuiling. De vele problemen rond de handhaving van 
het milieurecht illustreren dat een redelijk niveau van 
rechtsbescherming niet vanzelfsprekend tot stand 
komt, maar het resultaat is van soms moeizame 
leerprocessen van de verantwoordelijke autoriteiten. 

Doelmatig en rechtvaardig 

In het voorgaande is de criminaliteit en haar 
begrenzing verkend. Preventie en welvaartseffecten 
van criminaliteit vormden de uitgangspunten van de 
economische interpretatie. Ongetwijfeld is de econo- 
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mische invalshoek één-dimensionaal. Volgens de 
onder juristen gangbare opvatting gaat het in het recht 
niet alleen om doelmatigheid; daarnaast is de 
rechtvaardigheid in het geding. Weliswaar is in de 
juridische literatuur niet altijd duidelijk of deze 
criteria de normen vormen waar het recht aan moet 
worden getoetst, dan wel tendenties zijn die de 
feitelijke ontwikkeling van het recht sturen, maar deze 
constatering ontslaat ons niet van de verplichting het 
uitgangspunt aannemelijk te maken dat welvaartsbe-
vordering een dominante sturende kracht is in de 
ontwikkeling van het recht. Vervolgens valt de vraag 
te beantwoorden welke rol rechtvaardigheid speelt. 

Doelmatigheid 
Rechtsregels vormen de kaders voor het menselijk 

handelen op verschillende levensterreinen. Gemeten 
naar kwantiteit van wetgeving en rechtspraak neemt 
de economische levenssfeer daaronder de eerste 
plaats in. Over dit economische recht in ruime zin 
gaat het hier. Hoofddoel van economische activiteit is 
voor de betrokken individuen het vergroten van de 
eigen welvaart. Het markteconomisch stelsel is in 
hoge mate dienstig aan het bereiken van die doelstelling 
door alle marktpartijen tezamen. Dit is opmerkelijk 
omdat de markteconomie niet bedacht is door iemand 
en vervolgens ingevoerd met de opzet een efficiënte 
machinerie voor welvaartsgroei te installeren. De 
markteconomie is het resultaat van een historische 
evolutie en zeker niet de vrucht van een vast menselijk 
plan. 

Economische stelsels kunnen zich alleen ontwikkelen 
binnen het kader van rechtsregels. Een efficiënt 
werkend marktsysteem kan niet bestaan zonder een 
rechtsstelsel dat de voorwaarden daarvoor schept. In 
die zin is het recht dienstbaar aan de welvaartscreatie. 
Maar langs welke weg komt die afstemming dan wel 
tot stand? Een beroep op een meesterbrein achter het 
rechtsstelsel is niet nodig, ja zelfs onmogelijk. Wel 
zullen in een economisch veranderende maatschappij 
wetgever en rechters telkens weer geconfronteerd 
worden met oude rechtsregels die een belemmering 
gaan vormen voor de welvaartsontwikkeling op een 
economisch deelgebied. 

Een voorbeeld hiervan zijn de belemmeringen 
gesteld door het lijfeigenschap of, om in Nederland te 
blijven, het gemeenschappelijk grondbezit van 
marken, of de restanten van het gildesysteem. We zien 
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dat veranderingen in de rechtsregels worden aange-
bracht die gericht zijn op het wegnemen van de 
hindernis: de afschaffing van de gilderechten in de tijd 
van de Bataafse republiek en de ontmoediging van het 
gemeenschappelijk grondbezit in de negentiende 
eeuw. In de twintigste eeuw moet het gewoonterecht 
van de vervuiler wijken voor het nieuwe, geschreven 
milieurecht. Daarmee wordt niet beweerd dat dit een 
lijnrechte en perfecte ontwikkeling is. Integendeel, 
wetgever en rechter kunnen zelden de volle reikwijdte 
van hun uitspraken overzien. Maar doordat er in de 
loop van de tijd terugkoppeling optreedt, worden via 
een proces van 'trial and error' de grootste missers 
bijgesteld. 

Het strafrecht heeft ten aanzien van deze ontwikke-
lingen een ondersteunende functie door de bescher-
ming die de strafrechtelijke sancties bieden aan de 
nieuwe configuratie van eigendomsrechten. In een 
maatschappij waar deze beschermingsfunctie wordt 
ondergraven treden na verloop van tijd terugkoppe-
lingsmechanismen in werking: er worden dan 
pogingen ondernomen de preventieve werking van het 
strafrecht te herstellen, zoals we vandaag de dag in 
Nederland zien. 

Deze preventiefunctie van het strafrecht lijkt op het 
eerste gezicht op gespannen voet te staan met het 
vergeldingsmotief dat door sommigen gezien wordt 
als de grondoorzaak van het bestaan van het straf-
recht.'' Toch sluit het een het andere niet uit. Vergelden 
is verevenen. Het rechtsgevoel eist dat de straf 
evenredig is aan de ernst van het begane misdrijf. 
Maar samenlevingen die de vergelding toepassen 
verspreiden daardoor ook de informatie over de 
werking van het strafrecht welke preventieve werking 
heeft. 

Rechtvaardigheid 
Spelen andere factoren dan geen rol in de rechts-

praktijk; in het bijzonder de rechtvaardigheid? 
Rechtvaardigheid valt op vele manieren te definiëren. 
In de rechtsgeleerde discussie wordt veelvuldig de 
term billijkheid gebruikt. Maar wat is billijk? Een 
meer precieze invulling zou de volgende kunnen zijn. 
Een maatregel, c.q. rechterlijke uitspraak of wetswijzi-
ging, is billijk indien minstens één persoon daardoor 
zijn positie kan verbeteren zonder dat ook maar één 
andere persoon er naar eigen oordeel op achteruit 
gaat. In de economische wetenschap wordt dit soort , 

Welvaartseffecten van strafrecht 	 49 



veranderingen, waarbij sommigen winnen en niemand 
verliest, aangeduid als Pareto-superieure of Pareto-
efficiënte oplossingen.' 4  

Onze stelling is nu dat vele (veranderingen in) 
rechtsregels vooral in het privaatrecht, er op gericht 
zijn om via de precedentwerking van rechtspraak de 
voorwaarden te creëren voor Pareto-efficiënte 
resultaten. De economische analyses van contractbreuk 
en onrechtmatige daad gaven hier voorbeelden van. 
Rechtvaardigheid of billijkheid, opgevat in de 
betekenis van Pareto-efficiëntie, staat dan niet haaks 
op doelmatigheid; integendeel bevordering van 
Pareto-efficiënte uitkomsten is een operationalisatie 
van welvaartsbevordering. Contractbreuk en onrecht-
matige daad worden niet als strafbare feiten aange-
merkt omdat via privaatrechtelijke weg alsnog een 
billijke, dat wil zeggen Pareto-efficiënte oplossing valt 
te bereiken. 

Blijft over rechtvaardigheid, ingevuld als juridisch 
de kant kiezen van de zwakste partij. Rechtvaardigheid 
houdt dan in het ontwikkelen van rechtsregels die de 
welvaart van de zwakkere verbeteren ten koste van de 
sterkere: herverdeling van welvaart zonder creatie van 
extra welvaart, desnoods ten koste van welvaartsverlies. 
Er valt niet te ontkennen dat de twintigste eeuw een 
overvloed aan voorbeelden biedt van veranderingen 
van rechtsregels die zo'n welvaartsherverdeling 
beogen. De wettelijke regels op de arbeidsovereenkomst 
van 1907, de nieuwe wettelijke regeling van de pacht 
van 1937, de wet op de koop op afbetaling van 1936 
en recent de produktaansprakelijkheid, alsmede de 
uitgebreide sociale wetgeving van de jaren vijftig, 
zestig en zeventig zijn mijlpalen in deze ontwikkeling. 

De economie van het recht is tamelijk blind voor 
deze verdelende rechtvaardigheid. 15  Buiten beeld 
blijven daardoor bijvoorbeeld zaken als gerechtelijke 
dwaling, de bescherming van de verdachte, het lot van 
veroordeelden. Ook blijft buiten beschouwing de 
invloed van de publieke moraal op de afgrenzing van 
goed en kwaad, evenals de betekenis van normen en 
waarden en sociale controle voor de handhaving van 
de bestaande rechtsorde.' 6  De economische analyse 
van rechtsverschijnselen kan daarom andere benade-
ringen nimmer overbodig maken. Wel voegt het 
economische onderzoek een dimensie toe aan de 
bestaande onderzoeksmethoden en interesses. Een 
nuttige aanvulling omdat andere benaderingen van 
het verschijnsel criminaliteit weinig aandacht hebben 
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besteed aan de vragen rond welvaartseffecten en 
preventieve werking van het strafrecht. Dat is dan hun 
blinde vlek. 

Noten 

' Welvaart wordt hier opgevat in 
de ruime zin van alles wat mense-
lijke behoeften bevredigt maar niet 
zonder inspanning of andere offers 
te verkrijgen valt. 

Ik volg hier het model van 
Becker (1968). 
3  Ehrlich (1973). 
4  Indien de opbrengst of waarde 
voor de dader lager ligt dan de 
winkelwaarde ligt de drempelwaar-
de van de pakkans beneden 1/3. 

Biologen gebruiken het 
kosten-baten model om het 
fourageergedrag van o.a. koolme-
zen en konijnen te voorspellen. Ze 
stellen daar ook niet de eis bij dat 
de dieren de kosten en baten 
berekenen. 

Zie voor een overzicht Pyle 
(1983). 
-1  Zie m.n. Fischer and Nagin 
(1978). 

Zie voor een bespreking van 
deze vragen: Van Tulder (1985), 
blz. 72-75. 
9  Zie bijvoorbeeld Van der Werf 
(1979). 
10 Zie Williams en Hawkins 
(1986). 

Zie Nentjes (1987). 
13  Vandaar dat de Nederlandse 
rechtspraak schadevergoeding 
toekent, zowel voor reeds gedane 
uitgaven als voor gederf- 
de (netto) opbrengsten, terwijl bij 
opzettelijke wanprestatie niet 
alleen de schade wordt vergoed 
die optreedt bij voorzienbare 
omstandigheden, maar ook de 
schade bij onvoorzienbare omstan-
digheden. 
o Vergelijk Knigge (1988). 
14  Naar de Italiaanse econoom 
en socioloog Vilfredo Pareto 
(1848-1929). 

15  De public choice theorie, die 
door sommigen opgevat wordt als 
een onderdeel van de economie 
van het recht in ruimere zin, heeft 
wel uitgesproken belangstelling 
voor de verdelingsaspecten. Ze 
ziet deze evenwel meer als de 
uitkomst van de politieke machts-
balans dan als het resultaat van 
een groeiende invloed van 
ethische beginselen in de politiek 
en het recht. 
' 6  Meer in het algemeen geldt dat 
het economische paradigma in 
staat stelt om een bepaald aspect 
scherp in beeld te krijgen, onder 
verwaarlozing van andere. Dat is 
inherent aan het monodisciplinaire 
karakter. 
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Ondernemen in de onderwe-

reld 

drs. C.J. Wiebrens en dr. A. Rdell* 

Criminele ondernemingen kampen met dezelfde 
problemen als gewone ondernemingen: zij hebben 
kapitaal, goederen, informatie en personeel nodig. En 
het personeel behoeft enig toezicht. In tegenstelling 
tot gewone ondernemingen werken criminele onder-
nemingen illegaal. Dat doen legale ondernemingen 
soms overigens ook. Zo ging, begin van deze eeuw, 
John D. Rockefeller, toen de aanleg van pijpleidingen 
zijn spoorwegmonopolie bedreigde, als volgt te werk. 
`1-lis agents frightened the farmers over whose land 
the pipes must pass, by stores of poisonous leakages 
and unquenchable fires, and gangs of railway 
employees attacked the workmen laying the pipes.' 
(Walker, p. 39) Economen als Buchanan en Schelling 
zien dan ook overeenkomsten tussen de activiteiten 
van criminele syndicaten nu en die van 'robber 
barons' destijds. (Bequai, 1979; Buchanan, 1973; 
Schelling, 1980) 

In de jaren zestig werden op initiatief van de 
politicus Nelson Rockefeller de Oyster Bay conferen-
ties over georganiseerde misdaad gehouden. Auteurs 
als Cressey stelden toen, mede naar aanleiding van 
die conferenties, dat de Cosa Nostra beschouwd 
moest worden als een monolithische, op rationele 
doelstellingen gerichte organisatie: een concern, met 
een raad van bestuur, met divisies, een staf en filialen. 
(Cressey, 1969; Mollenhoff, 1972) De bedrijfsresultaten 
van de Cosa Nostra zijn nooit gepubliceerd, anders 
had het bedrijf ongetwijfeld eens de Top 500 van het 
blad Fortune bereikt. Dit beeld van de georganiseerde 
misdaad is van verschillende zijden betwist op grond 
van de veronderstellingen, argumenten en gegevens 
(slechts enkele wetenschappers hebben de gegevens, 
waarop de zaak tegen de Cosa Nostra gebouwd was, 

* De auteurs zijn respectievelijk als raadadviseur politie en 
onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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onder ogen gehad). (Ianni en Reuss-Ianni, 1972; 
Reuter, 1983; McIntosh, 1975) 

Ook de op dit beeld gebaseerde aanpak van 
georganiseerde misdaad roept kritiek op. Dintino en 
Martens stellen dat de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad wordt gevoerd op basis van een obsoleet 
(militair) concept, dat voorbijgaat aan de processen 
die georganiseerde misdaad mogelijk maken en 
kunnen versterken. (Dintino en Martens, 1983, p. 53) 

Hoe het ook zij, het beeld van de georganiseerde 
misdaad als een (grote) onderneming leeft in de media 
(en in de vermaaksindustrie), en een niet onaanzienlijk 
deel van de wetenschappelijke literatuur gaat uit van 
het paradigma dat georganiseerde misdaad gekenmerkt 
wordt door een (formele) organisatiestructuur, door 
arbeidsdeling en gerichte planning. 

Begin jaren zeventig spraken politiefunctionarissen 
als Blaauw en Sietsma hun verontrusting uit over de 
toenemende organisatiegraad van de misdaad in 
Nederland; hun signalen bleven echter in het veilig 
achter de dijken verscholen Nederland onopgemerkt. 
(Blaauw, 1974) Het tij keert in de jaren tachtig. 
Opsporings- en vervolgingsinstanties signaleren meer 
(instrumenteel) gebruik van geweld, een meer 
planmatige opzet rond de uitvoering van de misdaad 
en het behalen van grove winsten. Kortom, de 
Nederlandse misdaad gaat meer en meer trekken 
vertonen van 'de georganiseerde misdaad' zoals die 
vooral in het buitenland bekend is. Ook in de pers 
verschijnen berichten over syndicaten in de gok-, 
drugs- en sekswereld en over liquidatiemoorden in de 
onderwereld. 

Georganiseerde misdaad heeft ook een plaats op de 
agenda van het beleid gekregen. In het beleidsplan 
Samenleving en criminaliteit wordt een aantal beleids-
voornemens en maatregelen opgesomd, dat een 
slagvaardiger optreden tegen de georganiseerde 
misdaad mogelijk moet maken. Tevens voorziet het 
beleidsplan in een door het gouvernementele onder-
zoeksorgaan WODC uit te voeren onderzoek naar de 
georganiseerde misdaad in Nederland. Doel van dit in 
1987 gestarte onderzoek is het krijgen van inzicht in 
omvang en vormen van georganiseerde misdaad in 
Nederland en in de knelpunten (tussen opsporings- en 
vervolgingsinstanties), die optreden bij de bestrijding 
van georganiseerde misdaad. 

Aanvankelijk richtte dit onderzoek zich op het 
inventariseren en het beschrijven van structuren van 
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criminele organisaties. In de loop van het onderzoek 
ontstonden twijfels hierover en is een andere benade-
ring naar voren gekomen. Die benadering houdt 
kortweg in dat criminele organisaties worden be-
schouwd als economische organisaties. Op zich is dit 
niet nieuw, zoals reeds is aangegeven. In veel studies 
naar georganiseerde misdaad ligt de nadruk echter op 
de structuur van die organisaties. Hier wordt daaren-
tegen het accent gelegd op de processen binnen 
organisaties, op de markten waar criminele organisaties 
opereren en op in de omgeving gelegen factoren, die 
relevant zijn voor processen en markten. 

In het vervolg van dit artikel wordt eerst de 
aanvankelijke onderzoeksopzet van het WODC-onder-
zoek geschetst en wordt aangegeven waarom voor een 
andere benadering gekozen is. De volgende paragraaf 
geeft de hoofdlijnen van de benadering aan. Daarna 
wordt ingegaan op problemen in de bedrijfsvoering 
van criminele organisaties. De laatste paragrafen 
handelen over de markten en relaties van criminele 
ondernemingen en over de bestuurlijke en justitiële 
omgeving. 

Het WODC-onderzoek: dood spoor of nieuw spoor? 

Nieuwe problemen leiden tot verwarring. Het duurt 
soms enige tijd eer ze onderkend en geïnterpreteerd 
kunnen worden. Het duurt ook enige tijd eer we ons 
handelen op nieuwe problemen kunnen afstemmen. 
Men moet eerst weten 'wat er aan de hand is' en 
'waar men het precies over heeft'. Onderzoek kan 
daarbij van dienst zijn. De onderzoeker moet dan wel 
over informatie beschikken, want gegevens zonder 
meer vertegenwoordigen geen structuur maar chaos) 
Voor onderzoek moet men eerst beschikken over een 
voorlopig model van de werkelijkheid dat aangeeft 
welke feiten wel en welke feiten niet relevant zijn en 
dat verbanden tussen verschijnselen postuleert. Het 
model definieert het probleem en geeft nog te toetsen 
oorzaken en gevolgen aan. Het model kan uit de 
bestaande theorie over het onderwerp afgeleid zijn, 
het kan ook een `common sense' theorie zijn, gebaseerd 
op eigen inzichten en die van anderen. 

Voor het onderzoek was de vraag naar wat men 
onder georganiseerde misdaad moest verstaan in 
eerste instantie van belang. Aan de hand van voorna-
melijk buitenlandse literatuur en op basis van een 
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reeks gesprekken met recherche- en OM-medewerkers 
werd een aantal criteria opgesteld. Deze criteria 
fungeerden als model van de georganiseerde misdaad; 
zij gaven aan wat men moest zoeken. Vervolgens werd 
aan ervaren politiemensen informatie gevraagd over 
zaken uit de afgelopen tien jaar, die aan bepaalde 
selectiecriteria voldeden. Er moest sprake zijn van: 
— zeer profijtelijke misdrijven; 
— samenwerking met andere criminelen; 
— een hiërarchische structuur en rolverdeling; 
— langdurige betrokkenheid (langer dan twee jaar); 
— omkoping, dwang en (in laatste instantie) bedreiging 
met geweld, om de belangen van de criminele 
organisatie veilig te stellen. 

Bij de voorbereiding van het onderzoek bleek dat 
gegevens over georganiseerde misdaad in Nederland 
schaars en niet direct voorhanden waren. Bestaande 
gegevensbronnen (CRI-informatie, jaarverslagen OM, 
enzovoort) zijn vooral daad- en dadergericht; 
onderzoek buiten de dossiers is schaars. (Fijnaut, 
1985) Er bestond echter toch hoop om met een aantal 
goede selectiecriteria gegevens boven tafel te krijgen. 
De verkregen gegevens zouden worden vastgelegd op 
een standaardformulier dat als invoer voor computer-
berekeningen zou dienen. 

Het bleek echter dat het door de korpsen aangele-
verde materiaal moeilijk onder één noemer geplaatst 
kon worden. De zaken waren naar omvang, naar aard 
van de aangetroffen organisatievormen, naar duur en 
naar werkwijze zeer verschillend. Die heterogeniteit 
kan voor een deel veroorzaakt zijn door het feit dat bij 
de korpsen verschillend werd gedacht over het begrip 
georganiseerde misdaad. De interpretatie ervan 
verschilde van plaats tot plaats en zelfs binnen 
korpsen liepen de meningen uiteen. Een additioneel 
probleem was dat de gegevens vooral daden en daders 
betroffen en niet de tijdsperiode van 'de organisatie' 
overspanden. Voorzover organisatie in beeld kwam, 
was dat uitsluitend de organisatie rond één delict. 

Ook het vastleggen van een zo complex verschijnsel 
als georganiseerde misdaad op een standaardformulier 
bracht problemen met zich mee; geschikte program-
matuur om gegevens te verwerken was niet voorhanden. 
En voor computers geldt nu eenmaal: brei in, brei uit. 
Al met al leverde deze (arbeidsintensieve) speurtocht 
slechts enkele gevallen op die met een wat soepele 
interpretatie als georganiseerde misdaad betiteld 
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konden worden. Kortom, de onderzoekers waanden 
zich speurders naar de Yeti. Na een bar en langdurig 
verblijf in het hooggebergte kwamen ze thuis met niet 
meer dan wat anekdotes over afdrukken in de sneeuw 
en wat foto's van (onverklaarbare) vlekken en 
schaduwen. De Tibetanen hebben evenwel nog steeds 
een heilig ontzag voor de Yeti. 

Tijdens die fase van het onderzoek rijpte het inzicht 
dat het impliciet aan de selectiecriteria ten grondslag 
liggende model te beperkt en te rigide was. Zo werden 
delicten, die niet per se een hiërarchische organisatie 
vereisen, buitengesloten; verder waren de criminele 
dienstverlening, het verschaffen van financiën, wapens 
enzovoort, niet binnen de criteria opgenomen. Het 
model (van een min of meer perfecte organisatie) 
sloot tevens vragen uit over bijvoorbeeld handhaving 
van 'arbeidsdiscipline' en bood te weinig aandacht 
voor processen in en rond de criminele organisatie. 
Daarenboven bleek de klassieke organisatietheorie 
— waar veel criminologisch onderzoek uit de jaren 
zestig, begin jaren zeventig op is gebaseerd — aan 
slijtage onderhevig. Organisatiesociologen en bestuurs-
kundigen spreken nu, naar aanleiding van de door 
hen onderzochte organisaties, eerder van `garbage can 
decision making', dan van rationele besluitvorming en 
geplande actie. (Weick, 1969) Grote (formele) 
organisaties blijken niet altijd rationeel ingericht te 
zijn, en niet altijd uiterst doelmatig te werken. Als 
dergelijke organisaties in de bovenwereld zeldzaam 
zijn, dan treft men ze waarschijnlijk zelden in de 
onderwereld aan. 
De dossiers riepen ook vragen op die aanvankelijk 
niet gesteld waren. Het betrof vragen als: 
— Hoe wordt de 'arbeidsdiscipline' binnen criminele 
organisaties gehandhaafd? 
— Wat is de rol van familie- en ethnische relaties 
binnen criminele netwerken? 
— Wat is de rol van de criminele dienstverlening? 
— Wat heeft 'illegaliteit' voor consequenties voor de 
bedrijfsvoering? 
— Hoe wordt een illegaal goed, zonder de mogelijkheid 
van reclame, op de markt gebracht? 
— Hoe financiert men zijn activiteiten, waar gaat de 
winst naar toe? 

Dergelijke vragen verwijzen naar het 'hoe' en 
'waarom', naar processen en naar de factoren, die 
processen mogelijk maken. De aanvankelijke vraag 
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naar 'wie' en 'hoeveel' werd daarmee wat naar de 
achtergrond geschoven. In dat stadium van het 
onderzoek kwamen twee, elkaar uitsluitende conclusies 
naar voren: 
1. Georganiseerde misdaad bestaat niet, het onderzoek 
kan stopgezet worden. 
2. Er bestaat wel zoiets als georganiseerde misdaad, 
maar de criteria hebben ons op het verkeerde spoor 
gezet; zij zijn gebaseerd op een verkeerd model van de 
werkelijkheid. Er moet een ander model ontwikkeld 
worden. 

Tussen dominees en onderzoekers bestaat een 
aantal overeenkomsten. Dominees trekken — bij 
teruglopende belangstelling voor Het Woord — eerder 
de integriteit en karakter van het kerkvolk in twijfel 
dan de kwaliteit van hun preek en van De Schrift. Zo 
ook zijn onderzoekers geneigd de intellectuele kwalitei-
ten van hun opponenten ter discussie te stellen als hun 
theorie niet aanvaard wordt, en in het uiterste geval 
vinden ze hun theorie wel valide maar kloppen de data 
niet. Alleen bij persistente twijfel gaan wetenschappers 
en dominees op zoek naar een eigen richting. Dominees 
gaan hun schrifturen toetsen aan eigen bevindingen en 
eigen vragen. In Nederland leidt dat veelal tot een 
afscheiding, die zich baseert op eigen werk (dat weer is 
samengesteld uit een selectie van de oude schrifturen, 
aangevuld met eigen inspiratie en interpretatie). 
Wetenschappers stellen zich, bij in gebreke blijven van 
theorie of werkelijkheid, soms ook vragen en pogen 
dan een ander model te bouwen. De resterende 
leerstellingen van wetenschappelijke voorgangers 
worden aangevuld met eigen nieuwe vragen, ideeën 
en denkbeelden. Dit in de hoop dat het nieuwe model 
meer en beter verklaart en beschrijft dan het oude. 

Het construeren van een ander model betekende in 
dit geval dat een stap terug gedaan moest worden. Uit 
de 'oersoep' van in de literatuur verspreide opmerking-
en en gegevens en op basis van de bestudeerde 
dossiers en de gevoerde gesprekken moest een nieuw 
perspectief gecreëerd worden van waaruit georganiseer-
de misdaad bezien en geanalyseerd kon worden. Dit 
ten dele epistemologisch proces wordt door Rein en 
Schiin omschreven als 'framing': 'a perspective from 
which an amorphous ilI defined situation can be made 
sense of and acted upon... Framing is a way of 
selecting, organizing, interpreting and making sense 
of a complex reality so as to provide a guidepost for 
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knowing, analyzing, persuading and acting'. (Rein en 
Schijnt, 1986, p. 4) 

Framing is een epistemologisch proces, maar ook 
ten dele een sociaal proces omdat uitgegaan wordt van 
bestaande impressies, van meningen van opinieleiders, 
van bestaande denkbeelden en opvattingen. Dit laatste 
hoeft niet te betekenen dat het model bepaald wordt 
door bestaande opvattingen, het wordt er onvermijdelijk 
door gevoed. (Leeuw, 1987; Baker, 1979; Baakmans, 
1987) De onderzoeker moet zich daarvan bewust zijn. 
Hij kan die invloed beperken door te pogen zo min 
mogelijk impliciete of expliciete aannamen in het 
model op te nemen. 

Het model wordt in de volgende paragraaf schets-
matig weergegeven; gezien de stand van het onderzoek 
moet, los van illustratief materiaal uit de dossiers, 
worden afgezien van empirische invulling ervan. 
Belangrijk is dat zicht wordt gegeven op (veronder-
stelde) samenhangen, op redeneerschakels en op naar 
voren gekomen onderzoeksvragen. 

Organisatie: structuren en processen 

Bij organisaties spelen structuren en processen een 
rol. Een structuur is het stelsel van relaties binnen de 
organisatie, de met elkaar verbonden posities van 
chef, ondergeschikte, klant, leverancier, enzovoort. 
Onderzoek naar de structuur van criminele organisaties 
richt zich op vragen als: Hoe ziet de top van de 
organisatie eruit, uit welke personen bestaat die? 
Welke relaties bestaan er tussen de top en de overige 
onderdelen van de organisatie? Welke, en hoeveel 
relaties zijn er met andere (criminele) organisaties. 

Processen zijn het geheel van voor de organisatie 
relevante activiteiten van personen. Onderzoek naar 
processen in (criminele) organisaties richt zich op 
vragen als: Waar en onder welke voorwaarden 
worden contacten gelegd binnen organisaties? Hoe 
financiert een organisatie haar activiteiten? Hoe komt 
de planning binnen de organisatie tot stand? (Cohen, 
1977, p. 98) 

Structuren en processen kunnen niet los van elkaar 
bezien worden. Activiteiten vertonen een patroon, dat 
haar weerslag vindt in de structuur van de organisatie. 
De structuur van een organisatie wordt vooral 
bepaald door de aard van haar processen. Militaire 
activiteiten brengen een ander type structuur voort 
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dan onderwijsactiviteiten of de produktie en verkoop 
van boenwas. De structuur is een medium waardoor 
activiteiten van de organisatie plaatsvinden. (Weick, 
1969, p. 16; Cohen, 1977, p. 99) Bij organisaties staan 
processen voorop, vervolgens kan men kijken naar 
hoe die processen de structuur van de organisatie 
vorm geven. Wanneer men, zoals aanvankelijk 
geschiedde bij het WODC-onderzoek naar georgani-
seerde misdaad, bij de aanvang van het onderzoek 
naar organisaties reeds een bepaald type structuur 
veronderstelt, dan wordt a priori een aantal activiteiten 
buitengesloten. Om deze valkuil te ontlopen is voor 
een zo miniem mogelijk organisatiebegrip gekozen: er 
is sprake van organisatie wanneer personen voor 
langere tijd hun activiteiten op elkaar afstemmen. 

Criminele organisaties worden hier beschouwd als 
economische organisaties, als bedrijven die op 
markt(en) opereren. Het hoofd van de onderneming is 
bijgevolg een criminele entrepreneur. Het criminele 
produkt vindt haar weg op een markt. Men brengt 
heroïne of seks op de markt; men produceert (dreiging 
met) geweld om geld af te persen, men kan goedkope 
(zwarte) arbeid of gestolen waar aanbieden. Daarbij 
kunnen drie typen markten worden onderscheiden. 
— De markt waar het produkt de consument bereikt 
(bijvoorbeeld drugs, prostitutie). 
— De markt waar het bedrijf haar middelen verwerft. 
Niet elk bedrijf is volledig self supporting. De 
criminele entrepreneur kan een beroep moeten doen 
op andere bedrijven en op andere markten voor geld, 
wapens, personeel, 'money laundering', en dergelijke. 
— De bedrijfskolom. Voordat een crimineel produkt 
haar eindbestemming heeft bereikt, moet het meerdere 
produktiefasen doorlopen hebben. (De produktie van 
heroïne vangt aan ergens in Azië, deze moet vervolgens 
bewerkt worden, naar Nederland getransporteerd en 
bij dealers uitgezet worden; prostitutie kent een 
kortere produktieketen). De bedrijfskolom kan lang 
zijn, uit meerdere schakels bestaan en geografisch 
gespreid zijn. 

De criminele onderneming moet, wil zij functioneren, 
relaties onderhouden met andere (criminele) onderne-
mingen en op meerdere markten actief zijn. De 
kenmerken van de markt en van het goed zijn van 
belang voor de structuren en processen van de 
organisatie. Elke markt en elk goed vereist een ander 
type organisatie. Dat er een relatie is tussen marktken- 
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merken en organisatiestructuren en processen is 
bekend, over hoe die relatie vorm krijgt — een 
onderwerp dat met name in de theorie van de 
industriële organisatie behandeld is — is weinig 
bekend. De aard van het produkt — en de voorliggende 
produktiewijze — is een belangrijke factor: de staalmarkt 
vertoont andere kenmerken dan de levensmiddelen-
markt en de organisaties die zich op deze markten 
bewegen vertonen dan ook verschillende karakteristie-
ken. Behalve de aard van het produkt en de wijze van 
produktie spelen ook factoren als infrastructuur en 
technologie een ro1. 2  De aard van het produkt kan 
ook de afwezigheid van enigerlei vorm van organisatie 
betekenen. Zo zijn er moeilijk (criminele) organisaties 
denkbaar op de euthanasiemarkt. 

Hieraan vooraf gaat de vraag waarom een crimineel 
zich überhaupt zou organiseren. Individueel werken 
beperkt voor hem/haar het risico en garandeert een 
zo maximaal mogelijke opbrengst. Dergelijke overwe-
gingen gelden overigens niet alleen voor criminelen. 
Ook voor burgers is organisatie pas dan relevant 
wanneer de voordelen tegen de nadelen opwegen. 
Voor de beslissing te gaan organiseren en omtrent 
uitbreiding of inkrimping van bestaande organisaties 
geldt een aantal overwegingen: 
— Teamproduktie, het combineren van verschillende 
inputs in de verwachting dat de output meer bedraagt 
dan de som van de individuele inputs. 
— Beperking van de kosten door het aangaan van 
transacties. Zo is het steeds opnieuw onderhandelen 
met een 'free lancer' duurder dan het aangaan van 
een arbeidsrelatie; een vaste financieringsrelatie 
bespaart zoek- en informatiekosten. 
— Beperking van overheadkosten. Hoge overheadkos-
ten maken operaties op kleine schaal relatief duurder 
dan operaties op grotere schaal. Zo kan het voor de 
bevoorrading van coffee-shops goedkoper zijn een lijn 
te organiseren, waarover grote hoeveelheden kunnen 
worden aangevoerd, dan steeds met kleine relatief 
dure transporten van kleine koeriers te werken. 
— Terugdringen van externe kosten. Externe kosten 
worden buiten het bedrijf opgebracht door klanten, 
andere bedrijven of buitenstaanders. Een voorbeeld is 
het gebruik van geweld. Voor de individuele crimineel 
behoeft er geen stimulans te zijn het gebruik van 
geweld te beperken. Collectief kan er wel belang zijn 
bij beperking van geweld: 'de buurt moet rustig zijn'. 
Organisatie kan dat bewerkstelligen, onder meer door 
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het handhaven van discipline in eigen gelederen. 
- (Reuter, 1983, p. 144) 

— Er zijn ook externe opbrengsten, die individueel 
niet maar door middel van organisatie wel te realiseren 
zijn, bij voorbeeld door lobbyen of het leggen van 
contacten met (overheids)instanties. Voor de individu-
ele kleine souteneur biedt het geen voordeel met een 
gemeente te onderhandelen over een prostitutiebeleid. 
Immers, wat hij uit de onderhandelingen sleept, valt 
ook aan zijn collega ondernemers toe. Maar wanneer 
hij een fors 'marktaandeel' heeft verworven dan zal 
contact met een gemeente hem wel voordelen kunnen 
bieden. Met andere woorden, pas bij een zekere 
omvang ontstaan er voordelen voor een bedrijf. 
(Schelling, 1980, p. 381) 

Zowel de markt als de omgeving kunnen impulsen 
bieden om tot organisatie over te gaan. Onder 
omgeving wordt hier verstaan justitiële, bestuurlijke, 
economische en technologische factoren, die relevant 
zijn zowel voor de criminele markt als voor criminele 
organisaties en processen. Criminele organisaties zijn 
— per definitie — illegaal. Activiteiten van opsporings-
en vervolgingsinstanties hebben consequenties voor 
de aard van hun activiteiten. Men kan geen reclame 
maken, geen personeel werven via advertenties, het 
gebruik van telefoons kan riskant zijn, leden van de 
organisatie kunnen in hechtenis genomen worden, 
enzovoort. Opsporings- en vervolgingsinstanties 
kunnen hun aanwezigheid ook doen gelden op de 
markten waar criminelen actief zijn. Activiteiten of 
non-activiteiten van bestuurlijke organen kunnen ook 
van invloed zijn voor criminele organisaties. Wat een 
legaal en wat een illegaal goed is, wordt per slot van 
rekening in de wet vastgelegd. (Reuter, 1983; Schelling, 
1980) Een gok- of prostitutiebeleid, of meer in het 
algemeen een gedoogbeleid ten aanzien van bepaalde 
vormen van criminaliteit, kunnen een bepaalde 
criminele organisatie vereisen of een impuls bieden 
tot bundeling van criminele organisaties in de vorm 
van kartels, oligopolies of monopolies of juist 
organisatievorming tegengaan (zie de volgende 
paragraaf). En evenals legale markten en legale 
bedrijven kunnen ook illegale markten en illegale 
bedrijven vatbaar zijn voor 'regulering' door de 
overheid. (Buchanan, 1973; Reuter, 1983) 
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Het hiervoor geschetste model heeft, samengevat, de 
volgende kenmerken: 
1. Ten grondslag aan het model ligt de veronderstelling 
dat georganiseerde misdaad geen eigen genesis en 
geen autonome ontwikkeling kent, maar dat zij de 
resultante is van maatschappelijke en economische 
omstandigheden. 
2. Bij de bestudering van organisaties spelen zowel 
structuren als processen een rol. De nadruk ligt 
daarbij op processen, het geheel van activiteiten. Het 
zijn uiteindelijk de processen die de structuur van de 
organisatie vormgeven. 
3. De processen van de organisatie vinden plaats op 
een markt. De kenmerken van de markt en van de 
omgeving zijn van invloed op de aard van de processen. 
4. Er wordt een onderscheid aangebracht tussen de 
illegale markt van goederen en diensten die directe 
afnemers kent (bijvoorbeeld drugs, seks), een illegale 
intracriminele markt die criminele organisaties/perso-
nen voorziet van goederen of diensten en de markten 
binnen de (criminele) bedrijfskolom. 
5. De omgeving is een relevante factor voor organisa-
ties en markten. 

Voor onderzoek zijn drie, met elkaar verbonden 
deelgebieden, te onderscheiden. 
1. Men kan kijken naar (problemen met) de bedrijfs-
voering van criminele ondernemingen en uitsluitend 
naar de afzetmarkt van de criminele entrepreneur. 
Hierbij gaat het om vragen als: wat zijn de kenmerken 
van criminele markten, hoe werkt de organisatie, hoe 
wordt toezicht op compagnons en personeel uitgeoe-
fend? 
2. De relatie met andere organisaties (criminele en 
niet criminele) die het criminele bedrijf voorzien van 
goederen en diensten als geld, informatie enzovoort 
(de 'dienstensector') of die onderdeel uitmaken van de 
criminele bedrijfskolom. Hierbij gaat het om vragen 
als: hoe ziet de bedrijfskolom eruit, bestrijken 
criminele organisaties de gehele bedrijfskolom of een 
deel ervan; hoe is de toegang tot markten geregeld, is 
er een markt aan te wijzen, die een dominante invloed 
op andere markten kan uitoefenen? 
3. Wat is de rol van het beleid van opsporings- en 
vervolgingsinstanties voor criminele organisatievormen 
en wat is de invloed van activiteiten van andere 
instanties? 
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In de volgende drie paragrafen worden deze drie 
deelgebieden achtereenvolgens nader uiteengezet. We 
gaan daarbij van de redenering uit dat georganiseerde 
misdaad niet kan bestaan. Er is een aantal aan 
illegaliteit inherente factoren, die het organiseren van 
criminaliteit en expansie van een criminele organisatie 
vrijwel onmogelijk maken. Organiseren van de 
misdaad is pas mogelijk wanneer aan enkele voorwaar-
den, die de ondernemer handelingsruimte bieden, 
wordt voldaan. Gezien deze voorwaarden kan in 
theorie van georganiseerde misdaad alleen in uitzon-
deringsgevallen sprake zijn. In die gevallen moet 
worden nagegaan hoe organisatie mogelijk is geworden. 

De criminele organisatie 

In twee opzichten wijkt een criminele onderneming 
af van een legale onderneming: activiteiten kunnen 
niet openlijk plaatsvinden, de leden van de onderneming 
zijn gebonden aan geheimhouding; er bestaan geen 
bindende regels ten aanzien van het naleven van 
overeengekomen afspraken. Deze twee factoren stellen, 
theoretisch bezien, beperkingen aan de omvang van de 
onderneming. Zij spelen onder meer een rol bij het 
zoeken naar en het selecteren van compagnons en 
'medewerkers'. 

Rationeel gezien kan men het beste niet samenwerken 
en geen 'personeel' in dienst hebben dat op de hoogte 
is van de illegale activiteiten. De pakkans wordt 
erdoor vergroot. De arbeidsrelatie is niet geregeld, er 
bestaan geen formeel afdwingbare regels ter nakoming 
van wederzijdse verplichtingen. Ook doet zich de 
vraag voor met wie men zal werken. Criminele 
organisaties kunnen geen advertenties plaatsen of het 
Gewestelijk Arbeidsbureau bellen. Mogelijk is dat 
arbeidsbemiddeling bestaat binnen het criminele 
milieu. Zo schetst McIntosh een rond de `Elephant 
and Castle Tavern' gelokaliseerde criminele arbeids-
beurs. (1975, p. 60) Ook is het denkbaar dat men, net 
als in het reguliere bedrijfsleven, een beroep doet op 
een netwerk van relaties. Dat bergt een zeker risico in 
zich aangezien die relaties ook elders bekend kunnen 
zijn. 

Kwaliteit, of het gebrek aan kwaliteit, van de 
werknemers kan ook een probleem vormen voor de 
criminele entrepreneur. Nu zullen in het algemeen 
veel criminele activiteiten weinig of geen scholing 
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vereisen, maar bij meer gecompliceerde operaties, bij 
voorbeeld in de sfeer van de bedrijfsmatige misdaad, 
is enige expertise en enige discipline wel een vereiste 
voor de medewerkers. Het vinden van mensen met die 
kwaliteiten kan voor de criminele entrepreneur 
problemen geven. Zo beschrijft Levi een goed 
opgezette fraude, die misliep door het hedonistisch 
gedrag en het gebrek aan inzicht van de 'front man' in 
de administratieve cultuur van de slachtoffers. (1981) 
Het credo van de fraudeur 'in order to be a bad 
businessman, you must be a good businessman first of 
all' werd niet door zijn stromannen onderschreven. 

Ook de loyaliteit van de medewerkers kan problemen 
scheppen. Men wordt gedwongen loyaliteit af te 
dwingen of te kopen. Het feit dat de politie is 
geïnteresseerd in de 'top' van het bedrijf kan een 
zware wissel trekken op de loyaliteit van de andere 
medewerkers. (Cohen, 1977, p. 102) De potentiële 
schade die tipgevers kunnen aanrichten wordt groter, 
naarmate de organisatie groter is. De hoogte van het 
tipgeld zal afhankelijk zijn van de waarde van de 
informatie. Om die reden zullen grotere organisaties 
eerder een beroep doen op geweld dan kleinere. 
(Reuter, 1983, p. 148) 

Bij zaken van Nederlandse groepen die wij hebben 
bestudeerd, is het opvallend dat zij vaak mislopen 
omdat men elkaar verraadde of belazerde. Een bijna 
perfect opgezette drugshandel mislukte door intern 
gekonkel en om die reden was men bereid de politie 
van informatie (over de anderen) te voorzien. 
Hetzelfde gebeurde bij een (mislukte) ontvoeringszaak 
en enkele andere drugszaken. Vanuit de gevangenis 
laat men dan wel weten dat repercussies zullen 
volgen. Voor zover bekend gebeurt dat in de praktijk 
echter zelden. Gebrek aan loyaliteit en kwaliteit 
leggen een claim op de activiteiten van de criminele 
ondernemer, zij vergen extra toezicht op de werknemers 
en zij beperken zijn expansiemogelijkheden. 

Op factionalisme, het (ongevraagd) voor zichzelf 
beginnen, en op gewoon uittreden staat, afgezien van 
geweld, geen sanctie. (Reuter, 1983, p. 146) Verwant 
met het probleem van (gebrek aan) loyaliteit is het 
probleem van de (interne) communicatie. De ernst 
ervan is afhankelijk van de activiteiten van de 
opsporingsinstantie (afluisteren) en van de (ingeschatte) 
betrouwbaarheid van het personeel. Minder loyale en 
qua kwaliteiten minder betrouwbaar geachte perso-
neelsleden vereisen nu eenmaal meer supervisie. Door 
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het niet kunnen vertrouwen op de telefoon worden 
activiteiten verplaatst naar ontmoetingsplaatsen als 
gokhuizen, casino's, kroegen en dergelijke. (De 
dossiers geven veel voorbeelden van mislukte 
afspraken.) Kortom, de criminele entrepreneur is veel 
op pad om voor de noodzakelijke afstemming en 
coördinatie zorg te dragen. 

Geheimhouding impliceert onzichtbaarheid. In 
tegenstelling tot legale organisaties zijn criminele 
organisaties niet in staat hun produkten aan de man 
te brengen door het voeren van reclamecampagnes, 
door naambekendheid te verwerven of klantenbinding 
op te bouwen. Men voelt de adem van opsporingsin-
stanties in de nek. Voor het opereren op de markt 
moet een veilig evenwicht gevonden worden tussen 
geheimhouding en openbaarheid. Heroïne- en 
cocaïnedealers hebben bijgevolg een klein aantal 
klanten. Er zijn situaties denkbaar dat illegale waar op 
min of meer dezelfde wijze aan de man gebracht kan 
worden als legale waar. Een gedoogbeleid, bijvoorbeeld 
ten aanzien van soft drugs, stelt de coffeeshopeige-
naar(s) in staat een vaste klantenkring op te bouwen. 

Geheimhouding en `personeelproblemen' beperken 
de geografische expansie. Uitbreiding van de activitei-
ten naar een andere lokatie brengt zoekkosten met 
zich mee (men kent de markt niet), vergroot de 
communicatieproblemen, leidt tot vermindering van 
toezicht. Bovendien moet men gaan concurreren met 
daar reeds bestaande organisaties hetgeen investering-
en kan vergen. 

Elke onderneming, hoe klein ook, heeft kapitaal 
nodig. Ondernemers kunnen dat verkrijgen bij 
banken, mits zij die banken aan de hand van een 
ondernemingsplan kunnen overtuigen van de rooskleu-
rige vooruitzichten van hun onderneming. De bank 
berekent rente en heeft in het geval van faillissement 
van de ondernemer nog de beschikking over onder-
pand. Criminele ondernemers moeten of zelf voor een 
startkapitaal zorgen of een beroep doen op andere 
bronnen (legale of illegale). Geld steken in een 
criminele onderneming is een risicovolle zaak. Er zijn 
geen boeken waaruit blijkt dat de onderneming 
rendabel is, de vooruitzichten kunnen van de ene dag 
op de andere dag veranderen, er zijn weinig geschikte 
onderpanden, de ondernemer is niet zo betrouwbaar 
en men kan het geld niet terugeisen. Er bestaan wel 
enige criminele incassobureau's, maar onze indruk is 
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dat deze eerder worden ingezet tegen sukkels die 
getild zijn bij het gokken dan bij het verhalen van 
geïnvesteerde gelden. 

We beschikken tot nu toe over relatief weinig 
informatie over hoe criminele activiteiten worden 
gefinancierd. Wel is bekend dat bij Chinezen sprake is 
van 'joint ventures'. Als er een aantrekkelijk project is, 
treden meerdere financiers op, die elk naar rato een 
deel van de opbrengst krijgen. Men koopt 'aandelen' 
in een heroïnezending, een gokhuis of een bepaald 
gokspel. Het eerste kapitaaltje verdienen ze legaal (als 
kok) of illegaal (bijvoorbeeld door samen met hun 
vrouw heroïne in de plaats van herkomst in te kopen 
en zelf naar Nederland te smokkelen). Een grote 
geldschieter, die de heroïnehandel of een gokhuis 
financiert ziet men zelden. Voordeel van joint ventures 
is dat de betrokkenen belang hebben bij de onderne-
ming. De oorlogen in de Chinese onderwereld aan het 
eind van de jaren zeventig lijken het gevolg te zijn 
geweest van het feit dat één persoon een te groot 
aandeel in met name de gokhuizen trachtte te 
verwerven. Ook in de Turkse en Nederlandse 
harddrugshandel is vaak sprake van joint ventures. 

Volgens politie-informatie zouden er in de softdrugs-
handel wel grote, godfather-achtige geldschieters 
aanwezig zijn. Bij grote fraudezaken (koppelbazerij, 
EEG-fraudes) is een vrij duidelijke scheiding te 
constateren tussen eigenaars/investeerders en 
werknemers/uitvoerders. Die scheiding treedt 
mogelijk op als gevolg van de voor dergelijke delicten 
vereiste expertise. De werknemers tonen zich overigens 
niet erg loyaal; hun loyaliteit moet worden gekocht 
met veel geld, de top beschermt zich tegen hen door 
alleen die informatie door te geven die nodig is voor 
hun functioneren. 

Waar de winsten naar toe gaan, is vooralsnogeen 
moeilijk te achterhalen zaak. In het zogenaamde 
`Pluk-ze'-rapport wordt wel gewag gemaakt van grove 
door criminaliteit verkregen winsten, maar uit het 
rapport blijkt ook dat de kennis hierover onvoldoende 
is. Een in West-Duitsland ingesteld onderzoek naar 
georganiseerde misdaad vermeldt dat winsten 
overwegend in onroerend goed of in legale bedrijven 
gestoken worden. Daarnaast worden banksaldi gespekt 
en worden kostbare goederen als juwelen, antiek en 
jachten aangeschaft. (Rebscher en Vahlenkamp, 1987) 
Aanschaf van dure en duurzame consumptiegoederen 
hebben we ook aangetroffen in ons onderzoek. 
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De Nederlandse crimineel heeft een hedonistische 
levensstijl en toont dat ook door in grote snelle 
wagens rond te rijden, zich op te tuigen met sieraden, 
te gokken en door grote feesten te geven. Niemand is 
natuurlijk zo stom iets in de winkel aan te schaffen. Er 
is altijd wel iemand die een 'koopje' heeft. Het ten 
toon spreiden van overdadige consumptie moet 
overigens niet alleen gezien worden als een uiting van 
persoonlijke smaak. In een milieu waar boekhouding 
en balanscijfers achterwege blijven, moet men op een 
andere wijze zijn solvabiliteit tonen. 

Nederlandse criminelen die goed geboerd hebben, 
kopen kroegen, nachtclubs en gokhuizen of zetten 
hun geld, zoals zoveel Nederlanders, op een Zwitserse 
nummerrekening. Of ze hun geld ook stoppen in 
relatief saaie aangelegenheden als bedrijven, aandelen 
of obligaties is onbekend. Chinese en Turkse criminele 
entrepreneurs voldoen meer aan het beeld van de 
sobere calvinistische ondernemer. Na een geslaagde 
transactie kopen zij een stukje grond, een boerderij in 
Maleisië of nog een aandeel in een gokhuis of 
restaurant. Koerden kochten grondverzetmachines om 
in hun vaderland een bedrijf op te zetten. 

Chinese en Turkse organisaties geven ook organisa-
torisch een ander patroon te zien. De leiding is in 
staat relatief veel toezicht op personeel uit te oefenen 
en de medewerkers aan zich te binden. Leden van 
Chinese groepen die zich bezighouden met de handel 
in verdovende middelen en/of afpersing blijken vaak 
allen afkomstig te zijn of opgegroeid te zijn in 
dezelfde stad, streek of buurt; bijvoorbeeld de See 
Tong-groep uit Kowloon, de '18 Immortals' uit Perak, 
de Ah-Kong groep uit Singapore, de triade 14 K uit 
Hong Kong (uit de grote steden komen vaak meerdere 
groepen). De leider of leiders van deze groepen 
hebben hier meestal een geldige verblijfsvergunning, 
maar veel van de medewerkers die het vuile werk (de 
smokkel en het geweld) opknappen niet. Zij leven in 
het huis (of de huizen) van de baas en werken 
eventueel in diens officiële zaak, bijvoorbeeld een 
eethuis. 

Een ander patroon vinden wij bij de Tai Huan Chai 
groep, die bestaat uit illegaal in Hong Kong verblij-
vende vluchtelingen uit de Chinese Volksrepubliek. 
Zij kunnen nergens heen en zijn volledig op elkaar 
aangewezen. Omdat zij geen verblijfsvergunning 
hebben, kunnen zij geen eigen leven leiden en niet 
voor zichzelf beginnen. Zij zijn volledig in de macht 

68 	Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 2, 1988 



van hun baas. Wanneer zij in handen van de politie 
vallen, worden ze meestal direct over de grens gezet. 
Uit de school klappen heeft als consequentie dat zij 
niet terug kunnen naar de plaats waar ze leefden. Ze 
hebben dan anderen uit dezelfde gemeenschap 
verraden. In dat opzicht vertonen zij overeenkomsten 
met de bestudeerde groep Koerden, die vrijwel 
helemaal afkomstig is uit een stadje in Oost Turkije. 

Dit (voorlopige ) beeld wijkt af van het beeld van 
organisaties als de Cosa Nostra waar loyaliteit wordt 
afgedwongen door bloedverwantschap, 'code of 
honour' (inclusief initiatierite) of iets dergelijks en 
verder wordt versterkt, of althans niet aangetast, 
doordat de 'organisatie' of de ethnische groep zelf de 
zorg voor achtergebleven familieleden op zich neemt. 
De Cosa Nostra kent 'secundaire arbeidsvoorwaarden'. 
Volgens een aantal auteurs functioneert de georgani-
seerde misdaad voor minderheden als een `queer 
ladder of social mobility': (georganiseerde) misdaad 
stelt leden van een maatschappelijk achtergestelde 
groep in staat zich zaken als status, geld en macht te 
verwerven. In Nederland vallen de opbrengsten aan 
enkelen toe (de leiding), ondergeschikten kunnen 
veelal sowieso, vanwege hun illegale status, niet hier 
profiteren van de opbrengsten (voorzover ze daar 
aanspraak op kunnen maken). In tegenstelling tot de 
V.S. worden hier gemaakte winsten eerder aangewend 
voor het verbeteren van de maatschappelijke positie 
in het land van herkomst. De onderlinge relaties 
binnen de criminele organisatie kunnen hier eerder in 
termen van lijfeigenschap dan van bloed- of groeps-
verwantschap verklaard worden. Nederlandse 
criminelen kunnen nooit zoveel invloed op hun 
medewerkers uitoefenen. Voor zichzelf beginnen, 
onderling bedrog en dergelijke ziet men wel voorkomen 
binnen Nederlandse criminele organisaties, maar niet 
of nauwelijks binnen Chinese en Turkse. Deze 
organisaties beschikken nog over een ander compara-
tief voordeel, namelijk de beschikking over een 
geografisch gespreid netwerk van landgenoten, waar 
een beroep op kan worden gedaan om tijdelijk tot rust 
te komen en uit het vizier van opsporingsinstanties te 
blijven. Mogelijk vindt ook communicatie via een 
dergelijk netwerk plaats. Hier dringt zich de overeen-
komst op met de `Joodsche benden' , die rond 1800 in 
Nederland, België en de Noordduitse laagvlakte 
opereerden. Deze geografisch uiterst mobiele benden 
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maakten ook gebruik van de faciliteiten, die een 
uitgebreid netwerk van familie- en rasgenoten bood. 
(Egmond, 1986) 3  

Relaties met andere organisaties 

Behalve op hun eigen markt, bewegen criminele 
entrepreneurs zich op markten, die op dienstverlening 
zijn gericht (bijvoorbeeld heling, financiering) en 
markten, die in de bedrijfskolom gelokaliseerd zijn. In 
de praktijk zullen deze twee typen markten niet altijd 
van elkaar te scheiden zijn; heling is dienstverlening, 
maar een heler vormt ook een schakel in de bedrijfs-
kolom. Contacten met andere illegale ondernemers 
en/of ondernemingen op die markten brengen een 
zeker risico met zich mee, omdat: 
— overeengekomen transacties (formeel) niet afdwing-
baar zijn; 
— de (illegale) contractpartner bloot staat aan het 
risico van vervolging en inhechtenisneming; 
— het vinden van een (nieuwe) contractpartner hoge 
zoek- en informatiekosten vergt; 
— de contractpartner bijna per definitie onbetrouwbaar 
is. Dit geldt wellicht niet de persoon van de contract-
partner maar wel zijn organisatie. Ook deze kampt 
met problemen als gebrek aan loyaliteit van de 
medewerkers. Voor de criminele entrepreneur is het 
zaak het aantal zakenrelaties zo beperkt en zo bekend 
mogelijk te houden. 

De markt van criminele goederen en diensten kan 
verzorgd worden door zowel legale als illegale 
ondernemers. Legaliteit of illegaliteit doet in eerste 
instantie niet ter zake. Een legale 'dienstverlener' 
hoeft ook niet op de hoogte te zijn van de intenties 
van zijn cliënt. Voor de criminele organisatie is van 
belang dat de faciliteit geleverd wordt ongeacht of de 
overdracht nu crimineel is of niet. (Cohen, 1977, p. 
100) Ook de omvang van het bedrijf dat de goederen 
of diensten aanlevert, is weinig relevant. Eenlingen 

'kunnen een organisatie ook van essentiële goederen 
of diensten voorzien, men denke bij voorbeeld aan 
juridisch adviseurs of belastingexperts. Wat telt is hun 
'output'. 

Over criminele dienstverlening is weinig bekend. Bij 
ethnische groepen opereren wel specialisten op 
inhuurbasis (afpersers en gespecialiseerde vechtgroe- 
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pen). Aanwijzingen daarvoor bestaan ook bij meer 
politiek gemotiveerde groepen in de Islamitische 
gemeenschap. Wapenhandelaren nemen een centrale 
plaats in binnen de onderwereld, zij zijn bij naam en 
toenaam bekend bij iedereen in (en vaak ook buifen) 
de onderwereld. Andere 'dienstverleners' als behulp- 
zame onroerend goedmakelaars, helers, financiële en/of 
juridische adviseurs en handelaren in lege B.V.'s 
proberen meer onbekend te blijven. Uit de door ons 
bekeken dossiers blijkt dat het hier meestal om alleen 
opererende specialisten gaat, die hun relaties onder-
houden in het casino, op de renbaan en dergelijke. 
Dienstverlening speelt ook een rol bij het witten van 
de winst. Het aantal 'beleggingsadviseurs' laat een 
toename zien, een toename die hoogstwaarschijnlijk 
parallel loopt met de toename van het zwarte geld. 
Beloften om het zwarte geld van de cliënten rendabel 
te beleggen worden overigens niet altijd waargemaakt. 
De adviseur wordt daar nooit slechter van, integendeel. 

Binnen de dienstverlening kan kapitaalverschaffing 
een eminente plaats innemen. Gokhuizen, harddrugs-
transacties, het corrumperen van overheidspersoneel 
en dergelijke vergen geld. Geld dat tegen een forse 
rente en met een gering pakkansrisico kan worden 
geleend. De illegale financier kan veel invloed 
uitoefenen en winst onttrekken uit slechts een deel 
van de criminele bedrijfskolom. Voor hem zal er 
weinig noodzaak zijn, zijn activiteiten naar in de 
bedrijfskolom voorliggende of achterliggende 
activiteiten (bijvoorbeeld de directe aankoop of 
verkoop van heroïne) uit te breiden. Door zijn geld 
oefent hij al voldoende invloed uit, behaalt hij veel 
winst (door de rente die hij ontvangt) en is zijn risico 
beperkt. In hoeverre hij in geval van solvabiliteitspro-
blemen een beroep doet op incassobureau's' is ons 
niet bekend. 

Rubin plaatst bedrijven die de misdaad van 
belangrijke faciliteiten voorzien voorop in zijn 
beschouwing over de georganiseerde misdaad: 'crime 
becomes organized when there is some service which 
all criminal firms in a particular activity need and 
which can be monopolized'. (1973, p. 165) Er zijn 
relatief weinig personen die het aanbod verzorgen en 
er is veel vraag. De zeggenschap over dergelijke 
goederen en diensten kan een impuls leveren voor het 
vestigen van een monopoliepositie. De betekenis van 
dergelijke 'background-operators' wordt wel onder-
kend, maar er is niet veel over bekend. (Mack, 1975; 
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McIntosh, 1975) Overigens, ook in het legale bedrijfs-
leven blijken bedrijven die geld of grondstoffen 
leveren een centrale positie in te nemen. (Reagan, 
1971) 

Het overnemen van activiteiten en ondernemingen 
in de bedrijfskolom wordt verticale integratie genoemd. 
Men onderscheidt daarbij voorwaartse integratie (de 
drugssmokkelaar gaat zelf dealen) en achterwaartse 
integratie (de dealer gaat smokkelen). Verticale 
integratie vergt (soms) een investering in kapitaal, 
maar verhoogt ook de zoek- en informatiekosten van 
de betrokken ondernemer. (Men beschikt niet altijd 
over de juiste contacten ter plaatse en kan geen 
inschatting maken van de betrouwbaarheid van 
potentiële contractpartners.) Daarbij komt dat het 
aantal personen c.q. bedrijven waar men mee te 
maken heeft toeneemt. Met andere woorden het 
beheersings- en communicatieprobleem wordt groter. 

Een uitzondering vormen enkele door ons bekeken 
Chinese en Turkse groepen, die zich bezighouden met 
de handel in hard drugs. Zij beschikken wel over de 
mogelijkheden voor achterwaartse integratie: zij 
hebben meer contacten in het land van herkomst, 
meer mogelijkheden personeel of subcontractanten te 
disciplineren waardoor de tisicofactor verminderd 
wordt. Voor Nederlandse criminele organisaties zijn 
de mogelijkheden voor verticale integratie — theoretisch 
beschouwd — beperkt, tenzij de vooruitzichten 
veranderen. Het (kunnen) beheersen van één schakel 
in de bedrijfskolom, direct (bijvoorbeeld door 
controle op de invoer van harddrugs) of indirect (bij-
voorbeeld door de regeling van financiën) biedt 
trouwens meer voordelen. 

Voor veel criminele activiteiten is weinig specialisti-
sche kennis nodig. Het is eenvoudig van een markt 
naar een andere markt (in een andere bedrijfskolom) 
over te stappen. Voor een aantal markten is wel 
expertise vereist, bijvoorbeeld fraude. Alleen de 
criminele entrepreneurs die over de middelen (in de 
vorm van kennis, mensen en middelen) beschikken of 
deze van een ander kunnen betrekken, zullen zich op 
dergelijke specialistische markten begeven. Zo kunnen 
ethnische groepen (nog) niet concurreren met 
Nederlanders op het terrein van fraude. Toegang tot 
andere markten staat in principe open voor iedereen, 
hoewel men nieuwe vestigingen wel tracht te voorko-
men. 

Monopolie op criminele markten speelt een 
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belangrijke rol bij beschouwingen over de Amerikaanse 
georganiseerde misdaad. Nu hebben Amerikanen 
ideologische bezwaren tegen monopolies van anderen; 
het bederft de vrije markt, de consument betaalt een te 
hoge prijs en er worden grove winsten gemaakt. Er 
zijn ook andere redenaties mogelijk. Zo stelt Buchanan 
dat monopolie op de criminele markt kan leiden tot 
een beperking van criminele output en tegelijkertijd 
tot een beheersing van het niveau van rechtshandha-
ving. (1973, p. 120) Voor het verwerven van een 
monopoliepositie moet een onderneming eerst een 
dominante positie verkrijgen: door haar omvang te 
vergroten en/of door haar positie op de markt 
zodanig te verbeteren dat zij een grotere onderhande-
lingsvrijheid heeft dan haar opponenten op de markt 
(de grootste organisatie hoeft niet altijd de grootste 
`bargaining power' te hebben). Zij moet haar zichtbaar-
heid èn het aantal contacten vergroten. Op de legale 
markt kunnen opponenten het streven naar monopolie 
tegengaan door gerichte actie (prijscampagnes). In de 
criminele bedrijfstak bestaan dergelijke mogelijkheden 
niet. Criminele ondernemers kunnen, bij te grote 
concurrentie, alleen een beroep doen op geweld of 'op 
de politie'. 

Een dominante positie op de markt maakt exploitatie 
van andere criminelen of criminele organisaties, 
mogelijk. Zolang bijvoorbeeld het aantal helers groot 
is, genieten dieven betrekkelijk veel vrijheid. Wanneer 
zich op de helingmarkt concentratietendensen gaan 
voordoen, zullen dieven op een gegeven moment aan 
de leiband van een of enkele helers gaan lopen. De 
heler heeft dan het monopolie van de vraag 4 . `Once a 
monopolising racketeering organisation has developed 
in the underworld of any particular city or area, it 
becomes possible for it to organise other criminal 
activities for which large scale organisation has few 
benefits.' (Reuter, 1983) De slachtoffers blijven wel 
opereren als eenling of als afzonderlijk klein bedrijf, 
alleen hun markt wordt georganiseerd. 

Omgeving 

Vergeleken met Nederlandse criminele ondernemers 
beschikken ethnische criminele ondernemers over 
meer mogelijkheden een echt bedrijf op te bouwen; zij 
hebben meer invloed op hun werknemers en meer 
invloed op en informatie over andere (aanvoer)mark- 
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ten. De Nederlandse criminele entrepreneur leidt een 
moeizaam en risicovol bestaan. Hij kan in het 
gunstigste geval beschikken over enkele personeelsle-
den of compagnons, die ook nog moeilijk tot de orde 
zijn te roepen; hij kan zijn produkten niet op een 
goede commerciële basis aan de man brengen; zijn 
leveranciers zijn niet altijd even betrouwbaar, krediet 
is moeilijk en vaak slechts tegen een hoge prijs te 
krijgen. De zichtbare hand van de overheid belemmert 
zijn bedrijfsvoering en werpt hindernissen op voor zijn 
expansie naar andere lokaties of andere markten. Dit 
kan anders uitpakken, namelijk wanneer de criminele 
ondernemer kans ziet, of de gelegenheid krijgt, de 
druk van opsporing en vervolging te verminderen. 

Dit kan op drie wijzen plaatsvinden, die overigens 
niet los van elkaar staan: 
— de criminele organisatie kan de opsporing en 
vervolging direct beïnvloeden, bijvoorbeeld door 
corruptie; 
- opsporings- en vervolgingsinstanties schieten 
dermate tekort of hun mogelijkheden zijn dermate 
ontoereikend dat zij niet kunnen verhinderen dat 
concentratietendensen zich voordoen binnen het 
criminele bedrijfsleven; 
— criminele organisaties en justitiële en/of bestuurlijke 
instanties leven met elkaar in een vorm van cohabitatie. 

Corruptie 
Auteurs als McIntosh, Reuter, Schelling e.a. wijzen 

erop dat corruptie de enige voorwaarde voor het 
bestaan van permanente, omvangrijke en georganiseer-
de misdaadgroepen is. (zie bijvoorbeeld McIntosh, 
1975, p. 73) `Neutralising law enforcement' — het 
neutraliseren van opsporings- en vervolgingsinstan-
ties — behoort tot de standaardactiviteiten van de 
Amerikaanse georganiseerde misdaad. Cressey 
beschrijft hoe op lokaal en nationaal niveau een of 
meerdere personen belast zijn met het corrumperen 
van overheidspersoneel. (Cressey, 1969; Cressey, 
1972) 

Dergelijke praktijken kunnen ook bescherming 
bieden tegen eventueel optreden van politie, Openbaar 
Ministerie of (lokale) politici. Als tegenprestatie voor 
een periodieke betaling behoedt de georganiseerde 
misdaad de contribuant voor interventies van een 
(corrupt) politie-apparaat. (McIntosh, 1975, p. 73) 5  
Uit de literatuur blijkt dat corruptie zich richt op 
lieden, die op de een of andere manier in de tanden 
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van een, aan een syndicaat verbonden loanshark' 
gekomen zijn, of personen die financiën nodig hebben 
voor de volgende verkiezingsronde. (zie bijvoorbeeld 
Block en Chambliss, 1981) 

In de Verenigde Staten moet vrijwel elke official die 
een openbaar ambt bekleedt, zich elke vier jaar aan 
verkiezingen onderwerpen. Daarvoor is geld nodig en 
ook een schoon blazoen. Want ook voor politici, die 
geen presidentsaspiraties hebben, zijn affaires lastig. 
Een dergelijk politiek systeem in een dergelijk 
puriteins klimaat is vatbaar voor corruptie. (zie 
Bequai, 1979) 

Corruptie kan ook ontstaan doordat in de bestuurlijke 
omgeving weinig controlemechanismen zijn aange-
bracht. Tot aan de jaren zeventig had uitsluitend de 
politie in New York bevoegdheden bij de aanpak van 
illegaal gokken. Omkoping van politie-ambtenaren 
was een regelmatig voorkomend verschijnsel. Aan het 
eind van de jaren zeventig hadden ook andere 
instanties de bevoegdheid gekregen op dat terrein 
opsporing te verrichten; vergunningen daarvoor 
moeten door meer dan een instantie verleend worden. 
Omkopen wordt daarmee te duur en, mocht het 
voorkomen, komt eerder aan het daglicht door de 
spreiding van bevoegdheden. (Rose-Ackerman, 1978) 

Meer dan in de Verenigde Staten is in Nederland 
het bestuurlijk en politieel systeem gefragmenteerd. Er 
zijn meerdere gezagsdragers en gezagsdragers zijn 
eerder benoemd dan gekozen. Het stelsel is daarmee 
wat minder democratisch dan sommigen zouden 
wensen en het is ook niet erg efficiënt. Maar het 
maakt het wel moeilijk (en kostbaar) het gehele 
overheidsapparaat in een stad of regio te controleren. 
Gezagsdragers kunnen tegengestelde belangen 
hebben, elkaar in de wielen rijden en elkaar in de 
gaten houden. Dat wil niet zeggen dat individuele 
gevallen van omkoping of omkoping van onderdelen 
van het (politie)apparaat onmogelijk zijn. 

Behalve omkoping kan georganiseerde misdaad de 
weg kiezen van juridisch advies om zich af te schermen 
voor opsporing en vervolging. (Van Duyne, 1988) Dit 
zal voornamelijk voorkomen wanneer expertise vereist 
is, bijvoorbeeld bij bedrijfsmatige misdaad. Door een 
beroep te doen op ondernemers op de markt van 
criminele diensten wordt in feite hetzelfde bewerkstel-
ligd, namelijk machteloosheid van de omgeving, in 
casu de opsporings- en vervolgingsinstanties. Men 
maakt gebruik van lacunes in de wet en van de 	• 
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beperktheden van het ter beschikking staande 
instrumentarium. 

Onmacht 
Het feit dat politie en OM een relatieve achterstand 

hebben op een betrekkelijk nieuw fenomeen als 
georganiseerde misdaad is op zich niet verwonderlijk. 
Door het kader van wet- en regelgeving waarbinnen 
zij moeten werken zijn zij in zekere zin ingericht op de 
werkelijkheid en de problemen van gisteren. Er is 
altijd sprake van een `sociolegal lag'. (Dintino en 
Martens, 1983, p. 49) 

Een verbrokkelde organisatie die haar schaarse 
middelen over meerdere terreinen moet verdelen en 
over ontoereikende middelen beschikt, maakt het 
moeilijk de misdaadmarkt te 'reguleren'. Wat betreft 
organisatie en middelen zijn de Nederlandse politie 
en het Openbaar Ministerie in veel opzichten een 
anachronisme. Het beleid is er op gericht, zowel hier 
als in het buitenland, dergelijke gaten te dichten. 
(Liesbeth Nuijten-Edelbroek, Rebscher en Vahlen-
kamp) Van belang is dat bij de aanpassing aan het 
nieuwe fenomeen georganiseerde misdaad ook wordt 
gekeken naar de processen, die georganiseerde 
misdaad mogelijk (kunnen) maken en/of kunnen 
versterken. Naast opsporing en vervolging moet men 
zich richten op desorganisatie en 'regulering' van 
georganiseerde misdaad. 

Cohabitatie 
Behalve opsporing en vervolging kan regelgeving 

consequenties hebben voor de organisatie van 
criminele ondernemingen en de markten waarop zij 
opereren. Wetgeving bepaalt uiteraard in eerste 
instantie wat legaal en wat illegaal is. Door regelgeving 
(en/of door onuitgesproken) beleid kunnen ook, 
analoog aan het legale bedrijfsleven, illegale markten 
gereguleerd worden. Met dergelijke regelgeving 
beoogt men onder meer overzicht op de markt en de 
marktpartijen te behouden of te verwerven en enige 
invloed op de markt uit te oefenen. 

Een voorbeeld is de wijziging van artikel 250 bis 
Wetboek van Strafrecht, dat legale prostitutiebedrijven 
middels vergunningen mogelijk maakt. In principe is 
dan het aantal prostitutiebedrijven te beheersen. 
Dergelijke regels kunnen aanleiding geven tot 
concentratie of deconcentratie van criminele onderne-
mingen; zij kunnen de invloed van dienstverlenende 
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bedrijven doen toenemen of doen verminderen. Voor 
het opzetten van een 'legaal prostitutiebedrijf dat aan 
allerlei normen moet voldoen, kunnen bijvoorbeeld 
geldschieters nodig zijn. 

Een ander voorbeeld is de handel in soft drugs. 
Deze heeft zich lange tijd in het schemerduister 
afgespeeld. In de jaren zestig was de handel in 
handen van betrekkelijk kleine dealers, die hun waar 
betrokken van veel kleine koeriers. De kleine onder-
nemers kampten met de eerder aangegeven problemen 
van communicatie, loyaliteit en zichtbaarheid. Met 
het ontstaan van een gedoogbeleid werden de 
mogelijkheden voor ondernemers verruimd. Een 
zekere vorm van klantenbinding werd mogelijk, men 
kon min of meer reclame maken en naambekendheid 
krijgen. Via de coffeeshops is men ook van een vaste 
en waarschijnlijk grotere afzet verzekerd. Een goede 
zakenman verkoopt geen 'neen' tegen zijn klanten 
zodat de noodzaak zich voordoet van een reguliere 
toevoer van (grote) hoeveelheden. Leverantie door 
een groot aantal kleine koeriers is dan minder efficiënt 
en onzeker. De bewering van politiezijde dat in de 
hoek van de softdrugshandel grote geldschieters en 
organisatoren aanwezig zijn, is dus alleszins plausibel. 

Het gedogen van gokken kan concentratie binnen 
één of enkele ondernemingen in de hand werken. 
Zolang het gokbedrijf klein en illegaal is, kan één 
klant de bank kraken. De gokbaas moet, mits hij zich 
herverzekert bij één financier (voor de financier is dat 
— tenzij hij een hoge winst in rekening brengt — een 
onzekere onderneming), zijn eigen spelregels 
toepassen. Met het gedogen van gokken wordt eerlijk 
spel mogelijk. Er blijft dan wel een bedrijfsrisico, maar 
dit kan ondervangen worden door samenwerking (het 
risico wordt onderling gespreid, gokbazen bundelen 
zich in 'partnerships'). Ook mogelijk is dat gokbazen 
onafhankelijk van elkaar blijven maar zich 'herverze-
keren' bij een financier (voor wie het risico nu minder 
is dan in de niet-gedoogsituatie, het bedrijf waaraan 
hij geld leent, blijft immers draaien). (Rubin, 1973; 
Reuter, 1983) 

Voor de criminele entrepreneur bieden corruptie en 
cohabitatie dezelfde voordelen: van de zijde van 
politie en OM valt minder gevaar te duchten. Cohabi-
tatie biedt daarbij het voordeel dat het relatief 
goedkoop is, er zijn geen financiën vereist om 
overheidsambtenaren om te kopen en er zijn geen 
zoekkosten aan verbonden. Dit is bij corruptie, waar 
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de gecorrumpeerde elk moment van het toneel kan 
verdwijnen, wel het geval. Cohabitatie biedt voor de 
criminele entrepreneur meer perspectief dan corruptie. 

Slot 

In de voorgaande paragrafen is een benadering van 
georganiseerde misdaad geschetst, met aan de 
economie ontleende begrippen en redeneringen. 
Criminele organisaties (die ook uit een persoon 
kunnen bestaan) worden beschouwd als bedrijven die 
op markten opereren; de criminele leiding wordt als 
entrepreneur gezien. De economische theorie biedt 
een aantal handvatten, die van pas kunnen komen bij 
onderzoek naar georganiseerde misdaad. De economi-
sche organisatietheorie geeft inzichten in de interne 
processen van organisaties. Theorievorming met 
betrekking tot concentratievormen als kartels, 
oligopolies en monopolies kan relevant zijn wanneer 
de expansie van criminele organisaties op de markt 
onder de loep genomen wordt. Dit impliceert niet 
dat alle verschijnselen op het terrein van georganiseerde 
misdaad met behulp van economische theorieën 
verklaard kunnen worden. De econoom Rothschild 
(niet de wereldberoemde) heeft eens verzucht dat voor 
de verklaring van oligopolieën eerder het gedachten-
goed van Von Clausewitz dan van economen relevant 
is. De bijdrage van sociale wetenschappen is ook 
noodzakelijk. 

Op twee punten verschillen criminele bedrijven van 
legale bedrijven: geheimhouding en het niet kunnen 
afdwingen van overeenkomsten. Deze twee factoren 
vormen een belangrijke belemmering voor de criminele 
bedrijfsvoering. Expansie is voor die bedrijven alleen 
mogelijk indien de omgeving daartoe op de een of 
andere manier de gelegenheid biedt, door corruptie, 
door onmacht of door cohabitatie. Dat is trouwens 
geen nieuwe conclusie. Ook auteurs als McIntosh en 
Reuter komen tot dezelfde gevolgtrekking. Een 
voorlopige tweede conclusie is dat men niet naar een 
enkele criminele organisatie moet kijken, maar naar 
de relaties die criminele ondernemingen tot elkaar 
hebben. Organisaties, die zich bezighouden met de 
voorziening van criminele goederen en diensten aan 
andere (criminele) organisaties vormen waarschijnlijk 
de spil van de georganiseerde misdaad. 

Georganiseerde misdaad is planmatig opgezette en 
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uitgevoerde misdaad. Het wordt uitgevoerd binnen 
samenwerkingsverbanden, die niet per se een perma-
nent karakter hebben. Eerder gaat het om netwerken 
van individuen, die aanspreekbaar en te activeren zijn 
wanneer zich een winstgevend project voordoet. 
(Rebscher en Vahlenkamp, 1987; Dintino en Martens, 
1983) Via 'connecties' wordt het netwerk gebruikt. 
Organiseren als proces heeft zowel betrekking op de 
criminele organisatie zelf als ook op haar relaties met 
andere ondernemingen. Ook markten kunnen, zonder 
dat er direct sprake is van een sturende hand, 
georganiseerd zijn. Een benadering die â priori uitgaat 
van begrippen als benden, syndicaten en leiders 
(hoewel deze wel voorkomen), lijkt te beperkt. 
Georganiseerde misdaad is niet gebonden aan enkele 
verschijningsvormen; zij wordt eerder gekenmerkt 
door een grote mate van flexibiliteit. De werkelijkheid 
van de georganiseerde misdaad is minder eenvoudig 
dan de literatuur over de Cosa Nostra en dergelijke 
suggereert. 

Om die werkelijkheid in kaart te brengen, is 
informatie nodig. Bestaande informatiesystemen 
nemen alleen waar wat we op grond van bestaande 
ervaring verwachten, er ligt reeds een model van de 
werkelijkheid aan ten grondslag; zij kunnen niet uit 
zichzelf nieuwe feiten en nieuwe problemen aan het 
licht brengen. (De Kam en Wiebrens, 1987) Nieuwe 
typen delicten, nieuwe misdaadvormen en nieuwe 
problemen blijven buiten het zicht van informatiesys-
temen en daarmee ook buiten zicht van opsporings-
en vervolgingsinstanties. Er moeten meer en/of 
andere gegevens verzameld worden en ook aan de 
structurering van die gegevens zal aandacht moeten 
worden geschonken. (Rebscher en Vahlenkamp, 1987) 

Een volgende stap is de analyse van gegevens. De 
politie verzamelt gegevens in het kader van de haar 
opgedragen taken. Maar analyse is meer dan het 
verzamelen en compileren van gegevens. Misdaadana-
lyse, in Nederland de laatste jaren van de grond 
gekomen, vereist opleiding en scholing en aan de 
analysatoren dient ook een plaats binnen de organisatie 
toegekend te worden. Het van de zijlijn af verrichten 
van misdaadanalyse is niet effectief. (Dintino en 
Martens, 1983) Misdaadanalyse kan een direct 
gebruik opleveren; het kan bijdragen aan de tracering 
en opsporing van criminele organisaties. 

Naast de tactische component kent misdaadanalyse 
de organisaties die daar opereren, de analyse van de 
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factoren die zulks mogelijk maken, de gevolgen van 
crimineel handelen en de gevolgen van het daarop 
gerichte beleid. In tegenstelling tot tactische analyse is 
strategische analyse op de lange termijn gericht. Het 
onderscheid tussen strategisch en tactisch impliceert 
niet dat het gescheiden activiteiten zijn, zij moeten 
elkaar aanvullen als delen van een doorlopend proces 
gericht op het verklaren, terugdringen en vervolgen 
van georganiseerde misdaad. (Schelling, 1980; 
Dintino en Martens, 1983) Informatieverzameling en 
analyse moet niet alleen passief en reactief zijn, het 
moet meer zijn dan 'data crunching'! Dat 'meer' is 
`intelligence", een voortdurend proces van constructie 
(op basis van gegevens) en interpretatie van de 
werkelijkheid, zodat bijtijdse reacties en proactie 
mogelijk zijn. Gewone bedrijven handelen en denken 
immers ook vooruit op basis van informatie over de 
markt, klanten en concurrenten. 

Noten 

' In het dagelijks spraakgebruik 
worden informatie en gegevens als 
synoniem beschouwd. Informatie 
bestaat uit voor gebruik bewerkte 
gegevens. De belangrijkste 
verschillen tussen informatie en 
gegevens zijn: 
a. Informatie is gericht op één 
gebruiker of categorie gebruiker; 
gegevens zijn in zekere zin nog 
neutraal. 
b. Informatie (bewerkte gegevens) 
is kennisverrijkend voor de 
gebruiker. Gegevens voldoen niet 
aan dit criterium. 
c. Gegevens worden zodanig 
vastgelegd dat ze kunnen worden 
bewerkt (om informatie op te 
leveren); informatie behoort zo te 
worden gepresenteerd dat de 
gebruiker er iets mee kan doen. 
(zie: De Kam, Wiebrens en Van 
Herwaarden, 1986, p. 20) 

Bijvoorbeeld tot voor enkele 
decennia moest de aanvoer van 
drugs uit het Verre Oosten per 
schip geschieden. Door de 
uitbreiding van het internationale 
vliegverkeer zijn de aanvoermoge- 
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Commerciële misdaadbestrij-

ding? 

Over de rol van de particuliere beveiligingsin-
dustrie 

drs. A.B. Hoogenboom* 

Inleiding 

Het denken over de politie werd, en wordt voor een 
deel nog steeds, beheerst door de juridische geest. 
Van J,W. Haarman, die in 1922 de eerste Nederlandse 
politiegeschiedenis aan het papier toevertrouwde 
wordt geschreven dat zijn werk 'een taaie aaneenscha-
keling (is) van wetten, besluiten, etc., verfraaid met 
flarden uit parlementaire debatten, met commentaren 
van geleerde auteurs en zinsneden uit rapporten van 
ministeriële en andere commissies'. (Fijnaut, 1979) 

Er is sinds Haarman wel wat veranderd. In de 
roerige jaren zestig wordt de politie-organisatie in 
toenemende mate ter discussie gesteld. De maatschap-
pelijke aandacht voor het functioneren van de politie 
leidt ertoe dat het juridische raamwerk wordt 
doorbroken. Andere wetenschappelijke disciplines 
richten hun aandacht op de politie. (Cachet, 1985) 
Criminologen, psychologen en organisatiesociologen 
onderzoeken allerlei aspecten van de dagelijkse 
politiepraktijk. 

Het politieonderzoek wint met name in de jaren 
zeventig terrein. Wetenschap en politie vinden elkaar. 
Het voorlopige hoogtepunt in deze jaren is de 
rapportage van de Projectgroep Organisatiestructuren.' :  
(POS, 1979) Verder zien we dat enkele politiefunctio-
narissen promoveren op politieonderwerpen. (Van 
Reenen, 1979 en Fijnaut, 1979) 

In de jaren tachtig zet deze wetenschappelijke 
toenadering zich voort. Een breed scala aan onder-
werpen wordt onderzocht. De organisatie-onderzoeken 
zetten zich, geheel in de lijn van de wijkteam-gedachte 
van de POS, voort in de veranderingsprojecten in 
onder andere Lelystad, Achtkarspelen, Delft en met 
name in Haarlem. (Broer en van de Vijver, 1984). Maar 
daarnaast worden zulke uiteenlopende onderwerpen 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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onderzocht als de relatie tussen politie en allochtonen 
en de wijze waarop de politie omgaat met vrouwen-
mishandeling. (Aalberts, Kamminga en Moll, 1980 en 
Zoomer, 1984) 

Ook momenteel staat het denken over de politieor-
ganisatie onder invloed van een aantal maatschappe-
lijke ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan is de 
bezuinigingsdrift ten aanzien van allerlei voorziening-
en, die de welvaartsstaat sinds de oorlog heeft 
voortgebracht. Ook de politie ontkomt niet aan dit 
proces. We zien dit niet alleen in het beleid — denk 
aan het rapport van de werkgroep Politiebudget — 
maar ook in het politieonderzoek. Een van de meer 
bekende voorbeelden is het rapport van de Werkgroep 
Kwantitatieve Aspecten. (WKA-rapport, 1986) Verder 
kan gewezen worden op het rapport Verbetering 
Bedrijfsvoering Politie. (Boorsma, 1987) 

Aan de economie ontleende termen vinden hun weg 
in het denken over de politie-organisatie: klantgericht 
werken, efficiency en effectiviteit, kosten/baten 
analyse, in- en output onderzoeken enzovoort. Daar 
waar dit leidt tot verbeteringen in het functioneren 
van de politie — en die zijn mogelijk op vele terreinen — 
kan deze nieuwe ontwikkeling alleen maar worden 
toegejuicht. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat 
louter financiële overwegingen, die op korte termijn 
leiden tot verlichtingen van de druk op diverse 
budgetten, op langere termijn consequenties hebben 
voor bijvoorbeeld de relatie politie-publiek of de 
positie van de verdachte in een strafproces. De waan 
van de dag kan uitstralingen hebben naar de dagen 
erna. 

Ondanks het feit dat economische begrippen 
worden betrokken op de politie-organisatie is er 
vooralsnog geen sprake van zoiets als commerciële 
misdaadbestrijding. Het is mogelijk om meer efficiency 
te bewerkstelligen in de wijze waarop de politie-orga-
nisatie functioneert. Dit is geen commerciële misdaad-
bestrijding in de zin zoals wij dat in dit artikel willen 
hanteren. Het begrip commerciële misdaadbestrijding 
impliceert dat financiële belangen bepalen welke 
vormen van criminaliteit op welke manier worden 
aangepakt. Er bestaat dan een directe relatie tussen de 
kosten van de inzet van politie en de verwachte 
opbrengst. Ondanks het feit dat wij zo nu en dan 
berichten onder ogen krijgen over het stopzetten van 
een bepaald rechercheonderzoek, omdat de kosten te 
hoog oplopen, wordt er in zijn algemeenheid binnen 
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de politie-organisatie geen kosten/baten afweging 
gemaakt. Natuurlijk vindt er een prioriteitstelling 
plaats. Maar deze wordt niet in eerste instantie 
bepaald door de financiën. Veeleer spelen andere, 
meer subjectieve overwegingen, een rol: onrustgevoe-
lens onder de bevolking, politieke items, aandacht van 
de pers, opsporingsprioriteiten van Justitie en/of 
bestuurlijke druk van de zijde van de burgemeester. 

De politie meet haar effectiviteit niet in termen van 
een boekhouder maar onder andere aan de hand van 
oplossingspercentages en criminaliteitsstatistieken. 
Anders zou dit zijn als er een doorberekening van 
politiekosten zou worden ingevoerd. Dit onderwerp 
staat weliswaar op de politieke agenda maar er wordt 
voorzichtig mee omgesprongen. 

Commerciële misdaadbestrijding bestaat dus niet, 
althans in de publieke sector (reguliere politie). Maar 
kijken we naar de particuliere sector (de veiligheidsin-
dustrie) dan lijkt het logisch te veronderstellen dat 
commerciële overwegingen een rol spelen in de wijze 
waarop deze industrie werkzaam is. Het marktmecha-
nisme is hier immers wel werkzaam. In dit artikel 
wordt getracht om inzicht te krijgen in het begrip 
commerciële misdaadbestrijding. In het eerste deel 
wordt ingegaan op de theorievorming over de 
veiligheidsindustrie. In het tweede deel wordt een 
aantal conclusies uit het binnenkort te verschijnen 
onderzoek De Privatisering van de recherchefunctie 
(Hoogenboom, 1988) gebruikt om aan te geven wat 
commerciële misdaadbestrijding is. In het derde en 
laatste deel wordt het begrip commerciële misdaadbe-
strijding verder uitgewerkt en concluderen wij dat er 
binnen de particuliere sector eerder sprake is van 
`policing for profit' dan misdaadbestrijding in de zin 
zoals de publieke sector dit begrip hanteert. 

Veiligheidsindustrie en theorie 

Een bedrijf investeert in beveiliging, of dat nu een 
rolluik is voor een winkelruit of het opzetten van een 
bedrijfsbeveiligingsdienst, uit financiële overweging-
en. Vandalisme, inbraken, diefstal (door derden of het 
eigen personeel) en (interne) fraude hebben een 
negatief effect op de winstmarges van het bedrijfsleven. 
De functie van de beveiligingsindustrie is dan ook om 
verliezen te voorkomen en/of te beperken. 

De beveiligingsindustrie heeft in de afgelopen 
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decennia in de hele westerse wereld een enorme groei 
doorgemaakt. (Hoogenboom,I986) De bedrijfstak 
levert zulke uiteenlopende diensten als geuniformeerde 
bewakers, surveillanten, alarmapparatuur, verzorging 
van geld- en waardetransporten, persoonsbeveiligers, 
electronische apparatuur (bijvoorbeeld video-surveil-
lance) en rechercheonderzoeken. 

De toegenomen rol van de particuliere sector in de 
uitoefening van de politiefunctie loopt niet parallel 
met de wetenschappelijke belangsteling voor deze 
ontwikkeling. Het weinige onderzoek dat is verricht 
wordt gedomineerd door Amerikaanse auteurs. Vanaf 
1971 is dit onderzoek enigszins van de grond gekomen. 
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie subsidieert in 
de daarop volgende vijftien jaar diverse vervolgstudies. 
(Kakalik and Wildhorn, 1977 en Cunningham and 
Taylor, 1985) Twee Canadese onderzoekers publiceren 
vanaf 1977 met een zekere regelmaat over de veilig-
heidsinduS-trie. - (Shearing and Stenning, 1977, 1980, 
1981, 1983, 1987) De Westeuropese landen laten het 
afweten. Hier en daar verschijnt een publikatie maar 
van enig onderzoek op grote schaal is geen sprake. 
(Hoogenboom, 1986) 

Als we kijken naar de theorievorming in het 
bestaande onderzoek over de veiligheidsindustrie dan 
kunnen we twee theorieën onderscheiden: de junior-
partner-theorie en de economische theorie. 

De junior-partner-theorie ziet de veiligheidsindustrie 
als een particulier verlengstuk van de reguliere 
politiezorg. De opkomst en het functioneren van de 
particuliere sector wordt geanalyseerd in de context 
van het strafrecht en de daarmee verbonden politiële 
misdaadbestrijding. 

De economische theorie ontkent, voor een deel, dat 
de veiligheidsindustrie aanvullend werkzaam is. De 
particuliere sector kan niet'uitsluitend in de context 
van het politiële en justitiële apparaat van de overheid 
worden geplaatst. Veeleer wordt een aansluiting 
gezocht, voor de verklaring van de opkomst en het 
functioneren van de bedrijfstak, in de economische 
wetenschap die zegt dat de hoofddoelstelling van het 
economisch handelen de vergroting van de eigen 
welvaart is. 

De twee theorieën worden hierna vergeleken ten 
aanzien van een aantal punten: de functie van de 
industrie, de interpretatie van het criminaliteitsbegrip, 
de oorzaken van de groei van de particuliere sector, 
de activiteiten, de positie ten opzichte van politie en 
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justitie voor wat betreft de aangifte van geconstateerde 
vergrijpen en tenslotte wordt de samenwerking tussen 
de private en publieke sector besproken. 

De junctie van de veiligheidsindustrie 
- Zowel de junior-partner-theorie (verder de JP-

theorie) als de economische theorie wijzen op de 
economische functie van de veiligheidsindustrie. 
Veelal wordt de term loss-prevention' gehanteerd: 
een stelsel van maatregelen om het bedrijf te bescher-
men tegen verliezen. Deze maatregelen -vaiiëren van 
de geuniformeerde bewaker aan de poort tot de 
volledige compartimentalisering van een kantorencom-
plex. In dit laatste geval is het alleen mogelijk met een 
pasje bepaalde afdelingen te bezoeken. 

Het voorkomen van verliezen is in de JP-theorie 
sterk verweven met het begrip criminaliteitsbestrijding 
zoals dat wordt gehanteerd door de publieke sector. 
Er bestaat vrijwel geen onderscheid tussen de 
begrippen misdaadbestrijding en schadebeperking. De 
consequentie hiervan is dat de functie van de particu-
liere sector vrijwel gelijkgesteld wordt met de functie 
van de reguliere politie. De JP-theorie impliceert dat 
de veiligheidsindustrie 'acts in the best interest of 
society as a whole'. (Shearing and Stenning, 1981) 
Flavel hanteert de term Social Service View'. Hij wijst 
erop dat de particuliere sector, door de definiëring in 
junior-partner termen, wordt gezien als een verlengstuk 
van het politiële en justitiële apparaat van de overheid. 
De JP-theorie vinden we sterk terug in het Amerikaanse 
onderzoek. Aanhangers van de theorie zien een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
particuliere en publieke sector in `the war on crime': 
'Public and private law enforcement share a common 
responsibility (they) are necessarily interdependent; 
private security represents a substantial contribution 
to the general security of the community. In their 
impact on the community, public and private law 
enforcement are one and indivisible'. (Kobetz and 
Cooper, 1978, p. 31) 

De JP-theorie vinden we niet alleen terug in 
wetenschappelijke publicaties maar ook in artikelen 
van politiefunctionarissen en vertegenwoordigers van 
de particuliere sector. De president van de International 
Association of Chiefs of Police schrijft in 1982: 'The 
dynamics of public safety and security in today's 
world are such that no agency can work in a vacuum. 
We need to reach out to every available source of 

Commerciële misdaadbestrijding? 	 87 



assistence in order to reclaim our streets for the well 
being and productivity of the law abiding public'. 
(Damos, 1982, p. 8) De schadeverliesfunctie raakt 
enigszins op de achtergrond en maakt plaats voor de 
functie van misdaadbestrijding. Is dit dan niet 
hetzelfde? 

De economische theorie stelt van niet. De theorie 
brengt een strikte scheiding aan tussen de twee 
begrippen. Tegenover de `Social Service View' wordt 
de 'Interest Group View' geplaatst. Dit betekent dat 
de veiligheidsindustrie niet in termen van het algemeen 
belang kan worden gedefinieerd. De veiligheidsindus-
trie is 'more appropriately viewed as a range of 
services designed to protect the immediate interests of 
those groups in society who, in various situations, 
own or control valued property'. (Shearing and 
Stenning, 1981) Op het eerste gezicht lijkt dit een wat 
overbodige opmerking. Het is immers niet meer dan 
logisch en volstrekt legitiem dat een bedrijf, wanneer 
een beroep wordt gedaan op de veiligheidsmarkt, daar 
rendement van wil zien en dus dat de bedrijfsbelangen 
worden gediend. Beide theorieën geven dit dan ook 
aan als de primaire functie van de particuliere sector. 
De JP-theorie impliceert echter een sterke connotatie 
met het normatieve misdaadbegrip dat wij kennen uit 
het strafrecht. De economische theorie stript deze 
emotionele ballast af van het misdaadbegrip dat de 
veiligheidsindustrie hanteert. De theorie stelt dat de 
schadebeperkingsfunctie en de misdaadbestrijdings-
functie van elkaar kunnen verschillen. Op de interpre-
tatie van het criminaliteitsbegrip gaan we nu in. 

De interpretatie van het criminaliteitsbegrip 
Zoals gezegd ontbreekt in de JP-theorie het zicht op 

de twee functies die de economische theorie onder-
scheidt, zodanig dat het niet altijd mogelijk is om een 
onderscheid te maken. De economische theorie blijft 
bij de kern van de schadebeperkingsfunctie en stelt 
dat de particuliere sector daardoor een ander crimina-
liteitsbegrip hanteert dan de publieke sector. Hande-
jingen van werknemers, cliënten of derden zijn wel of 
niet financieel schadelijk. Handelingen die leiden tot 
verliezen kunnen crimineel van aard zijn (diefstal, 
vandalisme) maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 
Ook een meer dan gemiddeld ziekteverzuim, alcoho-
lisme of het onterecht claimen van een uitkering kan 
financiële schade berokkenen. Het criminaliteitsbegrip 
is met andere woorden aan de ene kant verruimd (ook 
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niet strafbaar gestelde handelingen vallen eronder) en 
aan de andere kant beperkter. (Shearing and Stenning, 
1983) Met dit laatste wordt bedoeld dat in het 
strafrecht omschreven vergrijpen, die niet tot 
verliezen leiden (een illegale loterij in het bedrijf, 
intimidatie van vakbondsleden, industriële spionage), 
niet als crimineel worden gepercipieerd. De economi-
sche theorie redeneert consequenter door op de 
schadebeperkingsfunctie. Het normatieve misdaadbe-
grip wordt in een pragmatisch jasje gestoken: leveren 
bepaalde handelingen wel of niet verlies op. 

Oorzaken van de groei 
De JP-theorie ziet de oorzaak van de groei van de 

veiligheidsindustrie in het (dys)functioneren van de 
politie. De politie laat door allerlei oorzaken, veelal 
wordt gewezen op de bezuinigingen, een vacuum 
ontstaan. De particuliere sector vult dit vervolgens op. 
De implicatie van deze redenering is dat er vandaag 
de dag geen particuliere beveiliging zou zijn als de 
groei van de publieke sector niet aan banden zou zijn 
gelegd. (Shearing and Stenning, 1983) 

De economische theorie is het niet volledig oneens 
met deze redenatie maar stelt dat deze een te beperkte 
verklaring levert. De oorzaken van de groei worden 
meer gezocht in de schaalvergroting van het particuliere 
bezit (mass private property): industriecomplexen, 
woon-en recreatiecentra, winkel- en appartementscom-
plexen. De politie verliest, doordat zij is gebonden 
aan het publieke domein, het zicht op deze particuliere 
terreinen. (Shearing and Stenning, 1981) De behoefte 
aan sociale controle blijft echter onverminderd, ook 
op deze particuliere domeinen. De beveiligingsindus-
trie voorziet in deze behoefte. 

Activiteiten 
De JP-theorie maakt een strikt onderscheid tussen 

de preventieve en repressieve component van de 
politiefunctie. De particuliere sector beperkt zich tot 
de preventieve component: bewaking, surveillance en 
preventieve middelen als hekwerken, electronica 
enzovoort. De JP-theorie ontkent niet dat er ook een 
recherchecomponent bestaat binnen de veiligheidsin-
dustrie. Kakalik en Wildhorn, de grondleggers van 
deze theorie noemen de volgende rechercheonderzoe-
ken: 'pre-employment checks' (antecedentenonderzoe-
ken van sollicitanten), kredietaanvragen-onderzoeken, 
undercoverwerk binnen het bedrijfsleven, verzekerings- 
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onderzoeken en criminele en echtelijke onderzoeken. 
(Kakalik and Wildhorn, 1977, p. 91) Deze recherche-
onderzoeken zijn volgens hen echter voornamelijk 
gericht op het verzamelen van informatie voor het al 
dan niet aangaan van een (financiële) relatie maar zij 
zijn niet, of vrijwel niet, gericht op de preventie van 
misdaad of de ontdekking daarvan. De onderzoeken 
zijn niet 'crime-related'. De opsporing van strafbare 
feiten wordt door de theorie als een exclusieve 
overheidstaak gezien. 

De economische theorie ziet geen principiële 
verschillen tussen activiteiten van de particuliere 
sector en de politie. Zij gaat ervan uit dat dezelfde 
activiteiten worden verricht. Dus ook de opsporing 
van (strafbare) feiten. Het verschil zit hem niet in wat 
er wordt gedaan maar voor wie. De particuliere sector 
verricht activiteiten voor een deelbelang en de politie 
voor het algemeen belang. (Scott and McPherson, 
1977) 

De positie ten opzichte van politie en Justitie 
De JP-theorie stelt dat de particuliere sector 

complementair is aan de politiezorg van de overheid. 
Beide sectoren zouden naadloos op elkaar aansluiten. 
De Partnership-gedachte houdt in dat de particuliere 
sector haar steentje bijdraagt in de bestrijding van de 
criminaliteit. Hieruit vloeit logisch voort dat de 
geconstateerde criminaliteit door de particuliere 
sector wordt overgedragen aan de politie en Justitie. 
Dit geldt volgens de theorie ook voor de rechercheon-
derzoeken die wel 'crime-related' zijn: `Kakalik and 
Wildhorn propose that where overlap exists between 
the public and the private security (engage in investi-
gative functions), private security be viewed as 
supplementing the public police..as playing a 
subsidary role'. (Shearing and Stenning, 1981, p. 221) 

De economische theorie ziet deze complementariteit 
ook bestaan maar nuanceert deze door de introductie 
van het begrip 'private justice'. Hieronder wordt 
verstaan dat een deel van de door de particuliere 
sector geconstateerde criminaliteit niet wordt doorge-
gegeven aan de politie maar 'in eigen beheer' wordt 
gehouden. Het conflict blijft 'eigendom' van het 
bedrijf: 'For some crimes, in fact, private organizations 
avoid the criminal justice systems altogether'. 
(Cunningham and Taylor, 1985, p.12) In plaats van 
het doen van aangifte hanteert de particuliere sector 
een eigen, commercieel meer interessant, sanctiepak- 
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ket: restitutie van gefraudeerde of gestolen bedragen, 
schorsing met inhouding van loon, overplaatsing 
binnen het bedrijf, het niet verlenen van winstgratifi-
caties enzovoort. 

Private justice strekt zich uit over interne fraude, 
computercriminaliteit, verzekeringsfraude, afpersing 
en industriële spionage. (Shearing and Stenning, 1982) 
Deze private justice is voor de betrokken bedrijven 
voordeliger omdat ze een meer efficiënte afhandeling 
(restitutie is veelal mogelijk) bewerkstelligt, de 'vuile 
was' wordt binnengehouden (geen negatieve publici-
teit) en omdat langdurige officiële procedures 
(onderzoek in het bedrijf dat alleen maar meer onrust 
veroorzaakt en de onzekere uitkomst daarvan) worden 
vermeden. 

Private justice volgt logisch uit de doelstelling van 
de particuliere sector en het gehanteerde criminaliteits-
begrip: 'Private Justice is above all a victim-oriented 
justice system, run by and for victims, in which the 
concerns of the victims — in particular the institutional 
victim — are given priority over the concerns of the 
state'. (Shearing and Stenning, 1982, p. 9) 

Samenwerking 
De J P-theorie propageert samenwerking en pleit 

voor het afbouwen van de negatieve percepties over 
en weer: 'The Private Security Connection emphasized 
here bas been too long in coming'. (Damos, 1982) De 
economische theorie spreekt zich ook uit voor 
samenwerking maar stelt dat de vorm en inhoud 
daarvan afgezet dienen te worden tegen de wederzijdse 
doelstellingen. Deze vallen in veel gevallen samen 
maar kunnen ook haaks op elkaar staan. 

Na deze theoretische inkadering van de veiligheids-
industrie wordt in het volgende deel ingegaan op het 
empirisch onderzoek ernaar. 

Veiligheidsindustrie en empirie 

Het onderzoek naar de veiligheidsindustrie zal zich 
moeten richten op de toetsing van de complementari-
teitsgedachte. De JP-theorie ziet deze complementari-
teit tussen particuliere en publieke sector bestaan. De 
economische theorie ontkent de complementariteit, 
althans gedeeltelijk. De essentiële verschillen tussen 
de twee theorieën zijn te herformuleren tot de 
volgende twee vragen: 
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— bestaat er een recherchetak binnen de veiligheidsin-
dustrie? 
— komen vormen van private justice voor? 

Onderzoek 
Vanaf 1971 wordt met name in de Verenigde Staten 

onderzoek verricht naar de veiligheidsindustrie. De 
bovenstaande vragen zijn tot voor kort niet terug te 
vinden in dat onderzoek. In de periode 1971-1985 
richt het Amerikaanse onderzoek zich vooral op de 
'in-house security' (bedrijfsbeveiligingsdiensten) en 
de 'contract-security' (beveiligingsbedrijven die hun 
diensten aan derden aanbieden). De particuliere 
recherche is geen onderwerp van studie. Wel verschij-
nen hier en daar artikelen, meer in de anecdotische 
sfeer, over bijvoorbeeld het Amerikaanse Pinkerton 
Detective Agency, dat een geschiedenis heeft die 
teruggaat tot voor de Amerikaanse burgeroorlog. 
(Riley, 1983) 

In 1978 verschijnt van de hand van O'Toole een 
studie die breekt met het bestaande analysekader. 
O'Toole gaat in op onderwerpen als particuliere 
recherche, de opslag van privé-gegevens binnen de 
veiligheidsindustrie, afluisterpraktijken en de illegale 
uitwisseling van informatie tussen de veiligheidsindus-
trie en politie. (0'Toole, 1978) Op O'Toole, en enkele 
anderen na, wordt het onderzoek gedomineerd door 
de JP-theorie. 

In 1985 verschijnt het Hallcrest-rapport, opnieuw 
een studie in opdracht van het Amerikaanse Ministerie 
van Justitie. Voor de eerste maal wordt in dit rapport 
ingegaan op private justice. Het onderwerp is niet 
uitvoerig bestudeerd maar wordt gesignaleerd. De 
auteurs van het rapport stellen: `If as much crime is 
resolved through the private justice systems as the 
Hallcrest national surveys seem to indicate, then some 
valid concerns can be raised about the fairness and 
consistency of private justice'. (Cunningham and 
Taylor, 1985, p.13) In het rapport wordt verder 
melding gemaakt van onderzoekers die waarschuwen 
voor het feit dat het weleens zo zou kunnen zijn dat 
private justice een meer ingrijpende vorm van sociale 
controle uitoefent dan het justitiële overheidsapparaat 
zelf en dat de basisprincipes die daaraan ten grondslag 
liggen wellicht genegeerd worden. (Cunningham and 
Taylor, 1985, p.12) 

Twee van deze onderzoekers zijn de Canadezen 
Shearing en Stenning. Vanaf het midden van de jaren 
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zeventig leggen zij, in diverse publikaties, de basis 
voor de economische theorie. Het zijn Shearing en 
Stenning die consequent begrippen als `mass private 
property', het verruimde/vernauwde criminaliteitsbe-
grip en private justice uitwerken. Een groot deel van 
hun bevindingen is gebaseerd op interviews die zij 
afnamen bij managers van beveiligingsbedrijven. Zij 
kiezen hiervoor omdat enquête-onderzoek weinig 
respons oplevert. Het Hallcrest-rapport baseert zich 
bijvoorbeeld op een respons van 30% van de bedrijfs-
beveiligingsbedrijven en 12% van de bewakingsfirma's. 
Een van de evidente nadelen van de interviews is het 
feit dat de generaliseerbaarheid van bepaalde 
gegevens discutabel blijft. Hun onderzoek heeft dan 
ook voornamelijk een hypothese-stellende functie. 
Een aantal onderzoeksbevindingen is (nog) niet 
empirisch hard te maken. De toetsing van deze vragen 
zal in de toekomst door middel van een combinatie 
van onderzoeksmethodieken: enquêtes, interviews, 
maar bovenal door inhoudsanalyses van dossiers van 
beveiligingsbedrijven plaats moeten vinden. Op het 
WODC-onderzoek De Privatisering van de recherche-
functie zijn de zojuist gemaakte observaties ook van 
toepassing. Het onderzoek is gebaseerd op interviews 
en literatuur. Een aantal conclusies dat voor de 
redenering van dit artikel van belang is, wordt 
hieronder kort besproken. 

Professionalisering 
De volgende ontwikkelingen doen zich voor op het 

terrein van de particuliere recherche in ons land. In 
de eerste plaats zien we binnen grote verzekeringsmaat-
schappijen en een aantal expertisebureaus, die 
schaden bepalen in opdracht van verzekeraars, dat 
gewezen rechercheurs van politie worden aangetrok-
ken. Zij worden geïntegreerd in de schadeafdeling van 
de diverse organisaties. Zij onderzoeken ingediende 
verzekeringsclaims (onder andere brand, diefstal, 
inbraak en opzettelijke aanrijdingen). 

Eenzelfde ontwikkeling zien we binnen de bedrijfs-
beveiligingsbedrijven en dan met name bij de banken. 
Voormalige politiemensen worden aangenomen om 
fraude met gegarandeerde betaalmiddelen (cheques) 
te onderzoeken. Alle grote banken hebben een 
dergelijke fraudeafdeling. Andere bedrijfsbeveiligings-
diensten in de industriële sector hebben binnen hun 
organisatie een of enkele bedrijfsrechercheurs in 
dienst. Zij onderzoeken interne fraude. 
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In de tweede plaats lijkt de wereld van de particuliere 
recherchebureaus van aangezicht te veranderen. De 
'eerste generatie' bureaus, voornamelijk eenmanszaken 
en enkele grotere bureaus, waarvan het personeel 
vrijwel uitsluitend bestaat uit mensen die geen 
politie-achtergrond hebben, wordt aangevuld met een 
'tweede generatie' recherchebureaus. Deze bestaat 
vrijwel volledig uit politiemensen die de overstap naar 
de particuliere sector hebben gemaakt. 

De 'eerste generatie' doet onderzoek voor particu-
lieren en in toenemende mate voor het bedrijfsleven 
(interne fraude). De 'tweede generatie' werkt vrijwel 
uitsluitend voor het bedrijfsleven. Enkele bureaus 
werken met name voor de verzekeraars. 

De geschetste ontwikkeling zet zich in aan het eind 
van de jaren zeventig. Een uitzondering moet worden 
gemaakt voor de bedrijfsbeveiligingsdiensten in de 
industriële sector. Een aantal van hen beschikt 
van oudsher over een of meerdere bedrijfstechercheurs. 
De omvang van de particuliere recherche (naar 
schatting 250 man) is relatief gering als we dit cijfer 
afzetten tegen de totale omvang van de veiligheidsin-
dustrie (13.000). Wel dient hierbij te worden opgemerkt 
dat deze professionalisering binnen de beveiligingsin-
dustrie van recente datum is. De respondenten 
voorzien een verdere groei. 

De vraag nu is wat voor rol de onderzoeken spelen 
in de conflictbeslechting. Er bestaan drie verschillende 
opties: de onderzoeksbevindingen kunnen de basis 
vormen voor een gedocumenteerde aangifte, zij 
kunnen worden ingebracht in een civielrechtelijke 
procedure, of de onderzoeksbevindingen spelen een 
rol in private justice. 

Conflictbeslechting 
Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen van de 

omvang van het aantal zaken dat in de verschillende 
procesgangen wordt ingebracht. Door de kwalitatieve 
aard van het onderzoek is het niet mogelijk om harde 
kwantitatieve uitspraken te doen. Dit heeft niet alleen 
te maken met de onderzoeksopzet die wij hebben 
gevolgd. Er is ook een bronnenprobleem. Zo waren 
respondenten van de verzekeringsmaatschappijen, op 
een enkele uitzondering na, niet in staat om aan te 
geven hoeveel aangiften jaarlijks worden gedaan. De 
reden hiervoor is dat meerdere afdelingen van een 
verzekeraar dit zelfstandig kunnen bepalen. Er bestaat 
binnen de organisatie geen centrale registratie. 
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Wanneer we nog even stil blijven staan bij verzeke-
ringsfraude en kijken naar de politiestatistieken, dan 
worden we opnieuw geconfronteerd met een bronnen-
probleem. Het begrip verzekeringsfraude bestaat niet 
in ons strafrecht. Veelal is er sprake van valsheid in 
geschrifte of oplichting. Dit maakt het moeilijk om 
aan de hand van de officiële statistieken zicht te 
krijgen op de omvang van verzekeringsfraude. Een 
verzekeraar die wij benaderden was wel in staat om 
aan te geven hoeveel aangiften waren gedaan: in 1985 
waren dat er vier en in 1986 is dertig maal een 
aangifte gedaan. 

Een andere bron die gebruikt kan worden om 
inzicht te krijgen in de relatie tussen de particuliere 
sector en de politie, c.q. het OM, is het jaaroverzicht 
van het Ministerie van Justitie dat in het kader van de 
Wet op de weerkorpsen wordt gemaakt. Deze 
jaaroverzichten worden sinds enkele jaren gepubliceerd 
in de Beveiligingsjaarboeken. (Heyboer, 1986) Uit deze 
jaaroverzichten valt op te maken dat de (bedrijfs)be-
wakingsdiensten ruwweg twee derde van de geconsta-
teerde feiten (inbraken, diefstallen, meldingen van 
terroristische aard en fraude) doorgeven aan de 
politie. 

Het bronnenprobleem zet zich onverminderd voort 
wanneer we vervolgens kijken naar het civiele recht: 
de beschikbare civiel gerechtelijke statistiek levert 
informatie die zowel vanuit beleidsmatig als vanuit 
wetenschappelijk gezichtspunt volstrekt tekort schiet. 
(Verwoerd en Van Duyne, 1987, p. 11) In de interviews 
worden voorbeelden genoemd als ontslag van een 
werknemer, overtreding van een concurrentiebeding 
en verzekerden die een geweigerde claim aanvechten. 
Dit soort zaken komen voor een civiele rechter. 
Onderzoeksresultaten van de particuliere recherche 
kunnen in dergelijke procedures worden ingebracht. 

Op grond van deze (gebrekkige) informatie ontstaat 
een tweezijdig beeld. Aan de ene zijde kan op basis 
van de interviews en de bronnen worden geconstateerd 
dat de particuliere sector complementair is aan de 
publieke sector doordat er sprake is van het overdragen 
van strafbare feiten. We constateren dat de particuliere 
sector gedocumenteerde aangiften doet. Het 'voorwerk' 
is geprivatiseerd. Dit geldt in grote mate, volgens de 
respondenten van de banken, voor chequefraude-on-
derzoeken. Deze resulteren veelal in een aangifte. De 
verzekeraars doen ook in een aantal gevallen aangifte. 
Hetzelfde geldt voor de (bedrijfs)bewakingsdiensten. 
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In de discussie over de complementariteit willen wij 
niet het civielrechtelijke traject betrekken. In dit geval 
is er sprake van een vorm van conflictbeslechting 
tussen burgers die geheel in het teken staat van de 
privaatrechtelijke overeenkomst waar de overheid niet 
in is gemoeid. 

Private justice vormt de andere zijde van het beeld. 
Wij beperken de relatie tussen het particuliere 
recherchewerk en de private justice tot interne fraude 
en verzekeringsfraude. 

Voor wat betreft interne fraude kan worden 
geconstateerd dat binnen de bedrijfsbeveiligingsdien-
sten, de verzekeraars en de banken vormen van 
private justice voorkomen. Het betreft hier voorname-
lijk zaken als diefstal en fraude door het eigen 
personeel. Het is niet mogelijk om aan te geven op 
welke schaal dit voorkomt. Er wordt soms gesproken 
over enige tientallen zaken per jaar. Respondenten 
van de particuliere recherchebureaus bevestigen de 
conclusie dat er sprake is van private justice. Veel van 
hun onderzoeken spelen een rol in een interne 
conflictbeslechting door de opdrachtgevers. Natuurlijk 
wordt ook ontslag aangezegd en/of aangifte gedaan 
maar private justice is een niet onbelangrijk eindstation. 

Interessant in de discussie over de particuliere 
sector en dan met name de opkomst van de particuliere 
recherche daarbinnen is naar onze mening nog het 
volgende. In de zojuist besproken rol van de particuliere 
recherche bij interne fraude beperkt een onderzoek 
zich, over het algemeen, tot werknemers van een 
bedrijf. De onderzoeken daarentegen in het kader van 
verzekeringsfraude en fraude met cheques richten zich 
met name op derden (voornamelijk cliënten, maar ook 
anderen die wellicht betrokken zijn bij de mogelijke 
fraude). Naast de opsporingsfunctionarissen van de 
overheid ontstaan vormen van particuliere opsporing 
op specifieke gebieden. De overheid heeft geen 
monopolie op het doen van onderzoeken. Dat heeft ze 
wel ten aanzien van legitiem fysiek geweld; dit 
beperkt zich echter tot de opsporing van strafbare 
feiten met de inzet van dwangmiddelen. De particuliere 
sector is evenwel in zijn onderzoeken niet gehouden 
aan het Wetboek van Strafvordering. Dit kan conse-
quenties hebben voor de wijze van optreden. 

Wanneer nu verder wordt gekeken naar verzekerings-
fraude en private justice dan kan op het volgende 
worden gewezen. Ondanks het feit dat de respondenten 
van de verzekeraars, en expertisebureaus, melding 
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maken van het feit dat er een toenemende aangifte-
bereidheid is, wordt een verandering geconstateerd in 
de richting van het particuliere onderzoek. De 
onderzoeken richten zich niet alleen op de dader(s) 
maar ook op de claim als zodanig. Kloppen de 
opgegeven bedragen wel? Met een voorbeeld wordt 
dit geïllustreerd. Een bedrijfspand brandt af. Het 
onderzoek van zowel de politie als de verzekeraar 
richt zich in eerste instantie op de vraag of er mogelijk 
sprake is van brandstichting. Dit is recherche-technisch 
niet altijd makkelijk. Het onderzoek van de verzekeraar 
richt zich daarnaast op de voorraad die de verzekerde 
claimt. Uit dat onderzoek blijkt dat de claim 'is 
overtrokken'. Een paar dagen voor de brand, zo blijkt 
uit navraag bij de klanten van het bedrijf, is een deel 
van de voorraad verkocht. Deze bevindingen gaan een 
rol spelen in de wijze waarop de claim wordt afgehan-
deld: het uit te keren bedrag wordt aangepast. Er 
wordt weliswaar een strafbaar feit geconstateerd 
(valsheid in geschrifte of poging tot oplichting) maar 
daar wordt geen aangifte van gedaan. Een andere 
optie die de verzekeraars hanteren is het afwijzen van 
de claim, evenmin zonder aangifte te doen. 

Recent onderzoek in de Verenigde Staten toont aan 
dat het zelden voorkomt dat een geweigerde claim 
civielrechtelijk wordt aangevochten. Verder wordt 
gewezen op een percentage van minder dan 5% van de 
onderzoeken dat daadwerkelijk leidt tot een aangifte. 
De genoemde opties (aanpassen en afwijzen) prevale-
ren boven een strafrechtelijk vervolg.(Ghezzi, 1983, 
p.526) 

Een controversieel punt op verzekeringsgebied is de 
zogenaamde Tipgeldregeling. Deze regeling bevat een 
serie afspraken tussen de verzekeraars, de politie en 
het OM. In het kort komt deze regeling neer op het 
volgende. Een verzekeraar mag op basis van informatie 
van een informant, voor tien procent van de waarde, 
gestolen goederen terugkopen mits het Justitiebelang 
(aanhouding van de daders) ook wordt gediend. Er is 
sprake van een doorbreking van deze tipgeldregeling 
maar er valt geen zinnig woord te zeggen over de 
schaal waarop dit plaatsvindt. De empirische basis 
voor deze uitspraak is gering. 

Deze Tipgeldregeling past op zichzelf echter bij 
uitstek in de private justice discussie. Wanneer er 
immers sprake is van het terugkopen van gestolen 
goederen zonder dat de politie in beeld verschijnt 
wordt voldaan aan het uitgangspunt van de private 
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justice: economische belangen prevaleren boven de 
justitiebelangen. Sterker nog, er zou sprake zijn van 
heling van de zijde van de verzekeraars: criminaliteit 
wordt met criminaliteit bestreden. 

Complementariteit en private justitie 
Wanneer we de bevindingen over de activiteiten en 

de conflictbeslechting afzetten tegen de twee geformu-
leerde theorieën dan kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken. 

In de eerste plaats moet de complementariteitsge-
dachte van de junior-partner-theorie worden genuan-
ceerd voor wat betreft de activiteiten. Voor het 
overgrote deel verricht de veiligheidsindustrie 
inderdaad taken die alleen maar aanvullend zijn op 
de politiezorg van de overheid. Het betreft hier vrijwel 
alle dertienduizend geregistreerde particuliere 
functionarissen die bewakings- en surveillancetaken 
uitvoeren. Maar het feit dat er sprake is van een 
particuliere recherche weerspreekt de complementari-
teit voor een deel. 

De onderzoeken van de particuliere sector zijn, in 
tegenstelling tot wat Kakalik en Wildhorn stellen, wel 
degelijk 'crime-related'. De onderzoeken van de 
particuliere sector hebben niet alleen een preventieve 
functie, al moet het belang hiervan niet onderschat 
worden, maar ook een repressieve functie. Een breed 
scala van strafbare handelingen: oplichting, valsheid 
in geschrifte, inbraken, vandalisme, brandstichtingen, 
enzovoort, wordt onderzocht. De particuliere recherche 
richt zich op drie vormen van criminaliteit: interne 
fraude, verzekeringsfraude en fraude met gegarandeer-
de betaalmiddelen. Het strikte onderscheid dat de JP-
theorie aanbrengt tussen de activiteiten van de 
reguliere politie en de beveiligingsindustrie klopt 
maar ten dele. Er valt dus meer te zeggen voor de 
economische theorie die stelt dat er geen wezenlijke 
verschillen bestaan. 

In de tweede plaats is private justice aangetoond 
met name voor een deel van de interne fraude en de 
verzekeringsfraude. Voor beide vormen van fraude is 
geconstateerd dat de complementariteit voor een deel 
bestaat. Aangiften worden wel degelijk gedaan. Maar 
opnieuw moet dit gerelativeerd worden. In een aantal 
gevallen (hoeveel?) bepaalt de particuliere sector 
wanneer Justitie wel of niet op het toneel verschijnt. 
De in de onderzoeken verkregen informatie, ook als 
deze betrekking heeft op strafbare feiten, speelt een 
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rol in de interne afhandeling. 
We kunnen een aantal vraagtekens plaatsen bij de 

junior-partner-theorie die zoals gezegd voor een groot 
deel klopt maar de werkelijkheid niet geheel bestrijkt. 
De JP-theorie redeneert niet consequent door op de 
schadeverliesfunctie van de veiligheidsindustrie. Iets 
wat de economische theorie wel doet. In feite staan 
deze theorieën dan ook nièt haaks op elkaar, zij liggen 
eerder in elkaars verlengde. De economische theorie 
brengt nuanceringen aan en voegt met name een 
belangrijk onderwerp toe: private justice. 

Toch is het opvallend dat de JP-theorie, met de 
benadrukking van het verschil in activiteiten en 
ontkenning van eigen vormen van conflictbeslechting, 
zo prominent figureert in het wetenschappelijk 
onderzoek en in uitlatingen van zowel de vertegen-
woordigers van de industrie zelf maar ook van 
politiefunctionarissen, met name in de Verenigde 
Staten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
onze kennis van de veiligheidsindustrie gewoon te 
beperkt is. Sinds de jaren zeventig wordt er weliswaar 
onderzoek verricht naar de veiligheidsindustrie, maar 
de totale omvang van dat onderzoek staat in schril 
contrast met de ontwikkelingen welke zich voordoen 
op dit terrein. Veel wetenschappelijke disciplines 
verwaarlozen de `quiet revolution in policing'. 
(Shearing and Stenning, 1982) 

Het is ook mogelijk dat de JP-theorie eerder een 
politieke functie heeft dan een wetenschapstheoretisch 
nut, en dan met name voor de industrie zelf: 'the fact 
that private security executives, notwithstanding that 
they are well aware of the involvement of private 
security in investigative functions, cling tenaciously to 
the complementary view suggest to us that its utility 
arises from the political function it serves in avoiding 
police hostility and police resistance to the growth of 
private security and not from its theoretical value.' 
(Shearing and Stenning, 1981, p. 221) Deze opmerking 
kan niet alleen worden betrokken op het feit dat er 
sprake is, binnen de veiligheidsindustrie, van een 
recherchetak, maar natuurlijk ook op de relatie tussen 
deze en private justice. 

Commerciële misdaadbestrijding? 

Geleidelijk aan is een aantal constateringen gedaan 
die in combinatie duiden op het begrip commerciële 
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misdaadbestrijding. Wij zullen echter proberen aan te 
tonen dat dit begrip een contradictio in terminus is. 
De argumentatie beperkt zich tot die particuliere 
rechercheonderzoeken waarvan de bevindingen een 
rol spelen in vormen van private justice. Ondanks het 
feit dat de complementariteit ook op het terrein van 
de particuliere recherche voor een deel is aangetoond 
blijkt dat de particuliere en publieke sector niet overal 
naadloos op elkaar aansluiten. Daar waar dit het 
geval is moeten we het begrip commerciële misdaad-
bestrijding zoeken. 

Een deel van de particuliere rechercheonderzoeken 
speelt een rol in een conflictbeslechting die een ander 
oogmerk heeft dan het strafrecht. Alhoewel de 
meningen over de doelstellingen van dat strafrecht 
uiteenlopen kan in zijn algemeenheid gezegd worden 
dat het strafrecht de regulering van het maatschappelijk 
gedrag en dan met name de regulering van de 
vergelding als doelstelling kent. De functie van de 
politiële misdaadbestrijding is het aanpakken van als 
ongewenst gedrag gedefinieerde handelingen (normen) 
die overtreden worden. 

De dader(s) staan centraal in de officiële rechtsple-
ging. Zij moeten worden gestraft en als het vergrijp 
zwaar genoeg is worden zij voor een tijdje uit het 
maatschappelijk verkeer genomen. De overvolle 
gevangenissen en de plannen voor de bouw van 
nieuwe gevangenissen alsmede het idee om twee 
gedetineerden in een cel te zetten zijn sprekende 
illustratie hiervan. Aan deze bestraffing ligt het idee 
ten grondslag dat er een normbevestigende werking 
van uitgaat, alhoewel ook dit weleens ter discussie 
staat. Naast deze voorbeeldfunctie wordt in het 
denken over de doelstellingen van het strafrecht ook 
gewezen op de resocialisatie van criminelen. Samen-
vattend zitten er in de doelstellingen van het strafrecht 
elementen van afschrikking, opsluiting, resocialisatie 
en vergelding. 

Tegenover deze doelstellingen, die dadergericht 
zijn, staat volgens de economische theorie de slachtof-
fergerichtheid van de particuliere sector. De bedrijfs-
belangen prevaleren boven de belangen van het 
strafrecht. Misdaadbestrijding of de preventie van 
crimineel gedrag in de particuliere sector 'is but an 
aspect of a more general concern with loss prevention 
and profitmaximalization'. (Shearing and Stenning, 
1981, p. 212) Spitzer en Scull praten in dit verband 
niet over de misdaadbestrijdingsfunctie van de 
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beveiligingsindustrie maar van `policing for profit'. 
(1977) Deze opmerking raakt het hart van het begrip 
commerciële misdaadbestrijding. Zij het dat er geen 
sprake is van misdaadbestrijding in de zin zoals de 
publieke sector dat hanteert. Immers de belangen van 
de staat worden in de private justice ondergeschikt 
gemaakt aan de belangen van de opdrachtgevers van 
de beveiligingsbranche. 

Interne fraude wordt voor een deel door middel van 
private justice mechanismen aangepakt. Dit gebeurt 
uit commerciële overwegingen: restitutie is veelal 
mogelijk, negatieve publiciteit wordt vermeden, 
werknemers kunnen worden gehandhaafd waardoor 
sollicitatie-procedures en inwerkperikelen worden 
vermeden, een officieel onderzoek wordt buiten de 
deur gehouden waardoor er geen onrust ontstaat 
binnen het bedrijf, en langdurige en dus kostbare 
civiel- en/of strafrechtelijke procedures (waarvan de 
uitkomst ook nog eens dubieus is) worden vermeden. 
Er is dus niet alleen sprake van `policing for profit' 
maar dit is ook gekoppeld aan `justice for profit'. 
(Shearing and Stenning, 1982) 

Ook als we kijken naar verzekeringsfraude zien we 
dat de onderzoeken gaan in de richting van de 
verhaalsmogelijkheden. Het onterecht claimen of het 
te hoog claimen wordt onderzocht door de verzeke-
raars. Wanneer tijdens deze onderzoeken strafbare 
feiten boven tafel komen, en dit geldt natuurlijk ook 
voor een onderzoek naar interne fraude, dan wil dit 
lang niet altijd zeggen dat er aangifte gedaan zal 
worden. De bevindingen spelen eerder een rol in de 
afwikkeling van de claim. Niet de doelstellingen van 
het Strafrecht worden gediend maar de commerciële 
belangen van de opdrachtgever. Niet de vergelding 
staat centraal maar de beperking van de schade. 

Voor de verzekeraar geldt verder dat een dergelijke 
vorm van conflictbeslechting waarschijnlijk niet leidt 
tot een verbreking van de relatie met de cliënt. 
Wanneer een claim wordt aangepast of geweigerd, op 
goede gronden, dan is ook in de toekomst de premie-
inkomst veilig gesteld. Tolicing for profit', dat in dit 
artikel commerciële misdaadbestrijding is genoemd, 
en in het verlengde daarvan private justice, volgt 
logisch uit de functie van de veiligheidsindustrie: 
schadebeperking. Steeds vindt een financiële afweging 
plaats. Niet een normatief strafbegrip staat centraal 
maar een kosten/baten afweging: wat voor verliezen 
treden op en wat kost het om deze aan te pakken? Dit 
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zijn de grondbeginselen van de commerciële misdaad-
bestrijding. Aan de hand van een aantal voorbeelden 
wordt dit nogmaals geïllustreerd. 

Een hoofd van een bedrijfsbeveiligingsdienst: 'Stel 
dat ik een verlies heb van f50.000 per jaar, bijvoorbeeld 
door diefstal uit het magazijn. Als ik een extra 
bewaker aantrek kost me dat f 100.000 (salaris, sociale 
lasten, overhead, opleiding etc.). Dan neem ik dat 
verlies en komt er geen bewaker'. 

Het verzekeringsbedrijf A heeft een fraudeafdeling. 
Wekelijks vergadert het hoofd daarvan met de leiding 
van de schadeafdeling (brandsector), een expert, een 
jurist en het hoofd van de commerciële afdeling. 
Gezamenlijk bepalen zij welke binnengekomen 
schadeclaims zullen worden onderzocht. Factoren die 
hierbij een rol spelen zijn: de hoogte van de claim, de 
capaciteit van de eigen fraudeafdeling, de kosten van 
het uitbesteden van een onderzoek (in verhouding tot 
de claim) aan een expertise- of recherchebureau en 
het totale verzekeringspakket van de verzekerde. 

Met name de inbreng van de commerciële man 
vormt een illustratie van het feit dat men een pragma-
tisch misdaadbegrip hanteert. Zijn verantwoordelijk-
heid is om de continuïteit in de provisie-inkomsten te 
bewaken. Wanneer men bijvoorbeeld besluit een 
onderzoek te doen naar een bepaalde schade van een 
verzekerde (bedrijf of particulier) die een heel scala 
aan verzekeringen heeft ondergebracht bij de maat-
schappij dan kan dit, in theorie, leiden tot een situatie 
dat men de cliënt verliest. 

Tot slot een voorbeeld dat betrekking heeft op de 
publiciteit. In veel interviews wordt dit genoemd. 
Officiële onderzoeken en de eventueel daaruit 
voortvloeiende rechtszaken gaan in een aantal 
gevallen gepaard met veel publiciteit. De pers pakt de 
meer spectaculaire vormen van oplichting, bijvoorbeeld 
computercriminaliteit, op. Dit wordt door het 
bedrijfsleven als zeer nadelig ervaren. Het imago van 
het betrokken bedrijf of de hele bedrijfstak wordt 
aangetast. Er gaat een negatieve uitstraling van uit. 
Bestaande cliënten maar zeker ook potentiële cliënten 
kunnen worden afgeschrikt. 

Met deze voorbeelden willen wij aangeven dat 
`policing for profit' volledig is ingebed in de bedrijfs-
voering. Commerciële misdaadbestrijding vormt een 
integraal onderdeel van de bedrijfsstructuur, net als 
een produktieafdeling of een marketing- en een public 
relations afdeling. 
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Private justice is waarschijnlijk een efficiënt en 
flexibel systeem dat echter het deelbelang dient en 
niet het algemeen belang. Het is ontegenzeggelijk 
waar dat, gezien vanuit de invalshoek van het 
bedrijfsleven, het systeem voordelen heeft. Maar er is 
geen sprake van misdaadbestrijding in de zin zoals het 
officiële strafrechtelijke apparaat dit hanteert. Daders 
worden, voor een deel, niet overgedragen aan de 
Justitie. Door de combinatie van particuliere recherche 
en private justice zien we vormen van commerciële 
politiezorg ontstaan. 

Kanttekeningen 

De voorgaande conclusie heeft in haar eenvoud een 
zekere charme. We moeten echter bedenken dat zij 
alleen geldt voor een deel van het functioneren van de 
particuliere veiligheidssector. Zoals meermalen is 
betoogd is de particuliere sector inderdaad in 
overwegende mate complementair aan de politiezorg 
van de overheid. Een deel van de geconstateerde 
criminaliteit wordt overgedragen aan de politie en 
Justitie. Het feit dat particulieren en met name het 
bedrijfsleven investeren in allerhande beveiligingstech-
nieken, van electronische beveiliging, sloten en 
hekwerken, portiers, winkelsurveillanten tot aan het 
opzetten van een bedrijfsbeveiligingsdienst, leidt tot 
een aanzienlijke opvoering van vormen van preventief 
toezicht. 

Men zou kunnen stellen dat de beveiligingsindustrie 
bestaat uit een zacht omhulsel en een harde kern. Het 
zachte omhulsel wordt gevormd door de dertienduizend 
geregistreerde bewakers en het technologische 
preventiepakket waarover men kan beschikken. Dit 
zachte omhulsel is min of meer onomstreden. Toch 
kan op het volgende worden gewezen. In de eerste 
plaats, zo wijst onderzoek uit, kan er bij het publiek 
verwarring ontstaan door het uniform van de particu-
liere bewaker. Politiële bevoegdheden kunnen aan 
hem worden toegeschreven die hij in feite niet heeft 
wat dan weer, in theorie, tot 'misbruik' kan leiden. 
(Hoogenboom, 1986, p.36) 

In de tweede plaats leidt de opvoering van het 
preventiepotentieel in delen van de samenleving niet 
tot een totale daling van de criminaliteit. Men is bezig 
met symptoombestrijding. Het WODC-onderzoek 
Politiële Misdaadbestrijding gaat uitvoerig in op dit 
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gegeven. (Fijnaut, Nuyten-Edelbroek en Spickenheuer, 
1985) Er zal eerder sprake zijn van een verplaatsings-
effect. De criminaliteit wordt afgewenteld op particu-
lieren en bedrijven die niet, of in mindere mate, een 
beroep kunnen doen op de veiligheidsmarkt. Het is 
niet denkbeeldig dat er een dualistisch politiesysteem 
aan het ontstaan is dat bestaat uit 'a distracted, 
overburdened public police catering to the poor, 
ineffectually coping with current levels of criminality, 
and a parallel system of private police focusing on the 
crime-concerns of the rich'. (Fijnaut, Nuyten- Edelbroek 
en Spickenheuer, 1985, p. 37). 

Afgezien van deze opmerkingen ten aanzien van de 
preventieve functie, die wel degelijk relevant zijn, 
hebben wij ons in dit artikel bezig gehouden met de 
harde kern van de veiligheidsindustrie. Hieronder 
verstaan wij de combinatie tussen vormen van 
particuliere opsporing en private justice. De begrippen 
'policing for profit' en justice for profit' worden 
hiervoor gehanteerd. 

De harde kern van de veiligheidsindustrie raakt de 
essentie van het overheidsmonopolie: de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten. De Canadezen 
Shearing en Stenning zijn genuanceerd in hun denken 
over deze ontwikkeling. Het is zeker niet zo dat zij 
onverdeeld negatief aankijken tegen vormen van 
private justice. Zij vertrekken vanuit de veronderstelling 
dat 'in any given society there will be as many legal 
systems as there are functioning social units (legal 
pluralism)'. (Shearing and Stenning, 1983, p. 494) Met 
enige dichterlijke vrijheid zouden we de term soeve-
reiniteit in eigen kring' kunnen hanteren. Zo kennen 
wij in ons land in bepaalde beroepsgroepen tuchtcol-
leges. 

Shearing en Stenning gaan nog een stap verder. Zij 
stellen dat private justice, met de nadruk op restitutie 
en andere sanctiemogelijkheden niet simpelweg in 
negatieve termen moet worden gezien maar dat er 
wellicht een belangrijke, tot nog toe vrijwel onzichtbare, 
strafrechtelijke hervormingsbeweging in de particuliere 
sector tot ontwikkeling komt. (Shearing and Stenning, 
1982, p. 55) Door deze private justice te bestuderen is 
het wellicht mogelijk om verbeteringen te bewerkstel-
ligen in de wijze waarop de politie werkzaam is maar 
zeker ook het strafrechtelijk apparaat (zie hiervoor 
ook het komende JV-nummer over alternatieve 
sancties). 

Het is in dit verband ook interessant om te kijken 
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naar het rapport Financiële facetten van ernstige 
vormen van criminaliteit. (1986) In dit zogenaamde 
'Pluk-ze'-rapport wordt gesproken over het feit dat 
illegaal verworven vermogens van plegers van 
profijtelijke misdrijven ondanks hun veroordeling 
vaak buiten schot blijven. Raakt deze opmerking niet 
het uitgangspunt van private justice? 

Vanuit dit perspectief kan er positief gekeken 
worden naar de harde kern van de veiligheidsindustrie. 
Maar er is een keerzijde. Door de groei van de 
particuliere sector vindt er een verschuiving plaats in 
de controle over vormen van politiezorg van de 
overheid naar het bedrijfsleven. De laatste is niet 
gebonden aan de spelregels van strafvordering: 'in the 
exercise of private security authority, the due process 
safeguards, which have been erected to protect 
citizens against the exercise of undue police authority 
are largely 'put out of play'. (Shearing and Stenning, 
1982, p. 43) Een werknemer of verzekerde is financieel 
afhankelijk van degene die 'rechtspreekt'. Begrippen 
als objectiviteit, rechtswaarborgen, rechtseenheid, 
rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid in de opsporing 
kunnen op de tocht komen te staan. Niet voor niets 
wijst het Hallcrest-rapport op het feit dat men binnen 
de veiligheidsindustrie weliswaar niet het psychologi-
sche voordeel heeft van de reguliere politie, die het 
hele strafrechtelijk apparaat achter zich heeft staan, 
maar daarentegen wel over andere 'dwangmiddelen' 
kan beschikken: bijvoorbeeld de dreiging met het 
verlies van werk. 

Soevereiniteit in eigen kring heeft een lange traditie 
in ons land. Recentelijk wordt de gedachte van het 
zelfregulerend vermogen van de samenleving, ook op 
het gebied van de criminaliteit, sterk gepropageerd. 
(Commissie kleine criminaliteit, 1986) Maar de vraag 
is tot hoever deze soevereiniteit kan en mag gaan. 
Door de groei van de veiligheidsindustrie en met 
name de professionalisering op het terrein van de 
particuliere recherche evolueert deze bedrijfstak, voor 
een deel, in de richting van de reguliere politie. De 
harde kern wint aan belang. Aan de ene kant is er de 
volstrekt legitieme behoefte aan loss prevention' in de 
particuliere sector maar aan de andere kant is er een 
behoefte aan een bescherming van de burger die, in 
toenemende mate, wordt geconfronteerd met activitei-
ten van de particuliere veiligheidsindustrie. De vraag 
is naar welke kant de balans uitslaat. 
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Particuliere beveiligingsorga-

nisaties: deel van de oplos-

sing of van het probleem? 

dr. J.J.M. van Dijk* 

Stof tot discussie 

In Nederland worden de activiteiten van de 
beveiligingsindustrie sinds jaar en dag met argwaan 
bezien. Deze kritische houding heeft destijds geleid tot 
een aanpassing van de uitvoeringsvoorschriften van 
de Wet op de weerkorpsen. De Nederlandse beveili-
gingsorganisaties zijn sedertdien onderworpen aan 
een vergunningenstelsel dat in vergelijking met elders 
enerzijds nogal hoge eisen stelt aan de toegelaten 
bedrijven en hun employés en anderzijds geen 
bijzondere bevoegdheden geeft. (Jaarboek, 1987, 
p. 102-127) Dat deze nieuwe regeling van 1979 de 
argwaan niet heeft weggenomen, bleek toen er vorig 
jaar een heftige discussie ontstond over de wenselijk-
heid om het aantal beveiligingsemployés fors uit te 
breiden. 

Schrijver dezes lanceerde op een congres van het 
Nederlands Instituut voor Eigentijdse Studiën op 14 
mei 1987 de stelling dat er in Nederland een beveili-
gingsachterstand is ontstaan. (Van Dijk, 1987) In 
Nederland zijn er per 100.000 inwoners minder 
politieagenten en aanzienlijk minder beveiligingsem-
ployés werkzaam dan elders, terwijl het criminaliteits-
niveau even hoog ligt als elders in de westerse wereld. 
Wat de aantallen beveiligingsemployés betreft, was 
het beeld omstreeks 1984 als volgt: in Nederland 75 
per 100.000, in Zweden 250, in Engeland 210, in 
Frankrijk 130, in West-Duitsland 200, in Italië 240 en 
in Canada 210. (Preliminar, 1986; Magnusson, 1979) 
De particuliere beveiliging zou, zo suggereerde ik, op 
Europees niveau kunnen worden gebracht door 
middel van een banenplan voor de beveiligingsorgani-
saties, waaraan ook de overheid zou moeten bijdragen. 
Deze suggestie herhaalde ik in een vraaggesprek met 

* De auteur is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. 
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het tijdschrift De Werkgever. (Van Dijk, 1987) 
Inmiddels had ook de heer mr. H.P. Mayer, die ten 
departemente de uitvoering van de Wet op de 
weerkorpsen behartigt, zich publiekelijk voor uitbrei-
ding van de aantallen beveiligingsemployés uitgespro-
ken. 

Op deze voorstellen is een groot aantal reacties 
gekomen. De politievakbonden reageerden volstrekt 
afwijzend'. De particuliere beveiliging werd door hen 
als een ongewenste, want ongekwalificeerde, concur-
rent afgeschilderd. Andere commentatoren van het 
eerste uur benadrukten vooral de bedreiging die 
particuliere veiligheidsorganisaties zouden vormen 
voor de burgerlijke vrijheden. (Kuitenbrouwer, 1987) 
In een wat later stadium verschenen er reacties die 
deze bezwaren weer enigszins relativeerden. (Hofland, 
1987; Horn, 1987; Van Dijk, 1987) Ook hierin werd 
echter op overigens minder duidelijke gronden, het 
voorgestelde banenplan van de hand gewezen. 

Tijdens deze discussie is gebleken dat de particuliere 
beveiliging in Nederland nog steeds een controversiële 
aangelegenheid is. Velen zien deze genoemde 
bedrijfstak eerder als een maatschappelijk probleem 
dat door de overheid onvoldoende wordt gereguleerd, 
dan als diens bondgenoot in de strijd tegen de 
groeiende criminaliteit. 

In deze bijdrage wil ik proberen om enige ordening 
aan te brengen in de uiteenlopende opvattingen die er 
over het verschijnsel particuliere beveiligingsorganisa-
ties bestaan. In de discussie over deze organisaties 
treft men niet alleen tegengestelde visies aan op de 
maatschappelijke achtergronden van hun recente 
bloei, maar ook hiermee nauw verweven waardeoor-
delen over deze ontwikkeling. Gezien de in het geding 
zijnde waarden en belangen, is het niet verwonderlijk 
dat analyse en evaluatie hier vaak door elkaar 
heenlopen. Vanwege de sterk normatieve inslag van 
de opvattingen lijkt het me echter juister te spreken 
van ideologisch gekleurde modellen met betrekking 
tot de particuliere beveiliging dan van wetenschappe-
lijke theorieën. 

In het navolgende zal ik drie modellen naast elkaar 
plaatsen en bespreken. Achtereenvolgens zullen aan 
de orde komen: 
— het complementaire of junior-partner-model; 
— het economische of Big-Brother-is-watching-you-
model; 
— het sociale controle- of samenwerkingsmodel. 
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Het complementaire of junior-partner-model 

Volgens de aanhangers van deze visie heeft de 
politie in principe het monopolie op de uitvoering van 
alle denkbare preventieve en repressieve beveiligings-
taken (Hoogenboom, 1986). De officiële politie zou 
echter ten gevolge van de toegenomen criminaliteit en 
de bezuinigingspolitiek van de overheid ontoereikende 
middelen hebben om deze taken naar behoren uit te 
voeren. Om hun missie toch te kunnen uitvoeren, 
zouden de politiekorpsen een 'partnership' aangaan 
met de particuliere beveiligingsorganisaties. De 
eenvoudigste politiewerkzaamheden in het preventieve 
vlak worden als het ware gedelegeerd aan het 
particulier initiatief. De particuliere beveiligingsorga-
nisaties zijn in deze visie de Junior-partner' van de 
politie in de strijd tegen de misdaad. De industrie 
vervult een complementaire functie onder regie van 
de politie. 

De Nederlandse Wet op de weerkorpsen van 1936 
gaat uit van het politiemonopolie op alle beveiligings-
activiteiten. De wet verbindt aan een vergunning de 
organisatie van alle activiteiten die behoren lot de 
taak van weermacht of politie in de handhaving van 
de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare 
orde en rust'. Bij deze opvatting hoort logischerwijze 
een vorm van toezicht door de lokale politiechef op 
het particuliere beveiligingswerk. De Nederlandse 
regeling is ingegeven door de wens om aldus de greep 
van de politie op deze semi-politiële activiteiten te 
behouden of te versterken. 

Voorstellen om in een periode van overbelasting 
meer werk aan de junior-partner over te laten en om 
deze daartoe ook bijzondere bevoegdheden te geven, 
liggen in het verlengde van deze benadering. Deze 
kant is men in Zweden opgegaan. Elke erkende 
beveiligingsbeambte krijgt daar automatisch beperkte 
opsporingsbevoegdheid. In de Verenigde Staten is 
deze trend tot verregaande samenwerking met de 
particuliere partner sinds kort nog veel sterker. 
Politiechefs bepleiten en praktizeren daar sinds enkele 
jaren alle denkbare vormen van samenwerking. 
(Pancake, 1983; Hertig, 1986) Zowel surveillance op 
de openbare weg als bepaalde recherchewerkzaamhe- 
den worden in de Verenigde Staten plaatselijk 
uitbesteed aan particuliere bedrijven. (Henderson, 
1987; Reiss, 1987) De leiding blijft daarbij formeel in 
handen van de politie. 
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De neiging om bepaalde politietaken af te stoten 
aan de marktsector is uiteraard groter naarmate de 
overheid meer problemen heeft met de financiering 
van de politie. In de Amerikaanse literatuur wordt 
erop gewezen dat de marktsector veel politietaken 
goedkoper kan uitvoeren omdat deze minder bureau-
cratisch opereert. (Albanese, 1986) In Nederland 
wordt tegenwoordig op budgettaire gronden gepleit 
voor het afstoten van bepaalde, zogenaamd oneigen-
lijke of niet-wettelijke politietaken. (Rapport, 1987; 
Smits, 1988) 

De junior-partner-visie is aantrekkelijk voor de 
politie omdat haar monopolie of althans hegemonie 
op het gebied van de binnenlandse beveiliging erdoor 
in beginsel wordt bevestigd. Dit ideologische model is 
ook voor de particuliere beveiligers aanvaardbaar. De 
rol van junior-partner is aantrekkelijker dan die van 
nepagent of beunhaas, zoals de politie hen vroeger 
nog wel placht aan te duiden. Een formele band met 
de politie werkt bovendien ten opzichte van de 
klanten en het publiek bij uitstek legitimerend. Een 
zekere mate van bemoeienis van de politie met haar 
activiteiten heeft de bedrijfstak voor deze statusverho-
ging graag over. Voorzover deze bemoeienis bedrijven 
die een goedkoop maar minderwaardig produkt 
leveren uit de markt haalt, is deze zelfs welkom. 

Ook de vakbonden voor beveiligingspersoneel 
bezien het junior-partner-model positief aangezien dit 
het niveau van de arbeid en dus van de honorering 
slechts ten goede komt. Deze pluspunten in de ogen 
van de belangrijkste betrokken partijen zullen ertoe 
hebben bijgedragen dat deze visie thans in de meeste 
landen dominant is. Het junior-partner-model is in de 
huidige tijd de officiële visie, dat wil zeggen de visie 
van de betrokken autoriteiten. In Nederland onder-
schrijft de particuliere beveiliging impliciet het 
junior-partner-model. (Clement, 1987; Boer, 1987) De 
politie en overheid echter stellen zich ten onzent in 
het algemeen gereserveerd op (De Vries, 1988). 

Het economische of Big-Brother-is-watching-you-
model 

In de sociaal-wetenschappelijke literatuur over de 
beveiligingsindustrie wordt de feitelijke juistheid van 
de junior-partner-theorie op verschillende onderdelen 
aangevochten. Historisch bezien is de particuliere 
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beveiliging in Noord-Amerika geen junior ten 
opzichte van de politie. Zij heeft integendeel de 
oudste rechten: de publieke politie is daar in de 
negentiende eeuw ontstaan uit onder andere het 
bedrijf Pinkerton. (Morre, 1986) De naoorlogse groei 
van het particuliere beveiligingswezen zou, zo stellen 
de Canadese onderzoekers Shearing en Stenning 
(1981), een rechtstreeks gevolg zijn van de toename 
van grootschalige vormen van privé-eigendom, zoals 
winkelcentra, sportcomplexen, recreatie- en bungalow-
parken, commerciële garages enzovoort. 

De politie heeft op de beveiliging van deze publieke 
privé-terreinen zowel principieel als feitelijk geen 
monopolie. De particuliere beveiliging heeft hier een 
geheel eigenstandige functie. De industrie en het geld-
en verzekeringswezen zijn in staat en bereid hierin 
grote sommen geld te steken. Shearing en Stenning 
voegen hier nog aan toe dat deze beveiligingstaak een 
geheel eigen doelstelling heeft, namelijk beperking 
van schade ten gevolge van criminaliteit en niet 
beperking van criminaliteit als zodanig. De beveili-
gingsbedrijven zouden zich bovendien geenszins 
beperken tot het uitvoeren van eenvoudig door de 
politie gedelegeerde politietaken maar zich in 
toenemende mate bewegen op het terrein van 
recherche en informele rechtspraak. (Jaarboek, 1987, 
p. 132-144) Ook bij deze laatste functie is hun 
doelstelling niet wetshandhaving, maar reductie van 
derving ten gevolge van fraude en diefstal. Het 
toezicht van de politie op de beveiligingsorganisaties 
zou slechts marginale effecten hebben en dit zou 
gezien de machtspositie van de desbetreffende 
ondernemingen ook nauwelijks voor verbetering 
vatbaar zijn. 

Omdat deze visie de economische achtergrond en 
oriëntatie van de beveiligingsindustrie benadrukt, 
noemt Hoogenboom (1986) haar 'de economische 
theorie'. Op het verschijnsel van de particuliere 
beveiliging zou heel wel een zuiver analytische, 
economische theorie kunnen worden toegepast, 
namelijk de welvaartstheorie. De taakverdeling tussen 
politie en beveiligingsbedrijven zou daarbij geheel 
worden bepaald door de uitkomst van kosten/baten-
analyses. (Van Dijk, 1987) Dit is echter niet de 
benadering die Shearing en Stenning, respectievelijk 
Hoogenboom, Morre, en anderen voorstaan. Zij 
betogen namelijk juist dat de 'particuliere politie' een 
bedreiging vormt voor de burgerlijke vrijheden en de 
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democratische rechtsorde. Het publiek zou onvoldoen-
de beseffen dat beveiligingsemployés geen politiebe-
voegdheden hebben en dit zou gemakkelijk kunnen 
leiden tot machtsmisbruik (bijvoorbeeld vrijheidsbe-
roving of onvrijwillige fouillering). (Langemeyer, 
1979; Bockweg e.a., 1984) 

Als bijzonder bedreigend wordt verder gezien de 
recherchefunctie van sommige beveiligingsorganisaties 
— met name de opbouw van databestanden — en het in 
eigen kring afdoen van misdrijven. In een meer 
recente publicatie wijzen Shearing en Stenning ook 
nog op de verholen zachte vormen van sociale 
controle die bijvoorbeeld in de Disneyparken door 
niet-geuniformeerde 'gidsen' worden gepraktizeerd. 
Het toezicht zou hier onzichtbaar maar alom aanwezig 
zijn. Zij achten dit een verontrustende voorbode van 
wat de toekomst op dit gebied lijkt te gaan bren- 
gen. (Shearing and Stenning, 1987) 

In de kritische literatuur over de beveiligingsindustrie 
ontbreekt zelden een verwijzing naar de roman 1984 
van G. Orwell of naar A. Huxley's Brave New World. 
De zogenaamde economische theorie zou ik daarom 
het Big-Brother-is-watching-you-model willen 
noemen. De critici vrezen dat vanuit de marktsector 
een totalitaire samenleving wordt ontwikkeld. De 
benaming van Big-Brother-model is mede zo treffend 
omdat Shearing en Stenning c.s. vooral ook de 
internationale concentraties in de beveiligingsindustrie 
als een zorgwekkend verschijnsel beschouwen. Zij 
wijzen er bijvoorbeeld op dat de meeste Canadese 
beveiligingsorganisaties in handen zijn van een klein 
aantal Amerikaanse multinationals. Ook in Nederland 
heeft zich sinds de nieuwe regeling in 1979 een 
concentratieproces afgespeeld. Een zekere mate van 
internationalisering tekent zich ook in Europa af. 

Het kritisch gestemde Big-Brother-model wordt in 
de literatuur vaak geplaatst tegenover het op samen-
werking gerichte junior-partner-model. Veel van de 
argumenten achter het Big-Brother-model zijn mijns 
inziens ontegenzeggelijk juist. Dit geldt met name 
voor de deels economische, deels sociologische 
analyse van de opkomst van de industrie. Ook kan 
mijns inziens moeilijk worden ontkend dat een sterke 
beveiligingsindustrie bepaalde risico's inhoudt voor 
de democratische rechtsorde. De Big-Brother-ideologie 
benadrukt mijns inziens echter te veel de nadelen van 
deze vorm van particulier initiatief, terwijl er toch ook 
onmiskenbare voordelen voor de samenleving zijn. 
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Vooral in Nederland worden deze mijns inziens te 
weinig onderkend. In het navolgende zal ik een derde, 
naar mijn mening meer evenwichtige zienswijze 
poneren die per saldo tot een positiever oordeel over 
de beveiligingsbedrijven leidt. 

Het sociale controle- of samenwerkingsmodel 

De Commissie Kleine Criminaliteit (1983-1985) 
heeft voor de explosieve stijging van veel vormen van 
criminaliteit sinds 1970 een verklaring gegeven 
(Interimrapport, 1984) die breder is dan die van 
Shearing en Stenning. De naoorlogse industrialisatie 
heeft geleid tot een sterke scheiding van wonen, 
werken en recreëren en tot schaalvergrotingen in al 
deze sectoren. In samenhang met deze wijzigingen in 
de inrichting van de maatschappij is de levenswijze 
van de meeste burgers individualistischer geworden. 
In Nederland markeerde de opkomst van een 
individualistische cultuur meer nog dan elders een 
breuk met het verleden, waarin immers het leven van 
de meeste Nederlanders beheerst werd door één der 
'zuilen'. Ten gevolge van deze ontwikkelingen zijn de 
mogelijkheden voor de uitoefening van sociale 
controle binnen persoonlijke relaties sterk verminderd. 

Het wegvallen van traditionele opvoedingskaders is, 
zo concludeerde de commissie, in Nederland niet 
gecompenseerd door een versterking van het toezicht 
door functionarissen. In dezelfde periode is, volgens 
de commissie, integendeel op zowel economische als 
culturele gronden, ook het aantal personeelsleden in 
winkels en het aantal conducteurs, park- en boswach-
ters, suppoosten, conciërges en portiers verminderd 
(p. 31). Toezicht door dergelijke functionarissen met 
een bredere dienstverlenende taak werd als 'ouderwets' 
gezien en als een te zware last op de begroting. 

In Nederland is in de afgelopen periode de 
volgende situatie ontstaan. Het relatiegebonden 
toezicht door ouders, school, kerk of vereniging is 
minder intens geworden. De opgroeiende generatie is 
tevens minder genegen om bepaalde gedragsnormen 
zonder meer over te nemen wanneer deze niet op de 
een of andere manier worden 'waargemaakt'. Dit 
geldt wellicht a fortiori voor jongeren uit etnische 
minderheden die thuis nog relatief autoritair worden 
opgevoed. In de anonieme omgeving van het winkel-
centrum, de disco of de staantribune van het voetbal- 
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stadion merken jongeren echter dat omstanders niet 
op hun wangedrag reageren, terwijl slechts zelden een 
toezichthoudende functionaris aanwezig is. Voeg aan 
dit complex van sociale en culturele omstandigheden 
de werkloosheid van veel ouders en jongeren toe en er 
ontstaat een ideale voedingsbodem voor de elkaar 
versterkende problemen van 'alcoholisme, drugsmis-
bruik en criminaliteit. De gelegenheid om delicten te 
plegen is kortom zo groot dat de samenleving er als 
het ware om vraagt. 

Op basis van deze analyse heeft de commissie 
Roethof onder andere aanbevolen om het functionele 
toezicht bij het onderwijs, het openbaar vervoer, de 
sociale woningbouw en het betaalde voetbal te 
versterken. Volgens de commissie behoort het tot de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de in deze 
sectoren werkzame organisaties om ervoor te zorgen 
dat zij in eigen kring zorgen voor een redelijk niveau 
van functioneel toezicht. Het kabinet Lubbers I heeft 
deze zienswijze integraal overgenomen in het beleids-
plan Samenleving en criminaliteit (1985). De voorlich-
tings- en controlefunctionarissen op de tram zijn 
inmiddels structureel ingevoerd en het aantal huismees-
ters wordt uitgebreid. Het kabinet werkt met wisselend 
succes aan de verdere versterking van de normover-
dracht en -handhaving, bijvoorbeeld bij het onderwijs 
en het betaalde voetbal. 

In het rapport van de commissie wordt de beveili-
gingsbeambte getypeerd als een gespecialiseerde 
functionele toezichthouder (p. 28), in tegenstelling tot 
conducteurs en portiers die een breder takenpakket 
hebben. Uitbreiding van het aantal beveiligingsbeamb-
ten is niet aanbevolen, omdat hun werk in hoofdzaak 
als repressief werd gezien. 

Als oud-lid van de commissie Roethof ben ik 
inmiddels op dit laatste punt tot andere gedachten 
gekomen. Twee overwegingen hebben daarbij de 
doorslag gegeven. Ten eerste heeft ook een deel van 
de beveiligingsbeambten tegenwoordig een bredere 
taak dan die van surveillant. Men werkt bijvoorbeeld 
mede als portier, of als receptioniste. In de Verenigde 
Staten zijn er bedrijven die particuliere woningen 
tijdens de afwezigheid van de bewoners niet alleen 
bewaken, maar hierin tevens andere diensten verrichten 
zoals het leeghalen van de postbak en het verzorgen 
van planten en huisdieren. Beveiligingsbeambten die 
in Nederlandse winkelcentra surveilleren hebben vaak 
mede een voorlichtende functie ten aanzien van het 
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winkelende publiek. Het is daarom onlogisch om 
bijvoorbeeld de inzet van voorlichtings- en controle-
functionarissen in het openbaar vervoer met instem-
ming te begroeten en tegelijkertijd de nuttige functie 
van beveiligingsemployés in winkelcentra en dergelijke 
volstrekt te negeren. 

De tweede overweging betreft de uitgesproken 
voorkeur die de commissie had voor de inzet van 
meer winkelpersoneel boven die van beveiligingsbe-
ambten. De aanbeveling dat er weer meer personeel in 
de grote warenhuizen zou moeten worden ingezet, 
lijkt me nog steeds juist. Het concept van zelfbediening 
was en is in Nederland tot in het absurde doorgevoerd. 
Dit biedt echter geen oplossing voor de onveiligheid 
in de galerijen, stegen en trappenhuizen van grote 
winkelcentra. Het functionele toezicht in deze 
semi-publieke ruimten kan slechts worden versterkt 
door de aanstelling van aparte veiligheidsfunctiona-
rissen. 

De gelegenheid om delicten te plegen is in de 
Nederlandse steden te groot, hetgeen scholieren en 
junkies als het ware uitnodigt om (kleine) delicten te 
plegen. Het gemak waarmee men in Nederland 
diefstallen kan plegen leidt bovendien tot een extra 
aanwas van beroepscriminelen, namelijk van een 
categorie gelegenheidsdieven die heeft ondervonden 
hoe gemakkelijk men in Nederland (extra) inkomsten 
uit vermogenscriminaliteit kan verwerven. Om 
hiertegen iets te ondernemen dient het functionele 
toezicht ten minste op Europees niveau te worden 
gebracht. Een belangrijk, en tot nu toe onderschat, 
middel hiertoe is de uitbreiding van het aantal 
beveiligingsbeambten. De eerst verantwoordelijken 
hiervoor zijn de ondernemingen en instellingen die 
dergelijke functionarissen moeten inhuren en/of zelf 
in dienst nemen. Een stimuleringsregeling in de vorm 
van een banenplan zou uit het oogpunt van het 
misdaadbeleid van de overheid wenselijk zijn. Een 
bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat hiervoor in 
het bijzonder geworven kan worden onder werklozen 
en onder de etnische minderheden, zoals onder 
andere de ervaringen met de veiligheidsfunctionarissen 
in het openbaar vervoer hebben laten zien. (Van 
Andel, 1987) In verband met dit laatste zou dan de 
officiële eis dat beveiligingsbeambten EEG-onderdaan 
zijn, moeten komen te vervallen. 
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De samenwerking tussen de politie en de beveiligings-
organisaties 

Het hier ontwikkelde sociale controlemodel staat in 
beginsel positief tegenover de beveiligingsorganisaties, 
omdat hun werk kan leiden tot een reductie van het 
aantal criminogene situaties. De kritiek vanuit het 
Big-Brother-model dat bewaking slechts leidt tot 
verplaatsing van criminaliteit naar minder goed 
beveiligde lokaties wordt niet gedeeld. (Hoogenboom, 
1986; Fijnaut 1983) Dit bewaar kleeft evenzeer aan 
de maatregelen die de politie en justitie tegen 
criminaliteit kunnen treffen. In de criminologische 
literatuur wordt door de meeste auteurs aangenomen 
dat preventiemaatregelen of politie-optreden weliswaar 
vaak leiden tot een zekere verplaatsing van de 
problemen maar dat deze verplaatsing zelden volledig 
optreedt. (Repetto, 1976, Allatt, 1984) 

Indien in een bepaalde gemeente alle winkelcentra 
voldoende beveiligd zouden worden door de inzet van 
veiligheidsfunctionarissen zal een deel van de daar 
opererende plegers van delicten naar andere doelwitten 
en lokaties uitwijken. Een ander deel, bijvoorbeeld 
bestaande uit scholieren, zal echter gaandeweg breken 
met de gewoonte om zich aan crimineel gedrag 
schuldig te maken. Betere particuliere beveiliging 
dient dus, mits op voldoende schaal toegepast, wel 
degelijk mede het algemeen belang en niet alleen het 
belang van de opdrachtgevers. In dit verband moet 
tevens worden vastgesteld dat in Nederland particuliere 
beveiliging meestal is gericht op het verkleinen van 
bijzondere risico's en niet op het bieden van bescher-
ming op een hoger niveau dan elders in de samenleving 
aanwezig is. Het fenomeen van particuliere beveiligde 
woonwijken bestaat hier niet. 

De kritiek dat beveiligingsorganisaties slechts op 
schadepreventie zijn gericht en dus in geen enkel 
opzicht het algemeen belang dienen, is ook om een 
andere reden onjuist. De aanwezigheid van veiligheids-
functionarissen in winkelcentra kan een remmende 
invloed hebben op de misdrijven die tegen het 
winkelende publiek zijn gericht, zoals zakkenrollen, 
bedreiging, beroving en aanranding. De aanwezigheid 
van beveiligingsbeambten wordt door het publiek 
daarom zeer gewaardeerd. Men voelt zich veiliger en 
dat vergroot het genoegen van het 'winkelen'. (Colder, 
1988) Dit type van particuliere beveiliging dient 
hierdoor mede rechtstreeks het belang van de gewone 
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burger. Dit geldt evenzeer voor het inzetten van 
portiers bij jongerencentra en dergelijke. 

Onbeantwoord is bij dit alles de vraag hoe de 
samenwerking met de politie er zou moeten of kunnen 
uitzien. Zou men ook volgens dit model de veiligheids-
functionaris als een (junior-)partner van de politie 
kunnen zien? Het sociale controlemodel benadrukt 
het maatschappelijke nut van toezichthoudende 
functies, bij voorkeur uitgeoefend in combinatie met 
andere vormen van dienstverlening. Voor deze, 
kwantitatief belangrijkste categorie binnen het 
beveiligingswerk is een formeel geregeld partnership 
met de politie en justitie mijns inziens onnodig en ook 
onwenselijk. 

Van de politie en justitie mag worden verwacht dat 
zij zich binnen hun vermogen optimaal zullen 
inspannen voor een geloofwaardig vervolg op 
eventuele aanhoudingen van vermoedelijke daders. 
De desbetreffende onderneming of instelling heeft 
zich immers door het inzetten van beveiligingsbeamb-
ten kennelijk moeite getroost de criminaliteit te 
voorkomen en kan dus aanspraak maken op enige 
prioriteit. Deze afstemming van de strafrechtelijke 
follow up op de bijzondere preventie-inspanning 
betekent echter niet dat de particuliere beveiliging als 
een formele partner moet worden gezien. De particu-
liere beveiliger vervult hierbij geen andere rol dan die 
van een gekwalificeerde en derhalve zeer gewaardeerde 
aangever van ongeveer een derde van alle door de 
politie opgeloste vermogensmisdrijven. 

Door sommige aanhangers van de partnership-filo-
sofie wordt gepleit voor het openstellen voor particu-
liere beveiligers van de justitiële documentatie, 
respectievelijk voor het verlenen van opsporingsbe-
voegdheid en/of een wapenvergunning. Er zijn 
principiële nadelen verbonden aan een dergelijke 
overdracht van exclusieve politiebevoegdheden aan 
particulieren. De beslissing om al dan niet een 
proces-verbaal op te maken, dwangmiddelen toe te 
passen of geweld te gebruiken, dient te worden 
genomen door functionarissen van democratisch 
gecontroleerde instanties. 

Het sociale controlemodel gaat er bovendien vanuit 
dat het opzetten van de politiepet door particuliere 
beveiligers de effectiviteit van hun optreden doorgaans 
niet zal vergroten. De uitoefening van toezicht kan 
doorgaans uitstekend zonder bijzondere bevoegdheden 
of faciliteiten plaatsvinden. Een eventueel pleidooi 
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voor meer bevoegdheden wordt in deze optiek dus 
ook op pragmatische gronden verworpen. (Boot, 1988) 
De voorlichtings- en controlefunctionarissen in het 
openbaar vervoer hebben inmiddels wel beperkte 
opsporingsbevoegdheid gekregen, namelijk de 
bevoegdheid om zwartrijders te bekeuren. De 
bijzondere taak van deze functionarissen bleek in de 
praktijk zonder deze bevoegdheid niet adequaat te 
kunnen worden uitgevoerd. Denkbaar is dat bepaalde 
categorieën particuliere beveiligers eveneens opspo-
ringsbevoegdheid zullen blijken nodig te hebben. 
Voor een algemene verlening van opsporingsbevoegd-
heid, naar Zweeds voorbeeld, vallen aan het sociale 
controlemodel echter geen argumenten te ontlenen. 

In veel gevallen zal deze bevoegdheid zelfs een 
belemmering zijn voor het succesvol functioneren als 
dienstverlenende functionaris. Een van de grootste 
beveiligingsorganisaties in Nederland hanteert als 
bedrijfsslogan: Burger onder de Burgers. (Verbeek, 
1988) Hierbij past geen formele relatie met de politie. 
Receptionistes of veiligheidsfunctionarissen in een 
winkelcentrum zullen in hun werkomgeving moeilijker 
worden aanvaard indien zij het imago van particuliere 
politie bezitten. Op grond van het sociale controlemo-
del is er zelfs aanleiding om de uniformplicht van de 
beveiligingsbeambte ter discussie te stellen. De 
uniformplicht lijkt rechtstreeks te zijn gebaseerd op de 
junior-partner-filosofie. In de optiek van het sociale 
controlemodel zou het uniform eerder uitzondering 
moeten zijn dan regel. 

Concurrenten of collega's van de politie? 

De groei van de particuliere beveiliging wordt in 
politiekringen gezien als een directe, economische 
bedreiging voor de politie. (De Vries, 1988) Zorgwek-
kend acht men reeds langere tijd de aantrekkingskracht 
die de particuliere beveiliging heeft op politiemensen 
(de zogenaamde blue drain). Recent is hier de zorg 
bijgekomen dat de overheid de particuliere beveiliging 
als een budgettair gunstig alternatief ziet voor de 
reguliere politie. Aan deze vrees is uiteraard mede 
voedsel gegeven door voorstellen om zogenaamde 
oneigenlijke, of niet-wettelijke politietaken af te 
stoten, respectievelijk te privatiseren. 

Volgens het sociale controlemodel heeft de particu-
liere beveiliging een eigenstandige functie, met name 
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de uitoefening van toezicht binnen particuliere, al dan 
niet semi-publieke ruimten. De politie heeft hier geen 
taak en heeft deze ook nooit gehad. De winkelier 
oefende vroeger toezicht uit op zijn klanten vanachter 
de toonbank. In de huidige situatie zullen de winkeliers 
in winkelcentra waarbinnen de koopwaar in het 
openbaar is uitgesteld, deze functie gezamenlijk 
moeten uitoefenen, onder andere door een beveiligings-
bedrijf in te schakelen. Veiligheidsfunctionarissen in 
winkelcentra zijn net zo min een concurrent van de 
politie als conciërges of huismeesters in torenflats dit 
zijn. Wanneer de politie in de achterliggende jaren 
plaatselijk surveillances heeft uitgevoerd in winkelcen-
tra of hoogbouwcomplexen, heeft zij daarmee taken 
op zich genomen die zonder principiële problemen 
weer kunnen worden afgestoten. Historisch bezien 
beperkt de surveillancetaak van de politie zich tot de 
openbare weg. 

Er circuleren thans in Nederland voorstellen voor 
het afstoten van zogenaamde oneigenlijke politietaken. 
De discussie hierover wordt bemoeilijkt door de 
onduidelijke omschrijving van de taken van de politie 
die de politiewet geeft. Er ontstaat in toenemende 
mate behoefte aan een geaCcepteerde typologie van de 
primaire en secondaire politietaken. Daarmee zouden 
dan ook de oneigenlijke politietaken zijn gedefinieerd. 
Zo'n typologie zou deels moeten berusten op staats-
rechtelijke uitgangspunten, zoals het gelijkheidsbegin-
sel en het geweldsmonopolie van de staat. Daarnaast 
zullen overwegingen van economische aard een rol 
moeten spelen (bijvoorbeeld de vraag of privatisering 
tot onderproduktie zal leiden van bepaalde collectieve 
goederen). (Van Dijk, 1987) 

Het valt buiten het bestek van dit artikel om zo'n 
typologie te ontwerpen. Het is aannemelijk dat in 
ieder geval de recherchefunctie, de feitelijke handha-
ving van de openbare orde alsmede de surveillance op 
de openbare weg zowel op staatsrechtelijke als op 
economische gronden tot de primaire politietaken 
zullen worden gerekend. Overgelaten aan de markt, 
zullen deze functies niet voldoende worden uitgeoefend 
omdat de meest belanghebbenden er niet genoeg voor 
over zullen hebben indien niet iedereen meebetaalt. 
Het marktmechanisme werkt hier evenmin als met 
betrekking tot de instandhouding van een leger. 
Voorzover deze functies wel voor rekening van 
particulieren zouden worden uitgeoefend, zou dit 
bovendien leiden tot onaanvaardbare ongelijkheden 
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qua bescherming tegen criminaliteit. Ook zou de 
aanwending van geweld dan niet meer onder recht-
streekse democratische controle staan, maar nog 
slechts achteraf incidenteel door de rechter kunnen 
worden getoetst. 

Er zijn kortom dwingende redenen van zowel 
principiële als economische aard om deze politiefunc-
ties niet te privatiseren. Voor het verkeerstoezicht 
geldt eveneens dat het een collectief goed is dat niet 
in rekening bij de individuele consument kan worden 
gebracht. Het principiële argument weegt hier wellicht 
minder, zij het dat het verkeerstoezicht elementen van 
recherche- en openbare orde-taken bevat die bezwaar-
lijk in handen van een niet-politiële organisatie 
kunnen worden gelegd. 

Secondaire politietaken zou men taken kunnen 
noemen die slechts tot de politietaak behoren, omdat 
de politie ze relatief goedkoop kan uitvoeren. Het is 
serviceverlening aan de bevolking waarmee goodwill 
wordt gekweekt. Hulp aan (verkeers)slachtoffers ligt 
bijvoorbeeld in het verlengde van de recherchetaak en 
het verkeerstoezicht. (Van Dijk, 1983) Uitbesteding aan 
een andere instantie zou weinig klantvriendelijk zijn. 
Bepaalde vormen van crisisopvang zijn om dezelfde 
reden een relatief goedkoop `nevenproduke van de 
assistentie-surveillance en van het feit dat de politie-
bureaus om andere redenen 24 uur open moeten zijn. 
Deze service-elementen in de uitoefening van de 
politietaak stellen de politie in staat om haar primaire 
normhandhavende taken effectief uit te voeren zonder 
de bevolking van zich te vervreemden. Tot de 
secondaire taken behoren bijvoorbeeld ook de 
preventieve, regulerende aspecten van de openbare 
ordehandhaving bij massale evenementen. Als er een 
contingent politie aanwezig is in verband met 
mogelijke ordeverstoringen, is het oneconomisch om 
hen ter plekke niet ook regulerend te laten optreden. 

Oneigenlijke politietaken zijn secondaire activiteiten 
die niet aan het criterium van extra-service-tegen-ge-
ringe-kosten voldoen. Indien bijvoorbeeld bij evene-
menten voor de regulering van voetgangersstromen 
meer personeel wordt ingezet dan voor de feitelijke 
ordehandhaving geboden is, gaat de serviceverlening 
aan de betrokken organisatoren wellicht te ver. Het in 
rekening brengen van de reële kosten is dan te 
overwegen. Als de particuliere beveiliging dit werk 
— bijvoorbeeld vanwege minder hoge opleidingseisen — 
tegen lagere kosten kan verrichten, ligt privatisering 
voor de hand. 
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De discussie over eigenlijke en oneigenlijke 
politietaken is in Nederland nog slechts rudimentair 
gevoerd. Voor de onderhavige kwestie gaat het erom 
vast te stellen dat de huidige taken van de particuliere 
beveiliging slechts een geringe overlap vertonen met 
de missie van de politie. De versterking van de 
beveiliging op privé-terreinen vormt bijvoorbeeld 
zeker geen argument om de beveiliging op de 
openbare weg te verlagen. Zo'n gevolgtrekking zou 
het gunstige maatschappelijke effect van de eerste 
maatregel zelfs teniet doen. Een versterking van de 
particuliere beveiliging vormt veeleer een argument 
om in het bijzonder de justitiële diensten van de 
politie eveneens te versterken, omdat de aangifte van 
misdrijven hierdoor in de eerste jaren immers zal 
toenemen. 

Afstoting van primaire politietaken is in Nederland, 
anders dan in de Verenigde Staten, gelukkig niet aan 
de orde. Zo'n operatie zou het vertrouwen van de 
bevolking in de overheid in zijn wortels aantasten. De 
privatiseringsvoorstellen die thans circuleren, 
betreffen slechts enkele secondaire politietaken. (Rap-
port, 1987; Smits 1988) Er is geen reden om aan te 
nemen dat hierdoor het takenpakket van de politie 
substantieel wordt uitgehold. Al met al is er in de 
huidige situatie weinig reden voor de politie om de 
particuliere beveiliging als een (serieuze) concurrent 
te beschouwen. Er is eerder reden tot heugenis dat er 
vanuit de marktsector gaandeweg wat meer aan 
preventie wordt gedaan. De bedrijfsvoering bij de 
particuliere beveiliging kan voor de politie bovendien 
wellicht op onderdelen een bron van kennis en 
inspiratie zijn. Dat sommige politiemensen de 
overstap naar de particuliere sector maken — en soms, 
zoals de hoofdcommissaris van Utrecht, ook weer 
terugkomen — hoeft evenmin een reden te zijn voor 
zorg. Dit verschijnel doet zich bij de overheid in de 
hogere regionen in alle sectoren voor. De wal van de 
markt zal hier het schip van staat keren: het ontstaan 
van een particuliere markt voor beveiligingsdeskundig-
heid zal de salarissen van het politiepersoneel op den 
duur slechts ten goede kunnen komen. 

Toezicht op de toezichthouders 

De conclusie dat de beveiligingsbedrijven geen reëel 
belang hebben bij een politieel imago en evenmin een 
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serieuze concurrent voor de politie vormen, laat 
onverlet dat de overheid goede redenen kan hebben 
om toezicht op hun activiteiten door de politie te 
eisen. In de wetenschappelijke literatuur wordt 
algemeen gepleit voor een versterking van dit toezicht. 
Voor aanhangers van de junior-partner-filosofie vormt 
toezicht het complement van de door de politie 
gedelegeerde taken en bevoegdheden. De senior-part-
ner wil uiteraard de kwaliteit van het werk bewa- 
ken. (Versendaal, De Groot, 1987) Het is opvallend dat 
in deze tijden van deregulering ook vanuit de bedrijfstak 
zelf, althans door de grotere ondernemingen, herhaal-
delijk wordt aangedrongen op een versterking van het 
overheidstoezicht. (Stllenberg, 1987; Clement, 1987; 
Boer, 1987) De protagonisten van de meer kritische 
Big-Brother-visie zijn enigszins sceptisch over de 
effectiviteit van politietoezicht op de beveiliging, maar 
achten toezicht desalniettemin een noodzaak ter 
voorkoming of vermindering van machtsmisbruik en 
andere inbreuken op de rechtsorde. (Langemeyer, 
1979; Bockweg e.a., 1984; Kuitenbrouwer, 1986; 
Stenning, 1981) 

De sociale controle-optiek leidt ook hierover tot een 
wat andere opvatting. Het toezicht op de particuliere 
beveiliging strekt er onder meer toe om kwaliteitsnor-
men te handhaven. Ook volgens het sociale controle-
model is daarmee een maatschappelijk doel gediend. 
Kwaliteitsverhoging is echter primair in het belang 
van de bedrijfstak zelf die daarmee immers de eigen 
markt kan vergroten. In andere sectoren is het 
toezicht op de kwaliteit veelal geheel in handen van 
de bedrijfstak zelf of van een publiekrechtelijke 
organisatie waarin de bedrijfstak en de consument zijn 
vertegenwoordigd. In casu betekent dit een omvorming 
van het nu bestaande toezicht door het Ministerie van 
Justitie en de plaatselijke politie tot een meer intensieve 
vorm van zelfregulering. Hierbij zouden behalve de 
bedrijfstak zelf en de politie en justitie ook andere 
organisaties, zoals het verzekeringswezen en de 
consumentenorganisaties, moeten worden betrokken. 

Een dergelijke aanpak biedt vermoedelijk betere 
mogelijkheden voor een effectieve controle op de 
activiteiten van ondernemingen en individuele 
beambten dan de nu bestaande, sterk door justitie en 
politie gedomineerde constructie. De beoogde 
tuchtrechtspraak zou zich zowel moeten richten op 
gebreken in de dienstverlening aan de opdrachtgevers 
— bijvoorbeeld door het inzetten van onvoldoende 
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opgeleid en gecontroleerd personeel — als op onjuist 
gedrag ten aanzien van het publiek. De sanctionering 
zal zowel de bedrijven als de individuele werknemers 
moeten kunnen raken. In zo'n opzet zal, vanzelfspre-
kend, ook in een toegankelijke klachtenprocedure 
voor burgers moeten worden voorzien. (Langemeyer, 
1979; Bockweg e.a., 1984) De Unie van Electronische 
Ondernemers heeft wat dit betreft inmiddels een 
voorbeeld gegeven met de regeling voor de Erkenning 
van Electronische Beveiligingsinstallateurs. (Beveili-
gingsjaarboek, 1987) Hierin is een klachtenprocedure 
opgenomen. 

De overheid behoudt daarnaast een eigen bijzondere 
verantwoordelijkheid om (dreigende) inbreuken op de 
rechtsorde te voorkomen en te bestrijden. Als penibel 
worden momenteel vooral de activiteiten van de 
feitelijk niet onder de Wet op de weerkorpsen 
vallende particuliere recherchebureaus en de recher-
che-afdelingen van bedrijfsbeveiligingsdiensten 
gezien, onder andere vanwege de nauwe samenwerking 
en informatie-uitwisseling met de politiële recher- 
che. (Hoogenboom, 1988) De opbouw van grote en 
voor insiders toegankelijke databestanden met 
gegevens over justitiële antecedenten, kredietwaardig-
heid en/of eerdere schadeclaims vormt stellig een 
bedreiging voor de privacy. Niet vergeten moet echter 
worden dat bijvoorbeeld een verbeterde controle door 
het bank- en verzekeringswezen ter preventie van 
fraude in beginsel niet alleen legitiem is, maar ook 
een maatschappelijk belang dient. (Hoefnagels, 1987) 
Ook in deze sector is een verkleining van de mogelijk-
heden tot het plegen van delicten een maatschappelijk 
gewenste ontwikkeling. 

In de meeste gevallen zullen er bij eventuele 
excessen bij de particuliere recherche normen worden 
overtreden die voor alle burgers gelden (bijvoorbeeld 
het verbod om van ambtenaren vertrouwelijke 
informatie te kopen). De voorkoming hiervan verdient 
zeker de aandacht maar behoeft niet per se een 
specifieke, op de particuliere beveiligingsorganisatie 
afgestemde regeling. Zo'n aparte regeling zou zelfs 
averechts kunnen werken omdat deze de suggestie 
kan wekken dat er voor particuliere beveiliging 
afwijkende normen gelden. Uitgangspunt dient te zijn 
dat de beveiligingsorganisaties zoveel mogelijk 
worden behandeld op voet van gelijkheid met andere 
particulieren, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de wet 
op de politieregisters en de persoonsregistratie 
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integraal op hen van toepassing zullen zijn. 
Ook voor deze bijzondere categorie geldt verder dat 

een te creëren wettelijk kader vooral de zelfregulering 
zal moeten bevorderen. De particuliere recherchebu-
reaus en hun opdrachtgevers hebben er alle belang bij 
dat hun werkzaamheden de toets der kritiek kunnen 
doorstaan. 

Impulsen voor de particuliere beveiliging 

De particuliere beveiliging is in Nederland kwanti-
tatief en wellicht ook kwalitatief minder ontwikkeld 
dan elders. Gezien het maatschappelijke belang van 
een vermindering van de gelegenheid om delicten te 
plegen, zou de overheid naarstig moeten zoeken naar 
wegen om het beveiligingsniveau te verhogen. De 
interdepartementale stuurgroep preventie van 
criminaliteit zou trendsettende experimenten in deze 
sector kunnen entameren. Een meer structurele 
aanpak zou een financieringsregeling zijn die geduren-
de enkele jaren de loonkosten van dit type werknemers 
omlaag brengt, bijvoorbeeld door overname door de 
overheid van de sociale premies. Het Nederlandse 
bedrijfsleven en in het bijzonder de detailhandel zou 
op deze wijze geleidelijk kunnen wennen aan uitga-
venposten voor de beveiliging van de eigen werknemers 
en eigendommen die op een hoger niveau liggen, 
namelijk op het niveau dat elders in de Westerse 
wereld gebruikelijk is. Een gunstig neveneffect zou 
zijn dat er aldus permanente arbeidsplaatsen worden 
gecreëerd waarvoor betrekkelijk geringe opleidingsei-
sen gelden. De voorbereiding van zo'n regeling vergt 
overleg binnen de overheid en daarna overleg met het 
bedrijfsleven, de particuliere beveiligingsorganisaties 
en de betrokken vakbonden. Bij de uitwerking van 
zo'n regeling zou bij voorkeur voorrang moeten 
worden gegeven aan beveiligingsdiensten die mede 
het publiek ten goede komen. De gemeenten zouden 
hierbij een toetsende rol kunnen vervullen. Een 
andere manier om de particuliere beveiliging te 
stimuleren zou de invoering van een leerlingenstelsel 
zijn. Hierdoor zou de toestroom van schoolverlaters 
tot deze bedrijfstak kunnen worden bevorderd, terwijl 
de opleiding meer inhoud zal krijgen. 

Er is mijns inziens geen reden om aan de particuliere 
beveiligers ter uitvoering van hun preventieve 
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werkzaamheden meer bevoegdheden te geven dan 
andere burgers. Ook zie ik geen duidelijke reden om 
het overheidstoezicht op deze bedrijfstak in algemene 
zin te versterken. Het Ministerie van Justitie en de 
politie kunnen hun tijd beter besteden dan aan een 
intensivering van dit toezicht. Wel zal op termijn de 
Wet op de weerkorpsen uit 1936 moeten worden 
vervangen door een meer op de beveiligingsorganisaties 
toegesneden regeling. Deze regeling zal niet noodza-
kelijkerwijze een intensivering moeten inhouden van 
het overheidstoezicht, maar een kader moeten creëren 
waarbinnen de bedrijfstak, naar analogie van de 
advocatuur, tot zelfregulering kan geraken. Een 
adequate klachtenprocedure voor burgers zal één van 
de hoekstenen van deze regeling dienen te zijn. 

In het toekomstige wetenschappelijke onderzoek 
zal, mede in verband met de na te streven zelfregulering, 
blijvend aandacht moeten worden besteed aan vragen 
van rechtmatigheid. Er bestaat echter tevens behoefte 
aan een ombuiging van de thematiek in de richting 
van effectiviteits- en doelmatigheidsvragen. Dit type 
onderzoek zal nadere inzichten moeten opleveren 
over de directe en indirecte effecten van de verschil-
lende, denkbare combinaties van dienstverlenende, 
toezichthoudende en interveniërende elementen in het 
particuliere beveiligingswerk. De door de commissie 
Roethof gestimuleerde theorievorming over sociale 
controle en functioneel toezicht kan bij dit onderzoek 
als oriëntatiekader dienen. Ook de mogelijkheden van 
samenwerkingsvormen tussen de particuliere beveili-
ging en de politie zullen nader moeten worden 
onderzocht. 

Noot 

' Ambtenaar bepleit forse groei 
beveiligingsdiensten, Volkskrant, 
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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 kopieën worden aange-
vraagd. Ook lezers die geïnteres-
seerd zijn in literatuur over een 
bepaald onderwerp, 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.T.M. 
Beenakkers, C.J. van Netburg). 

Algemeen 

1 
Aiken, J. 
Aids-pushing the limits of 
scientific and legal thought. 
Jurimetrics, 27e jrg., nr. 1, herfst 
1986, blz. 1-7 (USA). 

De ziekte AIDS betekent niet 
alleen medisch wetenschappelijk, 
maar ook wettelijk een uitdaging. 
De sterke verontrusting over de 
ziekte heeft in de Verenigde Staten 
tot verschillende wettelijke 
voorschriften geleid. Sommige 
daarvan berusten op een verkeerd 
begrip van de ziekte en vormen 
een ernstige bedreiging voor de 
burgerrechten. Zo is in 1986 door 
het Ministerie van Justitie het 
standpunt geformuleerd dat met 

AIDS besmette werknemers 
kunnen worden ontslagen om 
besmetting van de werkplek te 
voorkomen, ook al is de vrees voor 
besmetting irrationeel. Gevaarlijk 
is ook de in veel staten verplichte 
rapportering van met positief 
resultaat op AIDS geteste perso-
nen. Sommige staten gaan nog 
verder en treffen quarantaine-maat-
regelen. Dat roept fundamentele 
vragen op over de bescherming 
van individuele vrijheden tegen de 
uitoefening van politieke macht. 
Tot dezelfde categorie maatregelen 
behoort het schoolgangsverbod 
van met AIDS besmette kinderen 
in sommige staten. Verder is 
binnen het gevangeniswezen 
sprake van afzondering van met 
AIDS besmette gedetineerden. 
Daar staat tegenover dat door veel 
gezondheidsdiensten wordt 
geweigerd om mee te werken aan 
voorlichtingscampagnes over 
onveilige seksuele praktijken en 
onhygiënisch gebruik van injectie-
naalden, terwijl toch is aangetoond 
dat dat de beste manier is om 
verdere verspreiding van AIDS te 
voorkomen. 

2 
Black, D. 
Compensation and the social 
structure of misfortune. 
Law and society review, 21e jrg., 
nr. 4,1987, blz. 563-584 (USA). 

In onze steeds verder georganiseer-
de samenleving worden conflicten 
in toenemende mate afgedaan via 
schadevergoedingen. Vooral in de 
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Verenigde Staten is een schrikba-
rende stijging te zien in het aantal 
toegekende schadevergoedingen. 
In dit artikel ontwikkelt de auteur 
een sociologische theorie. Op 
grond van cross-cultureel onder-
zoek veronderstelt hij dat men 
vooral geneigd is conflicten via 
schadevergoedingen af te doen 
wanneer men een zichtbare en 
bereikbare groep of organisatie 
verantwoordelijk acht voor de 
opgelopen schade. Men gaat veel 
minder vaak over tot het eisen van 
schadevergoeding wanneer men 
een individu verantwoordelijk 
acht. Verondersteld wordt voorts 
dat men geen schadevergoeding 
eist van groepen waarmee men 
verwant is, noch van groepen die 
buiten bereik zijn. Ook veronder-
stelt de auteur dat men eerder 
schadevergoeding eist van groepen 
met een hoge status dan van 
groepen met een lage status. Deze 
theorie is gebouwd op de veronder-
stelling dat de huidige samenleving 
de burgers steeds afhankelijker 
maakt van groepen en organisaties, 
maar hen tegelijkertijd ook 
individualiseert, zodat ze niet 
kunnen terugvallen op familiever-
banden om geleden schade op te 
vangen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Declaration of basic principles of 
justice for victims of crime and 
abuse of power; 
the United Nations General 
Assembly. 
Police studies, 10e jrg., nr. 3, 
herfst 1987, blz. 105-108. 

De Verklaring van de fundamentele 
principes van rechtvaardigheid 
voor slachtoffers van criminaliteit 
en misbruik van macht kwam tot 
stand op het zevende congres van 
de V.N. over preventie van 
criminaliteit, gehouden te Milaan 
in 1985. Resolutie 40/34 beveelt 
een aantal maatregelen aan. Waar 
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nodig moeten slachtoffers in staat 
gesteld worden tot het verkrijgen 
van genoegdoening door formele 
en informele procedures die 
efficiënt, fair, goedkoop en 
toegankelijk zijn. De schadeloos-
stelling door daders moet de 
teruggave van bezit, vergoeding in 
geld, verlening van diensten of 
herstel van rechten omvatten. De 
staat dient te zorgen voor financiële 
compensatie voor slachtoffers en 
hun familie indien de dader 
hiertoe niet in staat is. Slachtoffers 
moeten de nodige materiële, 
medische, psychologische en 
sociale hulpverlening kunnen 
verkrijgen en zij moeten hierover 
geïnformeerd worden. Staten 
dienen in hun nationale wetgeving 
normen op te nemen die misbruik 
van macht verbieden. 

4 
DeMaris, A. en J.K. Jackson. 
Batterers' reports of recidivism 
after counseling. 
Social casework, 68e jrg., nr. 8, 
oktober 1987, blz. 458-465 
(USA). 

Er is weinig bekend over het effect 
van behandelingsprogramma's 
voor mannen die hun vrouw 
mishandelden. De auteurs trachtten 
hierover meer duidelijkheid te 
krijgen door een onderzoek, 
waarbij zij ex-cliënten van een 
therapieprogramma in Baltimore 
één maand tot vijf jaar na de 
behandeling een schriftelijke 
vragenlijst over recidivisme 
toestuurden. Van de 550 cliënten 
konden zij er 312 per post bereiken; 
53 vragenlijsten werden geretour-
neerd. Dit geringe responspercen-
tage én het gegeven dat zelf-rap-
portage niet absoluut betrouwbaar 
is, maken de onderzoeksresultaten 
minder valide. Enkele resultaten: 
recidivisme komt vaker voor als de 
dader bij het beëindigen van de 
therapie met zijn partner samen-
leeft, bij alcoholmisbruik en indien 



de ouders van de dader vroeger 
gewelddadig met elkaar omgingen. 
De auteurs doen enige aanbevelin-
gen om de effectiviteit van 
therapieprogramma's te verhogen. 
Met literatuuropgave. 

5 
N. Gartrell, J. Herman, S. 
Olarte e.a. 
Reporting practices of psychia-
trists who knew of sexual miscon-
duct by colleagues. 
American journal of orthopsy-
chiatry, 57e jrg., nr. 2, april 
1987, blz. 287-295. 

Uit een survey onder 1442 Ameri-
kaanse psychiaters blijkt dat 6,4% 
van hen seksuele contacten heeft 
gehad met patiënten. In totaal 65% 
gaf aan patiënten behandeld te 
hebben die seksueel contact 
hadden gehad met een voorgaande 
therapeut. Hoewel 87% van hen 
stelde dat dit in alle gevallen 
schadelijk was geweest voor de 
patiënten, had slechts 8% het feit 
officieel gerapporteerd. De 
meerderheid van de respondenten 
(56%) is voor een meldingsplicht. 
Op grond van aanbevelingen van 
de respondenten menen de auteurs 
dat het probleem van seksuele 
contacten tussen therapeut en 
patiënt effectiever kan worden 
aangepakt door de American 
Psychiatrie Association (APA) als 
de 'Principles of Medical Ethics' 
op een aantal punten wordt 
aangevuld. Zij noemen onder meer 
de volgende: alle gevallen van 
seksueel misbruik door collega-psy-
chiaters dienen te worden gemeld 
bij de APA, tenzij degene die het 
heeft gepleegd zelf de patiënt is en 
om geheimhouding heeft verzocht 
(hiervan kan worden afgeweken, 
indien de betrokkene doorgaat 
met zijn/haar praktijken); slacht-
offers dient de mogelijkheid 
geboden te worden een eerste 
gesprek te hebben met een 
vrouwelijk lid van de commissie 

die dergelijke zaken beoordeelt en 
behandelt; namen van in verband 
met seksueel misbruik geschorste 
leden van de APA dienen te 
worden gepubliceerd in het 
tijdschrift Psychiatric News en 
andere newsletters; overheidsin-
stellingen die vergunningen 
verstrekken dienen van alle 
disciplinaire maatregelen op de 
hoogte te worden gesteld. 
Met literatuuropgave. 

6 
Hart, S. 
The historical and social role of 
the arts in prisons. 
The prison journal, 66e jrg., nr. 
2, herfst/winter 1986, blz. 11-25 
(USA). 

Kunstprogramma's in gevangenis-
sen, m.n. drama, kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
resocialisatie van de gedetineerde. 
Historisch gezien bestaat er al een 
verband tussen theater en straf in 
de vorm van de vroegere openbare 
terechtstellingen met hun show-
aspecten. Kunstprogramma's 
kunnen iets van het leven in de 
gevangenis laten zien, maar 
belangrijker is de betekenis ervan 
voor de persoonlijkheidsontwikke-
ling van de gedetineerde. Een 
probleem daarbij vormen de 
onvermijdelijk tegenstrijdige 
doeleinden van gevangenisstraf, 
nl. vergelding, bewaring en 
resocialisering. Drama kan helpen 
deze tegenstrijdigheden op te 
lossen. In toneelspel kan de 
gedetineerde uit zijn isolement 
gehaald en geactiveerd worden; 
hij kan leren zich te ontplooien, 
positieve keuzen te maken en zijn 
eigen leven in te richten; zijn 
zelfvertrouwen, communicatieve 
vaardigheden en samenwerkings-
mogelijkheden kunnen vergroot 
worden. Hoewel velen theater 
vooral als amusement zien, blijkt 
een positieve invloed ervan uit 
voorbeelden, waarbij afname van 
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agressiviteit en uiterlijke gedrags-
verbeteringen geconstateerd 
werden. Volgens de auteur is meer 
onderzoek nog nodig, maar 
moeten we er intussen voor 
waken, dat er voldoende geld 
beschikbaar blijft voor kunstpro-
gramma's. 
Met literatuuropgave. 

7 
Kaufrnan, J. en E. Zigler. 
Do abused children become 
abusive paren Is? 
American journal of orthopsy-
chiatry, 57e jrg., nr. 2, april 
1987, blz. 186-192. 

Vrij algemeen wordt aangenomen 
dat mishandelde kinderen mishan-
delende ouders worden. Kritische 
bestudering van het aanwezige 
onderzoek op dit gebied (case-stu-
dies, dossieronderzoek en self-re-
port studies) wijst echter uit dat 
het merendeel van de mishandelde 
kinderen (ruim 60%) geen mishan-
delende ouders wordt. Als kind 
mishandeld zijn vormt weliswaar 
een belangrijke risicofactor in de 
etiologie van kindermishandeling, 
maar er is geen lineair of onver-
mijdelijk verband tussen beide. 
Onderzoekers zouden zich niet 
moeten afvragen of, maar onder 
welke omstandigheden het het 
meest waarschijnlijk is dat mishan-
delde kinderen mishandelende 
ouders worden. 
Met literatuuropgave. 

8 
Lowenthal, C.T. 
The disclosure of arrest records 
to the public under the Uniform 
Criminal History Act. 
Jurimetrics, 28e jrg., nr. 1, herfst 
1987, blz. 9-19 (USA). 

In elk van de Amerikaanse staten 
ligt op het moment de Uniform 
Criminal History Records Act 
(UCHRA) ter goedkeuring. De 
wet regelt het vastleggen en de 
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inzage van gegevens over contacten 
van burgers met politie en justitie. 
Zij beoogt een efficiënte uitwisse-
ling van deze gegevens tussen de 
staten om de rechtsgang te 
bevorderen. In dit opzicht stelt de 
auteur zich achter de regelingen. 
Zijn bezwaar is echter dat in de 
wet veel verdergaande regelingen 
zijn opgenomen. Zo is bepaald dat 
iedereen de gegevens zonder 
opgaaf van reden kan opvragen. 
Er zijn wel voorzieningen getroffen 
ter bescherming van de privacy: 
iedereen mag zijn eigen register 
inzien, men mag eisen dat onjuist-
heden worden gecorrigeerd en 
elke betrokkene wordt ervan op de 
hoogte gesteld als zijn register is 
opgevraagd. Maar deze regelingen 
zijn volgens de auteur verre van 
voldoende. Hij heeft een aantal 
bezwaren. Het feit dat iedereen de 
gegevens op kan vragen werkt 
misbruik in de hand. Dit klemt 
temeer daar in de registers ook 
arrestaties staan vermeld, terwijl 
veelal informatie over de afloop 
daarvan ontbreekt. Hierdoor 
bestaat de kans dat iemand in de 
ogen van de aanvrager als schuldig 
wordt beschouwd, terwijl hij 
misschien is vrijgesproken of niet 
eens verder vervolgd. De bepaling 
dat niet-politiële of justitiële 
instanties de gegevens over 
arrestaties alleen over het afgelopen 
jaar krijgen lost dit probleem niet 
op. Over het algemeen vindt de 
auteur dat de gegevens te weinig 
nauwkeurig worden bijgehouden 
om er een zo ingrijpend gebruik 
van te maken. De betrokkene 
wordt weliswaar op de hoogte 
gesteld van een aanvraag, maar 
pas nadat de gegevens al zijn 
verstrekt, dus dan kan het kwaad 
al zijn geschied. De auteur pleit 
ervoor dat de gegevens alleen met 
toestemming van de betrokkenen 
worden verstrekt en alleen aan 
instanties of personen die duidelijk 



aangeven voor welk doel zij 
worden gebruikt. 
Met literatuuropgave. 

9 
Sieh, E.W. 
Garment workers: Perceptions of 
inequity and employee theft. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 2, lente 1987, 
blz. 174-190. 

Wat doen werknemers wanneer ze 
in hun werksituatie onbillijkheid 
ervaren? Op grond van theoretische 
overwegingen veronderstelde de 
auteur dat werknemers in een 
dergelijk geval overgaan tot 
sabotage en diefstal. Hij toetste 
zijn veronderstelling door 16 
ex-werknemers uit de kleding-in-
dustrie te interviewen. Deze 
ex-werknemers verklaarden 
onbillijkheid op hun werk ervaren 
te hebben, o.a. wat betreft het 
beloningssysteem. Uit de kwalita-
tieve analyse van de interviewgege-
yens blijkt, dat men zich toch 
nauwelijks schuldig maakte aan 
actief deviant gedrag. Diefstal was 
dan ook zeer zeldzaam. De auteur 
veronderstelt dat de sterke positie 
van de vakbonden en de onderlinge 
controle binnen de werkgroep 
grote invloed hebben gehad op het 
gedrag van de werknemers. 
Ervaren onbillijkheden werden via 
de vakbonden aangekaart en 
opgelost. Op plaatsen waar de 
vakbonden een minder sterke 
greep op de werknemers hebben, 
zal meer sabotage en diefstal 
optreden, zo meent de auteur. 
Met literatuuropgave. 

10 
Taylor, I. 
Violence and video; for a social 
democratie perspective. 
Contemporary crises, 11e jrg., 
nr. 2,1987, blz. 107-127 (USA). 

De snelle ontwikkeling van de 
videorecorder en vooral van de 
videofilms, die voor thuisgebruik 

te huur zijn, heeft in brede kring 
de aandacht getrokken. De auteur 
gaat in op de regulering van de 
videofilm-verhuur, op censurering 
en vooral op ethische aspecten 
rond deze kwestie. In de videofilm-
verhuurcentra blijken gewelddadi-
ge en seksuele films zeer makkelijk 
verkrijgbaar voor jeugdigen en 
kinderen. De auteur plaatst de 
reacties op diverse onderzoeksre-
sultaten dienaangaande in een 
kader van `morele paniek in de 
periode 1982-1985'. Hij gaat 
daarbij vooral in op de situatie in 
Groot-Brittannië. De auteur 
analyseert de socialistische 
respons op de hele kwestie en 
constateert dat deze vooral uitgaat 
van de positie van minderheids-
groepen die in verworven rechten 
bedreigd worden (bv. homoseksu-
elen, abortusrechten e.a.). Hij 
constateert verder dat het vaak 
extreem rechtse kringen zijn die 
dergelijke morele campagnes 
voeren. De auteur uit bedenkingen 
bij de 'wetenschappelijke' argu-
menten die de diverse groeperingen 
hanteren. Sociaal-democraten 
worden gewaarschuwd om in de 
roep om censurering van geweld-
dadige en seksistische videofilms 
niet de installering van een 
autoritaire staat te zien. 
Met literatuuropgave. 

11 
Waren, S.A. 
Rationale: arts in prisons. 
The prison journal, 66e jrg., nr. 
2, herfst/winter 1986, blz. 3-10 
(USA). 

De verschillende vormen van 
kunst hebben niet alleen een 
esthetische waarde, maar worden 
op vele maatschappelijke gebieden 
gebruikt voor allerlei doeleinden, 
zoals educatie op scholen, kerkri-
tuelen, therapie in de gezondheids-
zorg, in de politiek en in het 
bedrijfsleven. Zo is kunst ook bij 
uitstek een geschikt middel om in 
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gevangenissen toegepast te 
worden. Dit kan enerzijds een 
bijdrage leveren tot vervulling van 
hogere behoefteniveaus, zoals 
geborgenheid, waardering en 
zelfontplooiing, anderzijds kan 
kunst naast ontspanning en 
vermaak een functie hebben bij de 
resocialisering van gedetineerden. 
Via kunstbeoefening kan men hen 
problemen laten uitbeelden, 
vaardigheden leren, hun verant-
woordelijkheidsgevoel ontwikke-
len, interpersoonlijke relaties 
verbeteren, samenwerking stimule-
ren en begrip voor verschillende 
cultuurpatronen bijbrengen. 
Evenals in de andere maatschap-
pelijke sectoren is het van groot 
belang om kunst in gevangenissen 
te gebruiken, ongeacht het feit, dat 
het effect vaak niet precies te 
meten is. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtsple-
ging 

12 
Beaumont, H.J.A.M. 
Eenheid van strafioemeting; de 
steen der wijzen; hobby, alibi? 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 8, oktober 1987, blz. 808-817. 

De Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak heeft zich tot taak 
gesteld een beleid te ontwikkelen 
dat ongelijkheid in straftoemeting 
zou moeten voorkomen. Het is de 
bedoeling van de auteur dit 
beleidsvoornemen te beoordelen. 
Allereerst is hij van mening dat 
het verwerven van kennis omtrent 
hetgeen een strafmaat gelijk of 
ongelijk maakt een vrijwel 
onmogelijke opdracht is. De door 
het OM tot stand gebrachte 
richtlijnen voor straftoemeting 
functioneren niet naar wens, 
welke ervaringen niet tot navolging 
moeten leiden. Mocht de rechter 
Ooit tot toetsing van het opspo- 

rings- en vervolgingsbeleid aan 
het gelijkheidsbeginsel overgaan, 
dan wordt de strafrechtspraak 
uiterst gecompliceerd. Men kan 
niet voortgaan de voorgevel van 
de rechtsstaat op te poetsen en te 
versieren met rechten, vrijheden 
en beroepsmogelijkheden, terwijl 
de achtergevel wordt gesloopt 
door misdaad en terreur. Oneven-
wichtigheid in het stellen van 
prioriteiten leidt gemakkelijk tot 
het verwijt dat men vlucht in 
hobbyisme en een alibi zoekt 
omdat men niet bereid is of 
onmachtig is de voortwoekerende 
criminaliteit te bestrijden. De 
strafrechtspolitiek moet duidelijk 
maken dat misdaad niet loont. 
Echte eenheid van straftoemeting 
is onbereikbaar. Dit soort verfijnin-
gen moet maar bewaard worden 
voor een latere maatschappij die 
ze beter kan verdragen. 
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13 
Fetter, C. 
De strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van de lokbeambte. 
Ars aequi, 36e jrg., nr. I 1, 
november 1987, blz. 673-679. 

De undercover-agent is geen 
fenomeen van uitsluitend deze 
tijd. Ook in de oudere Nederlandse 
strafrechtelijke literatuur is de 
figuur van de lokbeambte bekend. 
Deze werd vooral ingezet om 
clandestiene alcoholverkoop op 
het spoor te komen. Lokbeambten 
maken zich bij de uitoefening van 
hun taak vrijwel altijd schuldig 
aan strafbare feiten. De vraag is in 
hoeverre zij zich kunnen vrijwaren 
van de mogelijkheid daarvoor 
strafrechtelijk aansprakelijk te 
worden gesteld. Volgens een 
aantal schrijvers is de lokbeambte 
alleen dan strafbaar indien zijn 
opzet gericht is op het voltooide 
delict. Is het echter zijn bedoeling 
de uitgelokte niet verder te laten 
komen dan tot een strafbare 
poging en vervolgens in te grijpen, 



dan blijft de lokbeambte straffe-

loos. Deze opvatting is volgens de 
auteur onhoudbaar. Haars inziens 
maakt de lokbeambte zich in dat 
geval wel degelijk schuldig aan 
het uitlokken tot een strafbaar 
feit. Dat zijn handelen desondanks 
straffeloos kan blijven, komt 

doordat aan zijn gedrag de 

materiële wederrechtelijkheid 
ontbreekt. Voorwaarde bij deze 
argumentatie is echter wel dat de 
lokbeambte bij zijn optreden de 
subsidiariteit, proportionaliteit en 
zorgvuldigheid in acht neemt. 
Met literatuuropgave. 

14 

Fox, R.G. 
Dr. Schwitzgebel's machine 
revisited: electronic monitoring of 
offenders. 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
20e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz. 131-147. 

Sinds 1983 wordt er in de Verenig-
de Staten geëxperimenteerd met 
vormen van electronisch bewaakt 
huisarrest. Al in de zestiger jaren 
heeft de psycholoog Schwitzgebel 
geëxperimenteerd met een 
apparaat dat het doen en laten 
van bepaalde categorieën personen 
zou kunnen volgen. Technische 

onvolkomenheden hebben dit 
project doen stranden. Technolo-
gische vooruitgang op het gebied 
van de micro-electronica hebben 
de mogelijkheden echter aanzien-
lijk vergroot. De auteur gaat in op 
de verschillende technische 
mogelijkheden (actieve en passieve 
systemen) en de categorieën 
delinquenten die ervoor in 

aanmerking komen (zij die als 
alternatief voor de vrijheidsstraf 
onder 'probation' zijn geplaatst en 
vervroegd in vrijheid gestelde 
gedetineerden). Het electronisch 
bewaakte huisarrest moet worden 
gezien tegen de achtergrond van 
een overbelast gevangeniswezen 

en bezuinigingsoperaties. Ondui-

delijkheid bestaat er vooralsnog 
over juridische kwesties (burger-
rechten), 'net-widening' effecten, 
invloed op recidive en gevolgen 
voor de 'Probation Service' (meer 
accent op controle). Hoewel er 
positieve aspecten van electronisch 
bewaakt huisarrest aan te wijzen 
zijn, meent de auteur dat scepsis 

op zijn plaats is zolang op 
voornoemde punten nog geen 
duidelijkheid is verkregen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Gregor, R. 
Strafzumessung bei Vergewalti-
gung. 
Monatsschrift fUr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 70e jrg., 
nr. 5, oktober 1987, blz. 261-277 
(BRD). 

De vonnissen van 171 verkrach-
tingszaken werden bekeken wat 
betreft de straftoemeting en de 
factoren die hierop van invloed 

waren. In Duitsland staat op 
verkrachting een minimum van 
twee en een maximum van vijftien 
jaar gevangenisstraf, voor minder 
zware gevallen is de mogelijke 
range zes maanden tot vijf jaar en 
bij dodelijke afloop vijf tot vijftien 
jaar. De gemiddelde straf die bij 
de onderzochte gevallen werd 
opgelegd, bedroeg drie jaar en zes 
maanden. Slechts een derde van de 
opgelegde straffen viel echter in 
de range van twee tot vijftien jaar; 

bij de overige twee derde werd 
strafvermindering toegepast 
wegens verminderde toerekenbaar-
heid, omdat het een poging betrof, 
of een combinatie van deze 

redenen. Voorwaardelijke straffen 
werden even vaak opgelegd als bij 
andere delicten. Daders die al 
eerdere veroordelingen op hun 
naam hadden staan, werden 
gemiddeld een jaar en drie 
maanden langer gestraft. Bij de 
helft van de gevallen was er al 
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sprake van enig sociaal contact 
tussen dader en slachtoffer vóór 
het delict. Als dader en slachtoffer 
goede bekenden waren, gold dit 
veelal als reden voor een lichtere 
straf. Als dader en slachtoffer 
nooit enig contact hadden gehad, 
werd eveneens vaker een lichtere 
straf opgelegd, maar dan omdat er 
andere verzachtende omstandighe-
den een rol speelden zoals 
overvloedig alcoholgebruik. Tot 
slot bleek dat het percentage 
buitenlanders onder de daders, 
gezien hun percentage van de 
gehele bevolking, onevenredig 
hoog was, nl. twintig procent. 

16 
Hirsch, A. von. 
Guiding principles for sentencing: 
the proposed Swedish Law. 
The criminal law review, 
november 1987, blz. 746-755 
(GB). 

Tot nu toe bood de Zweedse 
strafwetgeving nauwelijks enige 
richtlijn voor de rechter ter 
bepaling van de strafsoort of 
strafmaat. In 1986 publiceerde een 
commissie, op verzoek van de 
Minister van Justitie en na 
beoordeling door vele mensen die 
zich theoretisch of praktisch 
bezighouden met de strafrechtsple-
ging, een rapport waarin verande-
ringen wat dit betreft worden 
voorgesteld. Deze voorstellen zijn 
in 1987 door de Minister goedge-
keurd en moeten alleen nog 
worden aangenomen door het 
parlement om als artikel 33 en 34 
in de strafwet te worden opgeno-
men. De veranderingen beogen 
vooral de rechter principiële 
grondslagen te bieden voor zijn 
beslissing en niet zozeer een 
numeriek systeem van strafbepalin-
gen. Belangrijkste innovatie is de 
invoering van het proportionali-
teitsbeginsel. Proportionaliteit 
wordt bepaald aan de hand van 
de ernst van de daad, welke op 

zijn beurt wordt bepaald door de 
toegebrachte schade en de 
strafwaardigheid van de dader. 
Daarnaast wordt voor de beslissing 
een aanvullende rol toegekend 
aan verzwarende of verlichtende 
omstandigheden, aan omstandig-
heden die de straf extra zwaar 
maken (zoals ziekte, hoge leeftijd 
en eventueel dreigende werkloos-
heid t.g.v. de straf) en aan het feit 
of een delict extra hoog risico met 
zich mee brengt (zoals rijden 
onder invloed). De auteur acht het 
een voordeel van de voorgestelde 
wetgeving dat de rechter een 
duidelijker en principiëler grond-
slag voor zijn beslissing krijgt 
aangereikt zonder dat zijn eigen 
verantwoordelijkheid en beslis-
singsbevoegdheid worden uitge-
schakeld. Het is een tussenweg 
tussen strafbepaling op grond van 
jurisprudentie en strafbepaling 
aan de hand van een gedetailleerd, 
numeriek uitgewerkt stelsel. Of 
dit stelsel ook in Engeland zou 
zijn in te voeren, lijkt hem afhan-
kelijk van de bereidwilligheid van 
de diverse betrokken partijen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Leschied, A.W. and P.G. Jaffe. 
Impact of the Young Offenders 
Act on court dispositions: a 
comparative analysis. 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr. 14, oktober 
1987, blz. 421-430. 

In 1984 is in Canada de zgn. 
Young Offenders Act van kracht 
geworden. In deze nieuwe wet 
worden jeugdige delinquenten 
niet langer benaderd als kinderen 
die hulp nodig hebben, maar 
wordt de strafmaat meer afgestemd 
op de ernst van het delict. In dit 
artikel worden twee studies 
besproken waarin is nagegaan 
welke consequenties de nieuwe 
wet heeft gehad voor rechterlijke 
beslissingen. In de eerste studie is 
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de straftoemeting ten opzichte van 
146 jeugdigen die in de loop van 
1985 volgens de Young Offenders 
Act in Ontario zijn berecht, 
vergeleken met berechtingsgege-
yens van 325 leeftijdgenoten die in 
1983 volgens de toen geldende 
Juvenile Delinquents Act waren 
veroordeeld. Eerstgenoemden 
bleken opvallend veel vaker tot 
vrijheidsbeneming te zijn veroor-
deeld dan laatstgenoemden. In de 
tweede studie is o.m. nagegaan in 
hoeverre jeugdige delinquenten 
door de rechter werden ingesloten 
in een speciaal psychiatrisch 
behandelingscentrum. Het bleek 
dat het aantal insluitingen in het 
centrum na invoering van de 
Young Offenders Act was verdrie-
voudigd. Deze resultaten geven 
volgens de auteurs aan dat met de 
invoering van de nieuwe wet de 
nadruk in de strafrechtspleging 
ten opzichte van jeugdigen is 
komen te liggen op afschrikking 
door middel van bestraffing. 
Met literatuuropgave. 

18 
Minch, C., R. Linden and S. 
Johnson. 
Attrition in the processing of rape 
cases. 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr. 14, oktober 1987, 
blz. 389-404. 

Er bestaat veel kritiek op de 
manier waarop politie en justitie 
verkrachtingsgevallen behandelen. 
Te weinig gevallen zouden 
uiteindelijk tot een veroordeling 
leiden. Om de juistheid van deze 
veronderstelling te toetsen, is een 
onderzoek verricht waarbij alle 
154 verkrachtingen en pogingen 
daartoe zijn gevolgd die in 1976 en 
1977 bij de politie van Winnipeg 
zijn gemeld. Daarbij zijn dossierge-
gevens bestudeerd en zijn de 
betreffende behandelende Officie-
ren van Justitie geïnterviewd. De 
aandacht in het onderzoek ging uit 

naar de filtering van gevallen op 
drie niveaus: politie, Openbaar 
Ministerie en het gerecht. Iets 
meer dan de helft van de onder-
zochte gevallen bleek al op het 
politie-niveau te worden beëindigd. 
Nog eens 10% van de onderzochte 
gevallen werd door het Openbaar 
Ministerie afgedaan. Op gerechte-
lijk niveau werd tenslotte nog eens 
8% niet veroordeeld. Uiteindelijk 
werd slechts ca. 30% van de 
oorspronkelijke daders veroor-
deeld. De vraag is of dit filterproces 
vergelijkbaar is met de behandeling 
van andere geweldsmisdrijven. Uit 
ander onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat dit het geval is. 
Volgens de auteur betekent dit 
echter nog niet dat de kritiek 
ongerechtvaardigd is dat een te 
gering percentage verkrachtingsge-
vallen uiteindelijk tot veroordeling 
leidt. 
Met literatuuropgave. 

19 
Pratt, J. 
Dilemmas of the alternative to 
custody concept: implications for 
New Zealand penal policy in the 
light of international evidence 
and experience. 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
20e jrg., nr. 3, september 1987, 
blz.148-162. 

Evenals in andere westerse landen 
heeft zich in het straftoepassings-
beleid van Nieuw-Zeeland een 
verschuiving voorgedaan naar 
alternatieven voor de vrijheidsstraf. 
Weekend-detentie en dienstverle-
ning zijn sterk toegenomen. Toch 
blijkt er allerminst sprake van een 
afname van het aantal vrijheids-
straffen. Integendeel, deze zijn 
juist toegenomen. Pratt gaat in op 
factoren die hieraan ten grondslag 
kunnen liggen. Het is van belang 
dat niet alleen het beleid maar 
vooral ook die instanties die de 
straffen opleggen overtuigd 
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moeten zijn van de wenselijkheid 
van alternatieven. Alternatieven 
worden toegepast bij de verkeerde 
categorieën personen: delinquen-
ten die toch al geen vrijheidsstraf 
opgelegd zouden krijgen. Er wordt 
onvoldoende rekening gehouden 
met het feit dat het gehele justitiële 
systeem overtuigd dient te zijn van 
de wenselijkheid van alternatieven, 
omdat anders bepaalde onderdelen 
(bijv. gevangeniswezen of reclasse-
ring) voor flinke tegenwerking 
kunnen zorgen. Het organiseren 
en realiseren van alternatieven 
wordt opgedragen aan instellingen 
zonder dat zij daartoe (bijv. 
financieel) in staat worden gesteld. 
Ook kunnen er teveel alternatieve 
voorzieningen zijn, waardoor deze 
gaan fungeren als alternatief voor 
niet-vrijheidsbenemende sancties. 
De gevolgen van het mislukken 
van de alternatieve aanpak zijn 
tweeërlei: ten eerste nadruk op het 
onderscheid ernstige en niet-ernsti-
ge delinquenten; de eerste 
categorie is/blijft aangewezen op 
de vrijheidsstraf, zonder dat 
overigens precies is omschreven 
welke delinquenten tot die 
categorie behoren; ten tweede 
intensivering, vooral op het gebied 
van controle, van de alternatieve 
projecten, waardoor zij als het 
ware verworden tot vrijheidsbene-
mende sancties binnen de gemeen-
schap. Het artikel wordt afgesloten 
met enkele opmerkingen betreffen-
de de specifieke Nieuwzeelandse 
situatie. 
Met literatuuropgave. 

20 
Savelsberg, J.J. 
The making of criminal law 
norms in welfare states: economic 
crime in West-Germany. 
Law and society review, 21e jrg., 
nr. 4,1987, blz. 529-561 (USA). 

Hoe komt strafwetgeving in 
moderne welvaartsstaten tot 
stand? In dit artikel passeren vier 
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sociologische theorieën de revue: 
de differentiatie-conflict-theorie 
van Weber, de neo-marxistische 
conflict-theorie van Turkel, de 
neo-marxistische-functionalisti-
sche theorie van Pilgram en 
Steinert, en de welvaartsstaat-theo-
rie van Sack. Vervolgens analyseert 
de auteur de totstandkoming van 
de wetgeving ten aanzien van 
onderlinge prijsafspraken in de 
BRD. Aan de hand van de notulen 
van de Kamercommissie voor 
Justitie in de Bondsdag brengt de 
auteur de argumenten van de 
betrokken partijen in kaart, om 
vervolgens te analyseren in 
hoeverre de vier bovengenoemde 
theorieën de observaties kunnen 
verklaren. De resultaten laten zien 
dat de argumenten van de betrok-
ken partijen vooral gericht zijn op 
belangenbehartiging, en niet 
zozeer op politiek beleid. Op 
grond van deze resultaten zijn 
nuanceringen aangebracht in de 
vier theorieën. De differentiatie-
conflict-theorie van Weber heeft 
volgens de auteur de meeste 
verklaringskracht in deze case-stu-
dy. 
Met literatuuropgave. 

21 
Seagrave, J. 
The death penalty: will Canada 
restore this punishment? 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr. 14, oktober 1987, 
blz. 405-420. 

In het najaar van 1984 is in 
Canada een buitengewoon sterke 
druk ontstaan om de acht jaar 
tevoren afgeschafte doodstraf 
opnieuw in te voeren. Om te 
bepalen welke factoren in het 
algemeen een rol spelen bij 
herinvoering van de doodstraf, is 
een internationaal vergelijkend 
literatuuronderzoek verricht. 
Daarin zijn 19 landen en Ameri-
kaanse staten betrokken waar in 
de loop der tijd de doodstraf eerst 



was afgeschaft en daarna opnieuw 
werd geïntroduceerd. Uit de 
analyse bleek dat een regeringswis-
seling een belangrijke verklarende 
factor is. Gaat het daarbij om een 
democratisch tot stand gekomen 
regeringswisseling, dan zijn 
slechte(re) sociaal-economische 
omstandigheden en een al dan niet 
imaginaire criminaliteitsgolf 
verdere omstandigheden die de 
roep om herinvoering bevorderen. 
Van belang is ook dat de periode 
tussen afschaffing en herinvoering 
van de doodstraf doorgaans 
betrekkelijk kort is. Het tweede 
deel van het artikel gaat in op de 
achtergronden van de beweging in 
Canada om de doodstraf opnieuw 
in te voeren. Uit deze analyse 
bleek dat een aantal van de 
hierboven aangegeven internatio-
nale factoren ook in Canada een 
rol heeft gespeeld. Zo was er 
sprake van een recente regerings-
wisseling, was de economische 
situatie in 1984 nog weinig 
rooskleurig en was er in het najaar 
van 1984 een golf van moorden op 
politiefunctionarissen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Wattèl, P.J. 
Pluk ze! (Van pakkans naar 
afpakkans) (II). 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 8, oktober 1987, blz. 787-804. 

Begin 1987 verscheen het rapport 
van de door de recherche-advies-
commissie ingestelde werkgroep 
ter bestudering van de financiële 
aspecten van ernstige vormen van 
criminaliteit. De auteur geeft eerst 
een overzicht van de voorstellen 
tot verandering en uitbreiding van 
de wetgeving. Deze plannen 
richten zich op het Wetboek van 
Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering. Ook stelt de 
werkgroep een reeks bevoegdheids-
toekenningen voor. Vervolgens 
geeft de auteur onder meer het 

volgende commentaar. Het 
vorderen van verbeurdverklaring 
of ontneming bij afzonderlijke 
beschikking, maakt het voor de 
feitenrechter onmogelijk bij de 
straf- (c.q. maatregel-) oplegging 
een totale afweging tussen feiten 
en straf en tussen soorten straf te 
maken. De werkgroep verwijst op 
verschillende plaatsen naar 
bepalingen die bij nadere beschou-
wing vaak over een andersoortige 
problematiek gaan. Evident 
onjuist is de bewering van de 
werkgroep dat een gerechtelijk 
financieel onderzoek (g.f.o.) als 
doel niet zou hebben waarheidsvin-
ding of bewijsgeving, maar alleen 
'het traceren en bevriezen van 
crimineel verkregen vermogens'. 
Het g.f.o. past niet in het huidige, 
gematigd accusatoire strafvorde-
ringssysteem. Het oordeel van de 
auteur luidt ongunstig. 

23 
Wormhoudt, R.H. 
Kanttekeningen bij de arreststraf 
Proces, 66e jrg., nr. 11, november 
1987, blz. 312-319. 

De auteur van dit artikel betoogt 
dat de tenuitvoerlegging van de 
arreststraf voor minderjarigen 
thans op feitelijke en juridische 
gronden een bedenkelijke zaak is. 
Feitelijk bedenkelijk, omdat er 
door capaciteitsproblemen 
onvoldoende geschikte inrichtin-
gen zijn. Juridisch bedenkelijk, 
omdat de minderjarigen lange 
perioden in afzondering worden 
geplaatst, bijvoorbeeld in een 
politiecel, terwijl niet a-priori 
vaststaat dat er sprake is van een 
gevaarlijke situatie. Afzondering 
zou pas geëigend zijn, wanneer het 
gedrag van de gedetineerde daar 
aanleiding toe geeft. Daarnaast is 
het juridisch bedenkelijk dat de 
minderjarigen soms wel 14 dagen 
in dergelijke afzondering worden 
geplaatst, terwijl ze op grond van 
andere wettelijke bepalingen niet 
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langer dan 4 dagen mogen worden 
afgezonderd. 

Criminologie 

24 
Albrecht, H.J. 
Foreign minorities and the 
criminal justice system in the 
Federal Republic of Germany. 
The Howard journal of criminal 
justice, 26e jrg., nr. 4, november 
1987, blz. 272-286 (GB). 

Hoewel het percentage etnische 
minderheden in Duitsland iets 
gedaald is door remigratie, moet 
er rekening gehouden worden met 
een blijvende subgroep (7% in 
1984). Kenmerkend voor deze 
groep is een doorgaans marginale 
plaats in de samenleving, ten dele 
veroorzaakt door racisme en 
vooroordelen. Volgens de statistie-
ken plegen minderheden in 
Duitsland meer misdrijven dan de 
inheemse bevolking. Betrekt men 
echter het gegeven van een lage 
sociaal-economische status in het 
land van herkomst bij de cijfers en 
brengt men eveneens een correctie 
aan i.v.m. het ontbreken van 
hogere leeftijden, dan verdwijnen 
de verschillen, terwijl bovendien 
de recidive lager blijkt te zijn. Van 
de verklaringen, die voor crimina-
liteit onder etnische minderheden 
gegeven worden is de culturele 
conflicttheorie volgens de auteur 
onbruikbaar i.v.m. de toepasbaar- 
heid op allerlei groeperingen en de 
gebleken geringere criminaliteit 
van buitenlanders in de beginpe-
riode van hun verblijf. Een betere 
verklaring en basis voor beleid 
vormen de deprivatietheorie (het 
ontbreken van goede behuizing, 
werk en opleidingsmogelijkheden) 
en de controletheorie (opvoedings-
moeilijkheden en het losser 
worden van sociale verbanden). 
Geen verschillen worden bij het 
vervolgingsbeleid in het algemeen 

gevonden, wel echter op het 
gebied van voorarrest, gevangenis-
straf en uitwijzing na vonnis. De 
auteur pleit dan ook voor betere 
regelingen op dit gebied en vraagt 
bovendien aandacht voor het 
probleem van de verhoogde kans 
op slachtofferschap bij minderhe-
den. 
Met literatuuropgave. 

25 
Bottoms, A.E., R.I. Mawby and 
M.A. Walker. 
A localised crime survey in 
contrasting areas of a city. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 2, lente 1987, 
blz. 125-154. 

In hoeverre stemmen officiële 
criminaliteitsstatistieken overeen 
met de indruk die de burgers zelf 
hebben over de omvang van de 
criminaliteit? In dit onderzoek uit 
1975 werden in totaal 806 inter-
views afgenomen bij bewoners uit 
zeven verschillende woonbuurten 
in Sheffield. De geselecteerde 
woonbuurten varieerden systema-
tisch in de percentages koop- of 
huurhuizen, de percentages hoog-
of laagbouw en de mate van 
criminaliteit. Vergelijking van de 
interviewgegevens met de officiële 
statistieken laat zien dat deze 
statistieken betrouwbare indicato-
ren zijn voor de mate waarin de 
burgers problemen met criminali-
teit ervaren. Toch bleek dat in 
woonwijken met voornamelijk 
hoogbouw de problematiek als 
ernstiger wordt ervaren dan uit de 
statistieken zou zijn af te leiden. 
De auteurs benadrukken dat 
criminologen bij hun grootschalige 
onderzoeken vooral ook oog 
moeten hebben voor dergelijke 
locale problemen. Dit soort 
nuanceringen dreigt verloren te 
gaan wanneer men alleen geaggre-
geerd cijfermateriaal presenteert. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Groves, W.B. and R.J. Sampson. 
Traditional con tributions to 
radical criminology. 
Journal of research in crime and 
delinquency, 24e jrg., nr. 3, 
augustus 1987, blz. 181-214. 

Tussen radicale (marxistische) en 
traditionele criminologische 
theorieën bestaan belangrijke 
verschillen. Gewezen wordt op de 
politieke betrokkenheid van de 
'radicalen' en de waardenvrijheid 
van de 'traditionelen', het positivis-
me van de 'traditionelen' en de 
afkeer van 'technocratische 
kennis' bij de 'radicalen', en het 
negeren van de sociaal-culturele 
context waarbinnen criminaliteit 
plaatsvindt door de 'traditionelen'. 
Toch overlappen volgens de 
auteurs de radicale en traditionele 
criminologie elkaar bij een 
belangrijk onderwerp als de 
verklaring van delinquentie. 
Bepaalde empirische bevindingen 
uit de traditionele criminologie 
vormen een bijdrage aan en zijn 
consistent met de verklaring van 
criminaliteit binnen de radicale 
criminologie. Ter illustratie 
worden drie belangrijke traditione-
le stromingen besproken: de 
culturele deviantie-theorie, de 
`strain'-theorie en de sociale 
controle-theorie. Dit gebeurt aan 
de hand van drie criteria: aandacht 
voor sociale klasse, hantering van 
een sociaal-structureel model in 
een macrosociale context en een 
materialistische interpretatie van 
de relatie tussen cultuur en sociale 
structuur. De culturele deviantie-
theorie draagt het minste bij en 
staat het verst af van de radicale 
theorie, de sociale controle-theorie 
draagt het meeste bij en is in 
velerlei opzicht het meest consistent 
met de radicale theorie. Empirische 
onderzoeksgegevens blijken 
radicale verklaringen in belangrijke 
mate te kunnen ondersteunen. De 
auteurs pleiten daarom voor het 

loslaten van de oude tegenstelling 
tussen radicale en traditionele 
theorie en voor een intensiever 
gebruik van elkaars verworvenhe-
den. 
Met literatuuropgave. 

27 
Heiland, H.G. 
Gelegenheit macht nicht nur 
Diebe. 
Kriminalistik, 41e jrg., nr. 11, 
november 1987, blz. 573-577 
(BRD). 

De auteur stelt voor om de 
informatieve waarde van de 
criminaliteitsstatistiek van de 
politie te verbeteren door naast de 
tot nu toe gebruikte indices (aantal 
criminele handelingen per 100 000 
inwoners en het aantal verdachten 
binnen een bepaalde bevolkings-
groep) ook de zgn. gelegenheids-
specifieke criminaliteitsindex in te 
voeren. Hierbij wordt de geregi-
streerde criminaliteit gerelateerd 
aan een factor die de gelegenheid 
om die bepaalde misdaad te 
begaan, weergeeft. De auteur geeft 
als voorbeeld autodiefstal, waarbij 
dan gekeken wordt naar het aantal 
aanwezige voertuigen. Uit dit 
voorbeeld blijkt dat de tot nu toe 
gebruikte indices een vertekend 
beeld geven, dat op deze wijze 
gecorrigeerd kan worden. De 
auteur beschouwt de nieuwe index 
als een aanvulling, niet als een 
vervanging van gedifferentieerde 
criminaliteitsanalyses. 
Met literatuuropgave. 

28 
Heiland, H.G. 
Gelegenheitsstrukturen und 
Massenkriminalitiit. 
Monatsschrift ffir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 70e jrg., 
nr. 5, oktober 1987, blz. 277-287 
(BRD). 

De auteur heeft de juistheid van 
de hypothese onderzocht dat de 
gelegenheidsstruktuur direkt van 
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invloed is op de omvang van 
massacriminaliteit. 'Gelegenheid' 
wordt gedefinieerd als de door 
technische en sociale ontwikkelin-
gen ontstane objectieve voorwaar-
den en de subjectief ingeschatte 
kansen om zich normovertredend 
te gedragen. Een belangrijk 
kenmerk van massacriminaliteit 
acht de auteur het feit dat deze 
zich onderscheidt van subculturele 
criminaliteit: het is normovertre-
dend gedrag binnen een voor het 
overige normale levenswandel. 
Brusten en Hoppe (1986) opperden 
een rechtstreeks verband tussen de 
gelegenheidsstructuur en diefstal 
van en uit auto's. De auteur gaat 
dit na aan de hand van federale 
gegevens m.b.t. deze delicten. Ter 
operationalisering van het begrip 
gelegenheid gebruikt hij als 
criterium het aantal geregistreerde 
auto's in de BRD. Hoewel er van 
1960 tot 1972 wel bij beide 
gegevens een stijging is te consta-
teren, blijkt in 1972 een omkering: 
het aantal auto's stijgt snel, maar 
het aantal diefstallen daalt (tot 
1983). De auteur wijst er wel op 
dat zijn operationalisering van 
'gelegenheid' dit resultaat kan 
bepalen. Er blijkt echter ook geen 
verband tussen gelegenheid en de 
delicten motor/bromfietsdiefstal 
en warenhuis/winkeldiefstal. De 
auteur concludeert dat de factor 
'gelegenheid' niet direct van 
invloed is op de onderzochte 
vormen van massacriminaliteit. Hij 
ziet de gelegenheid wel als een 
noodzakelijke, maar niet als een 
voldoende voorwaarde. 
Met literatuuropgave. 

29 
G.M. Jones. 
Elderly people and domestic 
crime. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 2, lente 1987, 
blz. 191-201. 

Bejaarde mensen, vooral alleenwo- 

nende weduwen, zijn veelal 
angstig omdat ze het idee hebben 
een grote kans te lopen het 
slachtoffer van een misdrijf te 
worden. In hoeverre is deze angst 
gebaseerd op objectieve risico's en 
reële gebeurtenisssn? Uit dit 
survey-onderzoek, dat bestond uit 
interviews met 159 bewoners van 
bejaardenwoningen, blijkt dat de 
bejaarden vooral bang zijn voor 
roof en vandalisme. Deze angst 
lijkt een groot deel van het 
dagelijks leven te beheersen. Toch 
komen deze vormen van criminali-
teit slechts zeer sporadisch voor in 
en om de onderzochte bejaarden-
woningen, zo blijkt uit de archieven 
van 84 huismeesters. Dat impliceert 
dat er wellicht meer aandacht 
moet worden besteed aan voorlich-
ting en training van bejaarden 
over de manier waarop ze zich 
veilig kunnen gaan voelen in hun 
eigen woonomgeving. Het instellen 
van buurtwachten zou hieraan een 
belangrijke bijdrage kunnen 
leveren, aldus de auteur. 
Met literatuuropgave. 
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30 
Quensel, S. 
Zur Funktionalitdt von Krimina-
litdt und Criminal-Justice 
System; Skizze eines Arbeitspro-
gramms bzw. Bine um kriminal-
historische Unterstdtzung. 
Kriminologisches Journal, 2. 
Beiheft 1987, blz. 186-197 
(BRD). 

Een historische analyse van het 
crimineel-justitiële systeem kan 
volgens de auteur een zinnige 
bijdrage leveren aan het denken 
over abolitionisme. Als aanzet 
hiertoe bespreekt hij drie begrip-
pen: 'criminaliteit' als selectiepro-
dukt, het 'functionele netwerk' van 
taken die het justitiële systeem 
vervult en de begrippen 'staat' en 
'controle'. M.b.t. het begrip 
criminaliteit gaat hij in op de 
volgende vier vragen: in welke 



relatie staan de oeropvatting van 
criminaliteit (moord en doodslag 
etc.) en de overige criminaliteit tot 
elkaar, hoe verschuiven de 
grenzen tussen wat criminaliteit 
wordt genoemd en onschadelijk 
geachte vormen van afwijkend 
gedrag en hoe wordt in de loop 
der tijd op dat laatste gereageerd, 
hoe denken de burgers over 
criminaliteit en hoe verandert dat 
in de geschiedenis en, tot slot, wat 
wint men met bepaalde opvattingen 
over criminaliteit en wat verliest 
men bij de invoering van alterna-
tieven. Het tweede gebied dat ter 
discussie wordt gesteld is de 
functie van het justitiële systeem. 
De auteur stelt vast dat dit een 
netwerk van functies betreft op 
verschillende niveaus van overheid 
tot burgers. Voor het abolitionisme 
is zijns inziens in het bijzonder de 
functie van de staat, samenleving 
en machtsverhoudingen interes-
sant. In grote lijnen gezien, wordt 
het functionele netwerk van 
overheid, uitvoerenden en burgers 
in stand gehouden door de mythe 
'criminaliteit'. Het derde discussie-
onderwerp betreft opvattingen 
over de concepten staat en 
samenleving. Hierin stelt de auteur 
de relativering van twee mythen 
centraal, nl. die van de dichotomie 
boven- en ondergeschikten en die 
van macht en onmacht. In feite 
dient naar zijn idee het fenomeen 
criminaliteit alle partijen die een 
rol spelen in het symbolisch-poli-
tieke samenspel van de samenle-
ving. 
Met literatuuropgave. 

31 
Steffensmeier, D., C. Streifel 
und M.D. Harer. 
Relative cohort size and youth 
crime in the United States, 
1953-1984. 
American sociological review, 
52e jrg., nr. 5, oktober 1987, 
blz. 702-710. 

In dit artikel wordt de hypothese 
dat criminaliteitscijfers in grote 
jeugdcohorten disproportioneel 
hoger zijn dan in kleine cohorten 
getoetst. Hiertoe zijn de statistieken 
van de 'Uniform Crime Reports' 
over de jaren 1953-1984 geanaly-
seerd. Het gaat daarbij om naar 
leeftijd geregistreerde informatie 
over arrestaties van 15- tot 
24-jarigen. Gebruik is gemaakt van 
een vaste criminaliteitsindex, de 
'Index Crime Rate'. Deze index is 
samengesteld aan de hand van een 
aantal index-delicten: moord, 
roof, geweld tegen personen, 
inbraak en (auto)diefstal. De 
'Index Crime Rate' en de afzonder-
lijke index-delicten blijken vrij 
sterk te correleren met leeftijd en 
periode in de tijd (de variantie 
wordt vrijwel geheel door deze 
twee factoren verklaard) en slechts 
weinig met cohortgrootte. De 
bevindingen blijken zelfs enigszins 
tegengesteld te zijn aan genoemde 
hypothese: in grotere cohorten is 
er sprake van geringere criminali-
teit dan in kleinere cohorten. De 
hypothese wordt derhalve niet 
bevestigd. De auteurs besluiten het 
artikel met een viertal mogelijke 
verklaringen voor hun bevindingen 
en doen aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

32 
Winkel, F.W. 
Response generalisation in crime 
prevention campaigns. 
The British journal of crimino-
logy, 27e jrg., nr. 2, lente 1987, 
blz. 155-173. 

Tegenwoordig wordt, vooral via 
de media, veel aandacht besteed 
aan criminaliteitspreventie. De 
campagnes zijn erop gericht 
voorlichting te geven over simpele 
maatregelen om te voorkomen dat 
men het slachtoffer van een 
misdrijf wordt. Deze campagnes 
vinden vaak plaats vanuit de 
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gedachte 'baat het niet, het 
schaadt ook niet'. De auteur van 
dit artikel betoogt op theoretische 
gronden dat de verstrekte voorlich-
ting ook negatieve bij-effecten kan 
hebben. De campagnes zouden er 
bijvoorbeeld toe kunnen bijdragen 
dat sommige burgers extreme 
reacties gaan vertonen, zoals 
overdreven angst of de aanschaf 
van wapens. De resultaten uit een 
veldexperiment ondersteunen deze 
hypothese: een groep van 240 
voorgelichte burgers werd vergele-
ken met een groep van 84 niet-voor-
gelichte burgers. Onbedoelde, 
negatieve bij-effecten van de 
campagne werden waargenomen 
bij voorgelichte burgers, die sterk 
emotioneel betrokken zijn bij de 
criminaliteitsproblematiek en die 
het risico van slachtofferschap 
hoog inschatten. De auteur 
suggereert om bij het opzetten van 
dergelijke campagnes vooral ook 
te anticiperen op onbedoelde, 
negatieve bij-effecten. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

33 
Ericson, R.V., M.W. McMahon 
and D.G. Evans. 
Punishing for profil: reflections 
on the revival of privatization in 
corrections. 
Canadian journal of criminolo-
gy, 29e jrg., nr. 14, oktober 1987, 
blz. 355-387. 

In Noord-Amerika is er een trend 
van toenemende privatisering in 
de strafrechtstoepassing. Daarover 
wordt nogal wat ophef gemaakt. 
De auteur betwijfelt of deze ophef 
wel terecht is. Historisch be-
schouwd zijn overheids- en 
particuliere belangen bij de 
strafrechtstoepassing namelijk 
altijd al sterk vervlochten geweest. 
Zowel overheid als particuliere 
instellingen profiteren ervan. De 

Reclassering 
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overheid benut de strafrechtstoe-
passing als een middel om haar 
ideologieën en haar legitimiteit te 
bevestigen. De particuliere 
belangen zijn voornamelijk 
economisch van aard. Privatisering 
houdt in dat de uitvoering van 
penitentiaire taken wordt overgela-
ten aan derden. Dit betekent niet 
dat de overheid haar greep 
verliest. Er worden nl. strikte 
uitvoeringsvoorwaarden gesteld, 
waarvan de naleving door de 
overheid wordt geïnspecteerd. In 
het bedrijfsleven, bijv. in de zgn. 
fast-food industrie, heeft een 
dergelijke opzet de afgelopen 
jaren grote opgang gemaakt. Niet 
alle categorieën vrijheidsbeneming 
komen in gelijke mate in aanmer-
king voor privatisering. Daarvan is 
vooral sprake naarmate de 
vrijheidsbeneming meer in 
(contact met) de vrije samenleving 
ten uitvoer wordt gelegd. In sterk 
beveiligde gevangenissen worden 
particuliere initiatieven niet of 
nauwelijks toegelaten. In de loop 
van het artikel gaat de auteur 
dieper in op economische, 
politieke en sociale aspecten van 
privatisering bij de strafrechtstoe-
passing. 
Met literatuuropgave. 

34 
Frid, A. 
Gokken met beleid. 
Proces, 66e jrg., nr. I 1, november 
1987, blz. 305-311. 

Na een korte samenvatting van het 
onderzoeksrapport 'Problematisch 
gokken' van M. Prins, belicht de 
auteur van dit artikel de overeen-
komsten tussen gokverslaving en 
alcohol- en/of drugsverslaving. De 
ervaringen opgedaan bij de 
bestrijding van o.a. alcoholmis-
bruik leiden tot de conclusie dat 
een restrictief beleid weinig zin 



heeft: het roept meer problemen 
op dan het oplost. Het beleid ten 
aanzien van de gokverslaving 
dient dan ook primair gericht te 
zijn op persoonlijke hulpverlening. 
Teleurstelling en ontmoediging ten 
gevolge van mislukte pogingen om 
mensen van hun verslaving af te 
helpen mogen geen vrijbrief zijn 
voor de overheid om te gokken 
met het beleid inzake hulpverle-
ning. Het is belangrijk dat de 
C.A.D.'s worden ingeschakeld en 
voorgelicht door de RIAGG's, de 
reclassering, justitie en de advoca-
tuur, waar het gaat om de proble-
men (zoals delinquentie), die het 
gevolg zijn van de gokverslaving. 

Kinderbescherming 

35 
Scholte, E.M. 
Psychosociale problemen van 
jongeren met politiecontacten. 
Kind en adolescent, 8e jrg., nr. 
4, november 1987, blz. 165-181. 

Politiecontact kan een belangrijke 
aanleiding zijn om hulp aan 
jongeren met psychosociale 
problemen op gang te brengen. In 
twee derde van de gevallen is zo'n 
contact strafrechtelijk van aard, in 
de overige gevallen civielrechtelijk 
i.v.m. een problematische opvoe-
dingssituatie. In Den Haag loopt 
voor deze jongeren een speciaal 
project: het Prejop-project, een 
secundair preventie-experiment, 
waarin politie en hulpverlening 
samenwerken. Uit een evaluatie-
onderzoek, gehouden onder 250 
jongeren, die in 1984 met de 
politie in aanraking kwamen, blijkt 
dat ruim de helft geen ongunstige 
prognose heeft t.a.v. te verwachten 
psychosociale problematiek, m.n. 
bij strafrechtelijke zaken. Hulp is 
in deze gevallen niet nodig en ook 
niet wenselijk vanwege het 
stigmatiserende en hulpaanzuigen-
de effect. Bij de overigen is er een 

verhoogde kans op een minder 
goed verlopende psychosociale 
ontwikkeling i.v.m. problemen met 
justitie, in het gezin, op school, in 
de vrije tijd, harddrugsgebruik en 
op het individuele vlak (angstge-
voelens en contactstoornissen). 
Een groot deel van deze jongeren 
blijkt nog geen hulp te hebben en 
ook niet te vragen. Naast hulpver-
lening in acute noodsituaties moet 
de aandacht van de politie dan 
ook vooral gericht zijn op vroegtij-
dige onderkenning van probleem-
situaties en het inschakelen van 
professionele hulp. Met het 
Haagse Prejop-project heeft men 
in dit opzicht een effectieve 
werkwijze ontwikkeld en positieve 
resultaten geboekt. 
Met literatuuropgave. 

36 
Vlaardingerbroek, P. 
Moet de ondertoezichtstelling 
met pensioen? 
Nederlands juristenblad, 62e 
jrg., nr. 41, november 1987, blz. 
1318-1321. 

Ter gelegenheid van het 65-jarig 
bestaan van de maatregel van 
ondertoezichtstelling (OTS) op 1 
november 1987 vraagt de auteur 
zich af of deze maatregel in de 
praktijk effectief is, of wellicht met 
pensioen moet. Hij geeft een 
cijfermatig overzicht van de 
toepassing van de OTS in een deel 
van ons land in de periode 1982 
t/m 1986 en constateert dat de 
maatregel nog springlevend en 
zeer bruikbaar is. De OTS leent 
zich, mits gehanteerd als ultimum 
remedium naast de ontheffing uit 
de ouderlijke macht, zeer goed 
voor het opstarten van hulp aan 
gezin en kind, maar een aantal 
verbeteringen is wenselijk. 
Vlaardingerbroek pleit voor 
verbetering van de processuele 
positie van ouders en kind bij de 
voorlopige OTS, afschaffing van 
de 'deadline' van twee jaar bij een 

Literatuuroverzicht 	 145 



uithuisplaatsing ex. art. 263 lid 1 
Boek 1 BW, een uniforme klach-
tenregeling bij de particuliere 
jeugdbeschermingsinstellingen en 
de mogelijkheid om na een jaar 
OTS te bezien of de begeleidende 
instelling de hulp op vrijwillige 
basis, maar met behoud van 
subsidie kan voortzetten. 

Politie 

37 
Band, S.R., and C.A. Manuele. 
Stress and police officer perfor-
mance: an examination of 
effective coping behavior. 
Police studies, 10e jrg., nr. 3, 
herfst 1987, blz. 122-131. 

Politiemensen moeten hun werk 
vaak doen onder stressverwekken-
de omstandigheden. In hoeverre 
zij in staat zijn hieraan het hoofd 
te bieden, wordt bepaald door hun 
competentieniveau om taken uit te 
voeren, door de mate waarin zij 
zich in staat voelen om moeilijke 
situaties tegemoet te treden en 
door hun gevoel van zelfwaarde-
ring. Deze factoren zijn ook van 
invloed op de effectiviteit en 
kwaliteit van hun optreden. Om 
deze hypothese te toetsen deden 
de auteurs onderzoek onder zestig 
politiemannen. Hiertoe benutten 
zij een aantal schaaltechnieken. 
Ook aan de leidinggevenden van 
de respondenten werd gevraagd 
een oordeel te geven over hun 
functioneren. Het bleek dat 
degenen met weinig zelfwaardering 
en met een lage inschatting van de 
eigen vermogens neigden tot 
minder effectieve methoden van 
stressverwerking. Een verband 
tussen dit maladaptive coping' en 
inadequaat optreden kon echter 
niet vastgesteld worden. 
Met literatuuropgave. 

38 
Levy, R. and F. Ocqueteau. 
Police performance and fear of 
crime: the experience of the lefi in 
France between 1981 and 1986. 
International journal of the 
sociology of law, 15e jrg., nr. 3, 
augustus 1987, blz. 259-280. 

De politie in Frankrijk is een 
omvangrijke, vrij gesloten organisa-
tie met een complexe structuur. 
Uit een beschrijving van haar 
activiteiten blijkt, dat er een 
groeiend verschil is tussen door de 
politie geregistreerde en door haar 
behandelde zaken. De toegenomen 
onveiligheidgevoelens bij de 
bevolking zijn dan ook niet het 
gevolg van illusie of politieke 
manipulatie, zoals sommigen 
menen, maar worden vooral 
veroorzaakt door het falen van de 
politie, die meer aandacht voor 
openbare orde heeft dan voor de 
bestrijding van de door individuen 
als het meest hinderlijk ervaren 
eigendomscriminaliteit. Bijgevolg 
heeft het publiek steeds meer de 
neiging om eigen beschermings-
maatregelen te nemen. De angst 
voor misdaad vormt al jaren een 
bron van discussies tussen 
verschillende politieke groeperin-
gen. Mede i.v.m. de toename van 
het terrorisme kwam de linkse 
regering in 1985 met een hervor-
mingsplan voor de politie, waarbij 
niet de bestrijding van de econo-
mische criminaliteit, maar onveilig-
heid en efficiëntie op de voorgrond 
stonden. Men wilde versterking 
van de politie m.n. bereiken door 
professionalisering en materiaal-
verbetering. De auteur vraagt zich 
af of regeringen in plaats van 
fundamentele wijzigingen aan te 
brengen, wisselende verschijnselen 
zoals terrorisme mogen gebruiken 
om versterking van de controle-
functie van de politie te rechtvaar-
digen en daarmee voorbij mogen 
gaan aan de bij de bevolking sterk 
levende behoefte aan beter 

146 	Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 2, 1988 



optreden van de politie tegen 
eigendomsdelicten. 
Met literatuuropgave. 

39 
Pepinsky, H.E. 
Explaining poliee-record crime 
trends in Sheffield. 
Contemporary crises, 11 e jrg., 
nr. 1,1987, blz. 59-73 (USA). 

De auteur is van mening dat de 
stijging van de criminaliteit meer 
verband houdt met de wijze 
waarop de politie deze vastlegt in 
de statistieken, dan met toegeno-
men onwettig gedrag van burgers. 
Hij onderzocht de periode 
1974-1982 voor de stad Sheffield. 
Allereerst kijkend naar de werk-
loosheidcijfers concludeert hij 
dat deze geen afdoende verklaring 
bieden voor de toegenomen 
criminaliteit. Ook de aangiftebe-
reidheid van burgers blijkt niet te 
corresponderen met de cijfermatige 
ontwikkeling van de geregistreerde 
criminaliteit. Ontwikkelingen 
binnen de politie-organisatie 
vertonen echter hiermee wel een 
opvallende parallel. Zo wijst de 
auteur op de gevolgen van een 
instroom van een nieuwe generatie 
politiemensen. Ook is daar het feit 
dat de overheid van de politie 
eiste meer misdrijven op te lossen. 
Ontevredenheid onder politiemen- 
sen over afgebroken loononderhan-
delingen, over hun arbeidsvoor-
waarden en het feit dat een staking 
onder mijnwerkers veel politie-aan-
dacht vergde, kunnen ook van 
invloed zijn geweest op de 
politionele statistieken. Uit dit 
alles blijkt wel hoe weinig deze 
een weerspiegeling vormen van 
problemen in de samenleving. 
Met literatuuropgave. 

40 
Steinmetz, C.H.D., E.T. van 
Buuren en H.G. van Andel. 
De slachtoffer-circulaires: enkele 
suggesties voor nieuw beleid op 

basis van een onderzoek voor de 
invoering van circulaires. 
Delikt en delinkwent, I7e jrg., 
nr. 9, november 1987, blz. 
952-971. 

In 1986 is naar de politie een 
circulaire uitgegaan met richtlijnen 
voor het opvangen van slachtoffers. 
De politie worden de volgende 
taken opgelegd, gebaseerd op 
aanbevelingen van de Commissie-
Vaillant: het zorgvuldig opnemen 
van de aangifte, het geven van 
algemene informatie over de gang 
van zaken na de aangifte en in het 
proces-verbaal opnemen van 
slachtoffer-relevante gegevens, 
zoals diens verzoek om schadever-
goeding. De Commissie-Vaillant 
verwachtte dat door een zorgvuldi-
ge bejegening door de politie het 
slachtoffer extra leed kan worden 
bespaard en verder dat betere 
informatie tot meer tevredenheid 

-bij het slachtoffer zou leiden. De 
auteurs gingen middels 90 
enquêtes bij slachtoffers die in 
1980 en 1981 (dus véór de circulai-
re) aangifte deden in Den Haag, 
Rotterdam en Al kmaar van 
diefstal met geweld of afpersing, 
na of deze verwachtingen gegrond 
zijn. De onafhankelijke variabele 
'slachtoffer-vriendelijke benade-
ring' werd geconstrueerd op grond 
van gegevens die de slachtoffers 
verstrekten over eventuele inbreuk 
door de politie op hun privacy, 
aandacht voor problemen, goede 
informatie. Als afhankelijke 
variabelen golden het oordeel over 
politie en justitie en de aard en 
ernst van eventuele problemen 
(extra leed), beide eveneens 
geconstrueerd op grond van een 
aantal gegevens. Er werd gecontro-
leerd voor een aantal gegevens die 
van invloed konden zijn op de 
relatie tussen de twee variabelen. 
Op grond van de resultaten 
concluderen de onderzoekers dat 
de tweede verwachting van de 
Commissie-Vaillant realistisch is: 
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goede informatie en ingaan op de 
problemen van het slachtoffer 
leiden tot meer tevredenheid. Of 
het slachtoffer door de benadering 
ook extra leed kan worden 
bespaard lijkt twijfelachtig. 
Aandacht geven aan problemen 
blijkt nl. (ook) samen te gaan met 
gevoelens van onveiligheid bij het 
slachtoffer. Uit het verzamelde 
materiaal kan niet worden afgeleid 
hoe dit moet worden verklaard. 
Met literatuuropgave. 

41 
Tegtmeyer, H. und J. Vulde. 
Dart.  die Polizei AIDS-Test 
erzwingen? 
Kriminalistik, 41e jrg., nr. 10, 
oktober 1987, blz. 560-562 
(BRD). 

Politiemensen lopen het risico in 
contact te komen met met AIDS 
besmette of sero-positieve perso-
nen. Hoewel de kans op besmetting 
gering is, moet het niet geheel 
uitgesloten worden. Te denken 
valt aan situaties waarbij verdach-
ten uit groepen met een verhoogd 
risico (genoemd worden drugsge-
bruikers) zich met geweld verzetten 
tegen aanhouding. De auteurs 
behandelen het vraagstuk of in 
dergelijke gevallen een AIDS-test 
bij verdachten is toegestaan. • 
Lichamelijk onderzoek is toege-
staan indien het gaat om het 
vaststellen van feiten die van 
belang zijn voor het strafrechtelijk 
onderzoek en voor het strafproces. 
Dit geldt bijv. voor het bloedonder-
zoek bij verdachten van rijden 
onder invloed en ook indien het 
vermoeden bestaat dat andere 
strafbare feiten zijn gepleegd 
onder invloed van alcohol. Een 
AIDS-test is toegestaan als er 
sprake is van een strafbaar feit, 
waarbij lichamelijk letsel is 
toegebracht. In sommige gevallen 
is echter toestemming van de 
rechter noodzakelijk, met name als 
er slechts sprake is van verdenking 

van een strafbaar feit zonder dat 
dat (reeds) bewezen is. Besmetting 
met AIDS is ook mogelijk in 
andere situaties (bijv. bij het 
verlenen van eerste hulp). In zulke 
gevallen ontbreekt het voor de 
politie aan mogelijkheden een 
bloedonderzoek te verlangen. Ook 
voor anderen is dat niet mogelijk, 
ook niet via de burgerrechter. Rest 
de vraag of uit het oogpunt van 
een algemeen preventiebelang het 
verplichte bloedonderzoek moet 
worden ingevoerd. Gezien de 
huidige omstandigheden achten de 
auteurs dat pas mogelijk als er een 
middel tegen AIDS beschikbaar is. 
De voorwaarden voor een verplicht 
bloedonderzoek dienen dan wel 
wettelijk te worden vastgelegd. 
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42 
Verhey, L. 
De Wet politieregisters. 
Nederlands juristenblad, 62e 
jrg., nr. 39, november 1987, blz. 
1250-1254. 

In juli 1986 is, ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in 
verband met politieregisters, een 
voorstel voor de Wet politieregis-
ters ingediend bij de Tweede 
Kamer. Voor de uitvoering van 
haar taken heeft de politie immers 
veel informatie nodig. In de 
praktijk zijn er dan ook vele 
registers. Niet alle door de politie 
beheerde registers vallen onder het 
besproken wetsvoorstel. Een 
aantal valt onder de Wet persoons-
registers. De auteur bespreekt het 
voorstel kort en levert op een 
aantal onderdelen commentaar. 
Het commentaar betreft de 
reikwijdte van de wet (doordat de 
beheerder van het register bepaalt 
of dit onder de werkingssfeer van 
de wet valt, en niet een centrale 
instantie, kan dit onduidelijk en 
slecht geregeld zijn), de materiële 
normstelling (hierbij wordt o.m. 
vermeld dat voor de juistheid en 
volledigheid van de gegevens de 



zogenaamde `afloopberichten' veel 
systematischer verspreid moeten 
worden), het reglement (waarbij 
ingegaan wordt op de privacypro-
blemen in verband met het aan 
elkaar koppelen van bestanden), 
de verstrekking van gegevens 
(waarbij als probleem genoemd 
wordt de onduidelijke relatie 
tussen de verstrekkingsbepalingen 
en de geheimhoudingsplicht), de 
rechtspositie van de geregistreerde 
(die onvoldoende lijkt omdat de 
geregistreerde niet de beschikking 
krijgt over een lijst van personen 
en instanties aan welke gegevens 
over hem verstrekt zijn) en het 
toezicht (de auteur pleit voor een 
verdergaande bevoegdheid van de 
registratiekamer). 
Met literatuuropgave. 

43 
Wormhoudt, R.H. 
Jeugdpolitie en de basispolitie-
functie: een onhoudbare combina-
tie? 
Het tijdschrift voor de politie, 
49e jrg., nr. 10, oktober 1987, 
blz. 437-442. 

Binnen de politie-organisatie is 
een verandering gaande waarbij 
zgn. basispolitie-eenheden worden 
ontwikkeld. In de nieuwe organi-
satorische opzet moet iedere 
executieve politiefunctionaris in 
beginsel alles wat op zijn weg 
komt, zelf kunnen afhandelen. De 
vraag is of het handhaven van 
speciale jeugdpolitie-afdelingen 
strijdig is met deze algemene 
ontwikkeling. De auteur meent 
van niet. Ook in de nieuwe 
organisatorische opzet zullen 
bepaalde specialismen mogelijk 
moeten zijn. Hij komt tot deze 
conclusie in een artikel waarin 
allereerst een overzicht wordt 
gegeven van het algemene beleid 
dat na de Tweede Wereldoorlog is 
gevoerd met betrekking tot de 
jeugd- of kinderpolitie. Het 
tweede deel van het artikel gaat in 
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op de specifieke situatie bij de 
Utrechtse gemeentepolitie. In dit 
politiekorps is de ontwikkeling 
naar een algemene taakstelling 
voor de executieve politiefunctio-
naris — organisatorisch onderge-
bracht in de Algemene Politie 
Dienst (APD) — al een heel eind 
op streek. De afdeling kinderpolitie 
staat op de nominatie om ook in 
deze APD op te gaan. De auteur is 
daartegen. De aard van het werk 
van de kinderpolitie verschilt van 
het gewone politiewerk en vereist 
specifieke deskundigheid. Ook 
biedt volgens de auteur het beleid 
van beide politie-ministers ruimte 
voor het voortbestaan van een 
afzonderlijke jeugdpolitie. 

Drugs 

44 
Jong, W.M. de en W.J. van 
Noort. 
Opiatengebruikers in beweging. 
Sociologische gids, 34e jrg., nr. 
5, september/oktober 1987, blz. 
337-353. 

Hoe komt het dat de in de 
Nederlandse samenleving gemargi-
naliseerde opiatengebruikers 
nauwelijks zijn georganiseerd? 
Eerst schetsen de auteurs de 
ontstaansgeschiedenis en de 
huidige functie van de wel 
bestaande organisaties van 
drugsgebruikers, zoals de junkie-
bonden, het overkoepelend orgaan 
hiervan (de FNJB), de Belangen 
Vereniging Methadongebruikers 
Groningen (BMG) en de Amster-
damse Medische Dienst Heroïne 
Gebruikers (MDHG). De aanlei-
ding tot het oprichten van junkie-
bonden was meestal een probleem 
met het gemeentelijk drugsbeleid, 
vooral op het gebied van methadon-
verstrekking. De activiteiten van 
de bonden zijn meestal actie- of 
beleidgericht. In het eerste geval 
bestaat er een grote betrokkenheid 
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van de gebruikers, in het tweede 
geval veel minder. De middelen 
van bestaan (onderdak, financiën 
en faciliteiten), worden meestal 
door plaatselijke hulpverleningsin-
stellingen verschaft. Voorwaarde 
voor de oprichting van junkiebon-
den is een tolerant gemeentelijk 
beleid. De auteurs zoeken op dit 
vlak de eerste verklaring voor de 
geringe mate van georganiseerd-
heid van gebruikers: in de meeste 
gemeenten is het beleid niet 
tolerant genoeg. Als tweede reden 
noemen zij dat de kosten hoog zijn 
(veel inzet en tijd, ervoor uit 
moeten komen dat je gebruiker 
bent) en de baten gering. Ook 
andere factoren die over het 
algemeen van belang zijn voor het 
ontstaan en in stand houden van 
organisaties ontbreken geheel of 
gedeeltelijk, zoals sociale druk om 
lid te worden, statusverhoging 
door participatie en onderlinge 
solidariteit. Volgens de auteurs zal 
de AIDS-problematiek hier 
mogelijk verandering in brengen. 
Ook wijzen zij nog op de belangrijke 
functie voor de bonden van het 
zin. 'referentiepubliek'. Dit zijn 
instanties of personen van onver-
dachte huize die het bij de politiek 
opnemen voor de gebruikers en 
aan wiens oordeel belang wordt 
gehecht door de plaats die zij 
bekleden in de samenleving, zoals 
kerkgenootschappen en intellectu-
elen. 
Met literatuuropgave. 
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Onderstaande publikaties kunnen 
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Mededelingen 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte oplage 
van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp van 
het rapport opgesteld wordt. 
Overige belangstellenden kunnen 
de WODC-rapporten bestellen bij 
de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-78 98 80. De 
WODC-interimrapporten zijn 
zolang de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC. De 
(interim)rapporten van de CWOK 
zijn (kosteloos) te verkrijgen bij het 
CWO K-secretariaat (070-70 62 07/ 
09). 

In 1987 zijn de volgende 
WODC-rapporten in de officiële 
reeks verschenen: 
Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment frauderegi-
stratie 
WODC 72 
Bol, E. en J.. Overwater 
Recidive van dienstverleners 
WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrecht 
WODC/SEC 75 

Werf, C. van der en B. Docter 
Alimentatie na scheiding 
WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Radema 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in de 
WAO 
WODC 77 
Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht 
WODC 78 

In 1988 verscheen tot nu toe: 
Junger-Tas, J., en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder recht, minder vraag? 
WODC 80 
Essers, J.J.A., en A. Rook 
Vervolging en strafvordering bij 
opium wetdelicten 
WODC 81 

In de interimreeks van het 
WODC verschenen in 1987 de 
volgende uitgaven: 
Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van 
vandalisme 
WODC/SEC 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van alimentatie na echtschei-
ding 
Woelt, G. 
Een inventarisatie van heling in 
Nederland 
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Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Overwater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis III in 's-Gravenhage 
Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefie 

Interimreeks WODC in 1988 tot 
nu toe: 
Essers, A.A.M., en P.H. van der 
Laan 
Jeugd & Justitie 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 

Door het interne onderzoekteam 
J&J van de CWOK werden in 
1987 de volgende rapporten 
uitgegeven: 
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort 
en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen 
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Laan, P.H. van der 
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Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
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Meer jonge kinderen in pleeggezin-
nen, bijlagen 

Interimrapporten in 1988 tot nu 
toe: 
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den 
Berg en N. Mertens 
Hometraining anno 1987 

Addendum JV1 

Bij het artikel van dr. P.C. van 
Duyne over 'aard en aanpak van 
bedrijfsmatige misdaad' in 
Justitiële Verkenningen nr. 1 is 
aan het eind een deel van de 
literatuurlijst weggevallen. Dit 
deel wordt hieronder afgedrukt. 
Peters, A.Ch. 
Fraude bij beleggingen. 
Algemeen politieblad, 136e jrg., 
nr. 24, november 1987, blz. 
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Public 
Public support for punishing 
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victim revisited?; by F.T. Gullen, 
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Journal of criminal justice, Ile 
jrg., nr. 6,1983, blz. 481-493. 
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Congressen 

Kinderen van drugsverslaafde 
ouders 
Het Nederlands Instituut voor 

Alcohol en Drugs (NIAD, vóór 1 
januari 1988 de FZA) organiseert 
een driedaags internationaal 
symposium waarop aandacht zal 
worden geschonken aan de positie 
van kinderen van drugsverslaafde 
ouders en de hiermee samenhan- 
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Criminologie 
Met als algemeen thema Ter-

spectives in Criminology: Challen-
ges of Crime, and Strategies of 
Action' wordt door de Internatio-
nal Society of Criminology het 
tiende internationale criminologie-
congres georganiseerd. Vier 
onderwerpen zullen op het 
congres centraal staan: criminolo-
gie en de menswetenschappen; 
geweld en criminele carrières; 
misdaad en machtsmisbruik; 
betekenis en de crisis van het 
penale model (m.n. vrijheidsbene-
ming). Ook andere terreinen zoals 
politie-onderzoek, vrouwenstudies 
in de criminologie en sociaal-his-
torisch onderzoek naar criminali-
teit en straffen zullen aan de orde 
komen. 
Datum:4 tot en met 9 september 
1988 
Plaats: Hamburg Messe und 
Congress GmbH, Hamburg (BRD) 
Inlichtingen:Congress Organisa-
tion, Postfach 302480, D-2000 
Hamburg 36, Bondsrepubliek 
Duitsland. Tel : (040) 35 69 22 42; 
Tlx : 21 26 09; Telefax :35 69 21 80 



gende problematieken. Onder 
andere zullen de volgende punten 
op de agenda staan: basale zorg, 
justitiële maatregelen, vrijwillige 
hulpverlening, pleeggezinnen, 
onderzoekresultaten uit diverse 
landen, prognoses en gewenst 
beleid. 
Datum: 12, 13 en 14 oktober 1988 
Plaats: Nederlands congresgebouw 
te Den Haag 
Inlichtingen: Symposium-secretari-
aat, FZA, postbus 725, 3500 AS 
Utrecht, t.a.v. mevr. M. Macville. 
Tel: 030-34 13 00 tst. 229 (op 
maandag, woensdag en vrijdag) 

Recht en psychologie 
De eerste Europese conferentie 

over recht en psychologie kent 
drie hoofdthema's: de psychodyna-
miek van rechtbankgedrag, de 
psychologie van procederende 
partijen en de psychologie van het 
maken van juridische beslissingen. 
Deze drie onderwerpen zullen 
zowel in plenaire als in parallelle 
zittingen behandeld worden. Het 
doel van de conferentie is een 
brug te slaan tussen de velden 
wetstheorie en psychologie van het 
recht en de contacten tussen 
Noord- en Zuideuropese weten-
schapsbeoefenaren te bevorderen. 
De plenaire sessies zullen onder 
leiding staan van resp. C. Oddie, 
'Circuit Judge', H.A. Groen, 
procureur, en T. Koopmans, 
rechter aan het Europese Hof in 
Luxemburg. In de parallelle 
zittingen zullen individuele 
bijdragen van deelnemers op de 
agenda staan. Het congres zal 
worden afgesloten door J. Mona-
han, Professor of Law and 
Psychology, University of Virginia, 
School of Law. Deelnemers wordt 
gevraagd voorstellen voor individu-
ele bijdragen aan de drie thema's 
en/of voor symposia in te zenden. 
Datum: 23 tot en met 25 juni 1988 
Plaats: Rijksuniversiteit Limburg, 

rechtenfaculteit, Bouillonstraat 3, 
Maastricht 
Inlichtingen: Dr. G. van den 
Heuvel, rechtenfaculteit, postbus 
616, 6200 MD Maastricht. Tel: 
043-88 87 13 

Drugsbeleid 
De vakgroep Strafrechtsweten-

schappen van de Katholieke 
Universiteit Brabant te Tilburg 
organiseert in samenwerking met 
het Max Planck Institut fr 
Auslkidisches und Internationales 
Strafrecht te Freiburg het congres 
'Het Nederlands drugsbeleid in 
Westeuropees perspectief'. Vier 
besloten studiedagen voor zestien 
deskundigen uit veertien landen 
gaan aan het congres vooraf. 
Datum: 3 juni 1988 
Inlichtingen: Katholieke Universi-
teit Brabant, A. Franken, tel: 
013-66 24 02 of mevr. B. Kimman, 
tel : 013-6622 54 

Beveiliging 
Het Nederlands Instituut voor 

Eigentijdse Studiën organiseert 
binnenkort zijn tweede jaarlijkse 
congres onder de noemer 'actuele 
beveiligingsvraagstukken 1988'. 
Tijdens het congres zullen de 
volgende onderwerpen aan bod 
komen: 'preventie: een stijl van 
leven en samen leven' (W. Simon), 
'het criminele perspectief van de 
jaren negentig' (drs. H.J. Heijboer), 
'trends en omvang in preventie' 
(dr. J.J.M. van Dijk), 'technische 
beveiliging...hoever?' (Ir. L.P. van 
der Steen), 'omgevingsbeveiliging 
met licht' (Ir. W.J.M. van Bommel), 
'multifunctionele applicaties met 
een fotopasjessysteem' (F.D.W.M. 
Schoonhoven), 'alarmering is meer 
dan 'toeters en bellen" (L.J. van 
Aart), 'herkenning en besturing 
van bewegende personen en 
objecten' (C.J.M. Tognini), en 
'Rotterdam Zuidplein: warm en 
toch veilig?' (J. Stegers). Het 
congres wordt besloten met een 
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discussie onder leiding van 
voorzitter Will Simon. 
Datum: 28 april 1988 
Plaats: Clauszaal, Conferentiecen-
trum Engels, Rotterdam (naast het 
centraal station) 
Inlichtingen: Nederlands Instituut 
voor Eigentijdse Studiën, postbus 
93558, 2509 AN Den Haag, tel.: 
070-86 29 09/87 64 82 

Business security 
Het International Study Center 

heeft de organisatie van de eerste 
Europese conferentie over 
'business security' ter hand 
genomen. De conferentie beslaat 
drie dagen. Op de eerste en derde 
dag zijn plenaire sessies gepland, 
de tweede dag kan men deelnemen 
aan diverse workshops waarin de 
onderwerpen terrorisme, industrië-
le spionage en computercriminali-
teit centraal zullen staan. Sprekers 
tijdens de conferentie zijn D.W. 
Davies, prof. dr. I.S. Herschberg, 
M. Samociuk, dr. L.R. Clutterbuck, 
General U.K. Wegener, R. 
Carlheim-Gyllenskiffld, J. von 
Braun, dr. G.A. Libaert en N.C. 
Zalfa. Voorzitter van de conferentie 
is T. Sleeswijk Visser. 
Datum: 18 tot en met 20 mei 1988 
Plaats: Hyatt Regency Hotel, 
Brussel (België) 
Inlichtingen: International Study 
Center, P.O. Box 330, 3130 AH 
Vlaardingen. Tel: 010-4 34 99 66/ 
4 34 90 28 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer-
king. Het verlenen tot toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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