
JJ 

vaitaft gumet cas 

jaargamg B5 eug 

:

ARCHIEF EXEMPLAAR 

NIET MEENEMEN !!!! 

)RAde, mataiA 

wetenschappelijk  

%110 
onderzoek- en 

I ) 
docurnentatie  

( 

centrum 

,C 



jaargang 15 april 

389 
De politie verdeeld 



Colofon 
Justitiele Verkenningen is een 
gezamenlijke uitgave van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie en Gouda 
Quint BV. Het tijdschrift 
verschijnt negen keer per jaar. 

Redactieraad 
dr. J. Junger-Tas 
drs. A.B. Hoogenboom 
drs. P.H. van der Laan 
drs. Ed. Leuw 
dr. G.J. Veerman 

Red actie 
drs. J.C.J. Boutellier 
mr. M.R. Duintjer-Kleijn 
drs. M.R. van den Toorn (tijdelijk) 
mr. P.B.A. ter Veer 

Red actieadres 
Ministerie van Justitie, WODC 
Redactie Justitiele Verkenningen 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 
Tel: 070-7071 47 

WODC-documentatie 
Voor inlichtingen: 070-70 65 53 
(E.M.T. Beenakkers, C.J. van 
Netburg). 

Abonnementen 
Justitiele Verkenningen wordt 
gratis verspreid onder personen en 
instellingen die beleidsmatig 
werkzaam zijn ten behoeve van 
het Ministerie van Justitie. 
Degenen die in aanmerking 
denken te komen voor een gratis 
abonnement kunnen zich 
uitsluitend schriftelijk wenden tot 
bovenstaand redactieadres. 
Andere belangstellenden kunnen 
zich tegen betaling abonneren. Zij 
dienen zich te wenden tot: 
Uitgeverij Gouda Quint BV 
Postbus 1148 
6801 MK Arnhem 
tel: 085-45 47 62 

Administratie en adreswijzigingen 
De abonnementenadministratie 
wordt verzorgd door: 
Libresso BV 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
tel: 05700-3 31 55 
Adreswijzigingen kunnen worden 
doorgegeven door het adres-
strookje toe te zenden aan 
Libresso. 

Beeindiging abonnement 
Betaalde abonnementen kunnen 
tot uiterlijk 31 december van het 
lopende abonnementsjaar worden 
opgezegd. Bij niet tijdige 
opzegging wordt het abonnement 
automatisch voor een jaar 
verlengd. Gratis abonnementen 
kunnen desgevraagd te alien tijde 
beeindigd worden. 

Abonnementsprijs 
De abonnementsprijs bedraagt 
f 65,- per jaar: studenten-abonne-
menten f 52,- per jaar (gedurende 
maximaal vijf jaar). Betaling 
geschiedt bij voorkeur met de te 
ontvangen stortings-acceptgiro-
kaarten. 

Nabestellingen 
Losse nummers kunnen worden 
nabesteld bij Libresso of Uitge-
verij Gouda Quint (bij meer dan 
dertig exemplaren). De prijs van 
losse nummers bedraagt f 11,50 
(exclusief verzendkosten). 

Ontwerp en drukwerk 
SDU 

ISSN: 0167-5850 

Opname van een artikel in dit 
tijdschrift betekent niet dat de 
inhoud ervan her standpunt van de 
Minister van Just itie weergeeft. 



Inhoud 

5 	Voorwoord 

8 	drs. C.J. Wiebrens 
Verdelen en verdeeldheid; het Project 
Kwantificering Politiewerk nader uiteengezet 

29 	drs. C.J. Wiebrens 
Sterkteverdeling en rolverdeling bij de politie 

51 	drs. F. van Tulder 
Beter verdeeld, meer geproduceerd? 

77 	prof. dr. U. Rosenthal, drs. A. Cachet en drs. A.B. 
Hoogenboom 
Verschuivingerr binnen en buiten het bestel: de 
functies van PKP 

88 	drs. E.R. Muller en drs. A.A. van Rijswijk 
Politie, politievakbonden en politiek; politie-acties 
1988 nader bezien 

107 	Literatuuroverzicht 
107 	Algemeen 
111 	Strafrecht en strafrechtspleging 
114 	Criminologie 
118 	Gevangeniswezen/TBS 

Reclassering 
120 	Jeugdbescherming en -delinquentie 
123 	Politie 
124 	Verslaving 

Slachtofferstudies 

.127 	Boeken/rapporten 



Voorwoord 

De beide politieministeries, Binnenlandse Zaken en 
Justitie, reserveren jaarlijks gezamenlijk een bedrag 
van 3,5 miljard op hun begroting voor de politiezorg 
in ons land. Tachtig procent van dit bedrag wordt 
besteed aan de personeelskosten van 38.000 politie-
mensjaren (24.000 gemeentepolitie; 14.000 rijkspo-
litie). In bedrijfskundige termen kan de politie dan 
ook worden gezien als een mammoetonderneming 
met een zeer ingewikkelde organisatiestructuur. Een 
structuur die sinds de Politiewet van 1957 permanent 
ter discussie lijkt te staan. Deze discussie had veelal 
een inhoudelijke inzet: prioriteiten in het politiewerk, 
de mate van bestuurlijke controle en de maatschappe-
lijke rol van de politie. Inmiddels werd door vele 
gemeenten en korpsen (en soms met succes) de 
noodklok geluid over een te geringe sterkte van de 
lokaal opererende politie. 

In 1986 werd een stuurgroep in het leven geroepen 
die tot taak kreeg om niet zozeer de inhoudelijke 
voorwaarden en eindtermen van het politiewerk, 
maar de feitelijke werkdruk van de verschillende 
korpsen en landgroepen te bestuderen. Het doel van 
deze Projectgroep Kwantificering Politiewerk (PKP) 
was te komen tot een financieel neutraal advies over 
een `betere' verdeling van de arbeidsjaren over de 
verschillende politiekorpsen en -groepen. Eind 1988 
verscheen het rapport van deze stuurgroep, De politie 
beter verdeeld, in een van de meest turbulente 
periodes in de Nederlandse politiegeschiedenis: de 
politie demonstreerde massaal voor verbetering van 
haar arbeidsvoorwaarden. 

De verschillende betrokken groeperingen (politie-
bonden, politieke partijen, korpschefs en bestuurders) 
kwamen onwaarschijnlijk snel tot een (meestal 
negatief) oordeel over het methodisch zeer gecompli-
ceerde rapport, waarin tot vergaande verschuivingen 
in het politie-apparaat werd geadviseerd. Het kabinet 
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heeft inmiddels een compromisvoorstel gedaan, 
waarover de Tweede Kamer eerdaags beraadslaagt. 
Het themadeel van deze aflevering van Justitiele 
Verkenningen presenteert naar aanleiding van het 
controversiele PKP-rapport beschouwingen en 
cornmentaren. 

In het eerste artikel informeert C.J. Wiebrens, een 
van de rekenmeesters van het PKP, over de achter-
gronden, de filosofie en de resultaten van het rapport. 
De huidige verdeling van de politiesterkte is, 
enigszins gesimplificeerd weergegeven, gebaseerd op 
het inwonertal en de woningvoorraad per gemeente. 
Deze formule, en de in de wet mogelijk gemaakte 
uitzonderingen daarop, hebben geleid tot onevenre-
digheid in de politiezorg. De werkdruk blijkt mede te 
worden bepaald door een aantal meer kwalitatieve 
factoren in de bevolkingsopbouw van het desbetref-
fende verzorgingsgebied. 

In het tweede artikel redeneert dezelfde auteur 
door op het principe van een eerlijke verdeling van 
de politiezorg: iedere burger heeft recht op dezelfde 
`politiewaar' voor zijn geld. Hij constateert de 
noodzaak om dan uitspraken te doen over politie-
taken die door de gemeenschap betaald moeten 
worden en taken die door profiterende particulieren 
zouden moeten worden opgebracht. Indien bepaalde 
economisch lucratieve activiteiten extra politiewerk 
met zich meebrengen is het onredelijk deze nit de 
algemene middelen te financieren, aldus de auteur. 

F. van Tulder deed ook onderzoek naar de kosten 
van de politiezorg. Hij nam de `produktie' van de 
politie als criterium. Naar zijn mening gaat het 
PKP-rapport er ten onrechte van uit dat er evenre-
digheid zou bestaan tussen de inzet van menskracht 
en de effectieve politiezorg. Zijn bevinding luidt dat 
Cr een optimale korpsgrootte is van 180 mensjaren 
per eenheid. De PKP-filosofie leidt tot het groter 
maken van de grote korpsen en het kleiner maken 
van de kleine; zijn aanbeveling is te komen tot 
splitsing van grote eenheden en samenvoeging van 
kleine in de richting van dit optimum. 

De auteurs van het vierde artikel leveren een ander-
soortig commentaar op het PKP-rapport. Met enkele 
pennestreken schetsen zij de politieke functies die 
schuilgaan achter het technocratische karakter ervan. 
Het rapport leidt af van fundamentelere vragen rond 
de politiezorg. Zo doet het geen uitspraken over de 
verhouding tussen de lokale, regionale en landelijke 
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politiefunctie. Bovendien passen de aanbevelingen in 
de tendens naar schaalvergroting bij de politie. Ten 
slotte wordt de prioriteit gelegd bij de bestrijding van 
de criminaliteit en niet bij de politiefuncties ten 
behoeve van het verkeer en de openbare orde. 

In het laatste artikel wordt aandacht besteed aan 
een relatief nieuw fenomeen in de politiebranche: de 
sterke positie van de bonden. Niet eerder werden de 
belangen van de politiemensen met zoveel succes 
behartigd als in de afgelopen jaren. De auteurs analy-
seren de acties van de politie en komen tot de 
conclusie dat het geweldsmonopolie van de politic 
(naast dat van het leger) en het gunstige maatschap-
pelijke klimaat met betrekking tot de politiezorg de 
bonden tot een niet te negeren politieke factor in de 
discussie over de politiesterkte hebben gemaakt. 
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Verdelen en verdeeldheid 

Het Project Kwantificering Politiewerk nader 
uiteengezet 

drs. C.J. Wiebrens* 

Inleiding 

De sterkte en de werklast van de politie houden de 
gemoederen al geruime tijd bezig. Al in de jaren 
zeventig werd geconstateerd dat er sprake was van 
`een onevenredig ervaren verhouding tussen de 
werklast enerzijds en de door de minister van Binnen-
landse Zaken vastgestelde korpssterkte anderzijds'. 
Deze discrepantie leidde tot een sterke drang, gericht 
op verhoging van de sterkte der politiekorpsen'. Voor 
de minister van Binnenlandse Zaken was dit 
aanleiding de Projectgroep Organisatie Structuren 
(POS) in te stellen, die de opdracht kreeg onderzoek 
uit te voeren naar de sterkte, formatie en organisatie 
van de gemeentelijke politiekorpsen. De POS gaf 
geen uitsluitsel over de (benodigde) sterkte en sterkte-
verdeling, maar bracht de boodschap dat meer sterkte 
op zich geen oplossing bood voor de problemen van 
de politie. Het beleid moest zich eerder richten op 
veranderingen in organisatie en werkwijze. 

In 1986 stond het sterkte- en werklastprobleem 
weer op de agenda. De Werkgroep Kwantitatieve 
Aspecten (WKA) voerde een onderzoek uit naar de 
verhouding tussen sterkte en werkdruk bij de korpsen 
in de vier grote steden en drie korpsen in middelgrote 
provinciesteden, de zogenaamde referentiekorpsen. 
De uitkomst was een aanbevolen sterktevermeer- 
dering van 1.600 mensjaren voor de grote vier. 
Aangezien in de jaren tachtig (extra) uitgaven worden 
afgemeten aan de maat van het financieringstekort, 
was het geld hiervoor niet voorhanden. Een oplossing 
is dan herverdeling van politiesterkte. Niet meer 
agenten, maar schuiven met agenten. 

De voorzet werd gegeven in het Regeerakkoord, 

* De auteur is als raadadviseur Onderzoek politie- en 
vreemdelingenzaken verbonden aan het WODC. 
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waarin staat: 'de sterkte van de gemeente en rijkspo-
litie wordt, op budgettair neutrale wijze zo vastgesteld 
dat meer rekening wordt gehouden met aard en 
omvang van de criminaliteit'. 

Zoals gebruikelijk werd een commissie in het leven 
geroepen, de stuurgroep Project Kwantificering 
Politiewerk (PKP). Zij werd in 1986 door beide 
politieministers ingesteld. Eind 1988 kwam de stuur-
groep met haar voorstellen, neergelegd in het rapport 
'De politie beter verdeeld' naar buiten. Het voorlopig 
regeringsstandpunt betreffende het rapport 'De 
politie beter verdeeld' verscheen in februari van dit 
jaar. 

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van 
de aanpak en voorstellen van de stuurgroep PKP en 
de reacties daarop, waaronder het voorlopig 
regeringsstandpunt. Tevens wordt ingegaan op het 
`waarom' van de herverdeling. Ter inleiding een korte 
rondgang door de doolhof van politieland. 

Het huidige sterktestelsel 

Nederland kent rijks- en gemeentepolitie. De rijks-
politie valt onder het Ministerie van Justitie, de 
gemeentepolitie onder het Ministerie van Binnen-
landse Zaken. De uitgaven voor politie bedragen 
jaarlijks circa 3,5 miljard; het Ministerie van Binnen-
landse Zaken draagt daarvan 2 miljard bij, het Minis-
terie van Justitie 1,5 miljard. Ruim 80% van de 
uitgaven van de politie bestaat uit personele uitgaven. 

Het personeel van de gemeentepolitie, in totaal 
circa 24.000 mensjaren, is in dienst van de gemeente. 
De gemeentepolitie wordt middels een doeluitkering 
gefinancierd. De hoogte van de doeluitkering wordt 
bepaald door de aan de gemeente toegekende 
organieke sterkte.' In de praktijk kan de feitelijke 
sterkte afwijken van de organieke sterkte door het 
bestaan van vacatures. 

Het personeel van de rijkspolitie is rijksambtenaar. 
Het budget van de rijkspolitie maakt onderdeel uit 
van de begroting van het Ministerie van Justitie en is 
daarmee `concurrerend' met de door kinderbe-
scherming, gevangeniswezen, rechtshulp en anderen 
gelegde claims op de begroting. De rijkspolitie kent 
wel het begrip organieke sterkte (dit is het totaal aan 
binnen de RP gewenste functies), de invulling 
daarvan wordt begrensd door het voor de rijkspolitie 
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ter beschikking gestelde begrotingsbedrag. De begro-
tingssterkte kan in de praktijk sterk afwijken van de 
organieke sterkte. De begrotingssterkte van de RP is 
vergelijkbaar met de organieke sterkte van de GP. 2  
De begrotingssterkte van de rijkspolitie bedraagt circa 
14.000 mensjaren. 

Een aantal diensten van de rijkspolitie is bestemd 
voor niet aan gemeenten gebonden activiteiten, zoals 
de Algemene Verkeersdienst (AVD), de Parketpolitie 
en de Rijkspolitie te Water. Het `gewone' politiewerk 
wordt verricht door de zogenaamde landdienst van de 
rijkspolitie. Deze bestaat uit 251 landgroepen, onder-
gebracht in 17 districten. Een landgroep bestrijkt een 
of meer gemeenten. Het personeel van de landgroep 
verzorgt uitsluitend de zogenaamde primaire 
politietaak: surveillance en de minder gecompliceerde 
verkeers- en recherchezaken. Voor meer gecompli-
ceerde zaken kan een beroep worden gedaan op de 
staf van het district waar expertise en ervaring op het 
gebied van recherche, verkeer, jeugd- en kinderpolitie 
enzovoort aanwezig is. Ook het beheer van de 
landgroepen vindt op het niveau van het district 
plaats. De capaciteit van de landgroepen bedraagt 
circa 8.800 mensjaren. De herverdeling heeft alleen 
betrekking op de landdienst van de rijkspolitie en de 
gemeentepolitie. 

De scheidslijn tussen gemeentepolitie en rijkspolitie 
(in casu de landdienst) is in 1957 vastgelegd in de 
Politiewet. Gemeenten met een inwonertal van 25.000 
of meer kregen gemeentepolitie, de overige 
gemeenten rijkspolitie. Die scheidslijn heeft enkel en 
alleen historische gronden. Men baseerde zich op de 
toen aangetroffen situatie. Er waren toen wel 
gemeenten met een eigen korps maar met minder dan 
25.000 inwoners. Tot op de dag van vandaag hebben 
zij deze status behouden. 3  

De rijkspolitie is dus in principe alleen werkzaam 
in gemeenten met een inwonertal van minder dan 
25.000. Gemeenten in het bewakingsgebied van de 
rijkspolitie, waarvan het inwonertal de magische 
grens van 25.000 overschreed, gingen tot voor kort 
over naar de gemeentepolitie. Met de zogenaamde 
Stopwet van 1983 werd de overgang van die 
gemeenten naar de gemeentepolitie (tijdelijk) geblok-
keerd. Onlangs is de Kamer akkoord gegaan met een 
voorstel de grens voor een gemeentepolitiekorps op 
trekken naar een inwonenal van 40.000. De door het 
C DA zo bepleitte eigenstandigheid van de kleine 
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gemeentepolitiekorpsen is daarbij overeind gebleven. 
De (organieke) sterkte van de landgroepen van de 

rijkspolitie wordt in eerste instantie bepaald door het 
inwonertal van tot de landgroep behorende 
gemeenten. De verdeling geschiedt in samenhang met 
de nodig geachte sterkte op districtsniveau. Dit houdt 
in dat de organieke sterkte van de landgroep met een 
bepaald percentage thans 20% wordt gekort ten 
behoeve van het districtsstaf. De sterkte van de 
districtsstaf wordt niet bepaald door inwonertal, maar 
geschiedt op grond van `behoefte-vaststelling'. 

Ongeacht de grootte van de gemeente wordt een 
gemeentepolitiekorps verondersteld tot op grote 
hoogte zelfstandig te kunnen functioneren. Een 
gemeentepolitiekorps kent om die reden een 
minimumsterkte. De criteria voor de hoogte van die 
minimumsterkte zijn niet duidelijk. Vast staat wel dat 
de minimumsterkte in de loop van de tijd omhoog is 
gegaan. In 1977 bedroeg zij 29 hoofden, in 1980 37 en 
thans 41,7. 

In de formule van de gemeentepolitie spelen 
inwonertal en (sinds 1985) woningbezetting een rot. 
Gemeenten worden volgens dit stelsel niet individueel 
bezien. Voor het hanteren van de formule zijn de 
gemeenten in acht inwonerklassen ondergebracht; 
mutaties in inwonertal en woningbezetting van een 
tot die klasse behorende gemeente hebben conse-
quenties voor de politiesterkte van de andere tot die 
klasse behorende gemeenten. Zo wordt de politie-
sterkte van Leiden mede bepaald door het demogra-
fisch gedrag van de inwoners van Maastricht. 

Het sterktestelsel van de gemeentepolitie kent een 
progressiefactor. Het aantal toe te kennen politie-
mensen neemt meer dan evenredig toe met de bevol-
kingstoename. Die progressie is ingebouwd om recht 
te doen aan de centrumfunctie van grotere 
gemeenten. Voor de `grote vier' geldt een aparte 
formule met meer progressie. 

Veranderingen in de sterkte van zowel rijks- als 
gemeentepolitie worden volgens de regels van de 
verdeling vooral bepaald door demografische veran-
deringen. In de praktijk blijkt dit niet altijd opgeld te 
doen. Vanaf 1975 is het aantal inwoners in het 
bewakingsgebied van de rijkspolitie met iets meer dan 
100.000 toegenomen. Procentueel is dat nauwelijks 
3%. De toename van de landdienst van de rijkspolitie 
is echter meer dan 50%. In 1975 waren volgens 
CBS-gegevens 85 RP-mensen aanwezig per 100.000 
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Tabel 1. Ontwikkeling van de bevolking en de feitelijke sterkte van de 
gemeentepolitie naar grootte van gemeente' 

Grootte klasse 

Bron: CBS 
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1975 	 1980 	 1985 
(x1000) 	 Bevolk. 	Pol. Bevolk. 	Pol. Bevolk. 	Pol. 

5- 20 	 100 	100 	92 	119 	92 	128 
20- 50 	 100 	100 	115 	130 	115 	129 
50-100 	 100 	100 	100 	110 	123 	131 
> 100 (m.u.v.grote vier) 	100 	100 	107 	124 	108 	128 
Grote vier 	 100 	100 	94 	121 	91 	134 

' Feitelijke sterkte, zoals opgegeven aan het CBS. De cgfers hebben 
uitsluitend betrekking op personen met opsporingsbevoegdheid. De getallen 
voor 1975 zijn op 100 gesteld. 

inwoners in RP-gemeenten, in 1985 127. 
De sterkte-ontwikkeling van de gemeentepolitie 

roept ook vraagtekens op. Tussen 1975 en 1985 nam 
de bevolking in de kleinste GP-gemeenten met 8% af. 
Daar staat een toename van de politiesterkte van 28% 
tegenover. Het aantal politiemensen per 100.000 
inwoners in die gemeenten liep daarmee op van 169 in 
1975 tot 236 in 1985. Het verhogen van de minimum-
sterkte in die periode, van 29 in 1977 tot 42 in 1985, is 
daar ten dele debet aan. Bij de kleinere GP-steden 
(20.000 tot 50.000 inwoners) is een sterktetoename van 
bijna 30% te constateren (van 129 per 100.000 
inwoners naar 158). Een vrijwel gelijke sterktetoename 
ziet men bij de steden met een inwonertal van 50.000 
tot 100.000. De toename van de bevolking daar 
overtreft echter die van de kleinere steden. Op grond 
van de formule zou men daar een sterkere toename 
van de politiesterkte kunnen verwachten dan bij de 
kleinere steden. Dat is echter niet het geval. In die 
steden nam de sterkte slechts toe van 152 politie-
mensen per 100.000 inwoners in 1975 naar 162 in 1985. 
De `grote vier' tenslotte kenden in tien jaar tijds een 
bevolkingsafname van 200.000 personen. Tegen die 
bevolkingsafname van bijna 10%, staat een sterkte-
toename van meer dan een derde (zie tabel 1). 

Het sterktestelsel van de politic kent haar formules, 
maar blijkbaar ook haar eigen wetten. De demogra-
fische ontwikkeling `verklaare niet de toename van de 
rijkspolitie. Bij de gemeentepolitie lijken de grootste 
en de kleinste steden overbedeeld, de middelgrote 
steden onderbedeeld. Een aantal factoren heeft tot die 
(merkwaardige) ontwikkeling aanleiding gegeven: 
- Rijks- en gemeentepolitie zijn geen communicerende 



vaten, de sterkteverdeling vindt via gescheiden kanalen 
plaats. 
- In de formule is de sterktewinst als gevolg van 
demografische groei altijd groter dan het sterkteverlies 
als gevolg van een qua grootte overeenkomstige bevol-
kingsafname. Urbanisatieprocessen leiden automa-
tisch, zelfs bij een gelijkblijvend totaal aantal inwoners 
van de gempo-plaatsen, tot meer politie. Dit `technisch 
mankement' kan ondervangen worden door wat sterkte 
in reserve te houden (het demografisch accres). 
Wanneer die reserve te klein is, voor andere 
doeleinden wordt aangewend, of ontbreekt (bijvoor-
beeld bij bevriezing van de sterkte) kunnen korpsen, 
die op grond van bevolkingstoename uitbreiding 
behoeven, daarin niet tegemoet gekomen worden. 
- Het verhogen van de minimumsterkte met inacht-
neming van (de progressie van) de formule heeft enige 
duizenden extra mensjaren gevergd. Wanneer die 
ruimte niet aanwezig was, moet dit tot een relatieve 
verbetering van de sterkte van de kleine(re) korpsen 
ten opzichte van de grotere geleid hebben. 
- Aan de gempo-formule ligt de veronderstelling ten 
grondslag dat veranderingen in het werkaanbod van 
de politie zich overal en in dezelfde mate voordoen. 
Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 
- Sterkteverdeling vindt niet alleen door middel van 
de formule plaats. Op allerlei gronden gebaseerde 
claims om additionele sterkte van individuele 
gemeenten kunnen ook gehonoreerd worden. De 
criteria hiervoor zijn onduidelijk, de besluitvorming 
niet altijd even doorzichtig. (Van Helten en Kuijven-
hoven, 1987) 

Verscherping van verschillen en differentiatie 

Aan de sterkteformule van de gemeentepolitie ligt de 
veronderstelling ten grondslag dat er een relatie 
bestaat tussen inwonertal van een gemeente en het 
aantal benodigde politiemensen. Qua omvang verge-
lijkbare steden behoeven volgens die veronderstelling 
een vergelijkbare politiesterkte. Het sterktestelsel heeft 
dan eveneens als uitgangspunt dat veranderingen in 
het werkaanbod van de politie, waarbij naast crimina-
liteit openbare orde en verkeer een rot spelen, zich 
overal even zwak of even sterk doen voelen. 

De vraag is of die uitgangspunten nog geldig zijn. In 
ieder geval blijkt, wanneer men de ontwikkeling van 
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de geregistreerde criminaliteit beziet, dat zich duide-
lijke verschillen aftekenen tussen platteland, kleinere 
steden en grotere steden. Die criminaliteitstoename in 
de steden is, afgaande op de door de politic zelf 
geregistreerde delicten, sterker dan in de kleinere 
steden. Aan die cijfers kleven bezwaren. Het aangifte-
gedrag van burgers kan tot vertekening leiden (niet 
elke gestolen fiets wordt gemeld bij de politie) en de 
registratieprocedures van de politic verschillen van 
plaats tot plaats (verdwenen fietsen zijn of gestolen of 
vermist). De slachtofferenquetes van het CBS geven 
echter dezelfde tendens te zien. Het `slachtofferper-
centage' op het platteland en in de kleinere gemeenten 
blijft stabiel tussen 1980 en 1986, in de middelgrote en 
grote steden is sprake van een toename. 

Nu hoeft deze ontwikkeling, sterkere verschillen 
tussen platteland en stad en tussen verschillende 
grootteklassen van gemeenten, op zich geen problemen 
op te leveren. Men zou alleen de progressiefactor 
(waardoor het aantal politiemensen meer dan 
evenredig stijgt met het inwonertal) moeten bijstellen. 
De verschillen in aantallen toe te delen politiemensen 
tussen steden van ongelijke grootte worden dan groter. 
Het uitgangspunt dat een gelijke hoeveelheid inwoners 
(per grootteklasse van gemeenten) een gelijke 
hoeveelheid politiezorg vereist, blijft dan overeind. 

Beziet men echter de criminaliteitsontwikkeling in 
de periode 1980-1986, dan blijkt ook dat naast het 
aanscherpen van de verschillen tussen gemeente-
klassen er verschillen zijn tussen qua inwonertal verge-
lijkbare steden. Er zijn gemeenten waar het criminali-
teitsniveau met gemiddeld meer dan 10% steeg en er 
zijn vergelijkbare gemeenten waar de stijging nauwe-
lijks meer dan 1% bedroeg. Ook het niveau van de 
geregistreerde criminaliteit verschilt van gemeente tot 
gemeente. De niveauverschillen en de verschillen in 
groeipercentages komen met name tot stand doordat 
bij een aantal gemeenten de aantallen vermogensde-
licten, zoals diefstal met braak, sterk toenemen. De 
verschillen in toename van (geregistreerde) crimina-
liteit en de niveauverschillen laten zich niet verklaren 
uit inwonertal of woningbezetting. (Berghuis, 1988) 

Dit beeld komt ook naar voren in de (uitvoerige) 
metingen, die ten behoeve van het werk van de stuur-
groep PK P zijn verricht. De werkdruk van de rijkspo-
litie ligt onder het niveau van de gemeentepolitie. 
Binnen de gemeentepolitie zijn ook aanmerkelijke 
verschillen. De laagste werkdruk voor de gemeentepo- 
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litie werd geconstateerd bij de korpsen in de kleinste 
steden (waar men het net jets drukker heeft dan bij de 
rijkspolitie), de hoogste werkdruk - waar de echte 
knelpunten zitten - treft men aan bij korpsen in een 
aantal middelgrote steden, zoals Deventer, Leiden en 
Heerlen. 

De belangrijkste conclusie uit die onderzoeken is dat 
de werkdruk van een korps niet samenhangt met het 
inwonertal van de gemeente. De veronderstelling dat 
qua omvang vergelijkbare gemeenten eenzelfde politie-
sterkte behoeven gaat daarmee niet (meer) op. Er zijn 
met andere woorden plaatsen waar van een relatief 
'surplus' aan politiemensen sprake is en er zijn 
plaatsen waar de capaciteit tekort schiet om een 
redelijke afhandeling van het werkaanbod te 
waarborgen. 

Omgevingskenmerken in plaats van inwonertal 

De vraag is hoe die onevenwichtigheden geredres-
seerd kunnen worden. Aanpassing van de formule is 
niet de gedigende oplossing, er is een nieuwe formule 
met andere uitgangspunten ter bepaling van de sterkte 
nodig. 

In haar advies heeft de stuurgroep twee uitgangs-
punten geformuleerd. Het eerste is dat elke situatie die 
handelen van de politie vereist, ongeacht waar deze 
zich voordoet, met dezelfde inzet van mensen en 
middelen aangepakt kan worden. Anders gezegd: de 
capaciteit, die aan een inbraak in Amsterdam wordt 
besteed, moet nagenoeg gelijk zijn aan de capaciteit, 
die aan een inbraak in Veendam of Tholen wordt 
besteed. 

Het tweede uitgangspunt is dat niet inwonertal maar 
`omgevingskenmerken' een rol moeten spelen in de 
formule. Omgevingskenmerken zijn kenmerken van 
een gemeente, waarvan men redelijkerwijs en/of op 
grond van eerder onderzoek kan aannemen dat zij 
samenhangen met (componenten van) de werkdruk 
van de politie. Het gaat daarbij om samenhangen in 
statistische zin, niet om causale relaties. 4  

In wezen verschilt het eerste uitgangspunt niet van 
het oorspronkelijke, aan de formule ten grondslag 
liggende uitgangspunt. Ook daar werd verondersteld 
dat tegenover een gelijke behoefte of werkdruk 
(vertaald als gelijk inwonertal) een gelijke hoeveelheid 
middelen hoort te staan. Het verschil is dat nu niet 
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inwonertal de werkdruk indiceert, maar dat met 
behulp van een rekenkundig model de werkdruk wordt 
geschat en voorspeld door een aantal omgevingsken-
merken. Een dergelijke benadering is overigens niet uit 
de lucht komen vallen. Vooral van de zijde van de 
(grotere) korpsen wordt al enige jaren gepleit voor een 
verdelingsstelsel dat niet uitgaat van inwonertal maar 
van omgevingskenmerken. ,  

De kenmerken van gemeenten, die een rol spelen in 
de door de stuurgroep gehanteerde formule zijn: het 
aantal woningen per gemeente; demografische samen-
stelling; centrumfunctie; sociale structuur. De 
omgevingskenmerken verklaren de (verschillen in) 
werkdruk van de politie in statistische zin, zij bieden 
geen verklaring. Als er sprake is van een andere dan 
statistische relatie, hetgeen plausibel is, dan betekent 
dat dat criminaliteit de resultante is van een aantal 
negatieve maatschappelijke ontwikkelingen. 
Nederland heeft de laatste decennia met een aantal 
ontwikkelingen kennisgemaakt, die niet in alle 
opzichten positief zijn. Sinds het eind van de jaren 
zeventig is er een groot werkloosheidsprobleem. De 
kern van langdurig werklozen wordt nu geschat op 
circa 250.000 tot 300.000. Naast het leger van 
werklozen staat een nog groter leger van arbeidsonge-
schikten. Ook andere sociale uitkeringen hebben een 
explosieve volumegroei te zien gegeven. 

Een andere ontwikkeling is de toename van het 
aantal allochtonen. In 1975 bedroeg het aantal alloch-
tonen 350.000, in 1987 bijna 600.000. De migratie van 
allochtonen ging vooral in de richting van de grote(re) 
steden. Bekend is dat vooral allochtonen, zowel van de 
eerste als van de tweede generatie, het slachtoffer zijn 
van de negatieve werkgelegenheidsontwikkeling. Zij 
maken een belangrijk deel uit van de kern van 
langdurig werklozen. Deze ontwikkelingen zijn 
selectief, sommige steden worden er (veel) meer door 
geraakt dan andere. Er is binnen die steden sprake van 
zowel een concentratie van allochtonen als een opeen-
stapeling van negatieve maatschappelijke en econo-
mische ontwikkelingen. Nederland gaat in een aantal 
opzichten een beetje op Groot Brittannie en de 
Verenigde Staten lijken. Op andere beleidsterreinen 
dan de politie is men zich daar reeds van bewust en 
spreekt men van probleemcumulatiegebieden. En het 
zijn die plaatsen waar criminaliteit zich het meest 
manifesteert. 
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De criminaliteitsfactor 

Differentiatie van het werkaanbod van de politie 
vormt een van de oorzaken van de onevenwichtig-
heden in de sterkteverdeling. Binnen dat werkaanbod 
springt een component eruit, de criminaliteit. De 
geregistreerde criminaliteit is in tien jaar tijd 
verdubbeld. In 1976 noteerde de politie een half 
miljoen haar bekend geworden delicten in haar 
boeken, in 1986 lets meer dan een miljoen. Die 
ontwikkeling heeft consequenties. 

Weliswaar vertoont het aantal opgehelderde zaken 
per rechercheur een opgaande lijn, de ophelderings-
percentages zelf zijn sinds 1980 drastisch gedaald. 6  In 
1980 bedroeg het ophelderingspercentage nog 29%, in 
1987 was het gezakt naar 23%. Internationaal bezien 
heeft de Nederlandse politie daarmee de status van 
zaterdagamateur. 

De toename van de criminaliteit heeft daar, waar de 
capaciteit van de politie ontoereikend is, negatieve 
effecten. Het kan ertoe leiden dat men minder 
aandacht gaat besteden of moet gaan besteden aan 
preventie. Goede preventie is voor de politie een 
arbeidsintensieve zaak, men moet er wet aan toe 
kunnen komen. 

Een ander zorgwekkend aspect is het toenemend 
beslag dat de zogenaamde zware criminaliteit legt op 
de capaciteit van de politie. Delicten als diefstal met 
braak, fraude en overvallen op geldinstituten c.q. 
geldtransporten vertonen een snellere toename dan 
gemiddeld. In de periode 1975-1985 liep het aantal 
valsheidsmisdrijven op van 3.468 tot 9.830 (+ 284%), 
het aantal autodiefstallen van 10.468 tot 23.602 
(+ 225%), het aantal overvallen van 258 tot 1.119 
( + 434%). 7  Voeg daarbij dat de aard van een aantal 
delicten aan verandering onderhevig is. Bij seksuele 
misdrijven is sprake van een verschuiving van 
`schennis der eerbaarheid' naar ernstiger (en voor de 
opsporing arbeidsintensievere) feiten als incest en 
verkrachting. 

De verschuiving in de richting van voor de 
opsporing meer tijd vragende delicten heeft conse-
quenties voor de opsporing. Het leidt daar waar de 
sterkte tekortschiet tot een selectie van voor de 
opsporing makkelijke zaken (case screening), tot het 
afbreken van opsporing (omdat zich elders zwaardere 
zaken aandienen), en tot kwaliteitsvermindering (te 
weinig tijd voor getuige- c.q. slachtofferverhoor, 
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sporenonderzoek, enzovoort). In het kort: de 
opsporing krijgt door een ontoereikende capaciteit een 
meer routinematig dan professioneel karakter. Deze 
gang van zaken is ook nadelig voor slachtoffers van 
misdrijven. Immers, het informeren van slachtoffers 
over de opsporing en over de mogelijkheden van 
schadevergoeding vergt tijd en het is de vraag of die 
tijd gegeven kan worden. 8  

De stuurgroep heeft mede op grond van deze 
overwegingen gemeend bij haar voorstellen voor sterk-
teherverdeling de mogelijkheden te bieden extra 
aandacht aan criminaliteit te besteden. Zij heeft dit 
gedaan door in ten van de voorgestelde herverdelings-
varianten de criminaliteitsfactor te introduceren. 

Met de criminaliteitsfactor wordt een extra gewicht 
aan het werkaanbod op grond van criminaliteit 
toegekend. Zo'n factor is min of meer een sturingsin-
strument, een operationalisatie van 'first things first'. 
Binnen de bestaande capaciteit wordt vanwege een 
bepaald onderdeel van het werkaanbod extra 
capaciteit verdeeld ten bate van die plaatsen waar de 
(op grond van omgevingskenmerken voorspelde) 
criminaliteit relatief hoog is, ten detrimente van die 
plaatsen waar de verwachte criminaliteit relatief laag 
is. In dit geval is het criminaliteit, maar wanneer 
andere prioriteiten zich zouden voordoen, bijvoorbeeld 
milieu, zou ze daardoor kunnen worden bepaald. Het 
wordt dan een `milieufactor'. Korpsen met relatief 
grote problemen op het terrein van milieuhandhaving 
zouden op basis van zo'n milieufactor meer sterkte 
krijgen dan korpsen, die in een relatief `schone' 
omgeving opereren. De invulling van die factor en het 
gewicht dat eraan wordt gegeven, is zuiver normatief, 
ze hangt af van de gekozen en gestelde prioriteiten en 
posterioriteiten. 

De aanbevelingen 

De herverdeling diende budgettair neutraal te 
geschieden, met andere woorden de ruimte voor 
herverdeling moest binnen de bestaande verdeling 
gevonden worden. Uit het voorgaande wordt al 
enigszins duidelijk waar de ruimte zich aandiende: bij 
de rijkspolitie en de kleine korpsen. Zo wordt voorge-
steld de bestaande minimumsterkte van de gemeente-
politiekorpsen te verlagen van 41 hoofden naar 27 
hoofden. Voor de landgroepen wordt een minimum- 
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sterkte van 19 mensjaren voorgesteld. Die minimum-
sterkte is exclusief de ondersteuning van het district. 
Telt men die erbij, dan komt de minimumsterkte van 
de landgroep op 26 mensjaren. De minimumsterkte 
van landgroepen van de rijkspolitie (die op het 
platteland en in kleine steden opereert) en van de 
gemeentepolitiekorpsen in de kleinere steden wordt 
daarmee vrijwel gelijk getrokken. Zij worden in de 
voorstellen ook geacht op dezelfde wijze te werken. De 
bemensing is voldoende voor de gewone, dagelijkse 
politiezorg. Wanneer zich meer gecompliceerde zaken 
voordoen waar ook expertise voor vereist is, dient men 
een beroep op derden te doen. De rijkspolitie doet in 
zo'n geval een beroep op de districtsstaf, de kleine 
gempo-korpsen kunnen wanneer zij (incidenteel) niet 
uitkomen met hun sterkte een beroep doen op 
`burenhulp' of (regionale) samenwerking. 

De stuurgroep heeft twee herverdelingsvarianten 
gepresenteerd. De eerste variant beoogt een herver-
deling uitsluitend naar werkdruk. Het werkaanbod 
vanwege verkeer en openbare orde telt even zwaar als 
het werkaanbod vanwege criminaliteit. De tweede 
variant is een verbijzondering van de eerste. Daar 
wordt namelijk aan die gemeenten waar men op grond 
van de omgevingskenmerken meer criminaliteit kan 
verwachten extra capaciteit toegekend. In die variant 
wordt aan het werkaanbod vanwege criminaliteit een 
extra gewicht van 25% toegekend (de criminaliteits-
factor). Met een herverdeling waarbij een extra 
gewicht wordt toegekend aan criminaliteit wordt 
beoogd de kwaliteit van de politiezorg te verbeteren. 
Daarbij heeft men het oog op meer capaciteit voor 
preventie, een betere opsporing en een verbetering van 
de hulp aan slachtoffers. Een andere overweging voor 
het toepassen van de criminaliteitsfactor is geweest dat 
men in staat wordt gesteld meer zaken aan te pakken 
en af te maken. 

Let wel, het gaat om een extra gewicht op grond van 
voorspelde criminaliteit. Korpsen, die in een ongun-
stige omgeving werkzaam zijn, maar er toch in slagen 
de criminaliteit door middel van een goede preventie 
te beheersen, worden niet gestraft voor hun goede 
beleid. In het voorstel van de stuurgroep moet de 
capaciteit die vrijkomt door de criminaliteitsfactor ten 
goede komen aan de (regionale) samenwerking op het 
vlak van de bovenlokale criminaliteit. 
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De voorstellen voor herverdeling hebben vooral 
repercussies voor de rijkspolitie. De rijkspolitie wordt 
in de eerste variant geacht bijna 1.000 hoofden naar de 
gemeentepolitie over te hevelen. Het extra meewegen 
van de (voorspelde) criminaliteit betekent een extra 
overheveling van de rijkspolitie naar de gemeentepo-
litie van nog eens 220 hoofden. 

De voorstellen hebben eveneens drastische gevolgen 
voor de kleinere gemeentepolitiekorpsen. Die zien in 
de voorstellen hun sterkte teruglopen met 21% (variant 
1) respectievelijk 23% (variant 2). De `winse komt 
vooral terecht bij een aantal (middel)grote steden. De 
sterktevermeerdering daar is, volgens de voorstellen, 
1.300 tot 1.600 hoofden. Dit geldt echter niet voor al 
die korpsen. Er zijn, omdat de sterkteverdeling is 
gebaseerd op individuele kenmerken van gemeenten, 
oak (middel)grote korpsen, die (fors) inleveren. 

Uitgaande van een invoering per I januari 1989 
stelde de stuurgroep voor de herschikking per 1 
januari 1992 te voltooien. De in het rapport De politie 
beter verdeeld neergelegde voorstellen werden op de 
avond van 26 oktober 1988 aan beide politieministers 
aangeboden. 

Reacties en (voorlopig) regeringsstandpunt 

'Zelden zal een ambtelijk stuk zo snel in de 
bureaulade zijn verdwenen als dit rapport van een 
commissie van hoge ambtenaren,' deelde de presen-
tator van Den Haag Vandaag dezelfde avond het 
kijkersvolk opgewekt mee. 9  Oak een tv-verslaggever 
heeft wel eens een beetje gelijk. Nu zag het er oak niet 
naar uit dat het rapport ooit een tweede druk zou 
beleven. 'Het is voor mij bepaald nog te vroeg am vast 
te stellen dat hiermee de steen der wijzen is gevonden,' 
merkte de minister van Justitie op bij het in ontvangst 
nemen van het rapport. Oak de voor de camera's 
opgetrommelde CDA- en VVD-kamerleden gaven geen 
blijk van enthousiasme voor de voorstellen uit het 
rapport. 

De voorzitter van de Algemeen Christelijke 
Politiebond (ACP) liet meteen weten dat het verplicht 
overplaatsen van politiemensen (in de voorstellen was 
sprake van 2.300 tot 2.600 herplaatsingen) absoluut 
onbespreekbaar was. De gram van de politiebonden 
tegen Den Haag was toch al hoog opgelopen. De 
landelijke actiedag van de politiebonden vond ruim 
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twee weken later, op 14 november plaats. De 
spandoeken ('PKP door de plee') spraken duidelijke 
taal. 

Niet alleen de bonden liepen te hoop tegen Den 
Haag. Al lange tijd bestaat er onvrede over de hoogte 
van het politiebudget. De middelen worden, gezien de 
toename van de werklast, met name vanwege de 
gestegen criminaliteit, ontoereikend geacht. Ook 
worden er meer en meer prioriteiten richting politie 
geschoven: vrouwenhandel, fraude, overtredingen van 
de maximumsnelheid, alcohol in het verkeer en 
georganiseerde criminaliteit, om een paar dwarsstraten 
te noemen, zijn allemaal zaken, die in de ogen van de 
volksvertegenwoordiging en anderen om aanpak 
schreeuwen. 

Maar in de ijstijd van Ruding moet ook de politie 
haar deel van de bezuinigingen leveren. Dat levert een 
beeld op van de politie als een organisatie, die 
permanent moet woekeren met de schaarse haar toebe-
deelde middelen. Het afstoten van (marginale) taken, 
minder doen met dezelfde middelen, is in discussie. 
Tot de standaardrecepten behoren tevens efficiency-
verbetering en automatisering, meer doen met dezelfde 
middelen.'° In hetzelfde vlak ligt (het bevorderen van) 
samenwerking tussen politiekorpsen en tussen rijkspo-
litie en gemeentepolitie. Met samenwerking beoogt 
men bestaande middelen meer en ten . behoeve van 
meer gebruikers in te kunnen zetten. Het is dan ook 
logisch dat herverdeling ook, mede gezien de 
randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit, als een 
bezuiniging wordt gezien. 

De voorstellen van de stuurgroep PKP mochten zich 
dus in een forse oppositie verheugen. De meeste 
oppositie kwam uiteraard van degenen die in de 
voorstellen aan de verkeerde kant van de 
(verdeel-)streep stonden. Om een deel van die kritiek 
hangt de lucht van verworven rechten." Voor een deel 
was zij onterecht en voor een deel vloeide zij voort uit 
onbegrip van een dergelijke aanpak. 12  

Kritiek was er ook van wetenschappelijke zijde. Op 
verzoek van een aantal kleine gemeentelijke politie-
korpsen verrichtte professor Boorsma (TU Twente) een 
contra-expertise. De contra-expertise ging tevens 
vergezeld van een nieuw recept voor de verdeling van 
middelen. Professor Klaassen van het Nederlands 
Economisch Instituut (NEI) verschafte een summiere 
kritiek van de bij het PKP gehanteerde schattingsme-
thoden en ontvouwde vervolgens een ander, esoterisch 
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model. Dat model heeft ongetwijfeld wetenschappe-
lijke betekenis, maar gegevens om het model te vullen 
zullen de eerste decennia vooralsnog ontbreken. Het 
alternatieve model heeft derhalve meer weg van 
abstracte kunst - leuk om naar te kijken - dan van 
toepasbare wetenschap. (Klaassen, 1988) 

In het spoor van de (wetenschappelijke) kritiek loopt 
de vraag naar meer onderzoek. Het gaat dan met name 
om een antwoord op de vraag naar de minimumsterkte 
en gewenste sterkte. Dat laatste is naar voren gebracht 
door het Coordinerend Politie Beraad (CPB). Een 
dergelijke vraag is normatief en niet door middel van 
onderzoek te beantwoorden. Dat geldt ook voor de 
(voornamelijk door de kleinere korpsen) aangekaarte 
wens tot onderzoek naar de minimumsterkte. Nu is de 
minimumsterkte al zonder aanwijsbare reden de laatste 
jaren fors opgetrokken. De onderbouwing daarvan 
vond men in een aantal door politiechefs geschreven 
nota's. Nota's die aangaven wat men nodig dacht te 
hebben. Ook de VNG produceerde wat onderzoek-
lectuur met betrekking tot de minimumsterkte. Hoe 
groot de minimumsterkte moet zijn kan niet middels 
onderzoek bepaald worden. Het is een normatieve 
afweging tussen efficiency en effectiviteit. (Butt en 
Palmer, 1985) Goed onderzoek is ook zuinig 
onderzoek. Men moet weten welke vragen wel en niet 
te beantwoorden zijn. 

Over de kwaal, de ongelijke verdeling, bestaat 
weinig consensus, en het medicijn valt moeilijk te 
slikken. De contra-expertise spreekt zich niet uit over 
de diagnose, zij verwerpt het recept en beveelt 
vervolgens een ander, door de patient vermoedelijk als 
paardemiddel ervaren medicijn aan: afschaffing van 
de specifieke uitkering(en) voor de gemeentepolitie en 
overheveling van de gelden naar het Gemeentefonds, 
opheffing van de rijkspolitie (met uitzondering van de 
bijzondere diensten) en overheveling van het reste-
rende budget van Justitie naar het Gemeentefonds. 
Elke gemeente krijgt zijn politic en heeft zelf, met de 
gelden uit het Gemeentefonds, daarvoor de verant-
woordelijkheid. Bij een eventueel gevoeld tekort kan 
men een beroep doen op samenwerking, burenhulp, 
enzovoort (Boorsma, 1989, p. 48 e.v.) Behalve een 
paardemiddel is het ook een dieet en daarmee een 
verandering van leefwijze. De patient zelf ziet meer in 
bijvoeding. 

Zo bepleit het Coordinerend Politie Beraad (CPB) 
een nadere orientatie van de `gewenste niveaus van 
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politiezorg. 	Bij deze studie dienen geen 
voorwaarden vooraf te worden gesteld als budgettaire 
neutraliteit.' (CPB) Daarmee lijkt een uitkomst van de 
studie al gegeven. De korpschef van de gemeentepo-
litie Haarlem bepleit het ongedaan maken van een 
aantal kortingen. Daarmee zouden 1.800 plaatsen bij 
de politie worden hersteld, hetgeen de pijn van de 
herverdeling zou doen verminderen. (Strayer, 1988) 

De opvatting dat meer politie nodig is, vindt ook in 
de Kamer zowel bij regerings- als oppositiepartijen 
onthaal. Het VVD-kamerlid Dijkstal vindt herplaatsing 
van 2.600 agenten te ver gaan. De herplaatsing moet 
beperkt blijven tot 1.300 man, voor het overige moet 
de politie aangevuld worden. Die aanvulling kan op 
een koopje. Gezien de voortschrijdende Europese 
eenwording kan te zijner tijd een deel van de 
marechaussee en de douane met een politiepet getooid 
worden. 

In het voorlopig regeringsstandpunt wordt wet de 
diagnose overgenomen, maar men staat wat huiverig 
tegenover de dosering van het medicijn. Enige 
bijvoeding wordt gewenst geacht. In het regerings-
standpunt wordt uitgegaan van de tweede variant 
(herverdeling met inachtneming van de zogenaamde 
criminaliteitsfactor) De herverdeling wordt beperkt tot 
1.425 hoofden (in plaats van de 2.600 voorgestelde). 
Verder wordt een sterktevermeerdering van 675 
hoofden aangegeven. Met de beperking zijn vooral de 
`dalers' gesauveerd. De daling van de sterkte mag niet 
meer dan 10% bedragen, voor de kleine korpsen wordt 
de minimumsterkte teruggebracht tot 36,2 hoofden 
(was 27 in de voorstellen van de stuurgroep PKP). Bij 
de stijgers wordt de toename op maximaal 30% 
gesteld, dit met het oog erop `dat een sterktegroei van 
een grotere omvang stuit op bezwaren van organisato-
rische aard'. Deze minder omvangrijke herverdeling 
houdt in dat de verlaging van de sterkte van het Korps 
Rijkspolitie tot `slechts' 600 beperkt zal blijven. 

De reallocatie moet plaatsvinden over een periode 
van drie jaar, te beginnen in 1989. Gedwongen 
herplaatsing is uit den boze, de ruimte voor de herver-
deling moet gezocht worden in het natuurlijk verloop. 
De in het voorlopig regeringsstandpunt neergelegde 
herverdelingsplannen zijn niet budgettair neutraal. Een 
sterktevermeerdering van 675 hoofden betekent dat er 
meer geld bij moet (35 miljoen in 1991 en 50 miljoen 
in de daaropvolgende jaren). Voor een deel wordt dit 
bedrag gedekt uit de continuering van de zogenaamde 
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Kosto-gelden, het resterende tekort zal, volgens het 
voorstel, worden gefinancierd door verhoging van de 
meerjarige begrotingscijfers van Binnenlandse Zaken 
in de jaren negentig. 

Slot 

In tegenstelling tot andere gebieden van 
overheidszorg is de politie gespaard gebleven voor 
grote (bezuinigings-)operaties als het plan-Dekker 
(gezondheidszorg), de studiefinanciering (onderwijs), 
de stelselherziening (sociale zekerheid) of het 
plan-Oort (belastingen). De bezuinigingsoperaties bij 
de politie kenmerken zich door een incremented en 
generiek karakter. De bezuinigingen worden 
omgeslagen over bestaande politie-eenheden (korpsen, 
RP-districten en landelijke diensten zoals de AVD en 
de CRI). Zij worden geacht efficienter te werken, meer 
samen te werken, enzovoort. 

Een incrementele aanpak biedt voordelen. Het 
schept rust. Men levert in, maar men weet ook waar 
men aan toe is. Verworven rechten worden niet 
aangetast, ieder krijgt zijn deel van het ongemak te 
dragen. Met een incrementele aanpak (generieke 
efficiency-kortingen, WPB-kortingen, enzovoort) gaat 
men uit van de veronderstelling dat de `rek' overal 
even groot is, dat wil zeggen dat alle betrokkenen min 
of meer dezelfde automatiserings- en efficiencygraad 
kennen en evenveel of weinig in samenwerking inves-
teren. De grenzen komen in zicht als die veronder-
stelling niet (meer) opgaat; wanneer de efficiency- en 
automatiseringsgraad en de (investering in) samen-
werking van plaats tot plaats verschillen. Dan doet 
zich de mogelijkheid voor dat opeenvolgende 
(generieke) maatregelen niet overal hetzelfde en op 
sommige plaatsen helemaal geen effect meer sorteren, 
de grenzen zijn dan bereikt." 

Een ander bezwaar van de incrementele aanpak is 
dat zij•een optimale allocatie in de weg staat. 
(Boorsma, 1981; Toirkens, 1988) De voorstellen van de 
stuurgroep PKP (en in het voorlopig regerings-
standpunt) zijn ingrijpend, maar ook incrementeel. 
Mogelijke structurele verbeteringen in de zin van een 
andere, meer efficiente inrichting van het politieap-
paraat (meer mensen voor hetzelfde geld) zijn niet 
gedaan. Zo'n mogelijkheid is het overhevelen van de 
(relatief dure) `oneigenlijke gemeentepolitiekorpsen' 
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(dat wil zeggen de gempo-korpsen in plaatsen met 
minder dan 25.000 inwoners) en de overige kleine 
korpsen naar de rijkspolitie. Dit is in lijn met het 
recente besluit van de Kamer de grens voor gempo-
korpsen op te trekken naar 40.000 inwoners, zij het dat 
`eigenstandigheid' van de kleine korpsen dan een 
historisch begrip wordt. Dit is een mogelijkheid, er 
zijn vermoedelijk ook andere varianten voor een 
inrichting van de politie-organisatie denkbaar, die 
minder kosten vergen dan de bestaande en die het 
uiteindelijk mogelijk maken met hetzelfde geld meer 
politiemensen op straat te brengen.' 4  

Nu lijken grote operaties op het terrein van de 
structuur van de politie schier onmogelijk. Elke veran-
dering daarin heeft implicaties voor het bestel (het 
gezags- en beheersdualisme) of de daarmee verbonden 
(kwantitatieve) verhoudingen en statusposities (die 
men ook tot 'het bestel' rekent). De enige mogelijkheid 
die men, gegeven het immobilisme van het bestel, ziet 
om problemen het hoofd te bieden is meer geld. 
Wijziging van het bestel komt, volgens de geleerden, 
alleen in het geval van crisis voor. (Van Reenen, 1985; 
Rosenthal, 1987) 

Enkele tientallen miljoenen extra is een aardig 
douceurtje, maar het zet geen zoden aan de dijk. De 
politie zal moeten blijven draaien met de nu 
gevoteerde 3,5 miljard. De financiele problemen 
blijven. De noodzaak van het terugdringen van het 
financieringstekort blijft, terwijl zich eldeis in 
overheidsland nieuwe uitgavenprioriteiten aandienen 
(bijvoorbeeld het milieu, de economische infra-
structuur, de vergrijzing) en bestaande uitgavenpriori-
teiten (bijvoorbeeld werkgelegenheid) nog lang niet 
van de lijst zijn afgevoerd. (De Kam, Vermeend, 1989) 
De politie is geen financieel gezond bedrijf. Wil het 
dat worden, dan is enige reorganisatie, maar vooreerst 
wat perestroika nodig. 
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Nolen 

' Het bedrag per hoofd is circa 
70.000 gulden. 

De begrotingssterkte van de RI' 
ligt acht procent onder de 
organieke sterkte. 
' Er zijn thans 21 gemeenten met 
een inwonertal lager dan 25.000 
die een eigen Gempo-korps 
hebben. 
° Het verband tussen kenmerken 
van een stad of regio en het crimi-
naliteitsniveau is in meerdere 
sudies naar voren gebracht (zie 
Van Tulder, 1985; Lambooy, 
1988). Factoren als leeftijds-
opbouw, het percentage eUnouder-
gezinnen, werkloosheid enzovoort 
blijken in statistische zin een 
relatie te hebben met het crimina-
liteitsniveau in het algemeen of 
met specifieke delicten als 
vemogens- en geweldsmisdrijven. 

Zie bijvoorbeeld het rapport van 
de Werkgroep kwantitatieve 
aspecten (1986). 

Het ophelderingspercentage 
geeft de verhouding weer tussen 
het aantal door de politic opgehel-
derde zaken en het aantal ter 
kennis van de politic gekomen 
delicten in een bepaalde periode. 
7  Zie het rapport van de 
Werkgroep bestrijding zware 
georganiseerde criminaliteit. 

Gerefereerd wordt aan de Richt-
lijnen van de Commissie Valliant. 
'2  De stuurgroep bestond uit verte-
genwoordigers van RP en GP, de 
VNG, het O.M. en beide politie-
ministeries. De salarisadmini-
stratie van de overheid was het 
enige gemeenschappelijke 
kenmerk van de stuurgroepleden. 
10  Zie het rapport van de 
Werkgroep politiebudget (WPB) 
en de voorstellen van het 
zogenaamde Compact beraad in 
Budget in beraad. Voor een 
kritische beschouwing van de 
politie-automatisering, zie 
Rademaker (1988). 

" Het meest sprekend is bier het 
beroep op historisch' gegroeide 
situaties, waardoor de (eigen) 
bevolking gewend geraakt is aan 
een (relatief hoog) niveau van 
politiezorg en dienstverlening. 
Herverdeling (c.q. verlies van 
sterkte) komt dan neer op een 
traumatiserende amputatie, die 
bovendien weinig effect sorteert. 
Immers, in de grote steden, zo 
weet men, is de bevolking al van 
oudsher gewend aan een (relatief 
tekort aan) politie. Gelukkig 
wordt dit soort argumenten niet in 
de gezondheidszorg gebruikt. 
12  Zie noot 12 bij het artikel van 
Van Tulder, elders in dit nummer. 
Zie ook de opmerkingen van P. 
Felix over de aanpak van het 
onderzoek in Binnenlands 
Bestuur. 

Interessant in dit verband, maar 
nooit onderzocht is de vraag in 
hoeverre efficiency, automati-
sering en dergelijke samenhangen 
met de werklast van een korps. 
Een dergelijk onderzoek zou 
moeten uitgaan van de hypothese 
dat daar waar de middelen relatief 
het meest schaars zijn, de 
stimulans deze middelen zo 
optimaal mogelijk te gebruiken 
het meest aanwezig zijn. 
m Zo bepleit de ACP-voorzitter 
Koffeman het weghalen van de 
schotten tussen GP en RP door 
het overhevelen van de RP naar 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
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Sterkteverdeling en 

rolverdeling bij de politie 

drs. C.J. Wiebrens* 

Inleiding 

De idee dat de sterkte van de politie op maat 
gesneden moet zijn voor de specifieke lokale praktijk 
is welhaast tot dogma verheven.' Dat blijkt uit diverse 
beschouwingen over de sterkteverdeling en het blijkt 
ook uit de lcritiek op het rapport 'De politie beter 
verdeeld'. Talloze voorbeelden uit de lokale praktijk 
(toerisme, congrescentra, grensverkeer enzovoort) die 
in de voorgestelde formule van het PKP buiten 
beschouwing zijn gelaten, passeerden de revue. Het 
kon niet goed zijn, ook omdat in de PKP-voorstellen 
geen rekening gehouden was met aspecten als 
bedrijfsvoering en werkwijze van de politie en 
meningen, wensen en gevoelens van de bevolking. 

Nu is er is geen sterkteverdeling zonder beper-
kingen denkbaar. Welke verdeling men ook kiest, zij 
zal nooit volledig bij de lokale c.q. regionale praktijk 
aansluiten. Er zal altijd een discrepantie (hetzij 
positief, hetzij negatief) bestaan tussen de toegekende 
middelen en de op grond van de lokale c.q. regionale 
praktijk gevoelde behoefte aan middelen. In de eerste 
paragraaf zal hierop worden ingegaan. Het dogma en 
de werkelijkheid verdragen elkaar niet. 

Een van de problemen met de huidige sterktever-
deling, althans de praktijk van de verdeling, is dat die 
beperkingen niet onderkend of erkend zijn. De 
verdeelpraktijk was op twee doelen gericht: het 
verzorgen van een algemene verdeling en het voorzien 
in de op grond van de lokale praktijk noodzakelijk 
geachte sterkte. Deze onmogelijke opgave heeft mede 
geleid tot de scheefgroei in de verdeling en heeft de 
rollen van vrager, aanbieder, verantwoordelijke en 

* De auteur is als raadadviseur Onderzoek politie en vreem-
delingenzaken verbonden aan het WODC. 
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niet-verantwoordelijke binnen het verdelingsspel 
bepaald. Hierover gaat de tweede paragraaf. 

Een goede verdeling is niet alleen een kwestie van 
een goede formule, het is ook een kwestie van regels 
en daarmee samenhangende rollen. Zo dient de 
opperbeheerder consequent de regels van de 
verdeling te hanteren en de hand op de knip houden. 
Niet uit Haagse krenterigheid maar om de belangen 
van de overige betrokkenen te beschermen. Dit houdt 
aan de andere kant in dat de ontvangers, de korpsen 
c.q. de gemeenten, zich beperkingen moeten opleggen 
en zonodig zelf bronnen moeten aanboren om de 
door hen noodzakelijk geachte extra sterkte te 
kunnen financieren. De mogelijkheden daarvoor zijn 
aanwezig, bij voorbeeld in de vorm van een protectie-
hefting. 

Kiezen en verdelen 

De verdeling van sterkte is geen doel op zich, zij is 
gericht op het bereiken van een gewenste en zo 
mogelijk voor iedereen gelijke situatie. 2  Verdelings-
discussies zijn daarom vooral discussies over gelijk-
heids- of rechtvaardigheidsnormen. (Lineberry, 1977, 
p. 29) Die normen geven aan wie wat krijgt, en soms 
ook wie wel en en niet is uitgesloten van de verdeling. 

Nu is er een keus te over aan rechtvaardigheids-
normen. Verstaat men onder gelijkheid een situatie 
waarin iedereen de beschikking heeft over een gelijk 
pakket aan politiediensten (aantal aanhoudingen, 
surveillance-intensiteit en dergelijke), een gelijk crimi-
naliteitsniveau, gelijke gevoelens van (on)veiligheid of 
gelijke slachtofferkansen? Elk zo'n gelijke verdeling 
kent een pendant in een eigen sterkteverdeling. 

Die verdelingen of na te streven toestanden van 
gelijkheid kunnen niet los gezien worden van de 
werkwijze en produktie van de politie. Voor een 
bespreking van de rechtvaardigheidsnormen is het 
daarom zinvol de normen te onderscheiden naar 
normen gericht op middelen, produkten en effecten. 
Het onderscheid is afgeleid van de zogenaamde 
produktieketen. (Jones, 1982) De produktieketen 
biedt een weergave van de verschillende fasen van 
politieprodukten. In deze fasen spelen verschillende 
actoren een rol. De hoofdrolspelers zijn de opperbe-
heerder (die de middelen, dat wil zeggen de sterkte 
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Figuur 1: Produktie-keten voor politie-produkten 

Opperbeheerder 
1 

Middelen 

Efficiency, bedrijfsvoering 
1 

Produkten 
1 

Eerste orde-effecten 
1 

BeInvloedende factoren 
1 

Tweede orde-effecten 

verdeelt) en de ontvangers: de korpsen en 
landgroepen. 

In de eerste fase worden (door de centrale 
overheid) op grond van behoeften middelen 
toegekend aan gempo-korpsen respectievelijk 
landgroepen). De toegekende middelen dienen om in 
een volgende fase produkten (arrestaties, opgehel-
derde misdrijven, verbalen) voort te brengen. De 
produktie vindt plaats binnen een gebied (de 
gemeente, een regio, een wijk). De produktie sorteert 
effecten, binnen het gebied (de regio, de gemeente) 
maar ook daarbuiten. Men kan daarbij een onder-
scheid maken naar eerste orde- en tweede 
orde-effecten. Eerste-orde effecten zijn die effecten 
welke verband houden met de produktie van de 
politie-eenheid. Een eerste orde- effect is bijvoor-
beeld de vermindering van het criminaliteitsniveau of 
een vermindering van de kans op slachtofferschap. 
Bij tweede orde-effecten is er sprake van een minder 
directe relatie met de produktie van de politie. Er 
spelen meer (vaak subjectieve) factoren een ro1. 3  Een 
voorbeeld van een tweede orde-effect is de vermin-
dering van (on)veiligheidsgevoelens. Schematisch ziet 
de produktieketen er uit als in figuur 1. 

Situaties van gelijkheid en rechtvaardigheid zijn 
mogelijk in de middelenfase, de produktiefase en ten 
aanzien van effecten. De keuze voor een situatie 
bepaalt de verdeling van middelen, de sterktever-
deling. Een gelijke verdeling van middelen houdt in 
dat men op basis van behoefte middelen krijgt toege-
wezen. De verdeling van produkten en effecten is dan 
verder irrelevant. Hoogstens veronderstelt de opper-
beheerder dat een gelijke verdeling van middelen tot 
een acceptabele verdeling van produkten en effecten 
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leidt. Wat telt is alleen dat tegenover gelijke 
behoeften gelijke middelen behoren te staan. Kiezen 
voor gelijke produktie betekent een zodanige 
verdeling van de sterkte dat overal dezelfde 'output' 
geleverd kan worden.° Voor het bereiken van gelijke 
effecten zal weer een andere sterkteverdeling nodig 
zijn dan voor het bereiken van gelijke output. 

Een verdeling, die gericht is op gelijke effecten, 
dringt zich in alle redelijkheid als eerste op. De 
politic is er immers niet alleen voor het zoveel 
mogelijk uitschrijven van bonnen of verrichten van 
aanhoudingen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat 
de politic veranderingen in de richting van minder 
criminaliteit en zo groot mogelijke veiligheid bewerk-
stelligt. Bovendien zijn de clienten (de burgers) dan 
verzekerd van dezelfde politie-waar voor hun belas-
tinggeld. Als een gelijke verdeling van effecten niet 
haalbaar is, ligt een gelijke verdeling van produktie 
voor de hand. Het probleem echter is dat de werke-
lijkheid geen keuzen oplegt, maar wel beperkingen 
stelt aan het aantal (rationele) alternatieven. 

Die werkelijkheid wordt gekenmerkt door diver-
siteit. Het schema van de produktieketen kan op elk 
korps en elke gemeente worden toegepast, maar het 
beeld zal van plaats tot plaats verschillen. De 
verbanden tussen de verschillende delen van de 
produktieketen zijn overal dezelfde, maar niet de 
sterkte van die verbanden. De verbanden worden ook 
niet overal door dezelfde lokale factoren (en in 
dezelfde mate) beInvloed. 

Korpsen die beschikken over dezelfde middelen, 
zullen zelden vanwege verschillen in bedrijfsvoering 
eenzelfde (kwantitatief en kwalitatief) pakket aan 
diensten produceren. De verdeling van produkten (en 
effecten) binnen het verzorgingsgebied is zelden 
uniform, zij wordt beInvloed door besluitvormings-
en beleidsprocessen op lokaal en regionaal niveau. 
Dit kan expliciet of impliciet, bewust of onbewust 
gebeuren. (Shoup, 1976, p. 276) Verder zijn er buiten 
de produktieketen gelegen, en van plaats tot plaats 
verschillende factoren die relevant zijn voor de 
effecten van het politiewerk. Voorbeelden daarvan 
zijn objectieve en subjectieve factoren zoals de aard 
van de criminaliteit, percepties van criminaliteit, 
kenmerken van de bevolking, politieel en bestuurlijk 
beleid. (Merget en Berger, 1982, p. 35) 5  

De diversiteit in situaties beperkt het aantal 
mogelijke, c.q. haalbare alternatieven voor verdeling 
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van politiesterkte. Om tot een verdeling te komen is 
men afhankelijk van: 
a. de benodigde informatie; 
b. de realisatiemogelijkheden; 
c. de bestuurlijke mogelijkheden. 

ad a. Vooropgesteld dat de opperbeheerder 
rationeel te werk gaat en zich niet laat leiden door de 
overtuigingskracht van de belanghebbenden, is infor-
matie nodig. Zonder informatie staat verdelen gelijk 
aan schieten in het donker. 

Een verdeling van middelen alleen, dus een 
verdeling die geen acht slaat op produktie en 
effecten, vereist relatief weinig informatie. Volstaan 
kan worden met een aantal indicatoren voor behoefte 
aan politie. Dat zijn kenmerken van gemeenten als 
inwonertal, verkeersdichtheid en dergelijke. Op basis 
van de indicatoren kan vervolgens een verdeelsleutel 
geconstrueerd worden. Verder is een beperkt aantal 
gegevens nodig ten behoeve van tussentijdse evaluatie 
van de verdeling. Dergelijke informatie heeft een 
thermometerfunctie. Regelmatige signalering van 
knelpunten kan dan reden zijn de verdeling opnieuw 
op haar merites te beoordelen. 

Vereist is uiteraard ook zicht op de middelen zelf. 
Hoeveel politiemensen kunnen verdeeld worden, wat 
is het beschikbare budget? Met een accountantsdi-
ploma valt daar wel uit te komen. 

Voor een gelijke verdeling van produkten of 
effecten is meer gedetailleerde informatie nodig. Voor 
verdelen naar produkten zal men moeten beschikken 
over produktindicatoren en men zal zicht moeten 
hebben op de mate waarin verschillen in bedrijfsvoe-
ringsprocessen de verschillen in produktie verklaren. 
Dan spreekt men alleen nog over de kwantiteit van de 
produktie. Informatie over de kwaliteit van de 
produktie vergt weer andere informatie. Zo is een 
bevolkingsonderzoek nodig om de appreciatie van de 
bevolking van de kwaliteit (en samenstelling) van 
politieproduktie te meten. De uitkomsten van dat 
onderzoek moeten ook `vertaald' worden in sterkte. 
Dat nu is onmogelijk. Er is geen sluitende en aan de 
praktijk getoetste methodiek voorhanden om de 
appreciatie en voorkeuren van burgers voor politie-
produkten te meten, laat staan die voorkeuren en 
appreciaties te vertalen in een sterkteverdeling. 6  

Verdeling naar effecten (gelijke slachtofferkans, 
criminaliteitsniveau, enzovoort) vergt nog meer infor- 
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matie. Het vereist sowieso informatie over het 
voorliggend traject en de produktie, maar daarbo-
venop (uiterst) gedetailleerde gegevens over de 
weerslag van die politieprodukten. Die informatie is 
moeilijk te verkrijgen en ze zal zelden 'hard' zijn. 

Los hiervan doen zich bij de informatievoorziening 
enige kleine problemen voor. In de eerste plaats is de 
bestaande informatie onvoldoende en daarmee onvol-
ledig. Er bestaan geen geaccepteerde indicatoren voor 
produktie, veiligheidsgevoelens en dergelijke. De 
politic staat bier overigens niet alleen in. (De Kam, 
1989, p. 9) lnformatie vereist bovendien een zekere 
openheid. Men moet bereid zijn anderen in de eigen 
keuken te laten kijken (hoe is de bedrijfsvoering 
geregeld?). In de tweede plaats doen zich interpreta-
tieproblemen voor: de relatie tussen middelen en 
produkten is moeilijk te isoleren van bedrijfsvoerings-
processen; de neerslag van politieprodukten op de 
omgeving (de effecten) kan (nog niet) los worden 
bezien van de in die omgeving aanwezige factoren. 7  

ad b. Zelfs al zou alle informatie beschikbaar zijn, 
dan nog is het de vraag of een op gelijke produkten 
of effecten gerichte allocatie zoden aan de dijk zet. 
Weliswaar is er sprake van causale verbanden tussen 
de onderdelen van de produktieketen, (middelen, 
produkten en effecten), maar zowel het prohibitief 
grote aantal als de aard van de in de omgeving van 
de politic aanwezige factoren, die mede gestalte 
geven aan produktie en effecten, stellen beperkingen 
aan de beInvloedbaarheid daarvan. Vanuit Den Haag 
kan, los van allerlei bestuurlijke randvoorwaarden, 
niet door sturing van middelen eenzelfde niveau van 
criminaliteit in Deventer, Middelburg en Wapserveen 
gerealiseerd worden. De informatie biedt mogelijk 
zicht, maar de beschikbare munitie heeft een te klein 
kaliber. 

ad c. De mogelijke realisatie van een gelijk-
heidsnorm is ook afhankelijk van de aan de partici-
panten in de arena van het politiebestel toegedachte 
rol. Voor gelijke produktie of effecten is in ieder 
geval enige consensus vereist ten aanzien van wat 
men onder die termen verstaat. Betekenen gelijke 
effecten gelijke slachtofferkansen, gelijke criminali-
teitsniveaus of een overal gelijke satisfactie met het 
werk van de politic? En voorts zal men, wanneer 
produktie of effecten onder de maat zijn en dit niet 
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aan de verdeling is te wijten, tekst en uitleg moeten 
verschaffen. In het uiterste geval betekent het streven 
naar een overal gelijk niveau van produkten of 
effecten het inleveren van enige autonomie ten bate 
van algemene doelstellingen of zo men wil een onder-
schikking van de lokale besluitvorming aan de 
nationale. 

Een op behoefte gebaseerde verdeling van 
middelen kent de minste praktische bezwaren en is 
daarmee verreweg het meest rationele uitgangspunt. 
Men kan natuurlijk altijd opteren voor een gelijke en 
rechtvaardige verdeling van produkten en/of effecten 
maar, wanneer men niet over de vereiste informatie 
en beinvloedingsmogelijkheden beschikt, overschrijdt 
men de grenzen van rationaliteit en haalbaarheid. 
Nogmaals, hoe die sterkte vervolgens wordt 
aangewend om in de behoefte te voorzien (de 
produktie) en welke effecten die produktie teweeg-
brengt is voor de verdeling van middelen irrelevant. 
Het enige relevante principe is dat korpsen in een 
situatie worden gebracht waar tegenover gelijke 
behoeften gelijke middelen staan. Dat is tegelijkertijd 
een efficiency-principe. De enige uitzondering op die 
regel is minimumsterkte. Daar waar sprake is van een 
minimale behoefte, of zelfs geen behoefte, dient toch 
enige vorm van politie-organisatie te bestaan `voor 
het geval dat'. Op een aantal plaatsen zal enige 
overcapaciteit niet te vermijden zijn. De hoogte van 
die minimumsterkte valt overigens niet vast te stellen, 
hoogstens kan men aangeven wat voor een minimale 
organisatie, uit oogpunt van efficiency, vereist is. De 
minimumsterkte is en blijft een normatief gegeven. 

Een verdeling volgens een dergelijke systematiek is 
overigens niet uniek. Zij wordt bij veel collectieve 
voorzieningen toegepast. Het meest bekende (en 
beproefde) voorbeeld is de verdeling van de financien 
van het Gemeentefonds. (Bakker, 1983) 

Een dergelijke systematiek gaat ogenschijnlijk 
voorbij aan de burger. De mening van de burger 
wordt niet gepeild, terwijl de burger in de filosofie 
van de politie (terecht) zo'n belangrijke plaats 
inneemt. (Van der Vijver, 1985) Afgezien van het 
blote feit dat het niet mogelijk is om wensen en 
meningen van burgers in sterkte te vertalen, zijn ze 
ook irrelevant voor de verdeling. De politie is een 
collectief goed, de betekenis daarvan moet in de 
discussie niet worden opgerekt tot datgene wat men 
wenst (maar niet kan betalen). Wensen moeten onder- 
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scheiden warden van gebruiks- of beschikkingsmoge-
lijkheden. Van belang is dat de gebruiksmogelijk-
heden zo gelijk mogelijk over de bevolking verdeeld 
worden. Hoe aan wensen tegemoet gekomen wordt 
moet, gegeven de toebedeelde middelen, op lokaal 
niveau vorm gegeven warden. De burger in Barneveld 
mag best meer en andere wensen hebben ten aanzien 
van de politie dan de inwoner van Amsterdam. Maar 
dat betekent niet dat men op grand daarvan in 
Barneveld over relatief meer politiemiddelen mag 
beschikken dan in Amsterdam. 

Een dergelijke benadering gaat oak voorbij aan 
bedrijfsvoering en werkwijze. Dit is niet het geval 
omdat efficiency zou warden bestraft en inefficiency 
beloond, zoals onterecht wordt beweerd. Gelijke 
middelen ten opzichte van gelijke behoeften betekent 
niets anders dan dat korpsen respectievelijk 
landgroepen, die in dezelfde situatie verkeren (gelijke 
behoefte) dezelfde middelen toegewezen krijgen. In 
feite biedt een dergelijke benadering een grotere 
stimulans voor een betere bedrijfsvoering; wie goed 
met zijn middelen omgaat kan uiteindelijk meer doen 
dan zijn buurman, die wat slordig met zijn middelen 
omspringt. 

Er is een bezwaar. Of de behoefte-indicatoren nu 
grof of fijnmazig zijn, ze kennen een grens. De 
benodigde sterkte is nooit helemaal exact te 
voorspellen. De sterkte kan iets te ruim of jets te krap 
bemeten zijn. Het eerste zal niet tot reacties leiden, 
het tweede wel. 

Claims en clienten 

In de huidige verdelingsvoorstellen komt de burger 
er niet aan te pas en blijft er een behoefte aan extra 
sterkte, want volgens de geschetste systematiek 
blijven er, evenals nu, korpsen die niet met hun 
budget uit kunnen komen. De vraag is dan of er iets 
aan gedaan moet warden, en zo ja wat? Laten we 
eerst aan de hand van enkele voorbeelden kijken hoe 
dit in de bestaande verdelingspraktijk opgelost wordt. 
Het zijn gefingeerde voorbeelden, maar zij hadden 
evengoed aan de praktijk ontleend kunnen zijn. 
I. In de gemeente Sorgeloos is onlangs door burge-
meester drs. R. Goudriaan het nieuwe cultureel 
centrum 'Het open doek' geopend. Daarmee heeft hij 
zijn, door een langdurig conflict over de beperking 
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van vergunningen en sluitingstijden van de horeca 
geschonden imago weer wat opgekalefaterd. Zijn 
standpunt in deze werd niet in dank afgenomen door 
de burgers van deze van oudsher bourgondische 
gemeente. 

De bouw van 'Het open doek' was mogelijk door 
de extra inkomensten in de gemeentekas van de 
bezoekers van recreatiepark 'Happy Hamburger'. De 
Happy Hamburger heeft een voor de recreatie-
branche betrekkelijk kleine winstmarge. Op instigatie 
van drs. R. Goudriaan heeft de exploitant een parti-
culiere beveiligingsdienst ingehuurd. Desondanks 
vergt de aanwezigheid van de Happy Hamburger toch 
nog wat extra politiewerk. Verzoeken aan Den Haag 
om meer sterkte zijn afgewezen met het argument dat 
de sterkte bevroren is. De gemeenteraad ging 
mokkend akkoord met het voorstel van Goudriaan 
het langverbeide emancipatieplan op te schorten en 
de daarvoor gereserveerde gelden naar de politiebe-
groting over te hevelen. 
2. Bij mooi weer komen elk weekeinde tienduizenden 
bewoners uit het nabijgelegen door criminaliteit 
verloederde Smeerdam zich verpozen op de prachtige 
stranden van het plaatsje Vloedzicht. De middenstand 
in Vloedzicht floreert. 's Zomers zijn de campings 
tjokvol, de badgasten laten het geld rollen. De 
jongeren spoelen 's avonds hun dorst weg in een van 
de 127 horecavestigingen. Dat wil nog wel eens uit de 
hand lopen. Maar gelukkig had Den Haag begrip 
voor de openbare orde-problemen van de burge-
meester mr. Motsmaler. De komende winter kan een 
deel van het korps ingezet worden bij een preventie-
voorlichtingsproject. Aan Smeerdam, waar zijn 
collega ir. Emma Deunhouwer het korps als `aange-
schoten wild' karakteriseerde, wordt wellicht wat 
bijstand verleend. Zij stuurt geen verzoeken om 
politiesterkte meer naar Den Haag, maar smeek-
schriften. 
3. De trekpleister van Schaapbult is het recreatiepark 
Cosby County. 's Zomers worden daar zoveel 
overnachtingen geboekt dat het inwonertal (32.000) 
dan verdubbelt. Met Schaapbult, haar inwoners en 
ondernemers gaat het goed. Cosby County vormt, 
behalve voor de middenstand, een aardige bron van 
inkomsten voor de gemeente. 8  Het recreatiepark 
draait uitstekend, haar bezoekers veroorzaken geen 
overlast. De gemeente heeft extra politiesterkte 
vanwege de specifieke lokale factor Cosby County. 
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In alle genoemde gemeenten is behoefte aan 
politiesterkte. De sterktetoedeling en de daaruit resul-
terende verdeling is naar gangbare opvatting volstrekt 
gerechtvaardigd. Desondanks heeft zij onbedoelde 
effecten en geeft een wrange bijsmaak. 

In de eerste plaats sorteert zij een te ongelijk effect 
voor de financier en consument van de politie, de 
burger. Of zoals het dagblad Trouw het uitdrukte: 
Ten inwoner van Barneveld is gewend dat de politic 
binnen vijf minuten voor de deur staat als de kat 
weer eens in de boom zit. Een Amsterdammer doet 
allang geen aangifte meer als hij 's ochtends alleen de 
ketting van zijn fiets om de boom aantreft.' Als die 
Amsterdammer nog belasting voor zijn politie betaalt 
dan is dat toe te schrijven aan neviten, overtrokken 
burgerzin of fiscale onkunde. Empirici houden het op 
het laatste. De Barnevelder betaalt ook belasting, 
maar hij krijgt naar verhouding wel meer politiewaar 
voor zijn geld. 

De ongelijke sterkteverdeling heeft ook gevolgen 
voor de kosten die burgers of bedrijven maken. De 
kosten vanwege de schade zijn ongelijk verdeeld (de 
inwoner in Barneveld rijdt al jaren op dezelfde fiets), 
maar ook de kosten van preventie zijn ongelijk 
verdeeld. De exploitant van Cosby County kan zich 
geheel op de politic verlaten, de exploitant van de 
Happy Hamburger draait voor beveiliging op. Het 
maakt onderdeel uit van zijn kosten. Daar is de 
politic aanvullend op de particuliere beveiliging. 
Voor de betrokken ondernemers heeft dat verdere 
consequenties. Gesteld dat 'het produkt recreatie' in 
Schaapbult identiek is aan dat in Sorgeloos dan is er 
iets mis met de concurrentieverhoudingen. In 
Schaapbult is in feite sprake van een (verkapte) 
subsidie op de exploitatielasten. 

Last but not least heeft de sterkteverdeling gevolgen 
voor de werkdruk en de mogelijkheden van de 
politie. Zie de opmerking van Emma Deunhouwer. 

De bestaande verdeling is dus niet alleen ongelijk 
wat de verdeling van de werkdruk van de politic 
betreft, maar ook de gebruiksmogelijkheden en de 
kosten en baten van politic zijn ongelijk verdeeld 
over burgers, bedrijven en gemeenten. De politic is 
niet langer voor honderd procent een collectief of 
quasi collectief goed, maar ten dele ook een pseudo-
collectief goed, dat wil zeggen een oneigenlijke vorm 
van subsidie aan een aantal burgers, bedrijven en 
gemeenten. 
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Het feit dat de politie tot op zekere hoogte een 
monopolie heeft, is daarbij extra vervelend voor 'de 
client'. Niet voor iedereen natuurlijk, want wie de 
middelen heeft kan daarmee zelf in de ontbrekende 
veiligheidszorg voorzien. De politie heeft maar tot op 
zekere hoogte een monopolie. Wie die (financiele) 
middelen niet heeft, kan hooguit zijn stem verheffen 
(de burgemeester en de korpschef met de boodschap 
`meer politie' richting Den Haag sturen) of elders 
gaan wonen. (Hirschman, 1970; Riess, 1983) Of in het 
uiterste geval vervallen in apathie en onverschil-
ligheid. 

Deze ongelijke situaties worden maar ten dele 
verklaard door een achterhaalde en technisch niet 
volmaakte verdeelsleutel. De verdeling zou minder 
scheef zijn geweest wanneer in de afgelopen periode 
de sterkte (van de gemeentepolitie) uitsluitend op 
basis van de verdeelsleutel had plaatsgevonden. 9  Een 
langs meerdere sporen verlopend allocatieproces is 
mede debet aan die situatie." Er vindt verdeling 
plaats op basis van de formule, maar er is ook oog 
voor de lokale praktijk. 

Een bevredigende procedure voor het behandelen 
van aanvragen om extra sterkte heeft men niet 
ontwikkeld. De aanvragen van de zogenaamde 
piepers zijn gebaseerd op specifieke lokale factoren. 
Deze kunnen van alles zijn: campings, congrescentra, 
een hoog ziekteverzuim binnen het korps, grensover-
schrijdend verkeer, de aanwezigheid van probleem-
groepen, verkeersknelpunten enzovoort. Het depar-
tement beschikt niet over de capaciteit om de 
aanvraag ter plaatse te onderzoeken. Politiechefs die 
dan de werklast van het departement kunnen 
beInvloeden en kans zien zich, liefst vergezeld van 
een politieke zwaargewicht, een plaats op de agenda 
van de opperbeheerder te verwerven, zijn van redelijk 
succes verzekerd. (Van Helten en Kuijvenhoven, 
1987) Individueel en (zeer?) incidenteel wordt dus 
wat extra sterkte uit de pot verdeeld. Daarnaast zijn 
er geledingen, zoals de grote steden, die een meer 
regulier overleg met de politiedepartementen kennen 
en waarbij de middelen hoogstwaarschijnlijk ook op 
de agenda staan. De formule en Mattheiis 13 vers 12 
bepalen dan gezamenlijk de sterkte." 

Verdelen en vergeven kan alleen als de middelen 
onbeperkt zijn. En dat is niet het geval. Het loopt 
voorspelbaar spaak. Het verdelen van schaarse 
middelen aan de hand van regels kan tot ongelijkheid 
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leiden, maar dan is het controleerbaar en te redres-
seren. Nevenverdeling, op basis van ad hoc besluit-
vorming en onduidelijke en ondoorzichtige criteria, 
brengt licht elementen van ongelijkheid in de 
verdeling aan. (Lineberry, 1977; Savas, 1982) 12  In zo'n 
situatie treden gauw onbedoelde en ongewenste 
kosten en baten voor burgers, bedrijven en gemeenten 
op. De vraag is alleen hoe die ongewenste situaties 
zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. 

Lusten en lasten 

De huidige sterkteverdeling gaat uit van een andere 
verdeling, namelijk een rolverdeling. Het scenario 
daarvoor wordt bepaald door de fictie dat de sterkte-
verdeling maatwerk moet leveren voor de op grond 
van de lokale praktijk gevoelde behoefte aan sterkte, 
door de fictie (of verdrongen gedachte aan het 
tegendeel) dat beschikbare middelen oneindig zijn en 
door een langs meerdere sporen lopende verdeel-
praktijk. De opperbeheerder staat daarbij bloot aan 
een stortvloed van claims, het zicht op de belangen 
van de overige belanghebbenden verdwijnt daarmee 
(wie niet claimt, is geen belanghebbende). De overige 
belanghebbenden hebben geen zicht op de acties van 
de opperbeheerder en zijn niet in staat voor hun 
collectieve belang (het zo eerlijk mogelijk verdelen 
van de middelen) op te komen. (Van Helten en 
Kuijvenhoven, 1987) Er bestaan geen drempels, 
waarmee een onbelemmerd vraaggedrag van de zijde 
van gemeenten wordt gecreeerd. Zij volharden in de 
rot van 7vrager' en wanneer door de opperbeheerder 
niet op de avances wordt ingegaan kan men zich ten 
overstaan van de achterban verantwoorden door naar 
'Den Haag' te verwijzen (en verder alles bij het oude 
te laten)." 

Een dergelijke rolverdeling is onbevredigend. Voor 
een goed functioneren van welke verdeling fin welk 
bestel) dan ook zijn regels en andere rollen nodig. De 
eerste regel is dat de Tormule' zo consequent 
mogelijk wordt toegepast en dat de opperbeheerder 
zoveel mogelijk de hand op de knip houdt. Regel 
twee is dat er een goede procedure moet zijn voor 
diegenen, die problemen met hun sterkte hebben. 
Voorkomen moet worden dat de verdeling (opnieuw) 
vervuilt en nieuwe onevenwichtigheden gaan 
optreden. Voor extra claims zijn (strenge) toetsingscri- 
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teria nodig. Niet uit Haagse krenterigheid, maar ter 
bescherming van de belangen van de anderen: de 
niet-claimers en client/belastingbetaler. Want hoe 
gewichtig bestuurlijke vraagstukken ook mogen zijn, 
het gaat uiteindelijk om de verdeling van politiezorg 
over de burger, de financier en client van de politie. 
Die `anderen' moeten ook recht van inzage hebben in 
het hoeveel en waarom van een eventuele additionele 
verdeling. 

Een doorlichting van de bedrijfsvoering en 'perfor-
mance' zal deel uit moeten maken van zo'n toetsing. 
Noodlijdende of anderszins overheidssteun behoe-
vende (particuliere) bedrijven moeten ook hun 
boeken openen, overheidsbedrijven dus ook. Wie 
daar bezwaar tegen heeft geeft of blijk van een 
kwartair levensgevoel' 4  of beschouwt (lokale) 
autonomie als `baas in eigen huis, maar het huis 
wordt door een ander betaald'. Bovendien, in 1989 
behoort een overheid, die echt op de centen van de 
belastingbetaler past, dergelijke procedures te 
hanteren. 

De twee genoemde regels houden al een andere 
rolverdeling in. De derde ook. Want stel dat een 
korps 'het bedrijfsvoeringsexamen' heeft gepasseerd, 
en er geldt nog steeds een behoefte aan extra sterkte. 
Deze zal dan, dat is regel drie, getoetst moeten 
worden op de lusten en lasten die in het geding zijn. 
En er zal moeten worden gekeken naar wiens lusten 
en lasten dat zijn. 

Het toetsen van de behoefte aan sterkte lijkt bij 
voorbaat een onbegonnen zaak. Immers het stellen 
van de vraag naar de behoefte aan politie is het 
stellen van de vraag naar de taken van de politie. De 
Politiewet is in deze weinig richtinggevend: 'De 
politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het 
bevoegd gezag en in overeenstemming met de 
geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerke-
lijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen 
van hulp aan hen, die deze behoeven.' Auteurs, die 
zich wagen aan een zo volledig mogelijke beschrijving 
van de taken van de politie, produceren dan ook 
volume, maar meer niet. 

Zo tracht het SCP vanuit een opsomming van 
doeleinden en doelgroepen van de politie en door 
eliminatie van werkzaamheden, die elders kunnen 
plaatsvinden tot het takenpakket van de politie te 
komen. (Mulder, 1986) Deze lange weg wordt ook 
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beschreven door Van der Vijver (1985). Men kan 
bijvoorbeeld kijken naar wat de politic precies doet 
en dat zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Een 
andere benadering is comparatief. Het politiewerk op 
verschillende plaatsen wordt bekeken en vergeleken 
door middel van categorisering. Dergelijke benade-
ringen gaan uit van de politie zelf en hebben een 
inventariserend en inductief karakter. De behoefte 
wordt afgeleid uit de bestaande praktijk en heeft 
daarmee een sterk tautologisch karakter. De behoefte 
aan politic is wat de politic doet. En dat is erg veel 
('the police is a multitask organisation ...')." 

Beheersing van de sterktetoedeling vanuit het 
aanbod, de taken van de politic lijkt daarmee geen 
geschikt uitgangspunt. Er vindt thans wel wat 
beperking plaats, zoals privatisering, uitbesteding en 
verhaal van kosten voor geleverde diensten, maar dat 
is per saldo niet meer dan het wegsnoeien van wat 
twijgjes. Dergelijke aspecten zouden trouwens bij de 
doorlichting van de bedrijfsvoering aan hod moeten 
komen. 

Aan de andere kant maakt de diversiteit van taken 
het juist moeilijk drempels voor het gebruik van 
politic op te roepen. De politic is, het is reeds gezegd, 
wat het gebruik betreft geen honderd procent zuiver 
collectief goed. Er zijn taken met een puur collectief 
karakter (zij komen iedereen ten goede) en er zijn 
activiteiten, die enkel en alleen het belang van 
individuen ten goede komen. Net  onderscheid tussen 
individueel gebruik, voorzover dat te markeren is, en 
`collectier gebruik is zelden scherp aan te brengen. 
Zelfs al is de gebruiker van politiediensten te identifi-
ceren, dan nog kan men betwijfelen of het politiewerk 
alleen hen betreft. Politiewerk wordt geacht externe 
effecten, een weerslag op de gehele gemeenschap te 
hebben. 

Het toetsen van de behoefte aan een `pieper' lijkt 
hiermee onoplosbaar. Aan de aanbodzijde is alles 
mogelijk, het aantal mogelijke activiteiten lijkt ongeli-
miteerd en eigenlijk zouden nog andere activiteiten 
toegevoegd moeten worden. Kortom, er is altijd extra 
sterkte nodig." In de strijd om de sterkte kan het 
individueel belang zich tooien met de kleren van het 
algemeen belang en zich vervolgens aandienen bij de 
opperbeheerder. De rolverdeling blurt gehandhaafd. 
In het script voor een nieuwe rolverdeling moeten 
daarom twee rode draden geweven worden: het 
huisvaderbeginsel en de protectieheffing. Voor het 
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huisvaderbeginsel kijken we eerst naar twee andere 
voorbeelden van veiligheidszorg: defensie en water-
staat. 

Nederland is omgeven door water en buitenlandse 
mogendheden. Beiden kunnen bedreigend zijn. De 
bedreiging van het water is niet door individuele 
burgers te beInvloeden of te beheersen. En tenzij de 
naam Oltmans is, kan de individuele staatsburger ook 
geen wending ten goede geven aan de overrompe-
lingsplannen van de voze dictatuur in Verweggistan. 
In beide gevallen zijn de kosten van bescherming 
door het individu zelf ook te hoog. Len uit de 
algemene middel en gefinancierde voorziening is dan 
op zijn plaats. 

De individuele burger heeft, afgezien van gevallen 
van extreme perversie, hebzucht of deloyaliteit, ook 
geen baat bij (het optreden van) de bedreiging. Op 
grond van het individueel en het collectief belang kan 
een prudent gedrag verwacht en verlangd worden. 
Sloten en vaarten moeten (door burgers) onder-
houden worden en men dient zich te onthouden van 
het verstrekken van bepaalde informatie aan het 
ambassadepersoneel van Verweggistan. Het niet 
nakomen van dat (verwachte) gedrag is een publiek 
probleem; de overheid ziet derhalve toe op de 
naleving daarvan. Waterschappen houden regelmatig 
schouwingen en er zijn ambtenaren, die beroepshalve 
interesse hebben in de buiten-diplomatieke activi-
teiten van de Nederlandse staatsburger. Aan het 
niet-naleven van het verwachte gedrag zijn sancties 
verbonden. 

Niet alleen een aantal technische voorwaarden is 
dus relevant voor het functioneren van een collectief 
goed. De verschaffer van het collectieve goed (de 
overheid) en de gebruiker, de consument, hanteren 
tevens (onuitgesproken) wederzijds verwachtingen ten 
aanzien van elkaars gedrag. In hoeverre en op wat 
voor vlak geldt het bovenstaande nu voor een 
collectief goed als de politie? 

Het verkeer laten we buiten beschouwing. Zonder 
verkeersregels en zonder toezicht daarop zou het 
verkeer voor de doorsnee burger een groot aantal 
steeds weer opnieuw overeen te komen transacties 
met medeweggebruikers vergen. Zonder politie zou 
op straat uitsluitend de wet van de paardekrachten 
gelden. We beperken ons tot de vraag naar politie-
sterkte op de terreinen openbare orde en veiligheid. 

Het treffen van een collectieve voorziening (de 
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politie) voor inbreuken op de openbare orde en 
veiligheid is gebaseerd op het feit dat individuen, 
bedrijven en lokale gemeenschappen zich alleen tegen 
zeer hoge kosten kunnen vrijwaren tegen de risico's 
daarvan. De kosten zijn gespreid (zij worden door 
alien gedragen), de baten zijn gericht. Van de 
gebruiker mag worden verwacht dat hij de risico's 
van openbare orde-problemen en criminaliteit zoveel 
mogelijk tracht te beperken. Verder wordt niemand 
geacht criminaliteit of openbare orde-problemen door 
eigen handelen op te roepen. De doorsnee burger of 
gemeente heeft geen baat bij het bewust of onbewust 
oproepen daarvan. Maar zelfs 'prudent' gedrag heeft 
zelden tot effect dat zij criminaliteit en openbare 
orde-problemen volledig uitbannen. Zij blijven 
plaatsvinden en 4 overkomen' de individuele burger of 
de gemeenschap. Ergo, zij vergen een vanuit de 
collectieve middelen te financieren inzet van politie-
sterkte. 

Nu weten we dat 'het overkomt je' niet altijd 
opgaat. Individuen, bedrijven, maar ook het bestuur 
kunnen wel degelijk door hun handelen of niet 
handelen problemen op het terrein van criminaliteit 
en openbare orde, en daarmee een behoefte aan 
politie oproepen. Of dat nu gewild of ongewild, 
bewust of onbewust gebeurt, doet niet ter zake. Van 
belang hier is dat door dat gedrag afwenteling dreigt 
op de algemene middelen (het politiebudget wordt 
vergroot) of op de andere korpsen en landgroepen 
(bij een constant budget). 

In tegenstelling tot die andere terreinen van veilig-
heidszorg kan de opperbeheerder dit gedrag, het niet 
nakomen van wederzijdse verwachtingen, pareren met 
sancties. Het enige dat hij kan doen en moet doen is 
afzien van additionele verdeling en de aanvrager (van 
extra sterkte) op zijn verantwoordelijkheid en rol van 
`goed huisvader' wijzen. Dat is overigens niets 
nieuws. Het huisvaderbeginsel wordt reeds lang 
toegepast op een ander terrein, namelijk dat van de 
(collectieve en particuliere) verzekeringen. Bij parti-
culiere verzekeringen worden, zoals bekend, claims 
niet gehonoreerd wanneer de aansprakelijkheid bij de 
verzekeringsnemer zelf ligt. Men wordt geacht sals 
een goed huisvader' op zijn spullen te passen. De 
verzekeraar controleert ook regelmatig de verzekerde 
opstallen. Een dergelijke op wederzijdse (en gecon-
troleerde) verwachtingen gebaseerde overeenkomst 
houdt de premies voor de verzekeringsnemers op een 
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acceptabel niveau. Ook collectieve verzekeringen 
kennen dit beginsel. Controles op het dragen van 
autogordels en bromfietshelmen worden niet alleen 
om paternalistische redenen uitgevoerd. Op de 
naleving wordt ook toegezien omdat de gevolgen van 
het niet dragen van autogordels respectievelijk 
bromfietshelmen (verwondingen, revalidatie) 
afgewenteld worden op de deels collectief gefinan-
cierde ziekteverzekeringen. 

Het huisvaderbeginsel voorkomt verspilling en (al 
dan niet gedwongen) naleving van dat beginsel 
beschermt de belangen van anderen. Bij de sterkte-
verdeling dient de opperbeheerder zich niet alleen als 
verdeler maar ook als `verzekeraar' op te stellen, dit 
uit het oogpunt van het belang van de overige betrok-
kenen: de overige korpsen en de belastingbetaler. De 
laatste is gebaat bij een zo laag mogelijk tarief en zo 
weinig mogelijk discrepanties in gebruiksmogelijk-
heden van de politie (Amsterdam versus Barneveld). 
De opperbeheerder dient zich dus `onbarmhartig te 
gedragen jegens degenen die een ongewenste 
behoefte aan politie oproepende toestand creeren, 
maar die niets verrichten, behalve pogingen de 
schade die zij of.anderen ondervinden op de collecti-
viteit af te wentelen.' (Docters van Leeuwen, 1988, p. 
148) Hij dient de aanvragende korpsen eq. gemeenten 
op hun verantwoordelijkheid van 'huisvader` te 
wijzen. Dit in overeenstemming met de in het 
beleidsplan Samenleving en criminaliteit geformu-
leerde uitgangspunten ten aanzien van medeverant-
woordelijkheid. Hier wordt die lijn doorgetrokken. 
De uitgangspunten moeten in de vorm van toepassing 
van het huisvaderbeginsel tevens bij de sterktever-
deling worden toegepast. 

Twee vragen blijven onbeantwoord, namelijk voor 
welke aspecten geldt het huisvaderbeginsel en wie zal 
de eventueel benodigde extra's betalen. Er is immers 
behoefte aan sterkte maar ter bescherming van de 
belangen van de overige korpsen en van de belasting-
betaler wenst Den Haag niet uit te keren. Het aardige 
nu is dat die twee vragen gelijktijdig beantwoord 
kunnen worden. We pakken daarvoor de andere rode 
draad op: de protectieheffing. De protectieheffing is 
verwant met het profijtbeginsel, het doorberekenen 
van de kosten van politiewerk vanwege het 
oneigenlijk gebruik daarvan. Het principe is: de 
vervuiler/gebruiker betaalt. Bij het profijtbeginsel 
gaat het om de inzet van bestaande, reeds toegekende 
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politiecapaciteit bij incidentele gebeurtenissen, zoals 
grote evenementen, transporten en dergelijke, die niet 
direct het algemeen belang dienen. De protectie-
hefting is structureel, zij kan dienen als een perma-
nente bijdrage aan het (plaatselijke) politiebudget. 

De bron van de protectieheffing zijn permanente of 
frequent voorkomende situaties, die inzet van politie-
sterkte vergen, maar waarvoor geen politiesterkte 
beschikbaar wordt gesteld. Die situaties, de specifiek 
lokale factoren, zijn hoe men het ook wendt of keen 
op een enkele uitzondering na economische activi-
teiten. Ze staan al in de POS-rapporten vermeld en ze 
komen ook naar voren in de kritiek op de 
PKP-voorstellen. Toerisme en recreatie voeren de 
boventoon, gevolgd door winkelcentra, vergader-
centra en andere voorbeelden van economische 
activiteit. Die economische activiteiten zijn er niet 
voor niets. Ze brengen geld in de lade van de 
gemeente en/of van de burgers en bedrijven. Zij 
worden daarom ook van harte ondersteund en 
bevorderd door burgemeesters, wethouders van 
Economische Zaken en Kamers van Koophandel. 
Alleen het politieprijskaartje ontbreekt. Deze activi-
teiten vereisen politiewerk, maar daarvoor kan een 
beroep op Den Haag gedaan worden. Dit zou nu juist 
niet het geval moeten zijn. Het gaat bier om econo-
mische bedrijvigheden waar men profijt aan ontleent. 
Gemeenten verlenen geen horecavergunningen omdat 
ze er slechter van worden, ze geven ook geen 
vergunning uit voor de bouw van winkelcentra of 
campings als ze verlies verwachten. Die activiteiten 
leveren profijt op. Dat profijt kan duidelijk toe te 
schrijven zijn aan een persoon, bedrijf of gemeente, 
of het profijt kan indirect gestalte krijgen (zie de 
middenstand in Vloedzicht). Hoe dan ook, er wordt 
inkomen toegevoegd aan een gemeenschap.of aan 
leden van die gemeenschap. 

Met de protectieheffing wordt ervan uitgegaan dat 
een deel van dat profijt wordt gebruikt ter finan-
ciering van de extra (dan gevoelde) benodigde politie-
sterkte. Het prijskaartje wordt ter plaatse opgeplakt, 
de rekening wordt niet naar Den Haag doorgestuurd. 
Dat kan gebeuren door de kosten van veiligheidszorg 
in rekening te brengen bij de betrokkenen zelf (disco-
eigenaren betalen extra vanwege de overlast, de 
exploitant van Cosby County verrekent de lasten met 
de gemeente). Een andere mogelijkheid is dat het 
voor extra politic benodigde bedrag wordt 
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omgeslagen over de bevolking. De protectieheffing 
heeft dan de vorm van een gemeentelijke belasting. 
Het gaat hier overigens niet om prohibitief hoge 
bedragen. Zo kan de gemeente Barneveld zich 
jaarlijks dertig extra agenten veroorloven met een 
protectieheffing van 140 gulden (inclusief administra-
tiekosten) per huishouden. In Amsterdam is zo'n 
bedrag nauwelijks toereikend voor een tweedehands 
fiets. 

Een derde mogelijkheid is de protectieheffing in te 
voeren als opslag op andere inningsbronnen. Die 
mogelijkheid dient zich vooral aan daar waar het 
politiewerk seizoensgebonden is vanwege het 
toerisme. Zo boekt de recreatieprovincie Zeeland 
jaarlijks veertien miljoen overnachtingen. Met een 
opslag van een dubbeltje op de toeristenbelasting kan 
men, jaarlijks circa tweehonderd politiemensen extra 
aantrekken. Voor zo'n gering bedrag komt zelfs de 
Konsumentenman niet in het geweer. 

Men hoeft natuurlijk geen protectieheffing in te 
voeren. Het is ook mogelijk de exploitant ('de 
vervuiler') aansprakelijk te stellen: zie het voorbeeld 
van de Happy Hamburger in Sorgeloos. Het staat 
gemeenten natuurlijk ook vrij zelf met een oplossing 
te komen door te schuiven binnen de gemeentelijke 
begroting. Men kiest dan voor nieuwe riolen of 
uitbreiding van de recherche. En men kan op de oude 
voet doorgaan. In dat geval moet men rekenen op 
meer werklast voor het korps of een verschraling van 
de produktie en relatief minder politiezorg voor de 
burger. De verantwoording ligt dan bij zijn gemeente. 
En in de overheidshuishouding, dus ook in de 
gemeentehuishouding, legt de huisvader verant-
woording af tegenover zijn huisgenoten. 

De voordelen van de protectieheffing zijn evident. 
Zij is budgettair neutraal, mitigeert mogelijke 
ongelijkheden tussen burgers en bedrijven uit 
verschillende gemeenten en op het lokale vlak wordt 
het politiebeleid wat meer marktconform. Met 
mogelijk als bijkomend voordeel dat de noodzake-
lijke zorg en aandacht voor het politiewerk toenemen. 
Een betalende client is meestal ook een wat meer 
kritische consument. 
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Noten 

Volgens de Van Dale is een 
dogma een vastomlijnd geloofsar-
tikel dat aan geen beredenering 
meer is onderworpen. 
2  De termen gelijk en rechtvaardig 
worden vaak als synoniem 
beschouwd. Een rechtvaardige 
verdeling is een gelijke verdeling, 
maar niet elke gelijke verdeling is 
een rechtvaardige verdeling. Een 
verdeling is gelijk wanneer de 
eenheden, waarover de verdeling 
plaatvindt, allen een gelijk 
aandeel hebben. Een verdeling is 
rechtvaardig wanneer de eenheden 
waarover de verdeling plaatsvindt 
volgens een bepaald rechtvaardig-
heidscriterium een gelijk aandeel 
hebben. 
I In de met anglicismen 
doorspekte literatuur is doorgaans 
sprake van de termen outcomes en 
impacts. Dat is hier vertaald met 
eerste en tweede orde-effecten. 
° Een dergelijke norm werd 
gehanteerd in het WKA-rapport 
Met gel(/ice maat gemeten. 

5  Het schema van de produktie-
keten geeft overigens wel aan dat 
herschikking van middelen niet 
altijd de geboden weg is. Verbe-
tering van de bedrijfsvoering 
en/of verandering in de besluit-
vorming kan ook een meer gelijke 
(en rechtvaardige) verdeling van 
produkten of effecten in de hand 
werken. 
6  Voor voorkeuren en appreciatie 
van burgers voor (gesubsidieerde) 
voorzieningen, zie onder meer: De 
Groot en Pommer, 1986; Wilms, 
198. 

De vermeerdering of vermin-
dering van (on)veiligheidsge-
voelens is bijvoorbeeld slechts een 
effect van de produktie van de 
politic. Er zijn meerdere effecten 
denkbaar. Voorts worden 
(on)veiligheidsgevoelens ook 
bepaald door niet door de politie 
te beInvloeden factoren als 

perceptie van de criminaliteit, 
leeftijdsopbouw en lokale besluit-
vormingsprocessen. 

Een klantvriendelijke toeristen-
belasting van een gulden per 
nacht betekent circa een miljoen 
per maand inkomsten voor de 
gemeentekas. 
9  Zie tabel 11.2 van het 
PKP-rapport. Ook het opkrikken 
van de minimumsterkte heeft een 
rol gespeeld. 
1 ° Zie ook het Verslag van de 
Algemene Rekenkamer over 1987. 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 
1987-1988. 20485, nrs. 1-2) 
11  Want wie heeft, dien zal 
gegeven worden en hij zal 
overvloedig hebben: maar wie niet 
heeft, ook wat hij heeft, zal hem 
ontnomen worden. 
12  Daar komt bij dat door het 
doorbreken van een regelmatige 
toetsing of aan de voorwaarden 
voor extra toedeling nog wordt 
voldaan, het zicht op de totale 
verdeling vervaagt. 
13  Afgezien van deze effecten, is 
een dergelijke wijze van verdeling 
niet erg bevorderlijk voor het 
ontstaan van initiatieven op het 
gebied van efficiency en effecti-
viteit. Voor degenen, die zich van 
toegang tot de Haagse machten' 
verzekerd weten, is het niet 
lonend. Bij degenen, die (voort-
durend) achter het net vissen, is 
een dergelijke situatie demoti-
verend. 
m Een in CDA-kringen gebezigde 
term, die staat voor gebrek aan 
verantwoordelijkheidszin en een 
daarmee gepaard gaand 
ongematigd beroep op de 	• 
algemene middelen. 

Het toeval wit dat eind jaren 
zeventig binnen de politie nieuwe 
denkbeelden werden omarmd. 
Kernbegrippen werden 'de brede 
taakstelling', 'hulpverlening', 'het 
zich richten op de bevolking'. Het 
kenmerkende van deze, 'elders al 
ten grave gedragen denkbeelden is 
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dat zij 'open einde' denkbeelden 
zijn. Zij voldoen perfect aan de 
wet van Say: `ieder aanbod schept 
zijn eigen vraag'. Zij voorzien in 
een voor alle voorkomende 
gevallen perfecte legitimering. 
Zelfs feodaal ingestelde politie-
chefs kunnen zich nu beroepen op 
hulpverleningen en de wensen van 
hun bevolking. 
' 6  Dit is wat gechargeerd. Er vindt 
wel beperking plaats aan de 
aanbodzijde, zoals privatisering, 
uitbesteding en verhaal van kosten 
vanwege geleverde diensten. 
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Beter verdeeld, meer 

geproduceerd? 

drs. F.P. van Tulder* 

Inleiding 

Er is een tijd geweest dat de verdeelsleutel voor de 
sterkte van de politie over het land in een kluis van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken lag wegge-
stopt. Een gevolg van de openbaarmaking in 1971 
van de formule achter de verdeling van de politie-
sterkte was dat deze openlijk ter discussie werd 
gesteld. De in die formule aangebrachte koppeling 
van de sterkte louter aan inwonertal en woning-
voorraad wordt al lang te mager geacht.' In de loop 
van de jaren hebben heel wat burgemeesters in Den 
Haag met een beroep op bijzondere omstandigheden 
extra geld los trachten te krijgen en vaak ook 
gekregen. (Wiebrens, 1988) 

Als produkt van een tijd waarin de geesten rijp zijn 
geworden voor een bedrijfsmatige benadering van 
verschillende onderdelen van de overheid, de politie 
niet uitgezonderd, werd in 1986 door de 
politie-ministers een stuurgroep ingesteld, die het 
Project Kwantificering Politiewerk (in het vervolg 
afgekort tot PKP) vorm moest geven. Deze stuur-
groep heeft inmiddels een eindrapport uitgebracht, 
met voorstellen voor een herverdeling van de politie-
sterkte in ons land. (PKPd, 1988) Het ziet ernaar uit 
dat de voorstellen althans gedeeltelijk door de 
regering worden overgenomen. 

Achter de taakopdracht van de stuurgroep lag de 
gedachte dat de politie in veel opzichten kan worden 
gezien als een bedrijf, waar produkten worden 
gemaakt. 2  Vanuit dezelfde optiek gaat dit artikel aller- 

* De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden 
aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De auteur 
bedankt zijn collega's B. Kuhry, R. Mulder en R. van 
Puijenbroek voor hun commentaar op een eerdere versie van 
dit artikel. 
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eerst in op de vergelijkbaarheid van de bedrijfs-
voering bij een particulier bedrijf en die bij de politic. 
De politie kent echter, als onderdeel van de overheid, 
specifieke problemen bij de meting van de vraag naar 
haar produkten en haar produktiviteit. Bekeken zal 
worden hoe het PKP deze problemen te lijf gaat en 
welke uitgangspunten zij daarbij hanteert; dit gebeurt 
summier, omdat C. Wiebrens de inhoud van het 
PKP-rapport (PKPd, 1988) al elders in dit nummer 
bespreekt. 

Vervolgens wordt een aantal kanttekeningen 
geplaatst bij de benadering en de uitkomsten van de 
stuurgroep. Enig vergelijkingsmateriaal op grond van 
CBS-cijfers passeert daarbij de revue. Ook worden 
enige resultaten van een studie van het Sociaal en 
Cultured l Planbureau (SCP) naar de produktiviteit 
van verschillende politiekorpsen vermeld en gecon-
fronteerd met de uitkomsten van de PKP-stuurgroep. 
De voorstellen van het PKP worden daarbij geplaatst 
tegen de achtergrond van het Nederlandse politie-
bestel. Het artikel wordt besloten met een aantal 
conclusies over wenselijke ingrepen in de produktie-
structuur van de Nederlandse politic. 

De politic als bedrijf 

Vendex is een ingewikkeld bedrijf. Het verkoopt 
een grote verscheidenheid aan produkten, van super-
marktartikelen tot videosystemen. Het bedrijf kent 
vele grote en kleine onderafdelingen, vestigingen 
genaamd, over het land verspreid. Het leiden van een 
dergelijk bedrijf is geen sinecure - dat is bekend. De 
politie is eveneens een ingewikkeld bedrijf. Het !evert 
een grote verscheidenheid van produkten, van hulp 
bij verkeersongevallen tot de opsporing van daders 
van misdrijven. En ook dit bedrijf kent vele grote en 
kleine onderafdelingen, korpsen genaamd, over het 
land verspreid. 

Om dergelijke complexe bedrijven te leiden wordt 
gewoonlijk gebruik gemaakt van informatie van 
velerlei soon; een belangrijk onderdeel daarvan is de 
informatie over de te verwachten vraag naar en afzet 
van produkten bij verschillende onderafdelingen en 
de produktiviteit van die onderafdelingen. Zijn een 
particulier bedrijf en de politic in veel opzichten 
vergelijkbaar, in ten minste twee opzichten zijn ze dat 
niet zonder meer (vergelijk ook Rosenthal, 1988): 
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- Vendex kent een duidelijke doelstelling, in termen 
van het bereiken van een bepaalde omzet en winst. 
Daartoe zal zij produkten moeten verkopen, waar de 
consument om vraagt, tegen prijzen die de consument 
wil betalen. Bij de politie ligt dit moeilijker. Het 
begrip vraag naar diensten van de politie is niet te 
definieren zoals de vraag naar artikelen van Vendex. 
Een slachtoffer wil wellicht dat er proces-verbaal 
wordt opgemaakt (voor de verzekering) en dat de 
dader wordt opgespoord, de automobilist die te hard 
rijdt zit niet op een bon te wachten. De politie op 
straat en de beleidsvoerders bij de .politie bepalen, te 
zamen met de burgers, maar ook te zamen met 
politici, in belangrijke mate wat de `vraag' naar 
diensten van de politie is. 
- Vendex kan de produktie van (onderdelen van) zijn 
vestigingen en van het bedrijf als geheel op een 
directe manier meten, namelijk via de bereikte omzet. 
Of het nu om tandpasta gaat of om een video, beide 
worden verkocht tegen een bepaalde prijs, de markt-
prijs, die de consument blijkbaar wenst te betalen 
voor het produkt. De verkoop van duizend tubes 
tandpasta kan aldus zonder problemen worden verge-
leken met de verkoop van een video, als de verkoop-
prijs van die video het duizendvoudige van de tube 
tandpasta bedraagt. 

De hulpverlening van de politie bij een verkeerson-
geval laat zich niet op een dergelijke manier verge-
lijken met de opsporing van een dader van een 
misdrijf. In incidentele gevallen, in de sfeer van 
openbare orde-handhaving en dienstverlening, zou de 
politie een prijs aan de afnemer van haar produkten 
kunnen vragen. En wellicht zou het slachtoffer van 
het ongeval of een misdrijf, indien daarom gevraagd, 
nog wel bereid zijn zijn waardering voor de 
politiehulp in klinkende munt om te zetten of 
tenminste tegenover de enqueteur een bedrag te 
noemen. Voor de bij de kraag gevatte dader geldt dat 
echter zeker niet. De waardering voor zijn opsporing 
is te vinden bij de maatschappij in het algemeen en 
het slachtoffer in het bijzonder. Niemand zal die 
waardering echter uit kunnen en uit willen drukken 
in baar geld. 

Een benadering van de politie als bedrijf confron-
teert onderzoekers en beleidsvoerders op 
politie-terrein onvermijdelijk met dergelijke 
problemen. Problemen zijn er echter voor om te 
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worden opgelost of op zijn minst omzeild. De ander-
staande paragrafen laten zien in hoeverre de PKP- en 
SCP-onderzoeken op het gebied van de vraag naar en 
produktiviteit van de politie met deze problemen zijn 
omgegaan. 

Het PKP-rapport 

Hoofdzaken 

De PKP-exercitie, gericht op het ontwerpen van 
een nieuw verdeelsysteem voor de Nederlandse 
politie, berust in essentie op de volgende stappen. 
I. Eerst wordt de vraag naar diensten van de politie-
korpsen vastgesteld. Daartoe zijn bij 24 korpsen van 
gemeentepolitie en 31 landgroepen van de rijkspolitie 
(met bijbehorende districtsondersteuning) in 1988 
gedurende een maand uitgebreide metingen verricht. 
(PKPa en b, 1988) Aan de afbakening van de vraag 
naar politiediensten worden door het PKP weinig 
woorden vuil gemaakt; de vraag wordt gedefinieerd 
op basis van de invulling in de praktijk en wel via 
een meting van zaken die op de politie afkomen, 
hierna inkomende zaken genoemd, opgedeeld in 133 
van tevoren omschreven categorieen. 3  Getracht is 
door nauwkeurige definiering en instructie interpreta-
tieverschillen uit te sluiten. Inkomende zaken zijn 
bijvoorbeeld aangiften van een misdrijf, aan 
overtreders uitgedeelde waarschuwingen en gemelde 
overlastsituaties. Het gaat hierbij alleen om zaken die 
door de politic warden gesignaleerd, hetzij vanwege 
een melding van het publiek, hetzij via eigen 
waarneming. In principe worden alle waargenomen 
`ongewenste situaties' die in aanmerking komen voor 
politie-interventie meegenomen, onafbankelijk van de 
vraag of ze wel of niet tot een reactie van de politie 
hebben geleid.° 

Uiteraard zijn 133 verschillende soorten inkomende 
zaken voor verdere analyses wat te veel van het 
goede. Daarom zijn deze verschillende soorten 
geclusterd tot 25 groepen. Via een ingewikkelde en 
tamelijk ondoorzichtige bewerking is vervolgens 
getracht de invloed van de bedrijfsvoering op de 
waargenomen aantallen inkomende zaken te elimi-
neren. Daartoe wordt een deel van de door de politie 
op straat waargenomen zaken bij de inkomende 
zaken meegeteld. 5  
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2. Vervolgens worden de inkomende zaken tot een 
kengetal voor de werkdruk samengevoegd. De daarbij 
gevolgde procedure is als volgt. Per korps is gemeten 
welke tijd wordt besteed aan de afwerking van de 
inkomende zaken, eveneens gedifferentieerd naar 
categorie. Door middeling over de onderzochte 
korpsen wordt vervolgens per type zaak een 
standaard-tijd vastgesteld. 6  Vervolgens worden de 
onder punt 1 beschreven afgeleide aantallen 
inkomende zaken per type gewogen met de bijbeho-
rende standaardtijden en bij elkaar opgeteld. 
3. Vervolgens zijn relaties gelegd en geschat tussen 
de aldus bepaalde werkdruk van de onderzochte 
korpsen en landgroepen en een aantal omgevingsva-
riabelen. Dit vanuit de gedachtengang dat de 
werkdruk niet zomaar 'lift de lucht komt vallen', maar 
in belangrijke mate wordt bepaald door een aantal 
omgevingsfactoren. Op het gebied van criminaliteit is 
een dergelijke samenhang al eerder geconstateerd. 7  
Zo zal in een uitgaangscentrum 's avonds vaak meer 
te doen zijn voor de politie (criminaliteit, verkeers-
problemen) dan daarbuiten; tevens is bekend, zowel 
op grond van theoretische als empirische studies, dat 
bevolkingsopbouw en omvang van de werkloosheid 
aard en omvang van de criminaliteit kunnen 
beInvloeden. 
4. Deze relaties zijn vervolgens toegepast om de 
werkdruk te schatten voor alle gemeenten met 
gemeentepolitie en alle landgroepen met rijkspolitie. 
5. Het uitgangspunt dat vervolgens wordt gehanteerd 
is dat elke situatie die handelen van de politie vereist 
met dezelfde middelen moet worden kunnen 
aangepakt, ongeacht waar deze zich voordoet . Hieruit 
resulteert een verdeling van middelen die recht 
evenredig is met de onder punt 4 genoemde raming 
van de werkdruk. Deze verdeling vormt de essentie 
van het advies van de werkgroep. 8  De conclusie is dat 
grote, maar vooral middelgrote korpsen van gemeen-
tepolitie moeten worden uitgebreid ten koste van 
kleine korpsen van gemeentepolitie en de rijkspolitie. 

Conform de opdracht besteedt het PKP ook enige 
aandacht aan de meting van de produktie van de 
korpsen. Dit gebeurt door niet alleen te kijken naar 
de bij de politie binnenkomende zaken, maar ook 
naar de manier waarop de politie deze zaken 
verwerkt. Dit materiaal speelt echter in de door het 
PKP gevolgde benadering bij de verdelingskwestie 
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geen expliciete rol. Het materiaal is echter niet 
zonder belang; we komen er verderop in dit artikel 
dan ook nog op terug. 

Sterke pun ten 

- In de PKP-rapporten (PKPa, b, c en d, 1988) wordt 
een schat aan empirisch materiaal geboden op het 
gehele terrein van politie-activiteiten. !De discussie 
over sterkte-verdelingen is vaak moeizaam geweest, 
niet alleen doordat er veel partijen bij betrokken 
waren, maar zeker ook bij gebrek aan voldoende 
empirisch materiaa1. 9  De statistieken van het CBS 
dekken slechts een deel van de politie-activiteiten, 
namelijk alleen op het gebied van de (geregistreerde) 
criminaliteit, terwijI verder gegevens over verkeerson-
gevallen beschikbaar zijn. Cijfers over tijdsbesteding 
en de wijze van verwerking door de politie waren tot 
nu toe slechts zeer sporadisch beschikbaar. 

Doelmatigheid en doeltreffendheid van de politie 
hebben dan ook tot voor kort niet de aandacht 
gekregen die ze verdienen. (Mulder, 1986, p. 73) De 
politie, met haar complexe organisatie, met zoveel 
verschillende doeleinden op verschillende niveaus, 
vormt dan ook een weerbarstige materie. Onder-
zoeken beperkten zich dan ook tot voor kort veelal 
tot het meten van het politiewerk op een specifiek 
terrein. Het PKP doorbreekt dit stramien. Het is 
daarbij waarschijnlijk dat uit het PKP-materiaal nog 
wel meer te halen is; hopelijk blijft het materiaal dan 
ook niet verder op de plank liggen. 
- Het PKP toont durf; durf om de werkdruk in een 
aantal simpele kengetallen uit te drukken, durf om 
die werkdruk te relateren aan omgevingskenmerken 
en durf om daaraan betrekkelijk vergaande herverde-
lingsvoorstellen te koppelen. In ambtelijke rapporten 
is zelden zoveel durf te bespeuren. Deze werkwijze 
over het PKP en de daaraan gekoppelde kracht van 
haar resultaten maakt overigens ook een kritische 
evaluatie eens te meer noodzakelijk." 
- Het PKP ontwikkelt een verdeelsleutel die niet 
rechtstreeks is gebaseerd op feitelijke metingen in een 
korps, maar op een schatting van de werkdruk op 
basis van een relatie van de werkdruk met een aantal 
achtergrondkenmerken. Deze benadering heeft 
belangrijke voordelen boven een directe verbinding 
van sterkte met werkdruk. 

Ten eerste hoeft de meting van werkdruk zich bij 
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een dergelijke benadering niet tot alle korpsen uit te 
strekken. Voorwaarde is alleen dat de verdeelsleutel 
op basis van een meting bij een voldoende aantal 
korpsen wordt vastgesteld. Dit bespaart tijd en geld. 

Ten tweede heeft een individueel korps in principe 
geen invloed op de factoren die de werkdruk 
bepalen." Dit betekent dat een korps dat uitstekend 
preventief werk verricht niet wordt `gestrafe. Bij een 
directe relatie met de werkdruk zou dit wel het geval 
zijn. Immers, de feitelijk gemeten aantallen 
inkomende zaken kunnen wellicht als gevolg van 
preventieve activiteiten worden gedrukt. Evenmin 
bestaat het gevaar dat een korps wordt `beloond' dat 
de werkdruk op papier opvoert door cijfers te 
flatteren.' 

Zwakke punten 

— Het PKP is er niet echt in geslaagd om een vraag-
concept en daaraan gekoppeld een werkdruk-concept 
te ontwikkelen dat onafhankelijk is van de bedrijfs-
voering. Daarbij gaat het dan nog niet zo zeer over de 
afbakening die berust op `situaties, die naar het 
oordeel van de politie optreden van de politie 
vereisen'. Het PKP lijkt door een nauwkeurige 
werkwijze en omschrijving van categorieen hiermee 
een eind te zijn gekomen." Dat dit vraagconcept 
bovendien direct op de praktijk van het politiewerk 
aansluit, lijkt een goed te verdedigen pragmatische 
ingang. Zeker, zolang wetenschappers en beleids-
voerders nog geen duidelijke afbakening hebben 
gegeven van wat de politie wel en niet moet doen. 

Een bezwaar is wel dat een deel van de onder-
scheiden categorieen van inkomende zaken duidelijk 
door de bedrijfsvoering wordt beInvloed. Overtre-
dingen bijvoorbeeld. Het aantal overtredingen dat 
wordt geconstateerd is uiteraard afhankelijk van de 
aandacht die er door het korps aan wordt gegeven. 
Een korps kan op deze manier dus toch werk `naar 
zich toe halen', als het om andere redenen te weinig 
te doen heeft. Ook de uitgevoerde correcties van het 
PKP nemen dit bezwaar niet weg. 

De vraag rijst dan ook wat het resultaat was 
geweest van een analyse waarbij alleen de van buiten, 
dus door het publiek aangemelde inkomende zaken 
in de werkdruk zouden worden betrokken. Voor de 
afgeleide verdeelsleutel is dit punt van belang, 
voorzover er systematisch verschil in deze zin bestaat 
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tussen kleine en grote korpsen. Als bijvoorbeeld grote 
korpsen vanwege overbelasting relatief minder doen 
aan overtredingen, dan wordt de werkdruk van de 
kleine korpsen 'opgekrikt' ten koste van de grote. Wat 
dat betreft kan de uitkomst nog worden beinvloed 
door de huidige sterkteverdeling en kan daarmee de 
uitwerking van de methode nog 'te conservatier zijn. 
- De resultaten zijn gebaseerd op diepgaande 
waarnemingen in een beperkt aantal korpsen. Er is 
echter voor elle korpsen, op basis van CBS- en 
WODC-materiaal een - beperkt - aantal waarne-
mingen beschikbaar. Van dit materiaal had meer 
gebruik kunnen en moeten worden gemaakt. In het 
volgende zal worden nagegaan, in hoeverre dit 
materiaal een aantal uitkomsten van het PKP onder-
steunt. 
- De vraag is of de relaties die worden gelegd tussen 
werkdruk en achtergrondfactoren de toets der weten-
schappelijke kritiek kunnen doorstaan. Het schatten 
van de werkdruk voor 148 korpsen van gemeentepo-
litie gebeurt op grond van waarnemingen van 21 
gemeenten. Daarbij wordt op zijn minst de indruk 
gewekt dat het onderzoeksbureau bij vaststelling van 
de relaties sterk aan ad hoc-empirie heeft gedaan. 
Een solide theoretische onderbouwing en modelopzet 
ontbreekt. Het lijkt erop dat uit een grote bus varia-
belen die jets te maken hebben met demografische, 
economische en sociale structuur degenen die het het 
'best deden' te voorschijn zijn gehaald. Dat, zoals 
wordt gesteld, het model de werkdruk van 21 
gemeenten goed voorspelt, is bij een dergelijke 
procedure weinig zeggend. De essentiele vraag is of 
het model ook de werkdruk van de andere gemeenten 
goed voorspelt. 

Een echte toetsing daarvan wordt node gemist." Er 
was wat dit betreft op basis van het genoemde 
materiaal over alle korpsen meer mogelijk geweest. 
Het is daarom raadzaam het model in de toekomst 
nader op zijn validiteit te toetsen. Daarbij is het 
overigens onwaarschijnlijk dat de verdeling tussen 
groepen korpsen van verschillende grootteklassen 
sterk afhankelijk is van de gekozen modelspecificatie. 
Deze verschillen worden namelijk in belangrijke mate 
bepaald door het aantal inwoners en daarmee sterk 
samenhangende variabelen.'s Wel zal de exacte 
modelspecificatie gevolgen hebben voor specifieke 
verschillen in uitkomst tussen verschillende korpsen 
van ongeveer gelijke grootte. Deze kunnen in het 
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PKP-model optreden als gevolg van de specifieke 
variabelen die al dan niet in het model worden 
opgenomen (zoals de aantal personeelsleden van de 
horeca, het aantal jongeren onder twintig jaar en het 
aantal parkeerplaatsen). 
- Het PKP gaat er van uit dat de verdelingskwestie 
en de bedrijfsvoering los van elkaar kunnen worden 
gezien. Uitgaande van een standaard-bedrijfsvoering 
meent zij te mogen aannemen dat een sterktever- 
deling die recht evenredig is met de werkdruk leidt 
tot een gelijke aandacht per binnenkomende zaak bij 
de politie, waar deze ook plaatsvindt. Deze veronder-
stelling ligt voor de hand, zij hoeft echter niet terecht 
te zijn. In het volgende wordt hierop nader ingegaan. 

Een nadere toetsing van een aantal uitkomsten van 
het PKP 

Het PKP-materiaal probeert op basis van materiaal 
over 24 gemeenten met gemeentepolitie en 31 
landgroepen van de rijkspolitie conclusies te trekken 
over de werkdruk van de gehele Nederlandse politie. 
De vraag rijst in hoeverre dat correct is. Op basis van 
CBS-statistieken en de door CBS en WODC georga-
niseerde Enquete Slachtoffers Misdrijven (ESM) is 
hierover meer te zeggen. 

In de eerste plaats valt op basis van dergelijk 
materiaal na te gaan hoe een aantal ruwe categorieen 
inkomende zaken over de verschillende korpsen is 
verdeeld en zich verhoudt tot de personeelssterkte van 
deze korpsen, uitgedrukt in arbeidsjaren. Daarbij zijn 
de te gebruiken maten veel grover dan de door het 
PKP gebruikte. Daar staat tegenover dat deze maten 
een integraal beeld geven over alle Nederlandse 
korpsen." 

Uit de uitkomsten van het PKP volgt dat in de 
huidige situatie de door haar gedefinieerde aantallen 
inkomende zaken per arbeidsjaar het hoogst zijn bij 
de middelgrote en grote korpsen van gemeentepolitie 
en het laagst bij de kleine korpsen van gemeentepo-
litie en de rijkspolitie. Tabel 1 laat zien in hoeverre 
de integrale ruwe cijfers dit beeld bevestigen. In de 
tabel worden het aantal geregistreerde misdrijven, het 
aantal verkeersongevallen en het aantal meldingen 
van burgers die te maken hebben met openbare orde 
en dienstverlening per arbeidsjaar gepresenteerd, voor 
verschillende groepen van korpsen." 
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'label 1: Drie categorieen inkomende zaken per arbeidsjaar, 1986' 

Kleine korpsen GP' 	 26,9 	 10,1 	 57,5 
Middelkleine korpsen GP 1 	 38,1 	 9,9 	 56,4 
Middelgrote korpsen GP' 	 38,0 	 11,0 	 63,7 
Grote korpsen GP' 	 32,2 	 6,5 	 35,3 
waarvan grote vier 	 28,3 	 5,2 	 28,0 

Totaal GP 	 32,7 
Totaal RP — landdiensts 	. 	 18,0 

Geregis- Verkeersonge- 	Openbare 
treerde 	 vallen 	orde/hulpver- 

misdrijven 	 lening 4  

	

8,0 	 44,6 

	

8,9 	 46,6 

' Cijfers zijn met totale personeelssterkte gewogen gemiddelden per korps. 
2  Kleine korpsen: tot 75 arbeidsjaren; middelkleine korpsen: 75 tot 125 
arbeidsjaren; middelgrote korpsen: 125 tot 200 arbeidsjaren; grote korpsen: 
200 of meer arbeidsjaren. 
3  Exclusief parketpolitie. 
4  Geschat aantal keren dat personen zelf contact hebben gezocht met de 
politie, per arbeidsjaar. 
Bron: ESM'87 (SOP-bewerking). 

De rijkspolitie (onderste regel in de tabel) blijkt een 
geringer aantal inkomende zaken per arbeidsjaar te 
kennen dan de kleinste korpsen van gemeentepolitie 
(bovenste regel). Binnen de gemeentepolitie blijken de 
middelgrote korpsen, volgens alle drie gehanteerde 
maatstaven, de hoogste aantallen inkomende zaken per 
arbeidsjaar te kennen. De grootste korpsen kennen een 
kleiner aantal inkomende zaken per arbeidsjaar dan de 
middelgrote, zelfs op het gebied van criminaliteit. Dit 
betekent dat de cijfers, globaal gesproken, consistent 
zijn met de uitkomsten van de PKP-metingen. Wel is 
opvallend dat de kleine korpsen die volgens de 
PKP-voorstellen inleveren ten koste van de aller-
grootste, in deze cijfers niet of nauwelijks op deze 
grootste korpsen achterblijven. 

Ook een andere conclusie van het PKP is nader op 
zijn merites te toetsen. Het PKP concludeert dat een 
herverdeling van de politiesterkte van rijks- naar 
gemeentepolitie en binnen de gemeentepolitie van 
kleine korpsen naar grote, maar vooral ook middel-
grote, korpsen wenselijk is. Dit impliceert, uitgaande 
van de norm van de werkgroep, dat in de nu 
bestaande situatie burgers die een zaak aanmelden 
daar gemiddeld bij de gemeentepolitie minder 
aandacht voor krijgen dan bij de rijkspolitie en dat 
burgers in middelgrote gemeenten, en in mindere mate 
de grootste gemeenten er de minste aandacht voor 
krijgen. Het is deze onevenwichtigheid die de 
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Tabel 2: Reactie politie op melding burgers, 1986' 

Percentage gevallen, waarmee de politie iets deed 

Totaal 	Vermo- Openba- 	Dienst- Ophelde- 
gensmis- 	re Orde verlening ringsper- 

drijven 	 centage 

Kleine korpsen GP2 	86 	 88 	86 	84 	25 
Middelkleine 	85 	 92 	84 	80 	25 
korpsen GP2  
Middelgrote korpsen 87 	 88 	80 	90 	24 
GP2  
Grote korpsen GP2 	82 	 89 	79 	78 	22 
wv. grote vier 	83 	 90 	79 	79 	18 

Totaal GP 	 84 	 89 	81 	81 	23 
Totaal RP — 	 85 	 93 	84 	78 	26 
landdienst 

1  Cijfers zijn met totale personeelssterkte gewogen gemiddelden per korps. 
Kleine korpsen: tot 75 arbeidsjaren; middelkleine korpsen: 75 tot 125 

arbeidsjaren; middelgrote korpsen: 125 tot 200 arbeidsjaren; grote 
korpsen: 200 of meer arbeidsjaren. 
Bronnen: ESM'87 (SCP-bewerking); CBS, politiestatistiek. 

werkgroep uit de weg wil ruimen. 
De houdbaarheid van deze veronderstelling kan 

nader worden getoetst. Allereerst op grond van de 
ESM-bevolkingsenquete 1987. Deze enquete bevat 
materiaal over de hulpverlening door de politie. Aan 
respondenten die contact hadden gezocht met de 
politie is gevraagd wat de politie daarmee, naar hun 
weten, had gedaan. Tabel 2 vermeldt in hoeveel 
procent van de gevallen de politie volgens de respon-
denten iets had gedaan, voor alle hulpvragen te 
zamen en drie belangrijke categorieen." Opnieuw is 
een uitsplitsing naar korps(grootte) gegeven. Een 
andere mat voor de activiteiten die de politie naar 
aanleiding van een melding van burgers ontplooit 
vormt het ophelderingspercentage. Dit is immers een 
(ruwe) maat voor de reactie van de politie op de 
aangiften van misdrijven. Daarom geeft tabel 2 tevens 
het ophelderingspercentage naar korps(grootte). 

Over het totaal bezien (eerste kolom van tabel 2) 
ontlopen gemeente- en rijkspolitie elkaar volgens de 
respondenten niet veel in de neiging om te reageren. 
Binnen de gemeentepolitie is bij grote korpsen van 
een relatief geringe geneigdheid tot reageren sprake. 
Dit is vooral te zien op het gebied van relatief minder 
`harde' politietaken als dienstverlening. De grote vier 
lijken wat dit betreft niet duidelijk van de rest van de 
grote korpsen af te wijken. Verder is van klein naar 
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groot geen duidelijke tendens waarneembaar om 
minder vaak te reageren: middelgrote korpsen 
reageren over het geheel genomen niet minder vaak 
dan kleine korpsen. 

Wat betreft het ophelderingspercentage is het beeld 
niet drastisch anders. Het ophelderingspercentage bij 
de rijkspolitie ligt wat hoger dan dat bij de kleine 
korpsen van gemeentepolitie. Bij de kleine korpsen 
ligt het op zijn beurt weer jets hoger dan bij de 
grotere korpsen van gemeentepolitie. Bij de grootste 
korpsen is van een duidelijk lager ophelderingsper-
centage sprake. De cijfers uit tabel 2 ondersteunen de 
opvatting van het PKP dat met name de middelgrote 
korpsen relatief weinig aandacht aan vragen van de 
burgers kunnen besteden niet. De problemen lijken 
eerder bij de grootste korpsen te liggen. 

Verbazingwekkender is echter dat de door het PKP 
voorgestane herverdeling strijdig is met haar eigen 
bevindingen op het gebied van de wijze van afhan-
delen van de binnenkomende zaken. Het PKP consta-
teert dat de gunstigste verhoudingen tussen  afhan- 
deling en op de politie afkomende zaken wordt 
gevonden bij middelgrote en grote korpsen. (PKPa, 
1988, p.76) Met andere woorden: in de huidige 
situatie doen juist de korpsen die van de herverdeling 
zouden profiteren al het meest met de hulpvraag van 
de burger. 

De conclusies van het PKP over de manier van 
afdoening staan - met name wat betreft de grootste 
korpsen - ook op gespannen voet met de in tabel 2 
vermelde uitkomsten van de CBS-enquete. Mogelijk 
zijn deze verschillen te verklaren uit de verschillende 
benaderingswijzen: de perceptie van burgers en 
politie over lets aan een zaak doen' kan verschillen; 
tevens betreft het bij de bevolkingsenquete alleen 
door de burgers zelf aangemelde zaken. In dat geval 
wordt het eerder - onder het eerste zwakke punt - 
geuite vermoeden versterkt: mogelijk oordelen 
kleinere korpsen eerder dat een bepaalde situatie 
ingrijpen van de politie vereist en zodoende tot de 
PKP-vraag behoren. 

Zowel de CBS-cijfers (zie tabel 2) als de cijfers van 
het PK P zelf lijken daarmee in tegenspraak met de 
conclusie van het PKP dat met name middelgrote 
korpsen de minste aandacht aan hulpvragen kunnen 
besteden. De conclusie van het PK P dat de hulpvraag 
in verhouding tot de personeelsinzet bij middelgrote 
korpsen relatief hoog is, wordt echter door bet 
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CBS-materiaal wel bevestigd (zie tabel 1). Hoe zijn 
deze conclusies met elkaar te rijmen? In het volgende 
geven we een mogelijke verklaring. 

Het SCP-onderzoek `Doelmatig dienstverlenen' 

Het SCP publiceert een dezer dagen een onderzoek 
naar de produktiestructuur van vier door de overheid 
gefinancierde of gesubsidieerde voorzieningen: 
bejaardenoorden, politie, bibliotheken en algemeen 
voortgezet onderwijs. (Goudriaan, van Tulder e.a., 
1989) Het onderzoek gaat in op verschillen in 
produktiviteit tussen instellingen en een aantal 
achtergronden daarvan. Een belangrijk element van 
het onderzoek vormt de schaal van produktie. Het is 
reeds lang bekend, zowel uit bedrijfseconomische 
literatuur als uit empirische studies, dat de produkti-
viteit van instellingen varieert met de grootte van die 
instellingen. Bij te kleine instellingen bestaan vaak 
onvoldoende mogelijkheden tot specialisatie en 
worden bepaalde middelen onvoldoende benut. Bij te 
grote instellingen kan daarentegen bureaucratisering 
optreden, zoals een `vergadercultuue, ten koste van 
de produktiviteit. Rosenthal noemt de strakke 
hierarchie van de politie de belangrijkste belem-
mering voor verbetering van de bedrijfsvoering. 
(Rosenthal, 1988; zie ook Van Duijn, 1989) Het is te 
verwachten dat deze hierarchie bij grotere korpsen 
het sterkst is. Het is dan ook in het algemeen, en 
zeker ook bij de politie, te verwachten dat er een 
optimale grootte van instellingen bestaat. 

Daarom is nagegaan wat de relatie is tussen de 
grootte van politiekorpsen en hun produktiviteit. De 
produktiviteit van een korps is daarbij gedefinieerd 
als de verhouding tussen de door het korps geleverde 
produkten en de personeelssterkte of de kosten van 
het korps. De produktie van het politie-apparaat 
wordt gemeten via een aantal maatstaven die het CBS 
per korps verzamelt, aangevuld met gegevens uit de 
ESM-enquetes over hulpverlening door de politie in 
1983 en 1986. 

Daarbij is niet gekozen voor een meting van de 
effecten van de produktie van de politie (in termen 
van het aantal voorkomen misdrijven en overtre-
dingen, en dergelijke). Dergelijke effecten kunnen 
alleen worden geconstrueerd via een model, waarbij 
het gerealiseerde niveau van de criminaliteit wordt 
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'verklaard' uit een aantal omgevingskenmerken en de 
werking van het politie-apparaat te zamen. 0  Evenmin 
worden activiteiten van de politic die het karakter 
hebben van een tussenprodukt, zoals surveillances, in 
beschouwing genomen. Slechts de eindprodukten van 
de politic die vrijwillig of gedwongen door burgers 
worden afgenomen, worden in principe meegenomen. 

Concreet gaat het om de volgende produkten: 
I. het aantal geregistreerde misdrijven (exclusief 
gevallen van rijden onder invloed); 
2. het aantal opgehelderde misdrijven (exclusief 
gevallen van rijden onder invloed); 
3. het aantal geconstateerde gevallen van rijden 
onder invloed, inclusief het weigeren van 
medewerking aan een bloedproef; 
4. het aantal geconstateerde overtredingen; 
5. het aantal afgehandelde verkeersongevallen; 
6. het (op basis van de CBS-enquetes geschatte) 
aantal activiteiten op het gebied van openbare orde 
en hulpverlening. 

Men kan betwijfelen of het gerechtvaardigd is de 
registratie van misdrijven sec tot de produkten van de 
politie te rekenen. Te constateren valt echter dat het 
slachtoffer in veel gevallen wenst dat er proces-
verbaal wordt opgemaakt, vaak met het oog op verze-
keringsvoorwaarden. (CBS, 1984, p. 19) Uit de 
praktische beleidsvoering blijkt tevens dat aan de 
administratieve verwerking op zich waarde wordt 
gehecht. Ook in dit geval wordt het begrip produktie 
dus, mede op basis van de praktijk, ingevuld. Dat laat 
onverlet dat het registreren van misdrijven als 
zodanig ver af staat van de gewenste effecten van de 
werking van de politie. 

In het oog moet worden gehouden dat de preven-
tieve kant van de werkzaamheden van de politie door 
deze indicatoren slechts gedeeltelijk wordt gemeten. 
Activiteiten in de zin van opsporing en vroegtijdig 
ingrijpen bij burenruzies worden in principe wel in de 
genoemde produkten meegenomen. Op preventie 
gerichte werkzaamheden in de vorm van het 
uitvoeren van surveillances, het uitdelen van 
waarschuwingen en dergelijke zijn echter niet in de 
analyse betrokken. Hierover ontbreken systematische 
gegevens. Door de combinatie van 1 en 2 wordt 
impliciet ook het ophelderingspercentage in 
beschouwing betrokken. 
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Tabel 3: Produktiviteit, 1979-1986' 

Arbeidsproduktiviteit 	Totale produktiviteit 

1979 	1986 	1979 	1986 

Kleine korpsen GP' 	 91 	 99 	 92 	 99 
Middelkleine korpsen GP2 	89 	118 	 93 	117 
Middelgrote korpsen GP' 	 102 	126 	106 	.129 
Grote korpsen GP' 	 75 	 92 	 86 	 91 

Totaal GP 	 82 	100 	 90 	100 
Totaal RP — landdiense 4 	 81 	 78 	 82 	 74 
Totaal RP — landdienst35 	 88 	 85 	 89 	 81 

1  Indexcijfers met totaal GP in 1986 = 100. Cijfers zijn met totale personeels-
sterkte danwel ingezette middelen gewogen gemiddelden per korps. 
GP-gemeentepolitie; RP-rijkspolitie. 
2  Kleine korpsen: tot 75 arbeidsjaren; middelkleine korpsen: 75 tot 125 
arbeidsjaren; middelgrote korpsen: 125 tot 200 arbeidsjaren; grote korpsen: 
200 of meer arbeidsjaren. 
3  Exclusief parketpolitie. 
4  Produktindicatoren gewogen met standaardtijden gemeentepolitie. 

Produktindicatoren gewogen met standaardtijden gemeentepolitie; 
produktie gecorrigeerd voor langere aanrijtijden rijkspolitie. 

Net als in de PKP-studie, moesten de bovenge-
schetste kengetallen (bij het PKP vraag-categorieen; 
hier: typen produkt) worden samengevoegd tot een 
kengetal. Dit is in de SCP-studie op twee manieren 
gebeurd, die overigens tot dezelfde conclusies blijken 
te leiden. Bij de hier gepresenteerde methode worden 
de door het PKP geschatte standaardtijden als 
gewichten voor de verschillende typen produkt bij de 
gemeentepolitie gebruikt. 

De rijkspolitie is wat betreft deze standaardtijden 
op twee manieren benaderd. Bij de eerste is, ter 
vergelijking met de gemeentepolitie, uitgegaan van de 
standaardtijden van die gemeentepolitie. De rijkspo-
litie is echter overwegend werkzaam op het dunbe-
volkte platteland, waar de af te leggen afstanden 
relatief groot zijn. Daarom worden in de tweede 
berekening de standaardtijden van de gemeentepolitie 
opgehoogd voor de langere aanrijtijden waar de rijks-
politie mee wordt geconfronteerd. 2° 

In tabel 3 worden de aldus berekende maatstaven 
voor produktiviteit vermeld voor de jaren 1979 en 
1986, naar korps en, binnen de gemeentepolitie, naar 
korpsgrootte. De arbeidsproduktiviteit geeft de 
produktie per in het korps beschikbaar arbeidsjaar 
weer, de totale produktiviteit heeft betrekking op de 
produktie per gulden die aan het korps wordt 
besteed. 2 ' De cijfers in de tabel zijn indexcijfers; zij 
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geven de verhouding weer van de produktiviteit van 
de betreffende klasse tot de produktiviteit van de 
totale gemeentepolitie in 1986. 

Uit deze tabel blijkt dat de produktiviteitscijfers 
van de gemeentepolitie - en daarbinnen ook van de 
kleine korpsen - in 1986 beduidend boven die van de 
landdienst van de rijkspolitie liggen. Dit geldt ook, zij 
het in geringere mate, wanneer wordt gecorrigeerd 
voor de langere aanrijtijden van de rijkspolitie. De 
landdienst van de rijkspolitie blijkt als gevolg van 
langere `aanrijtijden' naar schatting bijna 20% meer 
tijd aan de directe produktie op de `werkvioer' kwijt 
te zijn dan korpsen van gemeentepolitie. Dit kan het 
verschil in produktiviteit echter slechts gedeeltelijk 
verklaren. 

Tevens is het opvallend dat bij de gemeentepolitie 
tussen 1979 en 1986 nog van een forse produktivi-
teitsstijging sprake is, in tegenstelling tot de ontwik-
keling bij de rijkspolitie. 22  Bij de gemeentepolitie 
steeg de arbeidsproduktiviteit tussen 1979 en 1986 met 
maar liefst 22%. De stijging van de totale produkti-
viteit was met 11% nog fors, maar aanzienlijk 
geringer. Bij de rijkspolitie trad daarentegen enige 
daling in de totale produktiviteit op. 

De verschillen tussen gemeentelijke politiekorpsen 
van verschillende grootte in de arbeids- en totale 
produktiviteit zijn aanzienlijk; de grootste produkti-
viteit wordt in beide jaren aangetroffen bij de middel-
grote korpsen. De laagste produktiviteit is daaren-
tegen bij de grootste korpsen te vinden. Uit een 
uitsplitsing naar type produkt blijkt de produktiviteit 
van de grootste korpsen in alle opzichten, dus ook bij 
de registratie van misdrijven en de constatering van 
overtredingen, achter te blijven bij de middelgrote 
korpsen. Ook de produktiviteit van de kleinste 
korpsen is relatief laag. De variatie in produktiviteit 
tussen instellingen van een grootteklasse ligt in alle 
klassen in dezelfde orde van grootte. 

Het is interessant de uitkomsten van het PKP op 
het gebied van de produktie van de korpsen naast de 
SCP-resultaten te leggen." Bij de bovenbeschreven 
analyses van het SCP is, in vergelijking met het PKP, 
een beperkte definitie van het begrip produktie 
gehanteerd. Zo neemt het PKP ook handelingen als 
het uitdelen van waarschuwingen in beschouwing. De 
uitkomsten van het PKP-onderzoek zijn echter 
consistent met de hier gevonden resultaten; de 
gunstigste verhoudingen tussen afhandeling en op de 
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politie afkomende zaken worden immers gevonden 
bij de middelgrote en grotere korpsen in gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners. Bij de grootste 
korpsen wordt dit resultaat echter bereikt via een 
grotere personeelssterkte per inwoner dan bij de 
middelgrote korpsen. 

Uit de analyses van het PKP blijkt verder ook dat 
bij kleine korpsen de aan algemene surveillances (het 
zonder meer `rondrijden) bestede tijd relatief groot is 
(30% bij kleine korpsen tegenover 21% bij de grotere; 
PKPa, 1988, blz.30). Als deze surveillancetijd volledig 
als effectief bestede, dus preventief werkende, tijd 
zou worden aangemerkt, dan wordt het verschil in 
produktiviteit tussen kleine en middelgrote korpsen 
uiteraard kleiner. Het blijft echter bestaan. 

De oorzaken van de produktiviteitsverschillen 
tussen korpsen van verschillende grootte zijn op basis 
van de hier uitgevoerde analyses niet aan te geven. 
Bij de kleine korpsen is het gebrek aan mogelijk-
heden tot specialisatie een denkbare oorzaak. 24  Bij de 
grote korpsen kan sprake zijn van een groot aandeel 
van activiteiten in de overhead-sfeer. Deze 
mogelijkheid vindt enige steun in de uitkomsten van 
het PKP-onderzoek. (PKPa, 1988, p. 28-29) 

• De gevonden resultaten geven een aanwijzing dat 
middelgrote korpsen de meest optimale schaal-
omvang kennen. Uit nadere analyses in het 
SCP-rapport blijkt een korps van rond 180 arbeids-
jaren optimaal van grootte te zijn. Korpsen die 
kleiner zijn dan 180 arbeidsjaren produceren dus 
minder per arbeidsjaar, korpsen die groter zijn dan 
180 arbeidsjaren eveneens. 

In de huidige structuur opereert het merendeel van 
de korpsen van gemeentepolitie onder, en vaak ver 
onder dit optimale schaalniveau. Maar liefst twee 
derde van de korpsen is kleiner dan 100 arbeidsjaren 
en is daarmee ver van dit optimum verwijderd. 
Enkele korpsen, die van de grote steden, zitten ver 
boven het optimum. Bij een dergelijke grote schaal is 
het prijskaartje van een bepaald produkt maar liefst 
circa vijftig procent hoger dan bij de optimale schaal 
van produktie. 

Confrontatie van PKP- en SCP-onderzoeken 

Het uitgangspunt van de PKP-stuurgroep was dat 
elke burger, waar hij zich ook bij de politie meldt, 
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voor een gelijk probleem gelijke aandacht moet 
krijgen. Dit wordt vertaald in een gelijke personeels-
inzet per binnenkomende zaak. In het licht van de 
hierboven besproken verschillen in produktiviteit 
tussen korpsen van verschillende grootte en tussen 
gemeente- en rijkpolitie blijkt deze vertaling dubieus. 
Immers: een middelgroot korps blijkt meer uit een 
gegeven aantal arbeidsjaren te kunnen halen dan een 
klein of een heel groot korps. Ofwel: de strikte 
evenredigheid die de stuurgroep impliciet veronder-
stelt tussen inzet van middelen en produktie bestaat 
in werkelijkheid niet. 

Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat bij 
uitvoering van de verschuivingen, zoals de stuurgroep 
die voorstelt, de burger in gemeenten met middel-
grote korpsen van gemeentepolitie wel eens het beste 
af zou kunnen zijn. De inwoners van grote steden 
blijven, ondanks de vergroting van de korpsen aldaar, 
te weinig aandacht krijgen voor hun problemen. En 
voor een inwoner van een kleine gemeenten, met een 
verkleind korps van rijkspolitie of een klein gemeen-
telijk politiekorps, geldt eveneens dat hij minder 
aandacht krijgt dan zijn evenknie in de middelgrote 
steden. De cijfers die het PKP zelf over de produk-
tiekant publiceert, versterken deze indruk alleen 
maar. Volgens het PKP is immers in de huidige 
situatie bij middelgrote en grote korpsen al van meer 
produkt per inkomende zaak sprake. 

Aan de voorstellen van de stuurgroep kleeft nog 
een ander probleem. Al te makkelijk wordt aange-
nomen dat de voorstellen tot een verhoging van de 
produktiviteit van de totale Nederlandse politie 
zullen leiden. 'Waar de middelen schaars zijn (en 
blijven), moeten oplossingen gevonden worden om de 
middelen zo efficient en zo effectief mogelijk te 
gebruiken', zegt Con van de medewerkers van het 
PKP. (Wiebrens, 1988) Echter het - vanuit een 
oogpunt van rechtvaardigheid te verdedigen - 
uitgangspunt van de stuurgroep leidt niet noodza-
kelijk tot een verhoging van de produktiviteit van de 
totale politie. Via enige globale berekeningen op basis 
van het SCP-onderzoek kan worden geschat dat door 
de voorstellen van de werkgroep de produktiviteit van 
het totale Nederlandse politie-apparaat niet sterk zal 
worden beInvloed. Korpsen die, vanuit oogpunt van 
produktiviteit al te groot zijn, worden overwegend 
uitgebreid. Korpsen die te klein zijn om optimaal te 
kunnen•produceren, worden nog kleiner. De totale 
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produktiviteit van de gemeentepolitie zal hierdoor 
mogelijk afnemen; daar staat een mogelijke , 
verhoging van de produktiviteit van de rijkspolitie 
tegenover. 

Dit is een specifiek voorbeeld van de frictie die kan 
bestaan tussen overwegingen van rechtvaardigheid — 
in de zin van een rechtmatige verdeling van de inzet 
van politie — en produktiviteit. Een dergelijk 
spanningsveld kan zich op meer terreinen voordoen." 
De conclusie moet zijn dat de voorstellen van het 
PKP niet noodzakelijk leiden tot een gelijke zorg van 
de politie voor iedereen, noch tot een verhoging van 
de produktiviteit. Moeten de voorstellen daarom naar 
de prullemand worden verwezen? Nee, dat zeker niet. 
Dan zouden immers de korpsen die volgens het 
voorstel van de stuurgroep moeten inleveren worden 
`beloond' voor hun geringe produktiviteit. 26  Ook dat 
lijkt niet wenselijk. Maar wat dan? 

Ingrepen in de produktiestructuur 

De oplossing zal, naast uitvoering van de 
voorstellen van het PKP, gezocht moeten worden in 
het wegwerken van de verschillen in produktiviteit 
tussen verschillende korpsen en korpsen van verschil-
lende grootte. Daartoe zal men zich niet kunnen 
beperken tot het in stand houden van de bestaande 
korpsstructuur. De stuurgroep opereert binnen het 
kader van de bestaande regionale indeling, binnen de 
bestaande `vakjes' van de politiekorpsen. Over de 
omvang van de vakjes wordt niet gepraat: alleen het 
aantal agenten binnen elk vakje wordt ter discussie 
gesteld. 

Het bovenbeschreven SCP-onderzoek suggereert 
dat dit wel eens een ernstige beperking zou kunnen 
zijn. Vergroting of verkleining van de vakjes kan 
belangrijke effecten hebben. Zo is in het onderzoek 
nagegaan wat de gevolgen zijn, als binnen de 
gemeentepolitie de grootste korpsen worden 
opgesplitst en de kleine worden samengevoegd. Bij 
dit laatste is verondersteld dat dit alleen kan als de 
korpsen in elkaars buurt liggen. 27  Door dit alles kan 
de produktiviteit van de gemeentepolitie toenemen. 
Immers, de gesplitste grote korpsen en de samenge-
voegde kleine korpsen krijgen een omvang die veel 
dichter ligt bij de bovengeschetste optimale omvang 
van 180 arbeidsjaren. 
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De resultaten van een dergelijke analyse zijn 
sprekend: dezelfde totale produktie voor alle gemeen-
telijke politiekorpsen te zamen zou kunnen worden 
gerealiseerd met 23% minder middelen. Het gaat dan 
om een bedrag van 480 miljoen gulden. Het aantal 
korpsen zou in dat geval dalen van 148 naar 130. Dit 
is het saldo van samenvoeging van kleine korpsen en 
splitsing van grote. De splitsing levert daarbij 
overigens de grootste bijdrage aan de algehele 
besparing, namelijk circa drie kwart. Uiteraard 
betekent dit niet dat er 23% op de gemeentepolitie 
bezuinigd moet worden. De keerzijde van de medaille 
is immers dat er met dezelfde middelen circa 23% 
meer gedaan kan worden. 

Het gevolg van een dergelijke reorganisatie is dat 
de verschillen in produktiviteit tussen verschillende 
korpsen van gemeentepolitie afnemen. Alleen in 
combinatie met deze reorganisatie zullen de 
voorstellen van het PKP wel tot de gewenste gelijke 
aandacht voor de burger, overal in het land, leiden. 

Is een dergelijke reorganisatie-variant nu geheel 
`wereldvreemd' te noemen? Dat valt wel mee, zeker 
als de invoering geleidelijk plaatsvindt. In de huidige 
bestuursstructuur bestaat een sterke koppeling tussen 
gemeente en korps, bijvoorbeeld via de rol van de 
burgemeester. Toch is de instelling van een 
gezamenlijk politiekorps voor een aantal kleinere 
gemeenten voorstelbaar. Al is het nooit gebeurd, 
reeds binnen de huidige regeling is het mogelijk dat 
twee of meer gemeenten een gemeenschappelijk 
korps oprichten. (Mulder, 1986, p. 31) Een dergelijke 
samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de 
vorm van gemeenschappelijke regelingen, zoals die 
op het ogenblik in de praktijk al bij de brandweer en 
opleidingsscholen voor de politic bestaan. Een derge-
lijke samenwerking sluit bovendien aan op bestaande 
tendensen tot het versterken van regionale samen-
werking op het gebied van misdaadbestrijding. 

Ook de veronderstelde splitsing van grote korpsen 
is in overeenstemming met tendensen die in de 
praktijk zijn waar te nemen. Zo is in Eindhoven het 
voorheen centraal geleide korps ter grootte van zo'n 
600 man opgesplitst in drie districten die een eigen 
budget krijgen, een eigen beleid ontwikkelen en eigen 
verantwoordelijkheid dragen. (Volkskrant, 1989) In 
zekere zin zijn deze districten daarmee als drie aparte 
korpsen te beschouwen. Er zijn aanwijzingen dat deze 
splitsing succesvol is geweest. Het is op zijn minst 
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opmerkelijk dat de aldus in de praktijk gecreeerde 
districten de optimale schaal van 180 man, die uit het 
SCP-onderzoek naar voren komt, heel dicht 
benaderen. In Utrecht is een vergelijkbare opsplitsing 
van het korps gaande. 

Een andere trend in de praktijk is het opzetten van 
wijkteams. Hoewel de achtergrond daarvan een 
geheel andere is dan het bereiken van een verhoging 
van de produktiviteit van de politie, is deze trend 
zeker niet in tegenspraak met de hier gepresenteerde 
resultaten. 

En wat betreft de verdeling tussen gemeente- en 
rijkspolitie? Op basis van het SCP-onderzoek kunnen 
hierover niet zulke krachtige uitspraken worden 
gedaan. Wel lijkt de produktiviteit van de rijkspolitie 
te kunnen worden verhoogd (zie tabel 3). In het 
SCP-onderzoek is een schatting gemaakt van het 
effect dat opheffing van de kleinste korpsen van 
gemeentepolitie, namelijk die in gemeenten onder 
30.000 inwoners (44 in getal) zou hebben, in combi-
natie met een haalbaar lijkende produktiviteitsver-
hoging bij de rijkspolitie. 28  Het effect is een besparing 
van circa 100 miljoen gulden, ofwel 4% van het 
huidge budget voor gemeente- en rijkspolitie. In ieder 
geval lijkt dus een samenvoeging van kleine korpsen 
van gemeentepolitie, al dan niet onder de `paraplu' 
van de rijkspolitie, zijn vruchten te kunnen afwerpen. 

Conclusies 

Het PKP komt met interessant materiaal en 
ontwerpt een nieuwe verdeelsleutel op basis van een 
meting van de vraag naar politiediensten in een 
beperkt aantal gemeenten en een daaruit afgeleide 
schatting van de werkdruk voor alle korpsen in ons 
land. Het normatieve uitgangspunt dat elke hulpvraag 
bij de politie, waar ook in het land, gelijke aandacht 
moet krijgen wordt vertaald in een personeelsinzet 
die recht evenredig is met die voorspelde werkdruk. 

Het PKP-rapport is gedurfd en de aanpak via een 
voorspelling van de werkdruk biedt een aantal 
voordelen. Goed preventief werk van politiekorpsen 
wordt niet bestraft; ijverig registratie-werk wordt niet 
`beloond'. Toch kent het rapport een aantal beper-
kingen: het concept `vraag' is onduidelijk, het model 
waarmee de werkdruk wordt geschat lijkt kwetsbaar 
en te gemakkelijk wordt aangenomen dat de 
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Noten 

doelstelling van een gelijke zorg voor elke hulpvraag 
kan warden gerealiseerd door de personeelsinzet, op 
een minimum-sterkte na, evenredig aan de geschatte 
werkdruk te kiezen. 

Uit SCP-onderzoek blijkt dat een herverdeling, 
zoals voorgesteld door het PKP, alleen niet 
voldoende is om gelijke aandacht voor elke hulpvraag 
te waarborgen. Dit komt omdat het PKP zich beperkt 
tot een herverdeling van de politiesterkte binnen het 
bestaande politiebestel, waarbij, althans bij de 
gemeentepolitie, korpsgrens en gemeentegrens samen-
vallen. Het blijkt echter dat de schaal van produktie, 
ofwel de omvang van het korps, grate gevolgen heeft 
voor de produktiviteit van politiekorpsen. Middel-
grote korpsen kennen de grootste produktiviteit; de 
produktiviteit van kleine en grote korpsen van 
gemeentepolitie en van de rijkspolitie is lager. Dit 
betekent dat, na uitvoering van de PKP-herverdeling, 
de politiezorg in de middelgrote gemeenten wel eens 
beter zou kunnen zijn dan in de andere gemeenten. 
De produktiviteit van de totale Nederlandse politic 
zal door de PKP-voorstellen niet stijgen. 

Deze nieuwe `ongelijkheid' kan worden vermeden 
door het Nederlands politiebestel zodanig te reorga-
niseren dat de grootte van korpsen de - vanuit 
produktiviteit bezien - optimale grootte beter 
benadert. Dit houdt in dat grate korpsen worden 
gesplitst en kleine warden samengevoegd, dit laatste 
al dan niet onder de paraplu van de rijkspolitie. 
Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen of produk-
tieverhogingen warden bereikt. 

Deze ideeen mogen rigoureus lijken. Splitsing van 
grote korpsen is echter in de praktijk in een aantal 
gevallen al waarneembaar. Samenwerking van 
gemeenten bij de produktie van andere diensten, 
zoals de brandweer, bestaat ook al langer. Het valt 
dan oak niet in te zien, waarom een dergelijke samen-
werking bij de politic niet zou kunnen plaatsvinden. 

' Tot 1985 bevatte de formule 
alleen het inwonertal; vanaf 1985 
speelde ook de woningvoorraad 
een rol. De formules werken zo 
uit dat grotere gemeenten een 
grotere personeelssterkte per 
inwoner kennen. Circa 5% van de 
sterkte wordt verdeeld op grond 

van bijzondere criteria. Zie voor 
een uitgebreide beschrijving 
PKPd, 1988, p.7  e.v. 
2  Hessing, hoofdcommissaris van 
politic in Eindhoven/Rotterdam, 
stelt in de Volkskrant van 2 
februari 1989: `Wij zijn toch oak 
een bedrijf. We maken wel geen 
schoenen of tandpasta, maar 
leveren net zo goed produkten 
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Waar hier wordt gesproken over 
het PKP-rapport, wordt naast 
PKPd, 1988 impliciet ook het 
gehele scala van achterliggende 
rapporten bedoeld, met name: 
PKPa, b, c, 1988. De omvangrijke 
organisatie achter het PKP kan 
worden afgelezen aan de bij het 
onderzoek betrokken groepen. 
Bovenaan stond een stuurgroep; 
het werk werd uitgevoerd door 
een projectgroep. Daarnaast was 
sprake van een platform, een 
werkgroep, meetconsulenten, 
contactofficieren, meetcoordina-
toren en een inspectieteam. Zie 
PKPb, 1988, bijlage 1. 
3  Het PKP spreekt over 'inputs'. 
Deze term is echter in economisch 
jargon al gereserveerd voor 
ingezette middelen (personeel, 
materiaal, enzovoort), lijkt daarom 
minder gelukkig en wordt daarom 
hier vermeden. 
4  Het meetsysteem kende daartoe 
ook zakboekjes, waarin op straat 
surveillerende agenten voorko-
mende situaties noteerden (PK_Pa, 
1988, p. 11). 

Ervan uitgaande dat van elk 
type inkomende zaken, bij gelijke 
bedrijfsvoering bij verschillende 
korpsen, een vast percentage tot 
de vraag mag worden gerekend, is 
via gedeeltelijke overheveling van 
de waarnemingen uit de 
zakboekjes een gecorrigeerd 
aantal inkomende zaken berekend. 
Zie PKPa, 1988, p. 35 e.v. 
• Dat wil zeggen: middeling na 
weglating van de vier meest 
extreme waarden. Zie PKPa, 1988, 
p. 33. 
• Zie voor een aantal achter-
gronden, buitenlands onderzoek 
op dit terrein en een toepassing 
voor Nederland: Van Tulder, 
1985. 
• Verder wordt uitgegaan van een 
minimaal noodzakelijke sterkte, in 
verband met beschikbaarheid en 
het leveren van een basis-
politiezorg. Zie PKPd, 1988, 

hoofdstuk 7. Tevens wordt in een 
aantal varianten werkdruk op het 
gebied van criminaliteit extra 
gehonoreerd. Dit is de invulling 
van de politieke wens meer accent 
te leggen op criminaliteitsbe-
strijding. 
9  Zo wist de Werkgroep Verdeling 
sterkte gemeentepolitie in haar 
rapport uit 1983 niets beters te 
doen dat de bestaande sterktever-
deling te beschouwen als maatstaf 
voor de behoefte aan politiezorg. 
'° Sommige kritiek die tot nu toe 
op de stuurgroep is gespuid is 
overigens onterecht. Zo is in de 
publieke discussie gesuggereerd 
dat korpsen voor goed preventief 
werk zouden worden gestraft. Dit 
is onjuist, omdat de werkgroep 
uitgaat van de voorspelde en niet 
van de feitelijke werkdruk. De 
redactie van het Tijdschrift voor de 
Politie, 1989/1, stelt dat het 
welbewust buiten beschouwing 
laten van verschillen in 
werkwijzen van korpsen een 
`premie op middelmatigheid' is. 
Dit getuigt van onbegrip; vanuit 
de probleemstelling moest de 
werkgroep dit soort verschillen 
we! negeren. En het werken met 
gemiddelden is een middel om 
verschillende zaken te wegen en 
heeft niets met een premie op 
middelmatigheid te maken. Geurts 
en Steunenberg, 1989, p. 4-14, 
plaatsen in hun evaluatie van de 
PKP-rapporten een aantal terechte 
kanttekeningen, met name op het 
gebied van de statistische verant-
woording. Zij slaan m.i. echter 
ook een aantal keren de plank 
mis. Zo is het feit dat de onder-
zochte gemeenten niet volledig 
representatief zijn voor het 
afleiden van een voorspelmodel 
niet van belang; daarvoor is het 
voldoende dat er genoeg variatie 
bestaat in de relevante variabelen 
tussen de onderzochte gemeenten. 
Evenmin zie ik hun bezwaren 
tegen het voorspellen van de 
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werkdruk per 100.000 inwoners, in 
plaats van de absolute werkdruk. 
Net  eerstgenoemde verdient mi. 
zelfs de voorkeur. 
" Geurts en Steunenberg, 1989, p. 
12 stellen overigens dat variabelen 
als het aantal parkeerplaatsen en 
het aantal in cafes werlczame 
personen betrekkelijk eenvoudig 
door de gemeenten zijn te 
beinvloeden. Dit laat onverlet dat 
deze variabelen zeker door de 
politie zelf veel minder direct zijn 
te beinvloeden dan bijvoorbeeld 
het aantal geregistreerde 
misdrijven. 

Hierbij hoeft geen sprake te 
zijn van bedrog; er is in de 
praktijk immers altijd een grijze 
zone van net wel danwel net niet 
voor registratie in aanmerking 
komende inkomende zaken. 

De redactie van het Tijdschrift 
your de Politie (1989/1) meent 
overigens dat dit uitgangspunt 
leidt tot een 'politieke politic'. 
Hier worden echter twee dingen 
door elkaar gehaald: een 
praktische keuze bij een 
werkdrukmeting en de keuze voor 
een beleid waarbij de politie zelf 
kan uitmaken wat zij wel en niet 
doet. 
14  En waar een vergelijking wordt 
gemaakt, wekt deze weinig 
vertrouwen. Zo worden enige 
vergelijkingen gemaakt tussen 
criminaliteitscijfers van het CBS 
en de geschatte werkdruk op het 
gebied van criminaliteit. (PKPc, 
1988, p. 77 e.v.) Bij een verge-
lijking op gemeentelijk niveau 
blijkt bijna een derde van de 148 
gemeenten een afwijking van ten 
minste 35% te kennen. In 
verhouding tot de voorgestelde 
herverdeling van sterkte lijkt dit 
wel erg veel. Geurts en 
Steunenberg, op.cit. stellen dat de 
onzekerheidsmarges van de 
ramingen dermate groot zijn dat 
de voorgestelde herverdeling in 
veel gevallen daarbinnen valt (p. 

II). 
' 5  Veel variabelen vertonen een 
grote statistische samenhang 
(correlatie) met een variabale als 
inwoneraantal. Voor de verge-
lijking van gemeenten van 
verschillende grootte maakt het 
dan niet zoveel uit, welke 
variabele concreet in het model 
wordt opgenomen. 
' 6  Gegevens over criminaliteit zijn 
te vinden in de CBS-statistieken 
van de politic; over verkeersonge-
vallen in de CBS-statistiek van de 
verkeersongevallen. Er zijn geen 
cijfers over hulpvragen op het 
gebied van openbare orde en 
dienstverlening bekend. Deze zijn 
geschat via de ESM-enquete 1987 
van CBS en WODC. 

De misdrijven zijn daarbij 
exclusief gevallen van rijden 
onder invloed en weigeren van 
medewerking aan een bloedproef. 
Registratie hiervan is immers 
duidelijk afbankelijk van de 
inspanningen van het 
politie-apparaat. Omdat de 
PKP-voorstellen met name conse-
quenties hebben in termen van 
een herverdeling naar 
korpsgrootte, is bier een 
uitsplitsing naar korpsgrootte 
gemaakt. Uiteraard zijn ook 
andere uitsplitsingen, bijvoorbeeld 
binnen groepen korpsen van 
vergelijkbare grootte, mogelijk. De 
afbakening van de klassen van 
korpsen naar grootte wijkt 
overigens enigszins af van de door 
het PKP gehanteerde. De door het 
PKP voorgestelde herverdeling 
werkt vooral ten gunste van de 
bier als middelgroot aangeduide 
korpsen en in mindere mate ten 
gunste van de als groot aange-
duide korpsen. 
' 8  Zie voor de achtergronden van 
de enquete en de gebruikte 
indeling CBS, 1988. 

Zie ook Goudriaan, Van Tulder 
es., 1989, hoofdstuk 6.9 en voor 
een eerste poging in Nederland 
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Van Tulder, 1985. 
" Zie Goudriaan, Van Tulder e.a., 
1989, bijlage 6.1 voor de afleiding 
en achterliggende veronderstel-
lingen. 
21  De totale produktiviteit is 
gedefinieerd als het quotient van 
produktie en aan het korps 
bestede gelden. Bij de korpsen 
van gemeentepolitie moesten deze 
laatste worden benaderd via de 
doeluitkeringen. Bij de rijkspolitie 
ontbreken huisvestingskosten. Om 
de bedragen van 1979 en 1986 
vergelijkbaar te maken, zijn de 
kostenbedragen gedefleerd. Zie 
Goudriaan, Van Tulder, e.a., 1989, 
bijlage 6.2. 
22  Bij de rijkspolitie is met name 
op districtsniveau tussen 1979 en 
1986 van forse uitbreidingen 
sprake geweest. Zie noot 25 van 
hoofdstuk 6 in Goudriaan, Van 
Tulder e.a., 1989. 
" Het concept van produktie of 
output van het PKP is overigens 
onduidelijk. Het is zo ruim gedefi-
nieerd dat het er op lijkt dat elke 
inkomende zaak tot output moet 
leiden. Verschillende handelingen 
als reactie op een inkomende zaak 
worden als verschillende 
produkten gezien. 
24  Zo blijkt uit Goudriaan, Van 
Tulder e.a., 1989, tabel 6.3 dat bij 
kleine korpsen het aandeel van 
gespecialiseerd personeel 
beduidend lager ligt dan bij 
grotere korpsen. 
25  Het spanningsveld tussen recht-
vaardigheid en produktiviteit op 
politie-gebied wordt uitgewerkt 
door Thurow, 1970. 
26  Een andere, maar minder 
aantrekkelijke mogelijkheid is om 
onder handhaving van de 
bestaande produktiestructuur 
expliciet rekening te houden met 
het verband tussen schaal van 
produktie en produktiviteit. 
Gecombineerd met de uitgangs-
punten en werkdrukmeting van 
het PKP kan hieruit een verde- 

lingsformule worden afgeleid. 
Deze zal sterk afwijken van de nu 
gevonden PKP-verdelingsformule 
en de minst produktieve (kleinste 
en grootste) korpsen ontzien. 

Daarbij is een indeling van 
Nederland in 80 modale gebieden 
als uitgangspunt genomen. Zie 
Goudriaan, Van Tulder, e.a., 1989, 
hoofdstuk 3.4, schaalvariant. 
28  Zie Goudriaan, Van Tulder, 
e.a., 1989, paragrafen 6.4 en 6.5 en 
noot 22 van dit artikel. Tevens kan 
op grond van de vergelijking met 
de gemeentepolitie worden gesteld 
dat, ook na correctie voor aanrij-
tijden (zie tabel 3), produktiviteits-
verhogingen bij de rijkspolitie 
mogelijk moeten zijn. Een 
verkleining van de districten van 
de rijkspolitie lijkt daarbij 
raadzaam. 
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Verschuivingen binnen en 

buiten het bestel: de functies 

van PKP 

prof. dr. U. Rosenthal, drs. A. Cachet en 
drs. A.B. Hoogenboom* 

Inleiding 

Het kan een aardig tijdverdrijf zijn diepgaande 
beschouwingen te wijden aan de persoonlijke 
motieven en de politieke en ambtelijke beweegre-
denen die op een bepaald moment tot een bepaald 
produkt leiden.. Motieven zijn immers menselijk en 
voor een ieder herkenbaar en invoelbaar. Politieke 
bedoelingen zijn in de publieke en politieke discussie 
goed voor soms heftige meningsverschillen: 'het 
beoogt het algemeen belang te dienen' staat tegenover 
'het gaat de politiek verantwoordelijken om hun 
electorale positie.' Met ambtelijke beweegredenen is 
het niet anders. De een betoogt dat het produkt 
voortkomt uit een streven de in het ambtelijk 
apparaat samengebalde deskundigheid aan de 
politiek verantwoordelijken ten dienste te stellen. De 
ander ziet in de ambtelijke inspanningen veeleer 
pogingen de afzonderlijke bureau-belangen van de 
verschillende erbij betrokken diensten te beschermen. 

Niet alleen de inhoud van het produkt zal tot dit 
soort discussies leiden. Ook het moment waarop het 
produkt gepresenteerd wordt, zal al gauw aanleiding 
daartoe zijn. Waarom komt het produkt juist nu? 
Waarom niet volgend jaar? Een jaar voor de verkie-
zingen? Net voordat de verkiezingsprogramma's van 
de grote politieke partijen uitgebracht zullen worden? 
Het presenteren van een produkt in de 
politiek-ambtelijke wereld is - zo zou men dan 
moeten zeggen - niet in de laatste plaats een kwestie 
van politieke en ambtelijke timing. 

* De auteurs zijn verbonden aan de Interuniversitaire 
Studierichting Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit te 
Leiden en de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij maken 
deel uit van het Crisis Onderzoek Team van deze studie-
richting. 
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Het zou zeker aanlokkelijk zijn het PKP-project 
aan de hand van dergelijke vragen door te lichten. 
Maar het is twijfelachtig of wij daarmee veel zouden 
opschieten. De tot nog toe gevoerde discussies over 
PKP lijken die twijfel alleen maar te vergroten. 
Voortdurend is gezocht naar lovertuigende bewijzen' 
dat het in het PKP-project eigenlijk slechts ging en 
gaat om de een of andere ingenieuze oplossing of 
pseudo-oplossing voor het een of andere probleem. 
Maar tegenover elk overtuigend bewijs stonden dan 
onmiddellijk even zo vele overtuigende bewijzen van 
het tegendeel. De massamedia en de wetenschappe-
lijke periodieken hebben hun hart eraan kunnen 
ophalen. 

Voor een analyserende beschouwing van het 
PKP-project is het meer dan ooit dienstig verre te 
blijven van dit soort overwegingen. Wij voelen er niet 
voor ons te verdiepen in de beweegredenen van de 
politieke en ambtelijke actoren in het besluitvor-
mings- en beleidsproces rond het PKP-project. Wij 
zullen het dan ook in het navolgende hebben over de 
functies van het project: feitelijke ontwikkelingen die 
door de uitkomsten van het PKP-project gevoed 
worden. 

De pacificatiefunctie: uit de omklemming van het 
bestel? 

Sinds 1957 (het jaar van de totstandkoming van de 
huidige Politiewet) is het parool in Nederland: 
wachten op een nieuwe Politiewet. Dat decennia lang 
wachten op een nieuwe Politiewet hangt samen met 
een aantal wezenskenmerken van het vigerende 
politiebestel. Het Nederlandse politiebestel kenmerkt 
zich ten principale door een veelzijdige, intern-
competitieve politiele taakstelling, door gezags- en 
beheersdualisme en door een organisatorische 
vormgeving van de reguliere politie in gemeente- en 
Rijkspolitie. Daarbij wemelt het van spanningen, 
'countervailing forces', 'checks and balances' en 
ingebouwde tegenstellingen. Steeds kan men het 
vigerende politiebestel typeren aan de hand van 
duo-termen: bestuur en justitie; preventie en 
repressie; hulpverlening en ordehandhaving; centrali-
satie en decentralisatie; reguliere en bijzondere taken; 
eigenlijke en oneigenlijke taken; publieke en parti-
culler te behartigen politiezorg. 
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Dergelijke spanningen en duo-termen worden 
doorgaans gepresenteerd als even zovele bewijzen dat 
het politiebestel onvolkomen is en aan elkaar hangt 
van compromissen. In een moeite door wordt dan te 
berde gebracht dat zo'n bestel moet lijden aan 
ernstige tekortkomingen bij het voeren van een 
effectief en efficient beleid. Als een bijna dodelijke 
toevoeging volgt de constatering dat ten langen leste 
ook de democratische controle op de politie aller-
minst gediend is met allerlei inherente tegenstellingen 
en tot vaagheid en ontwijking stimulerende compro-
missen. 

Tegenover deze overbekende klachten staat evenwel 
een perspectief dat de intrinsieke noodzaak van die 
spanningen, compromissen en beeldende duo-termen 
beklemtoont. In dat perspectief zijn gezags- en 
beheersdualisme geen uitingen van een noodzakelijk 
kwaad of van een next-best oplossing, maar het 
resultaat van een onontkoombare bepaling van de 
plaats en functie van de politie in een democratische 
rechtsstaat. Gezagsdualisme mag het syndroom van 
de twee bazen oproepen; desondanks mag de 
wedijver tussen de bestuurlijke en de justitiele lijn 
niet leiden tot een onvoorwaardelijke zege van de een 
over de ander. Beheersdualisme activeert ongetwijfeld 
felle antipathie bij wie - zeker vandaag de dag, met 
een overmaat aan economisme en al te gemakkelijke 
bedrijfskundige analogieen - doeltreffendheid en 
doelmatigheid in de besteding van schaarse middelen 
voorstaat; toch is de betekenis van de beheersfunctie 
tegelijkertijd een serieuze redengeving voor de 
spreiding van bevoegdheden. 

Decentralisatie van politiezorg is van eminente 
betekenis, maar het functioneren van politie en 
justitie vergt toch telkens ook aandacht - en meer dan 
dat - voor de rechtsgelijkheid van de ingezetenen ten 
overstaan van de sterke arm en haar justitiele 
verlengstuk. 

PKP: pacificatie 

Een belangrijke functie van PKP is het vooruit-
schuiven van een hernieuwde discussie over het 
politiebestel; volgens sommigen zou PKP zelfs het 
einde van een verborgen besteldiscussie inhouden. 
PKP geeft geen blauwdruk voor een nieuw politie-
bestel. Het past in die zin in de cultuur van 
evenwicht, compromis en dualisme. De jaren negentig 
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komen. Wij gaan naar een halve eeuw Politiewet toe. 
Aan de politie-pacificatie valt, ondanks '1992', niet te 
tornen. In die zin heeft PKP een pacificatiefunctie. 

In plaats van het bestel open te breken legt PKP 
zich toe op de sterkteverdeling binnen het vigerende 
politiebestel. In eerste aanleg gaat het om herver-
deling binnen de verzamelde massa van de ruim 
honderdveertig gemeentelijke politiekorpsen; even 
later richt de aandacht zich op herverdeling tussen 
gemeente- en Rijkspolitie. Daarover valt van alles te 
zeggen. Maar, enkele beweringen vanuit deze of gene 
hock daargelaten heeft niemand het over provinciale 
politie en andere bestel-symbolen. Evenmin heeft 
PKP lets te vertellen over de gezagsverhoudingen in 
het politiebestel. Over de relatieve betekenis van 
lokale, regionale, interregionale en landelijke behar-
tiging van de politiefunctie blijven expliciete 
uitspraken achterwege. 

Zonder twijfel zal in dit verband gewezen worden 
op de taakstelling van de stuurgroep PKP. Die 
taakstelling is immers rechtstreeks afgeleid uit het 
Regeerakkoord van 1986: 'De sterkte van de Gemeen-
tepolitie en de Rijkspolitie wordt, op budgettair 
neutrale wijze, zo vastgesteld dat meer rekening 
wordt gehouden met de aard en omvang van de 
criminaliteit." Maar dit neemt niet weg dat het werk 
van de stuurgroep gevolgen kan hebben die verder 
reiken dan de strikte 'budgettair-neutrale' proble-
matiek van sterkte en verdeling. 

De expliciete keuze ten faveure van de criminali-
teitsbestrijding en de daarin besloten en soms 
evenzeer expliciet gestelde 'posterioriteiten' van 
openbare orde en verkeer - hulpverlening wordt niet 
genoemd - doen vermoeden dat de Stuurgroep zich 
redelijk heeft kunnen vinden in de bovengenoemde 
opdracht. 2  Conclusies omtrent de noodzaak om in 
een nieuw systeem van sterkteverdeling snelle assis-
tentie en basispolitiezorg aan elke burger te garan-
deren lijken toch wel wat op mosterd na de nu 
opgediende maaltijd. De posterioriteiten zullen 
moeilijk alsnog in prioriteiten verkeren. 3  

Opvallend mag bij de verwerking van de 
taakstelling het verschil in aanpak heten met die van 
de Projectgroep Organisatiestructuren (POS) uit de 
jaren zeventig. Geconfronteerd met een opdracht om 
de sterkte van de politic beter te verdelen stelden de 
betrokkenen zich op het standpunt dat aan een derge-
lijke exercitie een fundamentele discussie over de 
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Pseudo-pacifica tie 

functie van de politie in de samenleving vooraf 
diende te gaan. De verklaring voor dat verschil tussen 
POS en PKP moet wel gelegen zijn in het verschil 
tussen de verzorgingsjaren zeventig en de harde jaren 
tachtig. 

Toch zet PKP onmiskenbaar een volgende stap in 
een sinds begin jaren tachtig ingezette richting. PKP 
mag dan geen breekijzer-functie hebben naar een 
integrale hervorming van het formeel-wettelijke 
politiebestel, maar het zet wel kracht achter ontwikke-
lingen die in de `strijd om het politiebestel' steeds de 
inzet van discussies alsook van waarden- en belan-
genconflicten zijn geweest: de schaalvergroting en de 
verschuiving van prioriteiten in de politiele taakver-
vulling. 

De schaalvergrotingsfunctie 

Het verdeelsysteem van PKP werkt uit ten gunste 
van grotere units van politiezorg. De nadruk op de 
bestrijding van de criminaliteit in de meting van de 
werkdruk resulteert in een herverdeling van 
menskracht van de kleine(re) naar de grote(re) 
korpsen. De noodzaak tot samenwerking voor 
kleinere eenheden van gemeentepolitie en Rijkspolitie 
zal aantoonbaar toenemen. Hiermee zet PKP de trend 
door die bij het afketsen van het ontwerp nieuwe 
Politiewet in 1983 met het project Intensivering 
Samenwerking Politie (INSPOL) is ingezet. PKP 
steunt de doorvoering van dat project. 

De verlaging van de minimum sterkte van de 
gemeentelijke politiekorpsen met tien procent geeft 
een impuls tot inter-gemeentelijke samenwerking. Het 
verschil tussen de minimale verzorging van de 
trandweer'-functie van politie-units (sterktebepaling 
van 27 formatieplaatsen) en de minimale behartiging 
van de basispolitiezorg (idealiter een formatie van 55) 
dwingt in opwaartse richting: 'De Stuurgroep stelt 
vast dat waar door kleinere eenheden van Rijkspolitie 
en Gemeentepolitie reeds thans op samenwerkings-
verbanden moet worden teruggevallen voor het 
integraal uitoefenen van de politiezorg, niet valt in te 
zien waarom die samenwerking niet kan worden 
gentensiveerd." De Stuurgroep weet zich naar eigen 
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zeggen hierin gesteund door de Nederlandse burger. 
Want voor de burger heet de snelheid en de kwaliteit 
van de politiezorg belangrijker dan de specifieke 
organisatie van waaruit die zorg aangeboden wordt. 5  

Ten deze is sprake van een duidelijke samenhang 
tussen PKP en een aantal andere recente rapporten 
die, elk voor zich, een impuls in boven-lokale richting 
geven. Zo wordt in een recent SCP-rapport gesteld: 
`De uitkomsten van het PKP-onderzoek zijn echter 
consistent met de hier gevonden resultaten; de 
gunstigste verhoudingen tussen afhandeling en op de 
politie afkomende zaken worden gevonden bij de 
middelgrote en grotere korpsen in gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners.' 6  De tendens tot schaal-
vergroting komt in het SCP-rapport sterk naar voren 
waar gesteld wordt: `In 1986 lagen in totaal 127 
korpsen (ofwel 86% van het totaal) qua omvang onder 
de optimale produktieomvang en 21 korpsen 
erboven.' 7  

De andere kant van de medaille? 

De hierboven gepresenteerde constateringen zullen 
door sommigen mogelijk met een minzame glimlach 
worden ontvangen. Zij zullen wijzen op de vergaande 
schaalvergroting die zich feitelijk al in het Neder-
landse politiesysteem voltrokken heeft en die verre 
het niveau van de inter-gemeentelijke samenwerking 
te boven gaat. In tal van opzichten is men allang 
doorgeschoven naar het niveau van de 
(inter-)regionale samenwerking. 

Dergelijke ontwikkelingen zouden erop kunnen 
duiden dat de herverdeling vanwege PKP veeleer een 
poging is om die grootschalige processen te dempen. 
Weliswaar - zo zou men dan kunnen poneren - geeft 
PKP een impuls tot intensivering van de boven-lokale 
samenwerking van politie-eenheden (opwaartse 
trend), maar het werpt daardoor een dam op tegen de 
druk van boven af om te komen tot tenminste inter-
regionale samenwerking: de vlucht naar voren. 

Hoe krachtig een dergelijke argumentatie ook moge 
zijn, zij miskent de dan toch onbedoelde `bijdrage' 
van PKP aan de structurele tendens tot schaalver-
groting. Bovendien brengt zij ons onherroepelijk naar 
het strijdpunt van de afweging tussen (inter)lokale 
bestuurlijke en inter-regionale en landelijke justitiele 
belangen. 
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Justitieringsfunctie 

De nadruk in het PKP-project ligt op de reeds 
vermelde passage van het Regeerakkoord van 1986: 
een budget-neutrale sterkte-verdeling met het 
oogmerk de criminaliteitsbestrijding te versterken. De 
Politiewet, artikel 28, wordt dus slechts op een punt 
van de integrale taakstelling gevolgd: 'De stijging van 
de criminaliteit en de verschuiving van relatief lichte 
naar zwaardere vormen van criminaliteit hebben ertoe 
geleid dat de politie noodgedwongen zaken laat 
liggen of er onvoldoende tijd en aandacht aan 
schenkt.' 8  PKP benadrukt daarbij in het bijzonder het 
toenemend beslag dat de zogenoemde zware crimina-
liteit zou leggen op de politiecapaciteit. 

Men kan PKP moeilijk verwijten dat het de 
bestrijding van de criminaliteit centraal stelt. Dat lag 
immers in de taakstelling besloten. Men kan PKP 
evenmin nadragen dat het met de werkdrukmeting en 
de opslag van 25 procent voor de criminaliteitsbe-
lasting disproportioneel te werk is gegaan. 9  Dat zou 
ons op een heilloze weg brengen, waarin welles-nietes 
spelletjes gespeeld zouden moeten worden over 
indicatoren, operationaliseringen en metingen die - 
zo zal een ieder die enigszins bekend is met de relatie 
tussen politiek, bestuur en beleid enerzijds en 
(contract-) onderzoek anderzijds weten - altijd een 
ruime interpretatiebreedte kennen. 

Maar de inspanningen van PKP lijken zich ook hier 
te voegen in een ontwikkeling die al eerder op gang is 
gekomen: de re-activering van de justitiele lijn. De 
toon is gezet door Samenleving en criminaliteit 
(regionalisering CID, HKS en rechercheteams). De 
opkomst van de georganiseerde misdaad in ons land 
zou dit noodzakelijk maken. Rapporten van de 
Werkgroep Kwantitatieve Aspecten en de Werkgroep 
Politiebudget zwengelden de discussie over `softe' 
politietaken zoals hulpverlening en verkeer en meer 
in het algemeen over oneigenlijke politietaken aan." 

De criminaliteitsbestrijding, met name in de 
preventieve sfeer, werd begin jaren tachtig in toene-
mende mate onder mede-verantwoordelijkheid van 
het bestuur gebracht. In navolging van de 
commissie-Roethof definieerde Samenleving en crimi-
naliteit het criminaliteitsprobleem opnieuw voor een 
groot deel in termen van eigen verantwoordelijkheid 
en coproduktie: de overheid was niet langer alleen 
verantwoordelijk." Door de discussie over oneigen- 
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lijke taken en de inschakeling van andere beleidssec-
toren bij de preventieve politiezorg (onderwijs, 
ruimtelijke ordening, maatschappelijke dienstver-
lening) kreeg de politie meer mogelijkheden zich 
bezig te houden met het `eigenlijke' werk: bestrijding 
van (georganiseerde) misdaad. 

De WRR reconstrueerde in zijn rapport over de 
rechtshandhaving de inspanningen van Samenleving 
en criminal itch en van de commissie Roethof onver-
bloemd in een justitiele context." Het rapport pleitte 
opmerkelijk genoeg in dit specifieke verband voor 
een toereikende politiesterkte. Dit zou op zich nog 
niet afdoende zijn. De WRR beval tevens aan de 
criminaliteit sterker dan tot dan toe te bestrijden via 
een gewijzigde organisatie en verdergaande samen-
werking tussen politie-eenheden. 

Het Beleidsplan politie 1989 zet thans deze lijn door. 
Het legt de nadruk op de regionalisering van de justi-
tiele politiezorg. Ter wille van een intensievere 
bestrijding van de georganiseerde misdaad moeten 
middelen en menskracht vrij gemaakt worden; 
daartoe zal het afstoten van taken onontkoombaar 
zijn.” 

PK P - zo is hieruit op te maken - is eerder een 
bevestiging van een ontwikkeling die zich sinds het 
begin van de jaren tachtig manifesteert, dan een 
trendbreuk. Hierbij moet dan wel worden opgemerkt 
dat die ontwikkeling in toenemende mate ontkoppeld 
lijkt te worden van aloude interdepartementale 
verhoudingen. De justitiering van het beleid lijkt 
vandaag de dag ook tangs bestuurlijke lijnen te 
!open; Binnenlandse Zaken bij voorbeeld heeft 
weinig moeite met de nadruk op de bestrijding van de 
(zware) criminaliteit. Bestuurlijke preventie wordt in 
toenemende mate met justitiele noties verbonden; 
bestuurders krijgen het advies meer gebruik te maken 
van de hen ter beschikking staande middelen tot 
bestuurlijke repressie. Het Openbaar Ministerie 
probeert in toenemende mate zijn stempel te drukken 
op het bestuurlijke preventiebeleid van lokale 
driehoeken. De bestuurlijke preventie vindt, gezien de 
oprichting van de Directie Criminaliteitspreventie, 
recentelijk ook bij Justitie een organisatorisch 
onthaal. 
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De agenda-functie 

In de bestuurskunde wordt bij de analyse van 
beleidsprocessen in toenemende mate gelet op de 
zogeheten agenda-constructie: welke strijdpunten 
worden in de publieke en politieke discussie gebracht 
en welke worden buiten beschouwing gelaten? 

Men kan dit perspectief toepassen op de discussie 
over de positie van de politie in de Nederlandse 
samenleving en, meer in het bijzonder, op de exclu-
sieve aandacht die PKP - zelfs at voor het 
verschijnen van het rapport - heeft gekregen. Was 
een jaar geleden nog alle aandacht gericht op vraag-
stukken omtrent de eigenlijke en oneigenlijke taken 
van de politie, op de doorberekening van politie-
kosten en op de afstoting van politie-activiteiten - 
PKP heeft de sterkteverdeling in het brandpunt van 
de belangstelling geplaatst. 

Nu zijn wij ervan overtuigd dat die belangstelling 
na verloop van tijd wel weer minder zal worden. 
Momenteel ziet men alweer een competitieve strijd 
om de hoogste plaats op de agenda tussen PKP en de 
problematiek van de publieke versus particuliere 
politiezorg. Toch is het belangwekkend hoezeer 
zoveel andere thema's het gedurende een half jaar 
hebben moeten afleggen tegen een zo intern-georien-
teerde kwestie als de herverdeling binnen de reguliere 
politie. Het leek even alsof er geen vragen meer 
waren over de relaties tussen de reguliere politie en 
bijzondere opsporingsdiensten, over de toenemende 
fragmentatie van de politiefunctie en over de 
gevolgen van ad hoc arrangementen tussen verschil-
lende vormen van politiezorg. Het leek even alsof de 
besteldiscussie - hoop doet leven - verder weg was 
dan ooit. 

De accommodatiefunctie 

Wie dit agenda-perspectief als vluchtig en irrelevant 
terzijde wit schuiven, kan zich evenwel onmiddellijk 
troosten met de wetenschap dat het in het PKP-debat 
mogelijk toch om meer is gegaan dan alleen schui-
vende politie-panelen. De harde confrontaties tussen 
twee ministers, drie fractie-specialisten, twee 
vakbondsleiders, een selecte groep topambtenaren, 
politiemanagers en enkele - zoals een gewaardeerd 
collega dat treffend heeft getypeerd - `geengageerde 
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wetenschappers' hadden, onderhuids en achter de 
schermen, wel degelijk te maken met de toekomstige 
positie van de politic in de Nederlandse samen-
leving." 

Wie bovendien belang stelt in de de verhoudingen 
tussen de belangen in het politiek-bestuurlijke krach-
tenveld, kan niet ontkomen aan de conclusie dat PKP 
een uiterst belangwekkende, voor het moment 
onbesliste krachtmeting is geweest tussen de conglo-
meraten in dat stelsel. Op de winst- en verliesre-
kening van alle betrokken belangen prijken credit- en 
debet-posten. In verschillende opzichten heeft een 
'renversement des alliances' plaatsgehad. In het 
bijzonder geldt dit de bestuurlijke acceptatie - zo 
men wil: toeeigening - van de criminaliteitsbe- , 
strijding als prioriteit nummer een en de justitiele 
aanvaarding - zo men wil: toeeigening - van bestuur-
lijke preventie. 

Wie echt wil rekenen, kan Justitie met de sterkte-
derving bij 'haat' Rijkspolitie een nederlaag 
toeschrijven; maar allicht zal vanuit die hoek in de 
eerlijke ogenblikken worden erkend dat die derving 
op allerlei gronden best omvangrijker had kunnen of 
mogen zijn. Binnenlandse Zaken zal op het eerste 
gezicht weinig vreugde hebben beleefd aan de nieuwe 
prikkel tot schaalvergroting, maar de eerder 
beschreven vlucht naar voren kan heel wel reden 
geven tot een andersoortige interpretatie. Bovendien 
kan vanuit dit conglomeraat gewezen worden op de 
versterking van de sterke strata van 'zijn' gemeente-
lijke politiekorpsen, inclusief een aantal centrum-
korpsen. 

Zo is er volgens goed en - in dit beleidsdomein - 
verstandig Nederlands gebruik geaccommodeerd. De 
politic wordt een beetje beter verdeeld. 

Pseudo-accommodatie 

Tegelijkertijd is niet te ontkomen aan de conclusie 
dat die accommodatie van belangen gepaard is 
gegaan met een stap voorwaarts naar politiezorg op 
een grotere schaal en een justitiele verscherping van 
de politietaak. Het is dan ook de vraag of de accom-
modatie van blijvende aard zal zijn. 
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Politie, politievakbonden en 

politiek 

Politie-acties 1988 nader bezien 

drs. E.R. Muller, drs. A.A. van Rijswijk* 

Inleiding 

Het politiebestel staat al jaren ter discussie. Deze 
discussie wordt niet alleen gevoerd door ministers, 
korpschefs en wetenschappers, maar ook de politie-
vakbonden als representanteri van de politie spelen in 
deze een eigen rol. De laatste jaren breidt de 
bemoeienis van de politiebonden zich uit tot 
problemen die te maken hebben met het politiebestel 
als geheel. Zij richten zich niet alleen meer op 
arbeidsvoorwaarden, maar gaan steeds meer inhou-
delijk op de bestelproblematiek in. 

We zullen deze steeds intensievere bemoeienis van 
de politiebonden met de besteldiscussie aan de hand 
van de politie-acties en onderhandelingen van het 
najaar 1988 illustreren. De oorspronkelijke actie-eisen 
en de inzet van de onderhandelingen waarover in dit 
artikel gerapporteerd zal worden, waren in eerste 
instantie gericht op verbeteringen in de sfeer van de 
arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel. Het 
overleg werd echter in steeds sterkere mate gedomi-
neerd door discussies over meer fundamentele vraag-
stukken. Vooral het PKP-rapport (Project Kwantifi-
cering Politiewerk) speelde hierbij een belangrijke 
rot: het werd door de bonden aangegrepen om de 
andere eisen meer kracht bij te zetten. 

De politie-acties die in de maanden oktober en 
november van 1988 door politiemensen werden 
georganiseerd, zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. 
Ministers, ergens in het land op bezoek, werden 

* De auteurs zijn verbonden aan de vakgroep Bestuurs-
kunde van de Rijksuniversiteit te Leiden. Beiden maken deel 
uit van het Crisis Onderzoek Team (C.O.T.), een samenwer-
kingsverband tussen de vakgroepen Bestuurskunde van de 
Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam. 

88 	Justinele Verkenningen, jrg. 15, nr. 3, 1989 



opgehouden; loyaliteit en motivatie werden door 
verschillende korpsen symbolisch ten grave gedragen; 
elders werden werkonderbrekingen gehouden of 
draaide het politiepersoneel `zondagsdiensten'. 

Deze, v.eelal ludieke, acties leiden gemakkelijk de 
aandacht af van een belangrijke ontwikkeling. De 
politiebonden - vooral NPB en ACP' - hebben in de 
onderhandelingen succes geoogst, wat in deze 
kabinetsperiode geen enkele andere bond voor 
overheidspersoneel was gelukt. De `harde onderhan-
delaar' Van Dijk kwam verregaand aan de eisen van 
de politiebonden tegemoet. 

Wat gaf hierbij de doorslag? De angst dat de - toch 
al massale - acties zich nog verder zouden 
uitbreiden? De angst voor `wilde acties' en de 
mogelijke gevolgen daarvan? De strategie van de 
bonden om tegelijkertijd actie te voeren en te onder-
handelen? 

Traditioneel zijn politiemensen wars van actie-
voeren. (Reiner, 1978) Vroeger konden de bonden 
hun leden dan ook niet of slechts met de grootst 
mogelijke moeite tot `verzer tegen overheidsbeslis-
singen bewegen. In het najaar van 1988 gaven politie-
mensen echter massaal gehoor aan de actie-oproep 
van de bonden. De politiebonden werden daardoor 
een pressiegroep van betekenis. 

In een opzicht verkeerden de bonden al in een 
luxepositie: de hoge organisatiegraad van de politie - 
ongeveer 90 % - maakte dat men in onderhande-
lingen namens 'de politie' kon spreken. Toch zegt een 
dergelijk gegeven niets over de mate waarin de 
vakbondseisen ook daadwerkelijk door de achterban 
gedragen worden. Het feit dat vrijwel elk gemeen-
telijk korps en bijna elk onderdeel van de Rijkspolitie 
op de een of andere wijze aan de acties deelnam, gaf 
ondubbelzinnig aan dat de bonden, ook wat dat 
betreft, sterk stonden. 

Tenslotte moet gewezen worden op de `wilde acties' 
als factor die de onderhandelingspositie van de 
bonden versterkte. Onderzoek (C.O.T. 1987 en 
1988-1) toonde aan dat de bonden hun greep op de 
achterban aan het verliezen waren: politiemensen 
vonden dat de bonden niet ver genoeg gingen in hun 
standpuntbepaling en zouden, bij ongewijzigd beleid, 
wilde acties gaan voeren. Uit de onderzoeken bleek 
ook dat korpsleidingen, burgemeesters, ministers en 
politieke partijen het vertrouwen van de politie-
mensen hadden verloren. Hoewel veel politiemensen 
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vonden dat de bonden niet vet genoeg gingen, waren 
de bonden de enige organisaties die nog enig 
vertrouwen genoten. Daarmee werden de bonden een 
laatste schakel tussen overheid en politiemensen. 

In dit artikel leggen wij het accent op de rol van de 
politiebonden in de politiek-bestuurlijke context van 
die periode. Tevens komen de acties, die politie-
mensen ter ondersteuning van de bondseisen organi-
seerden, aan de orde. 2  Acties van politiemensen 
roepen een aantal vragen op. Welke mogelijkheden 
bezitten ambtenaren, en in het bijzonder 
politie-ambtenaren, om hun wensen met betrekking 
tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te 
uiten? Heeft dit consequenties voor de wijze waarop 
de politiebonden opereerden? Op welke wijze werden 
deze wensen in het najaar van 1988 geuit? En welke 
effecten had dit op de besluitvorming en het beleid? 

Pressiegroepen in Nederland: overleg en acties 

Pressiegroepen zijn niet meer weg te denken in de 
Nederlandse politiek; zij vormen er een integraal 
onderdeel van. Pressiegroepen worden gedefinieerd 
als `organisaties die trachten een bepaald onderdeel 
of eembepaald aspect van het overheidsbeleid te 
befnvloeden zonder dat zij deel van de overheid 
uitmaken en zonder dat zij er naar streven de verant-
woordelijkheid voor het overheidsbeleid zelf op zich 
te nemen'. (Rosenthal, Van Schendelen en Ringeling, 
1987) Vakbonden zijn voorbeelden van pressie- 
groepen. Als we de definitie nader bezien, wordt 
meteen het dualistische karakter van vakbonden voor 
overheidspersoneel duidelijk. De bonden richten zich 
in hun activiteiten op de overheid, maar hun leden 
zijn tegelijkertijd onderdeel van die overheid. Op dit 
dualisme komen we later terug. 

Beinvloeding van een onderdeel van het overheids-
beleid is kenmerkend voor pressiegroepen. Deze kan 
op verschillende manieren plaatsvinden. Wij richten 
ons hier op de beinvloeding van het beleid door 
middel van onderhandelingen tussen pressiegroep en 
overheid en op door de pressiegroep georganiseerde 
acties. 

De uitdrukking 'Nederland, Actieland', die het 
begin van de jaren tachtig karakteriseerde, is steeds 
minder van toepassing. Omvangrijke actieS zijn 
zeldzaam geworden. In die periode raakten de 
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vakbonden, vanwege de economische recessie, op het 
actiefront in het defensief. (Van Noort, 1988) Grote 
stakingen en arbeidsconflicten (de ambtenarensta-
kingen van 1983 uitgezonderd) bleven uit. De meeste 
acties uit die tijd (bijvoorbeeld die van de kraak- en 
de vredesbeweging), kenden een meer ideologische 
doelstelling. 

Daarin is verandering gekomen. Vandaag de dag 
zijn het onderwijzers, vissers, binnenschippers, 
medische specialisten, studenten en politiemensen die 
de aandacht trekken. Zij worden naar hun mening 
door het regeringsbeleid rechtstreeks in hun dagelijks 
functioneren belemmerd. Hoe divers doeleinden en 
gekozen actievormen ook mogen zijn, in al deze 
gevallen gaat het om reacties van een groep op 
dreigingen, die naar de mening van de betrokkenen, 
de groep in haar werk en daarmee in haar existentie 
aantasten. Het zijn daarmee niet alleen acties voor 
meer geld, maar ook voor een betere structuur en 
vooral ook cultuur om in te kunnen existeren. Onder-
wijzers willen zich - liever dan zich steeds druk te 
moeten maken om bezuinigingen - richten op het 
geven en verbeteren van het onderwijs, studenten 
wordt het steeds moeilijker gemaakt om zonder 
beslommeringen te studeren en de motivatie van 
politiemensen daalt sterk door alle bezuinigingen en 
de geringe bereidheid om de door hen gesignaleerde 
problemen op te lossen. 

Het kritisch volgen van actievoerende politie-
mensen is om twee redenen nodig. In de eerste plaats 
omdat politiemensen ambtenaren in dienst van de 
overheid zijn. In de tweede plaats omdat de politie 
drager van het geweldsmonopolie in de Nederlandse 
rechtsstaat is. Hier komt de vitale functie die de 
politie in de maatschappij vervult naar voren. 

Beperkingen van de actiemogelijkheden van 
ambtenaren 

Het recht van vereniging is een van de belangrijkste 
politieke grondrechten. Het wordt beschouwd als een 
onmisbare voorwaarde voor het functioneren van de 
democratie. (Akkermans, Bax en Verhey, 1988) De 
Grondwet legt dit klassieke grondrecht vast in artikel 
8. Ook ambtenaren beschikken weliswaar over het 
fundamentele recht zich te verenigen in vakorgani-
saties, maar dit recht kan wel aan beperkingen 
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worden onderworpen. 'De gedachte achter die beper-
kingsmogelijkheid is, dat medewerkers aan de 
uitvoering van de overheidstaken bij uitstek 's lands 
openbare veiligheid en orde en volksgezondheid in 
gevaar kunnen brengen.' (Sikkes, 1985) 

Hoewel deze beperkingsmogelijkheid formedl 
bestaat, wordt er in de praktijk zelden gebruik van 
gemaakt en bestaan er allerlei vakbonden van 
overheidspersoneel. Veel van deze bonden zijn aange-
sloten bij centrales van overheidspersoneel. Deze 
centrales overleggen over `aangelegenheden van 
algemeen belang voor de rechtstoestand van de 
ambtenaren' (Ambtenarenwet 1929) in de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtena-
renzaken. Voor bepaalde onderdelen van de 
overheidsdienst bestaan speciale overleginstituties, 
zoals de Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De CGOP was het 
forum waar de onderhandelingen van het najaar 1988 
plaatsvonden. In deze laatste commissie participeren 
niet de centrales, maar de politievakbonden zelf. 

Bij organisaties van ambtenaren doen zich twee 
dilemma's voor die sterk met elkaar samenhangen. 
(Rosenthal, 't Hart, 1986) In de eerste plaats zijn 
ambtenaren werknemers bij de overheid. Hun activi-
teiten vinden plaats onder formele verantwoorde-
lijkheid van politieke gezagsdragers, die een loyale 
opstelling van de ambtenaren mogen verwachten. 
Dezelfde ambtenaren kunnen, wanneer ze zichzelf 
organiseren, haaks op het beleid staande eisen stellen 
aan politieke gezagsdragers. Ten tweede is de 
overheid verantwoordelijk voor het verwezenlijken 
van vitale functies in de samenleving. Beperkte 
middelen dwingen de overheid echter tot bezuini-
gingen. Een van de mogelijkheden tot bezuinigen, is 
te bezuinigen op de ambtenaren. Tegelijkertijd dient 
de overheid zich te realiseren dat bezuinigingen op de 
ambtenaren de verwezenlijking van die vitale functies 
in gevaar kan brengen. 

Deze twee dilemma's bepalen in hoge mate de 
relatie tussen de overheid en de bonden van 
overheidspersoneel. Zo kent het arbeidsvoorwaarden-
overleg bij de ambtenaren een eenzijdig karakter. 
Indien de onderhandelingen tussen bonden en 
overheid niet tot overeenstemming leiden, kunnen de 
arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden opgelegd. 
(Borghouts, 1985) Een vergelijking tussen het 
CAO-overleg in de particuliere sector en het arbeids- 

92 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 3, 1989 



voorwaardenoverleg is alleen om deze reden al niet 
mogelijk. Bovendien hebben deze dilemma's geleid 
tot een beperking van het stakingsrecht van .ambte-
naren. In de loop van deze eeuw is het volledig 
verbod op stakingen door ambtenaren (de beroemde 
Worgwetten) omgezet in een beperkt stakingsrecht. 
(Fortuyn, 1985) De speciale arbeidspositie van de 
ambtenaren in het begin van deze eeuw maakte 
volgens de regering een verbod op stakingen noodza-
kelijk. Toen de rechtspositie van ambtenaren minder 
`bijzonder' werd en ambtenaren in dat opzicht steeds 
meer gingen lijken op werknemers in de private 
sector, werd het stakingsrecht voor ambtenaren 
(beperkt) mogelijk gemaakt. Een wettelijke regeling 
van acties door ambtenaren laat echter nog op zich 
wachten. Het is dan ook de rechter die de toelaat-
baarheid van acties door het overheidspersoneel 
toetst. (Bouwens, 1988) In de jurisprudentie van deze 
rechters is het stakingsrecht principieel erkend onder 
voorbehoud van de mogelijkheid tot beperkingen. 

Deze beperkingen kunnen worden gesteld op basis 
van de volgende, brede criteria (Jaspers, 1985): 
- inzet en doel van de acties moeten steeds gericht 
zijn op de eigen arbeidsvoorwaarden; 
- het algemeen belang moet beschermd worden en 
blijven; 
- een staking moet ultimum remedium (laatste 
middel) zijn ; 
- eventuele schade voor derden moet niet oneven-
redig zijn; 
- acties moeten aangekondigd worden zodat 
werkgevers voorzieningen kunnen treffen. 

Jaspers concludeert dat ambtenaren in hun recht op 
het voeren van acties meer beperkt worden dan 
werknemers in de private sector. Dit werd onder 
andere duidelijk tijdens de grote ambtenarenacties 
van 1983. (Broertjes en Joustra, 1984) 

Extra beperkingen voor politiefunctionarissen 

Uitgebreid is stil gestaan bij de ambtenaar als 
werknemer: wat geldt voor ambtenaren in brede zin 
geldt ook voor de politie. Er zijn echter ook een 
aantal specifieke factoren aangegeven die de vrijheid 
tot actievoeren van politiemensen verder inperken. 
Uiteraard betekent dit dat ook de politiebonden 
minder speelruimte hebben. 
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Over politievakbonden is relatief veel geschreven. 
(Gammage en Sachs, 1972; Juris en Feuille, 1973; 
Levi, 1977; Reiner, 1978; Gentel en Handman, 1979; 
Rosenthal en 't Hart, 1986) Het gaat in deze literatuur 
vooral om de opkomst en institutionalisering van de 
politiebonden. Dat we te maken hebben met een 
gevoelig onderwerp blijkt uit de aandacht die in die 
literatuur geschonken wordt aan de specifieke rot van 
de politie als drager van het geweldsmonopolie en op 
de vitale rot die de politie in de samenleving vervult. 
(Rosenthal en 't Hart, 1986) 

Het geweldsmonopolie bestaat uit twee elementen 
(Van Reenen, 1979): een geweldspotentieel en een 
monopolie op het recht op geweldstoepassing. Het 
geweldspotentieel biedt de politie in theorie de 
middelen om haar eisen kracht bij te zetten. Deze 
concentratie van macht bij de politie is echter 
omgeven door allerlei structurele (bijvoorbeeld de 
beperkingen van het stakingsrecht) en culturele 
(bijvoorbeeld loyaliteit en ondergeschiktheid) 
waarborgen. Het monopolie van de geweldstoe-
passing is daarmee aan regels gebonden. De dreiging 
van acties door de politic blijft echter iets dat velen 
angst inboezemt. 

De politie is een onderdeel van het repressieve 
complex van de staat. Dit repressieve complex vervult 
taken die essentieel zijn voor het voortbestaan van de 
staat. (Rosenthal, 1980) Het is voor de maatschappij 
van groot belang dat de politie haar taken blijft uitoe-
fenen. Door een grote staking onder de politie zou de 
stabiliteit van de politieke en maatschappelijke 
verhoudingen in gevaar kunnen komen. (Levi, 1977) 

Het is voor gezagsdragers dus essentieel dat zij een 
zekere mate van controle over de politie blijven uitoe-
fenen. Voorkomen moet worden dat de politie van 
ordehandhaver verwordt tot ordeverstoorder. In 
verschillende andere landen is het stakingsrecht van 
de politie dan ook meer beperkt dan het stakingsrecht 
van andere ambtenaren. (Gammage en Sachs, 1972; 
Gentel en Handman, 1979) Ook in ontwerpen van 
stakingswetgeving in Nederland worden extra beper-
kingen gesteld aan stakingen door de politie. (Jaspers, 
1985) 
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Politie-acties najaar 1988 

De politievakbonden in Nederland hebben nog 
zelden — de ambtenarenstakingen van 1983 uitge-
zonderd — grote acties gevoerd. De invloedspogingen 
bleven voornamelijk beperkt tot onderhandelingen in 
het georganiseerde overleg. In de jaren 1987 en 1988 
trad hierin een kentering op: de politiebonden 
gingen, onafhankelijk van activiteiten van de andere 
ambtenarenbonden, (harde) actie voeren. 

In het eerste deel van deze paragraaf geven we een 
schets van deze politie-acties. In het tweede deel 
zetten we de invloedspogingen van de politiebonden 
op een rij en in het derde onderdeel van deze 
paragraaf bezien we in hoeverre de acties succes 
hebben gehad. Bovendien zullen we een aantal 
neveneffecten van deze invloedspogingen weergeven. 

Beschrijving politie-acties 

De politie-acties van het najaar 1988 kenden een 
voorgeschiedenis. In 1983 heeft de politie, in het 
kader van de landelijke ambtenarenacties tegen de 
bezuinigingsplannen van het kabinet, voor het eerst 
op grote schaal actie gevoerd. (Broertjes en Joustra, 
1984) De acties van de politie werden in een 
uitspraak in kort geding door de rechter verboden. 
De grondwettelijke plicht van de staat om de orde te 
handhaven woog zwaarder dan de belangen van het 
politiepersoneel. In 1985 werd de bodemprocedure 
van het kort geding van 1983 gevoerd. Hierbij werd 
door het gerechtshof gesteld dat slechts die acties 
toegestaan zijn, die niet tot gevolg hebben dat aan de 
normale gang van zaken bij de politic afbreuk wordt 
gedaan. Taak en opdracht van de politic zijn volgens 
het vonnis niet te vergelijken met de verplichtingen 
van een gewone werknemer en afwijking van de 
normale taakvervulling door de politic heeft volgens 
het vonnis dan ook volstrekt anderssoortige conse-
quenties. Deze richtlijnen hebben een grote rol 
gespeeld bij de acties in 1988: zij gaven in abstracto 
aan wat wel en wat niet mocht. 

In 1987 bleek eens te meer de actiebereidheid van 
de politic. In oktober van dat jaar demonstreerden 
14.000 politiemensen op het Malieveld in Den Haag 
tegen de bezuinigingen op de inconvenientenregeling. 
De bereidheid om harde actie te voeren bleek groot. 
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Bovendien meldde 41 0/ van de politiemensen dat zij, 
mochten de bezuinigingen doorgaan, actief op zoek 
zouden gaan naar een indere baan. (COT., 1987) 

In het najaar van 1988 ontstond weer onrust onder 
het politie-personeel. Nog altijd was geen bevre-
digend compromis bereikt over de inconvenientenre-
geling; evenmin was een oplossing gevonden voor tal 
van andere problemen waarmee de politie geconfron-
teerd werd. Zonder de pretentie te hebben volledig te 
zijn, noemen we hier een aantal van deze problemen. 
(Tinnemans, 1988) Het salaris zou te laag zijn voor 
het werk dat gedaan moet worden; een functie-
herwaardering op basis van vergelijking met 
werknemers in de private sector bleef maar uit; er 
zou nog verder bezuinigd worden op de inconvenien-
tenregeling; carrieremogelijkheden waren nagenoeg 
afwezig. Evenmin werd de taakverzwaring van de 
politie in geld of extra agenten gecompenseerd. De al 
jaren slepende discussies over de reorganisaties van 
het politie-bestel leidden steeds tot niets. Tenslotte 
werd men het niet eens over de sterkte-toedeling van 
de politie. 

De politiebonden wilden tijdens de onderhande-
lingen in het najaar van 1988 in elk geval een aantal 
van deze problemen oplossen, al was het alleen maar 
om de achterban, na een aantal mislukkingen, 
tevreden te stellen. De bonden concentreerden zich 
hierbij niet alleen op financiele eisen. Dit blijkt uit 
het onderstaande eisenpakket van de bonden dat 
bekend werd gemaakt op een emotionele vakbonds-
kadervergadering in Rotterdam (14-10-1988): 
- geen korting op de politiesterkte; 
- herwaardering politiesalarissen; 
- geen gedwongen overplaatsingen; 
- dezelfde rechtspositie voor iedereen bij de politie. 

Deze trede benadering' is ten dele terug te voeren 
op strategische overwegingen. Zouden de bonden al 
vanaf het begin de aandacht hebben gericht op finan-
ciele eisen, dan was de kans groot - zo meende men - 
dat de steun van de publieke opinie zou worden 
verspeeld. In de loop van de actieperiode kunnen we 
echter een verschuiving in de actiedoelen constateren. 
Steeds sterker richtte men zich op de financiele eisen. 
In het uiteindelijke compromis had dat zijn weerslag. 

Uit een enquete onmiddellijk voorafgaand aan de 
vergadering in Rotterdam bleek dat ruim een kwart 
van de politiemensen bereid was om deel te nemen 
aan stakingen van langere duur. (COT., 1988-1) Dat 
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de actiebereidheid niet alleen met de mond beleden 
werd, bleek in de daaropvolgende weken. Overal in 
het land werd door politiemensen actie gevoerd. Deze 
acties varieerden van het aanbieden van petities aan 
bezoekende ministers, het opsturen van petten aan 
Binnenlandse Zaken en een striptease-show in De 
Kuip, tot het niet uitschrijven van bekeuringen, het 
houden van stiptheidsacties en werkonderbrekingen. 

De hele actieperiode is te karakteriseren als een 
uitputtingsslag. Elke dag werden - steeds op verschil-
lende plaatsen - acties georganiseerd. Dit leidde er 
toe dat de politie-acties - en daarmee ook de politie-
problemen - elke dag een item in de media waren. 
Ten dele was hier sprake van een bewuste verdeel-
en-heers-strategie van de bonden, ten dele was het 
een toevallige samenloop van omstandigheden. Veel 
acties waren slechts mogelijk door de steun van 
lokale autoriteiten en korpsleidingen. Zij eisten veelal 
wel dat een minimum aan politiezorg gehandhaafd 
zou blijven. Ook in gevallen waarin deze eis niet op 
tafel werd gelegd bleef de basispolitiezorg intact. 	, 

Angst voor het uit de hand lopen van de acties 
bleek niet terecht. Escalaties hebben zich nergens 
voorgedaan, ondanks het feit dat - formeel - alle 
acties (met uitzondering van een bijeenkomst op 12 
november in Rotterdam en de landelijke actiedag op 
14 november), buiten de bonden om werden georga-
niseerd. De in de media geopperde mogelijkheid tot 
het inzetten van de marechaussee ter bescherming 
van de openbare orde bleek - los van de vraag of 
burgemeesters bereid zouden zijn geweest de hulp . 
van 'het leger' in te roepen - volstrekt niet nodig. 

Eind oktober verscheen het rapport De politie beter 
verdeeld van de Projectgroep Kwantificering 
Politiewerk. Dit rapport werd - voordat het goed en 
wel gepresenteerd was - al fel aangevallen door de 
politievakbonden. 1nhoudelijk bleken de vakbonds-
voorzitters in grote lijnen wel te kunnen instemmen 
met het rapport, maar om strategische redenen 
konden zij op dat moment geen positief oordeel over 
het rapport geven. Het rapport bleek een goed 
aangrijpingspunt om in de media nogmaals expliciet 
aandacht te vragen voor alle problemen van de 
politie. De inhoud van het rapport deed er weinig 
toe; het rapport werkte als een katalysator op de 
acties. 

Begin november werd steeds vaker informeel 
overlegd tussen ministers en voorzitters van de 
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bonden. Hierover werden geen mededelingen gedaan 
aan de pers of de achterban van de bonden. Op 

16 november leek dit overleg definitief mislukt en 
werd het stilzwijgen doorbroken. Voor de televisie 

verklaarde de NPB harde acties (24-uurs estafette-
stakingen) te zullen gaan organiseren. De ACP was 
lets minder pessimistisch en zou derhalve niet aan de 

acties deelnemen. Een scheur in het actiefront leek — 
althans op landelijk niveau — onvermijdelijk. Na een 
vijftal dagen van veelvuldig informeel overleg 

bereikten de bonden en de ministers een compromis: 
70 miljoen voor een uitkering ineens en 30 miljoen 

voor het in stand houden van 459 arbeidsplaatsen. Al 
het politiepersoneel, executief en administratief, zou 
dezelfde rechtspositie krijgen en de herverdeling van 

de politiesterkte zou niet gepaard gaan met 

gedwongen verhuizingen. Tenslotte werd afgesproken 
dat binnen twee jaar een functieherwaarderingson-
derzoek zou worden opgezet. De ledenraden van de 

ACP en NP13 gingen eind november akkoord met dit 
compromis. 

Gebruikte aetiemiddelen en andere 
beInvloedingspogingen 

Dat er in een aantal opzichten verschillen bestaan 

tussen actievoerende politic en andere actievoerders, 
is al aan de orde gekomen. Waar enerzijds de hande-
lingsvrijheid van politiemensen door wettelijke en 

morele argumenten wordt beperkt, beschikken weinig 
andere groepen over een zo groot potentieel aan 

actiemiddelen en vervullen slechts weinig actie-
voerders een 76 vitale functie. De machtspotentie van 
de politic is dus groot. De positie van de bonden is 

hiervan een afgeleide. De middelen die de politie-
mensen ter beschikking kunnen stellen om de 

vakbondseisen kracht bij te zetten zijn omvangrijk. 
(Juris en Feuille, 1973) Konden de bonden met een 
dergelijke achterban dit voordeel omzetten in werke-
lijke invloed op het beleid? 

De eerste manier waarop de politiebonden het 
beleid probeerden te beinvloeden was via deelname 

aan het Centraal Georganiseerd Overleg Politic-
ambtenarenzaken. Op die manier kon rechtstreeks 

invloed uitgeoefend worden. De acties waren bedoeld 
als middel om het overleg onder druk te zetten. De 
acties waren echter niet rechtstreeks gericht op de 
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participanten in het overleg, maar voornamelijk op de 
publieke opinie. Via de publieke opinie - en dat zijn 
uiteindelijk de kiezers - werd getracht de politieke 
gezagsdragers tot andere denkbeelden te brengen. Bij 
een dergelijke strategie passen slechts acties met een 
publieksvriendelijk karakter. Geconstateerd kan 
worden dat zowel bondsleiding als individuele actie-
voerders van dit besef doordrongen waren. De 
bonden hebben via de media bewust getracht de 
publieke opinie te bespelen om de onderhandelingen 
onder druk te zetten. De acties van de politie 
speelden zich af tijdens de onderhandelingen tussen 
de politievakbonden en de ministers; jets dat vooral 
minister Van Dijk niet vond passen. Een tegenzet 
vanuit de overheid om de publieke opinie te 
beInvloeden, liep vast in de bureaucratie van de 
ministeries. De uitgave van persberichten bijvoor-
beeld diende plaats te vinden in samenwerking tussen 
de afdelingen Voorlichting van beide ministeries. 
Tevens dienden de twee ministers en een aantal hoge 
ambtenaren de persberichten eerst zelf te zien voordat 
ze uitgingen. Deze procedure kostte te veel tijd en het 
bleek onnriogelijk nog effectief te kunnen reageren: 
andere acties eisten dan al weer de aandacht op. 

Belangrijk voor de druk op de onderhandelingen 
waren de wilde acties en de dreiging daarvan. Dit 
duidt op het volgende dilemma voor de politie-
bonden. Enerzijds zijn de formele mogelijkheden 
voor de bonden om acties te voeren beperkt (zie 
paragraaf 2 en 3). Harde acties zijn daarbij veelal ook 
publieksonvriendelijke acties. Aan de andere kant 
worden de boriden eigenlijk gedwongen harde acties 
te voeren vanwege de wensen van hun achterban. 
Beperken de bonden zich tot ludieke, maar milde 
acties dan doemt het gevaar van wilde, oncontro-
leerbare acties op. Uit de C.O.T.-enquete van oktober 
1988 bleek dat zelfs een groot percentage van het 
kader van de bonden bereid was tot dergelijke wilde 
acties. Men vond dat de bondsvoorzitters niet ver 
genoeg gingen. De dreiging dat de politiebonden de 
acties niet meer in de hand zouden kunnen houden, 
vergrootte de druk op de onderhandelingen. (C.O.T., 
1988-2) Want wat zou er wel niet gebeuren als de 
politie ongecontroleerd actie zou gaan voeren? 

Voor een goed begrip moeten we hier onderscheid 
maken tussen verschillende actievormen. In de eerste 
plaats waren er de officiele, door de landelijke 
bonden georganiseerde acties. Aileen een demonstra- 
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tieve bijeenkomst in Rotterdam op 12 november en 
de landelijke actiedag van 14 november behoren tot 
deze categoric. Daarnaast werden acties georgani-
seerd door plaatselijke 'actiecentra'. Deze actiecentra 
werden meestal bemand door kaderleden van de 
plaatselijke afdelingen van de bonden. Het merendeel 
van alle acties die in oktober en november door 
politiemensen gevoerd werden, behoort tot deze 
categoric. Tenslotte werden 'wilde acties' georgani-
seerd. Deze acties werden - zo stelden de bonden - 
georganiseerd door 'actiecomit&s', die spontaan 
gevormd werden door het politiepersoneel. Echte 
wilde acties, dus volledig buiten de bonden om, 
hebben zich nauwelijks voorgedaan. 

Met name de acties georganiseerd door de 
afdelingen van de bonden en de 'wilde acties' boden 
interessante mogelijkheden voor de landelijke 
bonden. Zouden de bonden ooit voor de rechter 
gedaagd worden, dan zouden zij de 'vermoorde 
onschuld kunnen spelen door te stellen dat zij 
nimmer tot een dergelijke actie hadden opgeroepen. 
Derhalve zouden de bonden niet kunnen worden 
gedwongen de acties te beeindigen. De plaatselijke 
afdelingen van de bonden konden al evenmin 
vervolgd worden omdat zij geen rechtspersonen zijn. 
In feite had elke actievoerder dan apart voor de 
rechter moeten worden gedaagd. 

Dit betekent niet dat de landelijke bondsbe-
stuurders elke betrokkenheid bij de acties van de 
lokale afdelingen kan worden ontzegd. De bonds-
voorzitters, die veelvuldig de locaties waar actie werd 
gevoerd bezochten, legitimeerden dergelijke acties 
alleen al door bun aanwezigheid. Veelvuldig consul-
teerden de lokale actiecentra bun hoofdbesturen om 
(geldelijke) steun en advies. Sommige acties van 
lokale actiecentra werden financieel door de lande-
lijke bonden ondersteund. Affiches en ander actiema-
teriaal konden veelal via - of op rekening van - de 
landelijke bonden worden aangeschaft. Regelmatig 
werden de lokale actiecentra door de bondsbesturen 
voorzien van informatie over het verloop van de 
acties in andere steden. Hoewel de landelijke bonden 
wellicht formed l niets met deze acties van doen 
hadden, kan geconstateerd worden dat feitelijk 
sprake was van een grote mate van - actieve - betrok-
kenheid bij de meeste acties die door plaatselijke 
afdelingen werden georganiseerd. 

Tenslotte de 'wilde acties'. In verschillende steden 
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werden door het politiepersoneel dergelijke acties 
georganiseerd. Veelal gebeurde dit omdat men vond 
dat door de landelijke en plaatselijke bondsbe-
stuurders niet voldoende en niet voldoende harde 
acties georganiseerd werden. Niet voor niets zetten 
we echter `wilde acties' tussen aanhalingstekens. De 
landelijke bonden hadden met deze `wilde acties' 
geen bemoeienis, maar dat betekende niet dat deze 
acties altijd buiten medeweten van de lokale bonds-
bestuurders gevoerd werden. Soms was er zelfs 
sprake van (informele) goedkeuring en medewerking 
van de lokale afdelingen. 

We kunnen dan ook constateren dat de landelijke 
bondsbesturen uit angst voor juridische complicaties 
het aantal georganiseerde acties tot een minimum 
beperkt hield. Het organiseren van acties liet men 
liever over aan de plaatselijke afdelingen die juridisch 
veel moeilijker te vervolgen waren. Deze les hadden 
de bonden geleerd van de acties van 1983. De plaat-
selijke afdelingen beperkten zich niet alleen tot het 
zelf organiseren van acties, maar men co6rdineerde 
ook veelal de 'wade acties'. De bemoeienis van de 
landelijke bondsbestuurders met de lokale actiecentra 
enerzijds, en die van de lokale actiecentra met de 
`wilde actievoerders' anderzijds, kunnen voortkomen 
uit een oprechte bezorgdheid dat de acties uit de 
hand zouden lopen, met alle consequenties vandien. 
Anderzijds echter doet het model sterk denken aan 
een bewuste strategie: het delegeren van de feitelijke 
uitvoering van acties naar kleine, bijna ongrijpbare 
groepen. De politie-vakbonden konden de druk op 
minister Van Dijk, juist door de dreiging dat zelfs de 
bonden `de greep op de achterban aan het verliezen 
waren', fors opvoeren. 

Een ander essentieel element in het optreden van 
de politiebonden was de dreiging met harde acties. 
Zo riep Van der Linden (voorzitter NPB) op 16 
november op tot 24-uurs stakingen. De bonden 
benadrukten in de media steeds dat de onrust onder 
de politiemensen sterker werd. Kenmerkend voor het 
optreden van de bonden was ook dat het bij een 
dreiging bleef: daadwerkelijk uitvoering geven aan de 
dreigementen deed zich niet voor. Sterker nog, waar 
in sommige gevallen harde acties dreigden of gevoerd 
werden, namen de bonden hier in scherpe bewoor-
dingen afstand van. 

Van belang voor de kracht van de invloedspogingen 
was ook de eenheid van de verschillende bonden. 
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Hoewel in een aantal gevallen de neiging tot profi-
lering van de eigen vakbond de overhand had, 
werden de gelederen steeds snel weer gesloten. 
Hierdoor konden de bonden niet tegen elkaar uitge-
speeld worden. 

Belangrijk bij de invloedspogingen was ook het 
veelvuldig informeel overleg buiten het directe 
overleg. Geconstateerd moet worden dat de 
voorzitters van met name NPB en ACP veelvuldig 
informeel contact onderhielden met politici en ambte-
naren. De vrij intensieve relaties tussen de politie-
bonden en (fractiespecialisten van) de grote partijen 
in de Tweede Kamer bleek hierbij van grote impor-
tantie. Vooral de relatie tussen de ACP en het CDA 
heeft in deze een grote rol gespeeld. Op die manier is 
aan de ene kant door de bonden getracht de ministers 
extra onder druk te zetten. Aan de andere kant is 
vanuit het CDA pressie op de ACT' uitgeoefend om 
de acties van de politiemensen te temperen. Ook zou 
de minister-president op verschillende momenten zelf 
getracht hebben een oplossing in het conflict te 
forceren. Veelvuldig werden ook ambtenaren die te 
maken hadden met het overleg benaderd en zochten 
deze ook zelf het contact met de bonden. 

'Het is een klein wereldje, de politiewereld. 
ledereen kent iedereen'. Vooral in de week vooraf-
gaand aan het bereikte compromis heeft een inten-
sieve lobby plaats gevonden. 

Effecten invloedspogingen politic 

Wat heeft nu werkelijk tot het uiteindelijke 
compromis geleid? Wat was nu de doorslaggevende 
invloedspoging? Uitspraken over invloed moeten 
worden genterpreteerd in termen van beperkte 
betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid. (Van Schen-
delen, 1981) Vanzelfsprekend geldt dit ook voor dit 
artikel. 

De oorzaken van het compromis worden door 
verschillende actoren (vanzelfsprekend) verschillend 
gepercipieerd. Koffeman stelt dat vooral de uitge-
breide lobby het uiteindelijke resultaat heeft bepaald. 
Van der Linden daarentegen legt meer nadruk op het 
effect van de dreiging met harde acties. Minister Van 
Dijk stelt dat het 'volstrekte onzin' is dat hij en de 
minister van Justitie onder de druk van de acties 
bezweken zijn. De bewindslieden zouden altijd al 
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bereid zijn geweest om tot een oplossing te komen. 
(Volkskrant 26-11-1988) 

Er is echter niet een factor aan te wijzen die het 
bereikte compromis veroorzaakt heeft, maar er ligt 
een groot aantal factoren ten grondslag aan het 
resultaat: onder andere de verschillende en 
langdurige acties van de politie, de politie-positieve 
publieke opinie, de eensgezindheid van de bonden, 
de dreiging van harde acties, de bereidheid van de 
ministers en de uitgebreide lobby. Deze factoren zijn 
niet los van elkaar te zien: er is bereidheid van twee 
kanten nodig om tot een compromis te komen. Toch 
zijn bovengenoemde factoren niet voldoende om het 
succes van de politiebonden te verklaren. Ook andere 
pressiegroepen voldoen aan deze factoren. Zij hebben 
echter veel minder succes; vergelijk de acties van de 
studenten en de onderwijzers. Wat is de reden dat het 
politiebonden wel lukt? 

Voor een verklaring hiervoor gaan we terug naar de 
twee centrale elementen van de politie: 
- de politie is drager van het geweldsmonopolie; 
- de politie vervult een vitale functie in de samen-
leving. 

Deze elementen waren in de ogen van de betrokken 
gezagsdragers blijkbaar zo belangrijk en essentieel dat 
zij vonden dat toegegeven moest worden aan de eisen 
van de politiebonden om `ontwrichting' van de 
maatschappij te voorkomen. Hiermee heeft het 
kabinet expliciet aangegeven welke maatschappelijke 
functies zij essentieel achtte. Gecombineerd met de 
dreiging dat deze functies voor langere tijd niet 
(adequaat) vervuld zouden worden, vormt dit 
gezichtspunt een verklaring voor het `toegeven' van 
de ministers. 

Men kan echter ook op een andere manier tegen de 
totstandkoming van het compromis aankijken. We 
gaan dan uit van de uitspraak van Van Dijk, dat hij 
en zijn collega Korthals Altes al lang van plan waren 
om meer geld voor de politie uit te trekken. Uit de 
gegevens die wij verzameld hebben blijkt dat het 
kabinet wel degelijk bereid was extra geld uit te 
trekken voor de politie. Het grote probleem daarbij 
was dat, wanneer de politie extra geld zou lcrijgen, 
onmiddellijk ook andere groepen ambtenaren eisen 
zouden stellen. Dit kon slechts voorkomen worden 
door een verhoging van de politiesalarissen op te 
hangen aan een functieherwaardering. Deze 
koppeling is in het compromis - zij het op termijn - 
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in elk geval aangebracht: het nu extra toegekende 
geld wordt slechts uitgekeerd tot de functieherwaar-
dering over twee jaar een feit is. Daar men verwacht 
dat de taken van - met name - het lagere politieper-
soneel bij die gelegenheid hoger gewaardeerd ZuIlen 
worden, kan men naar de andere ambtenaren aanne-
melijk maken dat hier geen sprake is van een 
generieke loonsverhoging, maar van compensatie van 
de inkomsten die politiemensen, bij gebrek aan een 
functiewaardering thans, mislopen. 

De politie-acties hebben ook een aantal indirecte 
effecten, die wij bier niet onvermeld willen laten. De 
acties hebben effect op de relaties tussen de politie en 
(andere typen) actievoerders. Hier komt een rolcon-
filet naar voren: aan de ene kant heeft de agent meer 
begrip voor de actievoerders terwijI hij aan de andere 
kant de openbare orde moet handhaven. Dit rolcon-
filet kan politiemensen voor moeilijke keuzes stellen. 
Een voorbeeld hiervan is de oproep van de politie-
vakbonden om de chauffeursacties van januari 1989 
te steunen. 

Een tweede effect is dat de andere ambtenaren-
bonden bang zijn dat het geld dat voor de politie is 
uitgetrokken, wordt afgetrokken van de voor hen 
bestemde gelden. Dit effect speelde ook al mee 
tijdens de onderhandelingen: de ministers wensten 
geen uitwaaieringseffect naar andere ambtenaren. Op 
deze manier bestaat het risico dat de verschillende 
ambtenarenbonden tegen elkaar uit worden gespeeld. 

Conclusies 

We sluiten af met een aantal conclusies. Ten eerste 
valt op dat de politiebonden zich duidelijk hebben 
gepresenteerd als een pressiegroep. Zij wisten de 
politiemensen massaal tot verzet tegen het kabinets-
beleid te brengen. De traditionele afstandelijkheid 
van politiemensen ten aanzien van acties is 
verdwenen. TerwijI de meeste groeperingen in de 
Nederlandse samenleving dit emancipatieproces al 
achter de rug hebben, zit de politie er middenin. Zij 
begint nu haar democratische rechten ten aanzien van 
de werkgevers op te eisen en te verwezenlijken. Deze 
ontwikkeling verstevigt de onderhandelingspositie 
van de politievakbonden. Tijdens de acties en in de 
onderhandelingen kwamen ook steeds vaker meer 
fundamentele vraagpunten aan de orde, zoals de 
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totale sterkte en de verdeelproblematiek van de 
politic. Het PKP-rapport verscheen wat dat betreft op 
een voor de bonden gunstig tijdstip. 

De gezagsdragers werden verrast door de grote 
actiebereidheid van de politie. Gezagsdragers zullen 
een strategie moeten ontwerpen voor het adequaat 
reageren op dergelijke acties van de politie, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de tweede 
conclusie. 

Formeel beschikken politiebonden over weinig 
invloedsmiddelen. Zij worden vanwege het feit dat de 
politie (haar leden) over het geweldsmonopolie 
beschikt en een van de vitale functies van de samen-
leving vervult, belemmerd in hun mogelijkheden. In 
de praktijk blijkt echter dat de politiebonden op 
verschillende manieren invloed uitoefenen op het 
beleid. Acties vormen een van de invloedsmiddelen. 
Het gaat niet alleen om het eigenlijk voeren van 
acties maar vooral om de dreiging van de gevolgen 
van wilde acties. Ook al heeft de dreiging feitelijk 
niet bestaan, de perceptie van de dreiging van een 
ongecontroleerde staking bij de politic lijkt een grote 
rol te hebben gespeeld. Samen met de eerder 
genoemde factoren, zoals de bereidheid van de 
ministers om tot een compromis te komen, de steun 
van de publieke opinie voor de politie en de uitge-
breide lobby, is deze perceptie doorslaggevend 
geweest voor de totstandkoming van het uiteindelijke 
compromis. 

Noten 

' ACP: Algemeen Christelijke 
Politiebond; NPB: Nederlandse 
Politiebond. Naast deze twee 
grote vakbonden werken de 
ANPV (Algemene Nederlandse 
Politic Vereniging) en de VHPA 
(Vereniging van Hogere 
Politie-ambtenaren) landelijk. 

Onze dank gaat uit naar de 
politiemensen van het `actie-
centrum' van de Gemeentepolitie 
Rotterdam, die ons in de 
gelegenheid stelden de voorbe-
reiding en uitvoering van de acties 
van nabij mee te maken. Voorts 
zijn wij de heren Koffeman 

Politie -acties 1988 nader bezien 

(voorzitter ACP), Van der Linden 
(voorzitter NPB) en Van Duijn 
(indertijd ambtenaar Binnen-
landse Zaken) dank verschuldigd 
voor de met hen gehouden inter-
views. 
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Vele strafrechttheoretici trachten 
een antwoord te vinden op de 
vraag naar de gerechtvaardigdheid 
van straf. De abolitionisten onder 
hen zijn voorstander van het 
terugdringen van straf en 
vervanging ervan door alterna-
tieven. Een goede argumentatie 
ontbreekt echter daarbij. De 
auteur zocht deze in de moraal- en 
politieke filosofie en bestudeerde 
in verband daarmee de theorie 
van Gewirth, die er vanuit gaat, 
dat in een rechtvaardige sociale 
orde het menselijk handelen 
afgestemd dient te worden op de 
hoogste morele waarde, namelijk 
het algemene recht op vrijheid en 
welzijn, dat door iedereen geres-
pecteerd behoort te worden en 
wettelijk afdwingbaar is. Wordt 
hierop inbreuk gemaakt dan is 
straf, waarmee weliswaar leed 
toegebracht wordt, moreel juist, 
omdat het de ontstane 
ongelijkheid ongedaan maakt en 
bovendien afschrikwekkend is. De 
auteur vindt de rationele morele 
benadering van Gewirth juist, 
maar bekritiseert zijn opvatting 
over straf. Straf herstelt niet het 
verstoorde evenwicht maar schept 
zelf weer ongelijkheid en compen-
seert niet het leed van het slacht-
offer. Bovendien kan het afschrik-
wekkende effect van straf wel 
bedoeld zijn, maar niet bereikt 
worden. Verder maakt Gewirth • 
geen onderscheid tussen sanctie 
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en straf, wat een speciale vorm 
van sanctioneren is. Volgens de 
auteur is er geen logische of 
empirische noodzaak en dus geen 
rechtvaardiging voor straf in een 
rechtvaardige sociale orde, maar 
moet Cr wel voor deze stelling een 
adequate fundering in de norma-
tieve theorie gevonden worden. 
Met literatuuropgave. 

2 
Hoogenboom, A.B., L. Moore 
Des paradoxes du controle d'etat 
sur l'industrie de la securite 
privee: la legitimation et la 
naissance d'un complexe 
d'organismes policiers? 
Deviance et societe, I 2e jrg., nr. 
4, 1988, pp. 391-400 

De auteurs bespreken het 
dilemma waarin de overheid zich 
bevindt m.b.t. privebeveiliging. 
Enerzijds wordt deze vorm van 
beveiliging/bewaking gestimu-
leerd in het kader van de privati-
sering en op grond van de 
gedachte dat burgers meer zichzelf 
en hun goederen moeten 
beschermen. Anderzijds bestaat 
het gevaar dat zich naast de 
bestaande overheidspolitie een 
burgerpolitie vormt. De controle 
op de laatste is een probleem 
omdat de beveiligingsactiviteiten 
zich afspelen in de marge van 
democratische controle. Bestaande 
wetgeving (Wet op de 
weerkorpsen) stamt nog uit de 
jaren dertig. Deze was ingesteld 
om de opkomst van extremistische 
groeperingen in te dammen en dus 
beperkend van aard. Zij is in 1979 
aangepast maar heeft nog 
hetzelfde karakter. In het 
afgelopen jaar heeft een staats-
commissie de Minister van Justitie 
geadviseerd over een nieuwe 
wetgeving. Zij stelt dat privebevei-
liging noodzakelijk is in onze 
samenleving maar bepleit een 
betere samenwerking met de 
politic, met behoud van ieders 

identiteit, vrijheid en verantwoor-
delijkheid. Het doel van beide 
instellingen is echter anders: 
privebeveiliging is crop gericht 
schade te voorkomen terwij1 de 
politie moet zorgen voor 
handhaving van de openbare orde 
en het Wetboek van Strafrecht 
(normatief doe!). Tevens wordt 
gesignaleerd dat de privebevei-
liging veel meer geld en middelen 
tot haar beschikking heeft en dat 
ondanks of misschien juist dankzij 
de verschillen de grenzen tussen 
de twee 'vormen van politic' 
dreigen te vervagen. Dit komt o.a. 
doordat steeds meer (ex)politie-
mensen bij prive-instellingen gaan 
werken of na hun politiewerktijd 
bij hen gaan werken. Deze 
verstrengeling maakt de gewenste 
democratische controle steeds 
moeilijker. 
Met literatuuropgave. 

3 
Kreuzer, A. 
Aids und Strafrecht 
Zeitschrift fur die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 38e jrg., 
nr. 4,1988, pp. 786-817 

Niet alleen de gezondheidszorg 
maar ook het strafrecht speelt in 
Duitsland een rol in de 
Aids-discussie. Zo heeft men in 
Beieren het O.M. bijzondere 
bevoegdheden verleend voor de 
vervolging van Aids-criminaliteit. 
De rechtbank in Nurnberg-Furth 
legde een biseksuele seropositieve 
Amerikaan een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van twee jaar op 
wegens poging tot mishandeling, 
omdat hij driemaal onbeschermd 
seksueel verkeer had gehad. 
Waarom wordt op Aids zoveel 
heftiger gereageerd dan op andere 
besmettelijke ziekten? Een 
verklaring kan zijn het beangsti-
gende, irrationele van Aids en de 
vijandige beeldvorming die rond 
Aids is ontstaan. De auteur is 
echter van mening dat het straf- 
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recht met de discussie over 
dwangmiddelen en generate 
preventie door spectaculaire straf-
processen ter afschrikking, de 
angst voor Aids bepaald niet 
wegneemt. Het zou wel eens een 
tegengestelde werking kunnen 
hebben, zoals ook blijkt uit een 
onderzoek onder drugsver-
slaafden, dat door de schrijver 
werd gedaan. Voorlichting, 
preventie en hulp zouden 
voorrang moeten krijgen boven 
repressie. In het artikel komt ook 
nog de vraag aan de orde, of er 
sprake is van voorwaardelijke 
opzet dan wet bewuste schuld bij 
eventuele Aids-besmetting. Voorts 
wordt nog ingegaan op de proble-
matiek rond de drugsverslaafde 
Aids-patienten. 

4 
Lauter, H., J.E. Meyer 
Entkriminalisierung der Sterbe-
hilfe? Zum Alternativentwurf 
eines Gesetzes iiber Sterbehilfe 
Monatsschrift far Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 6, 1988, pp. 370-380 

De in het alternatiefontwerp 
voorgestelde regelingen betref-
fende euthanasie beogen, volgens 
de auteurs van het ontwerp, 
vooral het zelfbeschikkingsrecht 
van de patienten (juist ook van de 
stervenden) als principieel 
bindend voor de arts te erkennen. 
Daarnaast dient zekergesteld te 
worden, dat de arts gerechtigd is 
maatregelen te nemen ter vermin-
dering van leed, zelfs wanneer 
deze maatregelen het sterven 
zouden versnellen. De bedoeling 
van het alternatief ontwerp is 
rechtszekerheid te scheppen voor 
zowel patient als de arts. In het 
onderhavige artikel worden 
achtereenvolgens de volgende 
onderwerpen besproken: het 
afbreken of nalaten van levensver-
lengende maatregelen (passieve 
euthanasie), de toelaatbaarheid 

van levensverkortende leedvermin-
dering (indirecte euthanasie), het 
niet verhinderen van een 
zelfdoding en het doden op 
verlangen van de patient. De 
auteurs geven een kritische uiteen-
zetting van het alternatieve 
wetsontwerp uit geneeskundig — 
speciaal psychiatrisch — oogpunt. 
Zij houden zich tevens bezig met 
de vraag wat de beoogde tenden-
tiele decriminalisering voor gevolg 
heeft en of het doel van de grotere 
rechtszekerheid bereikt is. 
Tenslotte staat ter discussie in 
hoeverre het ontwerp met de in de 
introductie genoemde hoofdge-
dachte (zelfbeschikkingsrecht, in 
dubio pro vita, e.d.) overeenstemt. 
Met literatuuropgave. 

5 
Ocqueteau, F. 
Une reglementation francaise sur 
le secteur de la securite privee, 
pourquoi? 
Deviance et societe, 12e jrg., nr. 
4, 1988, pp. 383-390 

De laatste 15 jaar geven een 
onstuimige groei van het aantal 
particuliere bewakingsdiensten in 
Frankrijk te zien. In 1982 waren er 
in totaal 95.940 personen in dienst 
van een particuliere veiligheids-
dienst; dat wil zeggen twee parti-
culiere veiligheidsagenten op drie 
politieagenten. Welke regelgeving 
bestaat er inmiddels in deze 
sector? De bestaande verorde-
ningen en ministeriele circulaires 
blijken in de praktijk nauwelijks 
consequenties te hebben. De 
auteur vraagt zich in dit artikel af, 
welke controlemaatregelen er 
zouden moeten komen en zo ja, 
voor wie. Geconstateerd kan 
worden, dat het bier een politieke 
kwestie betreft. Tenslotte wordt 
ingegaan op de lobby van de 
Federation Francaise des 
Organismes de Prevention et de 
Securite (FFOPS), welke organi-
satie een 'code' heeft ontwikkeld, 
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mede genspireerd op de Engelse 
USIA. 

6 
Reichinger, S. 
60 MilBonen Mark Sehaden: 
Erseheinungsformen und 
Beldimpfungsmethoden der 
Euroscheekkriminaliteit 
Kriminalistik, 42e jrg. nr . 11, 
1988, pp. 574-577 

In 1987 werden van Duitsers 
ongeveer 160.000 eurocheques 
gestolen en/of vervalst, te zamen 
goed voor 60 miljoen mark. Het 
stelen en misbruiken van cheques 
wordt steeds meer in georgani-
seerd verband gedaan en steeds 
minder door individuen. Dat 
wordt afgeleid uit het gegeven dat 
de cheques veelal na korte tijd in 
een andere plaats of zelfs een 
ander land worden geind dan 
waar zij werden gestolen. Zo werd 
van de in Duitsland zelf gestolen 
cheques 16,3 procent in een ander 
Europees land te gelde gemaakt. 
Ook kan georganiseerde groeps-
criminaliteit worden afgeleid uit 
het feit dat gebruikte valse 
persoonsbewijzen niet alleen in 
Duitsland werden vervaardigd, 
maar ook in Latijnsamerikaanse 
landen. De daders laten tal van 
sporen na bij het innen van de 
cheques, zoals handschrift en 
vingerafdrukken. In de Bondsre-
publiek Duitsland worden alle 
gegevens m.b.t. deze delicten 
centraal opgeslagen en geanaly-
seerd door het Bundeskrimi-
nalamt. Op deze manier worden 
de sporen elektronisch samenge-
voegd en weer teruggespeeld naar 
de politie in binnen- en 
buitenland. 
Met literatuuropgave. 

7 

Rennig, C., L. Tent 
Kriminalitiitsspezifisehe 
Wahrnehmungs-Erwartungen bei 
kiinftigen Juristen 

Monatsschrift fiir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 7Ie jrg., 
nr. 6, 1988, pp. 355-370 

Hebben rechtenstudenten de 
neiging eerder dan anderen in 
gedragingen strafbare feiten te 
zien (criminaliteitsverwachting)? 
Op basis van de hypothesetheorie 
van de waarneming werden de 
volgende onderzoekshypothesen 
onderzocht: rechtenstudenten zien 
eerder strafbare handelingen in 
het gedrag van anderen dan verge-
lijkbare (juridische) leken; op 
grond van hun eerdere socialisatie 
en studiekeuze zullen eerstejaars 
rechtenstudenten al meer strafbare 
handelingen in het gedrag van 
anderen ontdekken dan verge-
lijkbare leken; door hun verdere 
strafrechtelijke vorming en de 
daardoor versterkte criminaliteits-
verwachting zien ouderejaars 
vaker strafbare feiten in het 
gedrag van anderen dan eerste-
jaars. Net  betrof bier een 
experiment waarbij aan 14 eerste-
jaars-rechtenstudenten, 14 oudere-
jaars-rechtenstudenten en 15 
studenten uit andere vakgebieden 
werd verzocht te reageren op 
tachistoscopisch aangeboden 
beelden. Als afhankelijke 
variabele werden door onafhanke-
lijke beoordelaars 215 
processen-verbaal uit 9 catego-
dean delicten toegevoegd. Uit het 
onderzoek bleek dat rechtenstu-
denten inderdaad eerder strafbare 
handelingen waarnamen. Het 
verwachte onderscheid in de 
criminaliteitsverwachting tussen 
eerste- en ouderejaars kon echter 
niet worden aangetoond. 
Met literatuuropgave. 

8 
Stempels, M.L. 
Buurtpreven tie werkt ook in 
Nederland 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 26, 1988, pp. 611-614 

Naar aanleiding Van positieve 
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ervaringen met buurtpreventie in 	van erfelijke informatie, is het 
Amerika en Engeland heeft het 	sinds kort mogelijk mensen te 
Landelijk Bureau Voorkoming 	identificeren met een precisie die 
Misdrijven een handleiding 	de klassieke technieken nimmer 
opgesteld (Een raamwerk voor 	konden leveren. Eind 1987 
buurtpreventie, 1985) met als doe speelde de DNA-fingerprint in 
te komen tot vermindering van 	Engeland voor het eerst een 
criminaliteit, schade en angstge- 	cruciale rol als wettig bewijs- 
voelens in een buurt door samen- middel. Het gerechtelijk labora- 
werking van bewoners, politic, 	torium in Rijswijk zal begin 1989 
justitie en bestuur. Er zijn 	in staat zijn voor justitie deze 
vervolgens proefprojecten opgezet testen uit te voeren. Een probleem 
in verschillende buurten die 	dat zich voordoet — althans in 
geselecteerd werden op factoren 	Nederland — is dat een verdachte 
als: omvangrijker criminaliteit dan niet verplicht is mee te werken 
elders, lage verhuisfrequentie, 	aan zijn/haar veroordeling. lets 
groot aantal koopwoningen, 	anders is het wanneer iemand in 
beperkte omvang, geringe proble- verzekering is gesteld. Juist omdat 
matiek, geen wantrouwen 	uit DNA-fingerprints zoveel infor- 
tegenover de politic, weinig 	matie te halen is, zoals familiere- 
alleenstaanden. Om de resultaten laties en gegevens met betrekking 
van de experimenten te toetsen 	tot erfelijke ziektes, zijn ook 
onderzocht het Bureau Criminali- waarschuwingen tegen deze 
teitspreventie te Amsterdam zes 	techniek te horen. Het laatste 
projecten in verschillende steden 	woord over de wenselijkheid van 
en dorpen. In drie gevallen liepen DNA-databanken is zeker nog 
de projecten goed en daalde de 	niet gesproken. 
criminaliteit, bij de overigen was 
dit in mindere mate het geval. 	Strafrecht en strafrechtspleging 
Voor het welslagen van een buurt- 
preventieproject blijken van 	10 
belang te zijn factoren als: 	 Cashmore, J., M. Horsky 
geschikte buurtkenmerken; 	 The prosecution of child sexual 
voldoende participatiebereidheid; 	assault 
een tijdige en gedegen voorbe- 	The Australian and New 
reiding; goede training van buurt- 	Zealand journal of criminology, 
contactpersonen; interne 	 21e jrg., nr. 4,1988, pp. 241-252 
voorlichting in de politiekorpsen 	De aandacht voor het verschijnsel 
en bereidheid van politie, O.M. en seksueel misbruik van kinderen 
gemeente tot een klant- en buurt- 	neemt steeds meer toe, maar er is 
gerichte werkwijze, terwijl meer 	nog weinig bekend over de manier 
waardering voor de politic en 	waarop zaken de verschillende 
verbetering van sociale contacten 	fasen van het strafrechtssysteem 
in de buurt positieve nevenef- 	doorlopen, over welke factoren 
fecten kunnen zijn. 	 daarbij een rol spelen en in 

hoeverre bepaalde bijzonderheden 
9 	 van de rechtsprocedure beide 
Visser, M. 	 partijen raken. De auteurs deden 
Een genetische vingerafdruk 	in verband hiermee onderzoek 
Intermediair, 24e jrg., nr. 50, 	naar alle rechtszaken (191) in 1982 
1988, pp. 21-23 	 betreffende seksueel misbruik van 

Door analyse van het in lichaams- kinderen onder de 18 jaar in New 
stoffen aanwezige DNA, de drager South Wales, Australie. In alle 
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gevallen ging het am mannelijke 
daders met een gemiddelde 
leeftijd van 32 jaar en voor het 
merendeel vrouwelijke slacht-
offers van gemiddeld II jaar. De 
meeste daders waren familie van 
het slachtoffer. De voornaamste 
tenlastelegging was aanranding. 
Straffen varieerden van 'good 
behaviour bond' (in de meeste 
gevallen) tot zware gevangenis-
straf voor zeer ernstige gevallen. 
De kinderen hoefden niet vaak te 
getuigen i.v.m. het grate aantal 
schuldbekentenissen. Het tijds-
verloop tussen begin en eind van 
een zaak varieerde van 30 tot 55 
weken. Uit het onderzoek bleek, 
dat een groot aantal zaken alle 
fasen van de procedures doorliep, 
maar zeker die waar het familiere-
laties betrof, in welke gevallen 
ook vaker gevangenisstraffen 
opgelegd werden. T.a.v. de leeftijd 
lag de zaak gecompliceerder, o.a. 
i.v.m. bewijsproblemen. De auteur 
wijst tot slot op de noodzaak om 
de tijdsduur van een rechtspro-
cedure te beperken en methoden 
om kinderen te laten getuigen 
verder te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 

11 
Koolen, L.J.M., E.A.1.M. van 
den Berg 
Evaluatie experiment 
Lik-op-Stuk 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 26,1988, pp. 603-607 

Het Lik-op-Stuk-project (LOS), 
waarbij de politie de bevoegdheid 
heeft om via een transactie 
winkeldiefstallen af te handelen 
heeft als doel het verhogen van de 
reactiesnelheid en een meer 
efficiente, effectieve, consequente 
en consistente aanpak van winkel-
diefstallen met voldoende 
waarborgen daarbij voor de 
verdachte. Voorwaarden voor 
toepassing zijn dat de verdachte 
meerderjarig is en geen recidivist, 
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bekent, het gestolene vergoedt en 
dat het om een waarde van 
minder dan 250 gulden gaat. In 
vijf steden is met deze methode 
geexperimenteerd. Van de 1476 
onderzochte gevallen bleken 738 
aan de criteria te voldoen en 
vonden 475 transacties plaats, 
waarbij de betalingsbereidheid 
groot bleek te zijn. De overige 
zaken werden via politiesepot (bij 
geringe waarde van de diefstal) of 
proces verbaal (i.v.m. andere 
delicten) behandeld. Door de 
nieuwe methode wordt er conse-
quent op meldingen gereageerd, is 
de reactiesnelheid en de doorloop-
snelheid van de behandeling van 
alle winkeldiefstallen verhoogd, 
wordt de werklast wisselend 
beinvloed en zijn de waarborgen 
voor de verdachte voldoende, 
maar is de effectiviteit in de vorm 
van dalende criminaliteit nog 
moeilijk te meten en wordt er toch 
nog vaak politiesepOt roegepast of 
proces verbaal opgemaakt. 
Volgens de auteurs is Lik-op-Stuk 
vooral geschikt voor zaken 
waarvan het bewijs eenvoudig te 
leveren is, die administratief veel 
werk kosten en waarvan de ernst 
aan een tarievenlijst te koppelen 
is, zoals bij winkeldiefstal. 

12 
Meulen, B.M.J. van der 
lnzet van agenten provocateur ter 
handhaving van de open bare 
orde 
Nederlands Juristenblad, 63e 
jrg., nr. 41,1988, pp. 1471-1473 

In de juridische literatuur bestaat 
veel aandacht voor vragen betref-
fende de toelaatbaarheid van het 
inzetten van agenten provocateur. 
Voorzover het de inzet in het 
opsporingsonderzoek betreft 
wordt het inzetten van undercover 
agenten — onder bepaalde 
voorwaarden — algemeen 
aanvaard. De toelaatbaarheid 
wordt in dit kader beoordeeld 



door toetsing aan ongeschreven 	criminele wetten die de prostitutie 
beginselen van behoorlijk proces- bestraffen ingetrokken dienen te 
recht; met name dienen de subsi- worden. Volgens het derde 
diariteit, proportionaliteit en 	principe moet de prostitutiewet- 
zorgvuldigheid in acht te worden 	geving zodanig zijn dat prostituees 
genomen. Aan de hand van een 	invloeden en controlemogelijk- 
concreet voorbeeld wordt 	heden krijgen waardoor zij dwang 
aandacht besteed aan de rol van 	kunnen weerstaan. Het vierde 
de agent provocateur bij de 	principe is dat die aspecten van 
ordetaak van de politie. Geconclu- prostitutie waar het publiek de 
deerd wordt, dat het optreden van meeste hinder van ondervindt, 
de agent provocateur ter 	beheerst moeten worden. Ten 
handhaving van de openbare orde slotte evalueert de auteur met deze 
aan geen van de vereisten voldoet, vier principes een recente wetsher-
die gesteld worden aan zijn recht- vorming in de staat Victoria. Zij 
matig optreden ter opsporing van concludeert dat er enige verbete- 
strafbare feiten. De auteur kan 	ringen zijn bereikt, maar ook dat 
dan ook niet anders dan tot de 	de hervorming op bepaalde 
slotsom komen, dat het inzetten 	terreinen gefaald heeft. 
van agenten provocateur ter 	Met literatuuropgave. 
handhaving van de openbare orde 
steeds onrechtmatig is en dat 	14 
daarvoor in een rechtsstaat 	 Silvis, J. 
derhalve geen plaats is. 	 Naar een strafrecht met 

onbegrensde mogelijkheden? 
13 	 Kanttekeningen by het 
Neave, M. 	 jaarverslag van het O.M. en by 
The failure of prostitution law 	de just itiebegroting 
reform 	 Recht en kritiek, 14e jrg., nr. 4, 
The Australian and New 	1988, pp. 518-552 
Zealand journal of criminology, Aangegeven is dat het Neder-
21e jrg., nr. 4,1988, pp. 202-213 landse straf(proces)recht in 

De auteur gaat in op een aantal 	verscheidene opzichten grimmiger 
factoren die de wettelijke regel- 	is geworden (hogere vrijheids- 
geving rondom prostitutie in 	straffen, cellentekort, etc.). Van 
Australia hebben bepaald. 	een opmerkelijk mild strafrecht en 
Inherent aan de cultuur is volgens een strafprocesrecht dat aan hoge 
haar een dominante masculiene 	eisen van goede procesorde 
ideologie, volgens welke prosti- 	voldoet, is geen sprake (meer). 
tutie noodzakelijk is, en die 	Gegeven die situatie is een inter- 
prostituees wel en de klanten niet nationalisering niet echt te vrezen. 
straft. Vele voorstellen aangaande Toch gaat de openstelling van de 
de prostitutiewetgeving berusten 	grenzen (allereerst 1990, Verdrag 
op stereotypie en onbewezen 	van Schengen) met een aantal 
vooronderstellingen. De basis van verschijnselen gepaard die tot 
het door de auteur voorgestelde 	reserves aanleiding geven. De 
sociale beleid toy. prostitutie 	afschaffing van bijvoorbeeld de 
omvat vier principes. Het eerste 	personencontroles bij de binnen- 
principe is de erkenning dat de 	grenzen van Belgie, Luxemburg, 
onmiddellijke oorzaak van prosti- Frankrijk, West-Duitsland en 
tutie de economische en seksuele 	Nederland, zal, volgens het 0.M., 
ongelijkheid van vrouwen is. Het gepaard moeten gaan met 
tweede principe zegt dat alle 	invoering van een identificatie- 
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plicht, geintensiveerde politiele 
samenwerking en met de opzet 
van grote netwerken van 
gegevenssystemen. De opvattingen 
hierover lopen in de betreffende 
landen vrijwel parallel. Daar 
echter, waar het Nederlandse 
strafrechtelijke beleid nog 
duidelijk afwijkingen vertoont ten 
opzichte van de andere landen, 
zoals het terrein van de drugs, 
wordt door de minister van 
Justitie voorgesteld de eigenheid 
te . bewaren d.m.v. discriminatie 
van buitenlanders! Het lijkt er dan 
op alsof het de zorg van de 
Nederlandse staat geworden is om 
beleid van andere staten ten 
aanzien van hun burgers bier te 
realiseren, ook al is dit beleid in 
onze ogen volkomen onjuist. In 
dit opzicht is geen aanvaardbare 
oplossing bereikt om een zekere 
verscheidenheid in de eenheid te 
bewaren. De auteur vreest 
derhalve voor een strafrecht met 
onbegrensde mogelijkheden. 
Met literatuuropgave. 

15 
Tremblay, P. 
On penal metrics 
Journal of quantitative crimi-
nology, 4e jrg., nr. 3,1988, pp. 
225-245 

Na een introductie in de metrische 
straftheorie worden de resultaten 
gepresenteerd van een onderzoek 
naar de beoordeling van de ernst 
van strafsoorten en -maten. 
Hiertoe zijn 299 personen geinter-
viewd. De respondenten 
verschillen aanzienlijk van elkaar 
in bun beoordeling van de ernst 
van een straf, maar de individuele 
ernstschalen zijn intern consistent. 
Verder blijkt bij vergelijking van 
criminaliteitsvariabelen en straf-
schalen dat de door straf toege-
brachte `schade als intenser wordt 
beoordeeld dan de door crimina-
liteit toegebrachte schade. 
Vervolgens wordt ingegaan op de 

ernstschalen van een aantal 
straffen en op de verhouding 
tussen de ernst van deze straffen 
volgens de onderzoeksresultaten 
en volgens de juridische praktijk. 
De bijdrage wordt besloten met de 
constatering dat het zowel theore-
tisch als methodologisch 
interessant zou zijn de metrische 
straftheorie en de in de straf-
theorie gebruikte schaaltechnieken 
met elkaar in verband te brengen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

16 

Beer, P. de. 
Nederlandse studies naar de 
criminaliteit van etnische minder-
heden 
Migrantenstudies, 4e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 17-27 

De auteur geeft in het artikel een 
overzicht van het Nederlandse 
criminologisch minderhedenon-
derzoek van de laatste jaren. 
Oppervlakkig gezien valt uit de 
officiele cijfers af te leiden dat de 
etnische minderheden meer en 
andersoortige misdaden plegen 
dan autochtonen. De auteur 
waarschuwt echter voor 'dark 
numbers', waardoor geen repre-
sentatief beeld ontstaat. Deze 
vertekening van de werkelijkheid 
is structureel van aard. De 
factoren die deze vertekening 
veroorzaken liggen deels buiten 
het justitiele apparaat, deels 
daarbinnen. Ook in Nederlands 
onderzoek zijn aanwijzingen te 
vinden omtrent het voorkomen 
van selectief of discriminerend 
optreden van strafrechtelijke 
organen. Er is sprake van selec-
tieve toepassing van voorlopige 
hechtenis. De verschillen in crimi-
naliteit tussen autochtbne en 
allochtone jongeren blijken nogal 
mee te vallen. De stelling dat 
allochtonen crimineler zijn dan 
autochtonen is in haar 
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algemeenheid niet houdbaar. In 	maand leidde tot een afname in 
studies en onderzoeken wordt niet het aantal roofovervallen. De 
of nauwelijks aandacht besteed 	auteur veronderstelt dat potentiele 
aan succesgedrag van etnische 	delinquenten veelal geen rekening 
minderheden. Daarom wordt niet houden met de pakkans omdat ze 
echt duidelijk in welke omstandig- die niet goed kunnen inschatten. 
heden iemand marginaliseert. In 
het algemeen wordt in de 
literatuur geklaagd over het 
gebrek aan kwaliteit van 
onderzoek naar, en aan goede 
theorievorming ten aanzien van 
etnische minderheden. 
Met literatuuropgave. 

17 
Chamlin, M.B. 
Crime and arrests: an autore-
gressive integrated moving 
average (A RIMA) approach 
Journal of quantitative crimi-
nology, 4e jrg., nr. 3,1988, pp. 
247-258 

Velen vragen zich af of er enig 
verband bestaat tussen het aantal 
aanhoudingen door de politie en 
de hoeveelheid crirninaliteit. 
Enerzijds zou het aantal aanhou-
dingen van invloed kunnen zijn 
op de kosten-baten afweging door 
de delinquent: een hoge pakkans 
zou een afschrikwekkende 
werking kunnen hebben. Ander-
zijds zou de hoeveelheid crimina-
liteit van invloed kunnen zijn op 
het aantal aanhoudingen: hoe 
meer criminaliteit, hoe lager de 
pakkans. Het bier gerapporteerde 
onderzoek heeft betrekking op 
statistische gegevens uit 
Oklahoma (1967-1980). Middels 
ARIMA-analyse is gepoogd het 
verband te specificeren voor de 
delicten roof, inbraak, groot-
schalige diefstal en auto-diefstal. 
De resultaten laten echter zien dat 
er nauwelijks verband is tussen 
het aantal aanhoudingen en de 
hoeveelheid criminaliteit, noch in 
de ene richting, noch in de 
andere. Er kon slechts worden 
aangetoond dat een toename in 
het aantal aanhoudingen na een 

Anderzijds veronderstelt de auteur 
dat de hoeveelheid aanhoudingen 
zozeer afhankelijk is van de 
medewerking van burgers, dat de 
pakkans onafhankelijk is van de 
hoeveelheid criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

18 
Duncker, H. 
Zur Bedeutung der Psycho-
analyse far Schuldbegutachtung, 
Behandlung und Kriminologie 
Monatsschrift fiir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 6,1988, pp. 381-390 

Welke betekenis kan de psycho-
analyse hebben voor de crimino-
logie? De auteur tracht deze vraag 
te beantwoorden aan de hand van 
de literatuur. Hij onderscheidt 
drie deelgebieden. Voor wat 
betreft theorievorming over de 
verklaring van crimineel gedrag is 
er zeker een plaats voor de 
psychoanalyse; bij het praktische 
onderzoek naar motieven is de rol 
van de psychoanalyse zeer 
beperkt, enerzijds vanwege de 
bijzondere voorwaarden die aan 
een psychoanalytische setting 
gesteld worden, anderzijds 
vanwege bepaalde persoonlijk-
heidsstructuren van criminelen; 
bij de behandeling van criminele 
personen gelden dezelfde beper-
kingen; wellicht is er binnen een 
breder therapeutisch milieu ruimte 
voor een psychoanalytische 
`kuur'; op het gebied van de 
criminologie als wetenschap biedt 
de psychoanalyse wellicht 
mogelijkheden om het begrip voor 
en de beinvloeding van crimineel 
gedrag te vergroten. 
Met literatuuropgave. 
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19 
Geerts, R.W.M. 
Proces rond heling in kaart 
gebracht 
Algemeen politieblad, I58e jrg., 
nr. I , 1989, pp. 5-8 

Hoe verloopt het proces van 
verkopen en kopen van gestolen 
goederen in Nijmegen en 
omgeving? Deze vraag stond 
centraal in een onderzoek, waarin 
niet alleen gebruik is gemaakt van 
informatie van justitie en politic, 
maar ook van informatie uit het 
criminele milieu. Er werden vier 
dadergroepen onderscheiden, te 
weten verslaafden, scholieren, 
friettent-jeugd en professionals. 
De verschillen tussen deze 
groepen worden vooral bepaald 
door de helings-contacten. 
Verslaafden zijn aangewezen op 
kooplustige particulieren: 
scholieren hebben nauwelijks 
contacten met helers en verkopen 
bun buit uit winkeldiefstallen 
vooral in eigen kring; de friettent-
jeugd heeft veel contacten met 
helers en werkt veelal in opdracht 
van de professionals, die vooral 
werken op bestelling van beroeps-
helers uit het zwarte handels-
circuit. Alle vier de groepen 
hebben hun eigen ontmoetings-
plaatsen, waar de heling plaats-
vindt via ons-kent-ons contacten. 
Aileen binnen de groep der 
verslaafden is men individualisti-
scher ingesteld. Ondanks de 
rivaliteit tussen de onderliggende 
dadersgroepen, is er duidelijk 
sprake van samenwerking tussen 
de verschillende beroepshelers. Er 
bestaat een landelijk conglomeraat 
van verschillende netwerken. Dit 
maakt het helingsproces zo 
moeilijk grijpbaar, temeer daar 
zodoende de risico's worden 
gespreid. Dit netwerk stelt helers 
in staat om via infiltratie in het 
bedrijfsleven gelden wit te wassen 
en gemaakte winsten opnieuw te 
investeren. 

116 

20 
Jefferson, T. 
Race, crime and policing: 
empirical, theoretical and metho-
dological issues 
International journal of the 
sociology of law, 16e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 521-539 

De mogelijke interpretaties van 
het beschikbare empirisch 
materiaal betreffende de relatie 
tussen ras, criminaliteit en 
politie-optreden handelen om 
twee kernvragen, te weten: is ras 
de belangrijkste determinant van 
politie-optreden en is een andere 
behandeling noodzakelijkerwijs 
een discriminerende behandeling? 
Hoe het antwoord op deze vragen 
ook moge luiden, - en dat is 
afbankelijk van de invalshoek die 
sociologisch of meer 
politiek-historisch kan zijn - men 
moet zich afvragen of het 
antwoord afdoende is. Jefferson 
pleit ervoor beide invalshoeken te 
gebruiken en discursieve verkla-
ringen in een historische context 
te plaatsen. Hij past deze 
werkwijze toe en besluit het 
artikel met een theoretische 
case-study over de relatie tussen 
ras, criminaliteit en 
politie-optreden. 
Met literatuuropgave. 

21 
Moffit, 'LE., P.A. Silva 
Self-reported delinquency: results 
from an instrument for New 
Zealand 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
21e jrg., nr. 4,1988, pp. 227-240 

De Self-Report Early Delinquency 
Scale (SRED) is een in Nieuw 
Zeeland ontwikkeld instrument 
om normovertredend en delin-
quent gedrag van adolescenten te 
onderzoeken. Retrouwbaarheid en 
validiteit zijn onderzocht met 
behulp van data betreffende 724 
dertienjarigen uit Nieuw Zeeland 
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en bleken bevredigend. In de 
bijdrage worden frequenties per 
item en per homogene subschaal 
van items gepresenteerd. Ook 
wordt de samenhang bekeken 
tussen de via de SRED gemeten 
delinquentie en variabelen die 
onder andere volgens de controle-
theorie samenhangen met delin-
quentie. Voor geslacht en gezins-
stabiliteit, eerdere gedragspro-
blemen, sociale klasse en intelli-
gentie zijn de bevindingen 
conform de verwachtingen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Sagel-Grande, I. 
Zur Erklarung der Frauenkritni-
nalitat 
Zeitschrift fiir die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 38e jrg., 
nr. 4,1988, pp. 994-1003 

Criminaliteit bij vrouwen onder-
scheidt zich van criminaliteit bij 
mannen zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht. Vrouwen 
begaan niet alleen minder 
strafbare feiten dan mannen, zij 
begaan ook in hoofdzaak andere 
delicten en wet in de eerste plaats 
vermogensdelicten. Verkeersde-
licten en beledigingen komen 
zelden voor en geweldsdelicten 
spelen een uitgesproken onderge-
schikte rol. De vraag naar het 
waarom dringt zich op. Verwezen 
wordt naar een artikel van 
Gunther Kaiser over een 
verklaring voor deze verschillen in 
criminaliteitsbelasting. Hij plaatst 
hierin de biologisch-antropolo-
gische zienswijze en 
sociaal-wetenschappelijke 
hypothesen tegenover elkaar. 
Aangezien de biologisch-antropo-
logische zienswijze geen afdoende 
verklaring blijkt te geven, ziet hij 
zich gedwongen, sociaal-weten-
schappelijke gegevenheden te 
beschouwen als verklaring voor de 
geringere vrouwencriminaliteit. De 
auteur zet vraagtekens bij deze 

conclusie. Zelfs als biologische 
factoren de kwantitatieve en 
kwalitatieve verschillen niet geheel 
zouden kunnen verklaren, dan 
nog zou dit niet zonder meer tot 
de conclusie mogen leiden dat dus 
sociaalculturele omstandigheden 
de verklaring zijn. De mens is een 
wezen met biologische, psycholo-
gische en sociale aspecten. Deze 
veelzijdigheid maakt het noodza-
kelijk bij het bestuderen van zijn 
handelingen (bijv. criminele) zijn 
elkaar beInvloedende drijfveren, 
voorstellingen en gedragingen 
telkens op hun merites te onder-
zoeken om bun wisselwerkingen 
en effecten op elkaar te kunnen 
vaststellen. 

23 
Warr, M. 
Rape, burglary and opportunity 
Journal of quantitative crimi-
nology, 4e jrg., nr. 3,1988, pp. 
275-288 

Volgens de auteur is het onjuist 
dat het delict verkrachting in 
criminologisch onderzoek meestal 
in een klasse wordt ondergebracht 
met geweldsdelicten als moord en 
doodslag. In het kader van de 
gelegenheidstheorie is 
verkrachting, wanneer deze zoals 
vaak binnen het huis plaatsvindt, 
eerder onder te brengen bij 
inbraak, omdat dezelfde gelegen-
heidsfactoren een rol spelen. Om 
de juistheid van zijn stelling te 
bewijzen verrichtte hij een 
onderzoek naar de samenhang 
tussen het voorkomen van 
verkrachting en inbraak in 
verschillende buurten. De 
hypothesen waren dat van alle 
onderzochte delicten verkrachting 
en inbraak het hoogst zouden 
correleren in verschillende 
woonomgevingen en woonomstan-
digheden (gelegenheid), dat de 
correlatie tussen woonsituatie 
enerzijds en verkrachting of 
inbraak anderzijds ongeveer gelijk 
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zou zijn en dat deze zoo dalen 
wanneer voor de gegevens over de 
woonsituatie zou worden gecon-
troleerd. Ms basis voor het 
onderzoek dienden de cijfers voor 
1980 van de FBI Uniform Crime 
Reports. Elk van de drie 
hypothesen kon warden bevestigd. 
De auteur weerlegt een aantal 
inhoudelijke en methodologische 
bezwaren tegen zijn onderzoek. 
Hij wijst Cr wel op dat zijn 
conclusies alleen gelden voor 
verkrachting binnen het huis. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/TBS 

24 

Houston J.G., D.C. Gibbons e.a. 
Physical environment and jail 
social climate 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 4,1988, pp. 449-466 

Hebben positieve veranderingen 
m.b.t. gebouw en entourage van 
penitentiaire inrichtingen invloed 
op attitudes en gevoelens van 
personeel en gevangenen? Deze 
vraag werd door de auteurs onder-
zocht bij de afbraak van een huis 
van bewaring in Oregon en de 
vervanging door een modern 
gebouw. Flij het onderzoek werd 
gebruik gemaakt van een vragen-
lijst (voor- en nameting). Als 
controle dienden twee huizen van 
bewaring, waar geen verbouwing: 
plaats had gevonden. De auteurs 
onderscheiden in hun bespreking 
vier groepen van onderzoek, 
waarbij onderzoek naar humane 
aspecten een (beperkte) groep 
vomit. Privacy van gevangenen 
blijkt in dit verband van groot 
belang voor het sociale klimaat. 
De antwoorden op de vragen-
lijsten gaven geen veranderingen 
aan bij de gedetineerden, wel 
enige verbetering van de scores 
van het personeel. 
Met literatuuropgave. 

25 
Milovanovic, D. 
Jailhouse lawyers and jailhouse 
lawyering 
International journal of the 
sociology of law, I6e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 455-475 

In amerikaanse gevangenissen is 
de lailhouse lawyer' een veel 
voorkomend verschijnsel. De 
lailhouse lawyer' is een gedeti-
neerde die door middel van 
zelfstudie juridische expertise 
heeft opgedaan en bijstand 
verleent aan mede-gedetineerden. 
In dit artikel gaat de auteur in op 
verschillende aspecten van het 
verschijnsel, zich daarbij baserend 
op een driejarige participerende 
observatie. De jailhouse lawyer' 
voorziet in een behoefte, ofwel 
omdat gedetineerden voor bun 
verdediging geen beroep kunnen 
doen op professionele juridische 
bijstand, ofwel omdat deze profes-
sionele advocaten onvoldoende 
prioriteit toekennen aan de zaken 
van gedetineerden. De jailhouse 
lawyer' maakt gebruik van de 
speciaal voor dat doel in de 
gevangenissen ingerichte 
juridische bibliotheken. De 
`jailhouse lawyer' richt zich vooral 
op drie soorten procedures: het 
trachten een verdachte tegen een 
zo laag mogelijke borgsom op 
vrije voeten te krijgen, het 
trachten de ernst van de aanklacht 
te verminderen en het trachten de 
onrechtmatigheid aan te tonen 
van verkregen bewijzen tegen de 
verdachte gedetineerde. Ook 
hebben de Jailhouse lawyers' 
door middel van bun inzet bij 
juridische procedures veel invloed 
gehad op hervormingen die 
binnen penitentiaire inrichtingen 
hebben plaatsgevonden. 
Met Iiteratuuropgave. 
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26 
Paterson, W.C. 
Changing philosophies and prison 
management 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
21e jrg., nr. 4,1988, pp. 214-226 

Er is veel discussie over en kritiek 
op de doelstellingen die het 
gevangeniswezen dient na te 
streven. De filosofie op grond 
waarvan de detentie inhoud krijgt, 
kan uit de volgende sterk verschil-
lende componenten bestaan: 
vrijheidsbeperking, retributie, 
resocialisatie en reIntegratie. In de 
ontwikkeling van het gevangenis-
wezen is het accent steeds meer 
verschoven naar de laatstge-
noemde twee doelstellingen. Deze 
verschuiving is echter problema-
tisch. In de eerste plaats is 
resocialisatie veeleer een ideaal 
dan een meetbaar en hanteerbaar 
begrip. Een essentieel probleem is 
ook de weerstand van zowel 
personeel als gedetineerden tegen 
de introductie van resocialise-
rende programma's. Het personeel 
heeft doorgaans een extreem 
conservatieve inslag. De gedeti-
neerden op hun beurt koesteren 
een fundamenteel wantrouwen 
tegen de bedoelingen achter de 
activiteitenprogramma's. Zij parti-
ciperen vaak om heel andere 
redenen dan de bedoeling is van 
de programmamakers. De pessi-
mistische visie van de schrijver 
wordt geIllustreerd aan de hand 
van een praktijkvoorbeeld: een 
zwaarbeveiligde gevangenis op 
Tasmanie, waar de afgelopen 
jaren de nadruk van beveiliging 
naar resocialisatie is verschoven. 
De schrijver besluit met de 
opmerking dat de functie van de 
gevangenis wellicht beperkt moet 
blijven tot opsluiting, en dat 
resocialisatie na ommekomst van 
de gevangenisstraf in een 
zogenaamd 'halfway house' 

gemaakt moet worden. 
Met literatuuropgave. 

27 
Pieters, F., J. Vanacker e.a. 
Teveel zielen drukt de pret; 
bespreking van het probleem van 
de overbevolking in de gevange-
nissen 
Panopticon, 9e jrg., nr. 6,1988, 
pp. 574-587 

Het Belgische gevangeniswezen 
kampt met een grote overbe-
volking in de penitentiaire inrich-
tingen. Overbevolking heeft 
funeste gevolgen voor het inrich-
tingspersoneel, voor de gedeti-
neerden, voor de infrastructuur en 
de hygiene binnen de inrichting 
en voor de veiligheid. Tijdelijke 
maatregelen die in het verleden 
regelmatig werden getroffen om 
de overbevolking te beperken, 
brachten tijdelijk verlichting, maar 
hebben het vertrouwen in het 
imago van het gevangeniswezen 
aangetast. Het is volgens de 
auteurs waarschijnlijk dat, als 
gevolg van demografische ontwik-
kelingen, het probleem van de 
penitentiaire overbevolking over 
een jaar of tien zal zijn opgelost. 
Gelet op de eerdergenoemde 
funeste gevolgen ervan is het 
echter ontoelaatbaar om de 
overbevolking nog zo tang te laten 
voortduren. Structurele oplos-
singen om het capaciteitstekort 
terug te dringen zijn het uit gevan-
genissen verwijderen van een 
aantal categorieen gedetineerden 
die er niet thuishoren, zoals 
administratief opgesloten vreem-
delingen en minderjarigen. Verder 
kan de voorlopige hechtenis 
worden teruggedrongen en kan 
een systeem als huisarrest als 
alternatieve vorm van vrijheidsbe-
neming worden geIntroduceerd. 
Als dan toch moet worden uitge-
breid pleiten de auteurs voor 
prefab-gevangenissen naar Neder-
lands voorbeeld. Deze hebben een 
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levensduur van 10 tot 15 jaar en 
kunnen dus tezijnertijd weer 
worden afgestoten. 

28 
Seidler J., P. Schaffner e.a. 
Arheit fin Vollzug, neue Wege in 
der Betriebsfiihrung 
Zeitschrift fur Strafvollzug und 
Straffiilligenhilfe, 37e jrg., nr. 6, 
1988, pp. 328-332 

Werk is van essentieel belang voor 
een goede maatschappelijke 
integratie; dat geldt ook voor 
gedetineerden. Er bestaat dan ook 
een wettelijk bepaalde arbeids-
plicht. Gevangenisarbeid had 
echter tot voor kort slechts een 
afschrikwekkende naam, in plaats 
van een functie bij zelfontplooiing 
en maatschappelijke herintegratie. 
Hoewel damin de laatste jaren 
verbetering is gekomen door het 
aantrekkelijker maken van het 
werk en het invoeren van een 
zeker beloningssysteem, kunnen 
gevangenisbedrijven qua produkti-
viteit absoluut niet concurreren 
met de vrije markt. De auteurs 
hielden een schriftelijke enquete 
onder 48 werkleiders en 50 gevan-
genen in de gevangenis van 
Mannheim. Beide groepen 
beamen dat het produktieproces 
niet effectief is en vinden verbete-
ringen gewenst. De auteurs 
noemen een aantal alternatieven 
voor bedrijfsvoering en kiezen 
tenslotte voor een model, waarbij 
bedrijven binnen de instelling een 

, coOperatie aangaan met bedrijven 
van buiten, die voor special's-
tische kennis, management en 
marketing zorg dragen, terwij1 de 
instelling voor ruimtelijke en 
technische faciliteiten zorgt. Op 
deze wijze kan ook een redelijke 
beloning worden verwezenlijkt. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Zimring, FE., G. Hawkins 
The new mathematics of im-
prisonment 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 4, 1988, pp. 425-436 

In enkele recente Amerikaanse 
pubiikaties wordt gesteld dat het 
toegenomen gebruik van gevange-
nisstraf dramatische economische 
besparingen oplevert. Een jaar 
gevangenisstraf kost ongeveer 
25.000 dollar, maar - zo werd 
becijferd - bespaart 430.000 
dollar. Deze besparing wordt 
berekend door per op vrije voeten 
te stellen gedetineerde na te gaan 
hoeveel misdrijven hij gemiddeld 
per jaar zou plegen (187) en dit 
aantal vervolgens te vermenigvul-
digen met de gemiddelde kosten 
van een misdrijf. De auteurs tonen 
op verschillende manieren aan dat 
deze becijfering volstrekt onjuist 
is. Uitgaande van de gehanteerde 
cijfers zou door 6% meer te inves-
teren in criminaliteitsbestrijding 
de criminaliteit in de Verenigde 
Staten volledig kunnen worden 
uitgebannen. Verder zou histo-
risch gezien door de sterke 
toename van het aantal gedeti-
neerden in de jaren zeventig en 
tachtig het criminaliteitsprobleem 
allang verdwenen moeten zijn. 
Het is echter alleen maar toege-
nomen. De onjuiste conclusies van 
de studie zijn tot verschillende 
factoren te herleiden. Onder meer 
is de schatting dat door insluiting 
per gedetineerde jaarlijks 
gemiddeld 187 misdrijven worden 
voorkomen, veel te hoog. Verder 
zijn de kosten van criminaliteit te 
hoog geraamd. 
Met literatuuropgave. 



Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

30 
Curran, D.J. 
Destructuring, privatization, and 
the promise of juvenile diversion: 
compromising community-based 
corrections 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 4,1988, pp. 363-378 

In de jaren zeventig werden 
deinstitutionalisering en diversie 
kernpunten in het beleid ten 
aanzien van jonge delinquenten. 
Critici zijn thans van mening dat 
dit beleid niet de gewenste resul- 
taten oplevert. Curran schrijft dit 
toe aan de wijze waarop het 
beleid is uitgevoerd. Er is een 
tweeledig systeem ontstaan. De 
traditionele overheidsbemoeienis 
met jeugdige delinquenten is 
blijven bestaan, voornamelijk in 
de vorm van gesloten opvang. 
Daarnaast zijn er open, in de 
gemeenschap gesitueerde 
projecten, maar deze zijn vooral in 
de weinig gereguleerde private 
sector te vinden. De auteur pleit 
voor meer controle op de derge-
lijke projecten in de private sector. 
Open, in de gemeenschap gesitu-
eerde projecten kunnen succesvol 
zijn mits op juiste wijze geImple-
menteerd. 
Met literatuuropgave. 

31 
McEwan, J. 
Child evidence: more proposals 
for reform 
The criminal law review, 
december 1988, pp. 813-822 

De Schotse wetgevingscommissie 
(Scottish Law Commission) heeft 
een overzicht gegeven van de 
problemen bij het gebruik van 
kinderen als getuigen en doet 
voorstellen voor mogelijke oplos-
singen. De auteur is echter van 
mening dat de vraag waar het om 
gaat helaas niet aan de orde is 

geweest. Die vraag luidt: kan 
binnen het jury-model recht 
worden gedaan aan zowel de 
belangen van een kind-getuige als 
aan die van de beschuldigde die 
terecht staat? Nadat is ingegaan 
op een aantal problemen betref-
fende de betrouwbaarheid van 
kinderen als getuigen, beant-
woordt de auteur bovengestelde 
vraag ontkennend. Er zijn allerlei 
manieren om de gang van zaken 
minder intimiderend te maken 
voor kinderen, maar die oplos-
singen gaan niet ver genoeg. 
McEwan opteert voor het zoeken 
naar geheel andere procedures, 
zoals ondervraging van het kind 
door uitsluitend de rechter en het 
onderzoeken van de mogelijkheid 
van speciale kinderrechtbanken. 
Met literatuuropgave. 

32 
Heida, A. 
Omgangsregelingen en interna-
tionale kinderontvoeringen 
Migrantenrecht, 5e jrg., nr. 10, 
1988, pp. 287-289 

In Nederland vindt ieder jaar een 
aantal internationale kinderont-
voeringen plaats, meestal tijdens 
of na een echtscheiding van een 
huwelijk waarbij de partners een 
verschillende nationaliteit hebben. 
De kinderen worden veelal 
ontvoerd om een ongunstige 
gezagsregeling door de rechter 
voor te zijn of uit onvrede met de 
bestaande bezoekregeling. Een 
tweetal internationale verdragen 
voorziet in het algemeen in een 
snelle teruggeleiding van 
ontvoerde kinderen. Toch moet er 
meer aandacht komen voor 
preventieve maatregelen, 
aangezien een internationale 
kidnapping voor alle betrokkenen 
een traumatische ervaring is. 
Hierbij valt te denken aan een 
zorgvuldige begeleiding van de 
totstandkoming van een gezags-
en omgangsregeling. Als de 
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dreiging van een ontvoering erg 
groot is moet aan verdergaande 
maatregelen worden gedacht. 
Onlangs vond een Belgische 
rechter een originele oplossing in 
een geval van dreigende 
kidnapping door een vader: 
voordat deze zijn kinderen hi] de 
verzorgende moeder kon ophalen, 
moest hij zijn paspoort inleveren 
bij de plaatselijke politic. In ons 
land moet er een zeer gegronde 
vrees voor ontvoering bestaan wil 
een dergelijke inbreuk op iemands 
prive-leven gerechtvaardigd zijn. 

33 
Sloun, T.H.J.G. van 
Het vervolgingscriterium in het 
kinderstrafprotesrecht 
Tijdschrift voor familie- en 
jeugdrecht, We jrg., nr. I I, 1988, 
pp. 254-258 

Indertijd kreeg de kinderrechter 
een machtsverruimende positie 
toegekend doordat het vervol-
gingsbeleid van het O.M. mede 
door hem bepaald moest worden. 
Dit geschiedde o.a. op peda-
gogische gronden, in het belang 
van het kind, dat hiermee feitelijk 
onmondig gemaakt werd. Volgens 
de nieuwe wet van 1987 moet er 
no echter rekening gehouden 
worden met het ontwikkelings-
niveau van het kind, waarbij als 
vervolgingscriterium geldt, dat het 
commune strafrecht toegepast 
moet worden wanneer het kind op 
het tijdstip, waarop de vervolging 
is aangevangen de leeftijd van 18 
jaar bereikt heeft. De auteur 
betwijfelt of hierdoor de 
mondigheid van de jeugdige 
verdachte toegenomen is, het 
beleidsmonopolie van het O.M. 
hersteld is en de taak van de 
kinderrechter teruggedrongen is. 
Bij het kinderstrafrecht ontbreekt 
de mogelijkheid om zelf een 
rechtsmiddel aan te wenden. Er is 
geen openbaarheid van de terecht-
zitting, collegiale rechtspraak of 

scheiding van vooronderzoek en 
behandeling, terwijI de wel 
volgens het commune strafrecht 
behandelde jeugdige materieel 
nog onder de kinderrechter valt. 
Verder is volgens de auteur het 
moment van vervolging als 
criterium voor de toepassing van 
het kinderstrafrecht niet duidelijk 
definieerbaar. Bij de beslissing 
over de aanvang van de vervol-
gingsfase kan het pedagogisch 
denken weer mee gaan spelen en 
zo de mondigheid van het kind 
beperken. 

34 

Spanjaard, H. 
Een keuze zonder alternatiet 
thuisloze jongeren in Nederland 
Jeugd en samenleving, 19e jrg., 
nr. 1,1989, pp. 5-21 

Sommige weggelopen en wegge-
stuurde jongeren worden voor 
korte of lange tijd thuisloos, 
anderen echter niet. Tehuisweg-
lopers, jongens en allochtone 
jongeren maken relatief de meeste 
kans om thuisloos te worden. In 
dit artikel passeren een aantal 
mogelijke oorzaken de revue: een 
kinder- en jeugdperiode met 
velerlei verbroken relaties, het 
weggevallen sociale netwerk, het 
uitstoten van `moeilijke' jongeren 
door de residentiele hulpver-
!ening, een niet adequate crisis-
opvang en de slechte maatschap-
pelijke positie. Thuisloze jongeren 
ontberen vooral onderdak en geld. 
Voor hen is het noodzakelijk dat 
er laagdrempelige opvangvoorzie-
ningen komen waar ze zonder 
voorwaarden terecht kunnen. 
Naar de mening van de auteur 
zouden er woonprojecten voor 
thuisloze jongeren moeten komen, 
aangepast aan hun behoeften en 
gekoppeld aan mogelijkheden tot 
werk en opleiding. Daarnaast is 
een toegang tot medische zorg van 
belang. Het bezuinigingsbeleid 
van de overheid heeft geleid tot 
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een aanzienlijke verslechtering 
van de positie van jongeren. Wil 
er daadwerkelijk jets verbeterd 
worden aan de situatie van 
thuisloze jongeren dan zal de 
overheid over de brug moeten 
komen met wetgeving en een 
sociaal beleid waardoor jongeren 
in staat worden gesteld een goede 
ontwikkeling te doorlopen en een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

35 
Boek, J. 
Sta of ik sla; het individuele 
geweldgebruik door ambtenaren 
van politie 
Recht en kritiek, 14e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 381-393 

Op het terrein van geweldgebruik 
door de politie is volgens de 
auteur te weinig geregeld en de 
bestaande regelgeving biedt de 
politiemensen te weinig houvast. 
De overheid monopoliseert het 
gebruik van geweld en neemt 
daarmee een zware verantwoorde-
lijkheid op zich. Na het arrest in 
de zaak Meta Hofman is het 
gebruik van vuurwapens door de 
politie gedaald, maar vuurwapen-
gebruik is slechts een vorm van 
geweld. Voor de andere vormen is 
vrijwel niets geregeld. De belang-
rijkste regelgeving m.b.t. gewelds-
aanwending is in de ambtsin-
structie opgenomen in de gewelds-
instructie. Dit is echter geen wet 
maar een beschikking met het 
karakter van een algemene 
aanwijzing. De agent blijft vaak in 
onzekerheid over wat in een 
concreet geval mag en moet. De 
auteur acht het voorstel voor 
nieuwe wetgeving, dat thans bij de 
Tweede Kamer aanhangig is, niet 
voldoende. Hij zoekt aankno-
pingspunten bij de aanbevelingen 
van de commissie-Heyder, maar 
vindt ook die niet concreet 

genoeg; bovendien zijn ook deze 
te eenzijdig gericht op het gebruik 
van vuurwapens. Volgens de 
auteur zouden drie elementen in 
de toekomstige wet nader moeten 
worden geconcretiseerd: het 
begrip `beoogde doel', de omstan-
digheden waarin dit beoogde doel 
zwaarder mag wegen dan het 
geschade belang en de vorm en 
mate waarin geweld kan worden 
aangewend. 
Met literatuuropgave. 

36 
Janssen, M. 
De rol van de wijkagent by 
gedwongen psychiatrische 
opname 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 43e jrg., nr. 12,1988, 
pp. 1307-1323 

Wijkagenten hebben nogal eens te 
maken met situaties waarin 
gedwongen opname wordt 
overwogen. Hij heeft contact met 
de client, raadpleegt diens familie, 
bemiddelt met de buurt, overlegt 
met de eerste lijn-gezond-
heidszorg, schakelt zonodig de 
RIAGG in en wordt geraadpleegd 
door rechters en advocaten. 
Uitgangspunt voor de analyse van 
de rol van de wijkagent vormden 
half-open diepte-interviews naar 
aanleiding van 14 recente situaties 
in Rotterdam. In sommige 
situaties is de wijkagent de organi-
sator van de dwangopname, in 
andere situaties heeft de wijkagent 
de dwangopname voorkomen. 
Van beslissende betekenis is de 
visie van de wijkagent op het 
psychisch lijden van de client; 
agenten die de problematiek 
individualiseren zijn eerder 
geneigd de client uit de buurt te 
laten verwijderen, agenten die de 
problematiek meer zien in termen 
van sociale en relationele stoor-
nissen zijn geneigd de client zijn 
of haar plaats in de gemeenschap 
te laten behouden en naar alterna- 
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tieven te zoeken voor gedwongen 
opname. Duidelijk is dat de agent 
een grate rol speelt bij de beant-
woording van de vraag of er 
sprake is van gevaar of overlast. 
De agent kan het antwoord op 
deze vraag sterk beinvloeden door 
pressietaktieken en tegentaktieken. 
Het gevaarscriterium bijvoorbeeld 
leent zich voor manipulatie en 
vervorming door de wijkagent en 
door de buurt. 

37 
Outrive, L. van 

Une reglementation beige du 
seeteur du gardiennage et de 
securite: question de (deJlegiti-
tnation 
Deviance et societe, I 2e jrg., nr. 
4,1988, pp. 401-408 

In Belgie !weft men zich in het 
verleden nauwelijks bezig 
gehouden met wetgeving op het 
gebied van particuliere beveili-
gings- en bewakingsdiensten. Het 
gevolg van deze onverschilligheid 
is dat vele particuliere diensten 
onbelemmerd hun gang konden 
gaan. Pas in 1986 ging men 
wetgeving ontwerpen op dit 
gebied met de bedoeling om 
bepaalde overheidsdiensten te 
privatiseren, zoals bijvoorbeeld de 
bewaking op vliegvelden. Door 
opeenvolgende kabinetscrises is 
definitieve wetgeving tot nu toe 
niet gerealiseerd. Opvallend is 
echter, dat de bestaande particu-
liere diensten de betreffende 
wetsontwerpen positief tegemoet 
treden: zij zien er een 
mogelijkheid in om hun publieke 
imago op te vijzelen, en om zich 
te ontdoen van vele kleine concur-
renten die in deze markt opereren. 
Nu er sinds 1988 weer aan 
wetgeving op dit gebied wordt 
gewerkt wil de auteur van dit 
artikel benadrukken dat wetgeving 
deze diensten een onbedoeld 
sterke legitimatie kan verschaffen. 
De auteur ziet !lever dat de 
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reguliere politie meer bevoegd-
heden krijgt op semi-publieke 
locaties (sportvelden, super-
markten enz.) dan dat particuliere 
diensten verder gelegitimeerd 
warden. 

38 
Strayer, M.A. 

Sterktebeleid voor en na PKP. 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 25,10 december 1988, pp. 
579-586 

Hoeveel politic er moet zijn in 
Nederland, is uiteindelijk een 
politieke keuze, nl. hoeveel heeft 
de samenleving over voor de 

politiezorg. De benadering van dit 
absolute sterktevraagstuk in de 
jaren zeventig is omgebogen naar 
een benadering van korten op de 
politiesterkte. De vraag hoe de 
beschikbare politiesterkte verdeeld 
moet warden over de korpsen en 
gemeenten (het relatieve sterkte-
vraagstuk) werd geregeld m.b.v. 
het inwonertal. Al vanaf de jaren 
zeventig was het duidelijk dat 
deze formule niet voldeed. De 
auteur behandelt de keuzes die de 
stuurgroep PK P (Project Kwantifi-
cering Politiewerk) had te maken. 
Deze keuzes waren: verdelen op 
basis van feitelijke werkdruk of op 
de te verwachten werkdruk; 
verdelen op basis van werkdruk 
alleen of ook op basis van 
beschikbaarheidseisen; herver-
delen binnen gemeentepolitie en 
rijkspolitie afzonderlijk of binnen 
de gehele Nederlandse politic; de 
werkdruk ten gevolge van crimina-
liteit wel of niet zwaarder wegen. 
Invoering van het voorgestelde 
sterkteverdeelsysteem betekent 
een operatic waarbij ruim 2500 
formatieplaatsen moeten worden 
herverdeeld. Van het beleid 
'minder politic en de facto bezui-
niging op de lokale politiezorg' is 
volgens de auteur te verwachten 



dat het op termijn geen stand zal 
houden. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

39 
Fiilkrug, H. 
Manipuliertes Gluck; Spiele an 
Geldspielautomaten; zugleich 
eine Entgegnung auf Steinke 
Kriminalistik, nr. 11, 1988, pp. 
587-610 

De auteur reageert op een artikel 
van Steinke (Kriminalistik 
10/1988) over de strafbaarheid 
van manipulatie van gokauto-
maten. De wetgeving heeft de snel 
voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen niet bijgehouden 
en het is onzeker of en in welke 
artikelen de strafbaarheid geregeld 
is. Gokautomaten, zoals het 
fruitspel, zijn uitgerust met een 
computerprogramma dat het 
verloop van het spel regelt. Door 
dit nauwkeurig te volgen en de 
genoteerde gegevens met een 
eigen computer te analyseren, kan 
men achter het systeem komen en 
aldus weten wanneer men zijn 
`kans' moet wagen. Ook zijn de 
oorspronkelijke computerpro-
gramma's op de `grijze' markt 
voor veel geld te koop. Onder 
welke delictsomschrijving valt dit 
nu eigenlijk? Steinke meende dat 
de artikelen 202a, 242, 263 en 
263a van het Strafgesetzbuch van 
toepassing zijn. De auteur meent 
echter van niet omdat niet aan de 
gestelde wettelijke eisen wordt 
voldaan. Wel zou volgens hem 
artikel 17, deel 2, nr. 2 van het 
UWG in aanmerking komen, dat 
handelt over het zich wederrech-
telijk toedigenen van geheimen of 
heling. Daarvoor is echter vereist 
dat de speler opzettelijk en weder-
rechtelijk achter het systeem is 
gekomen. In het belang van de 
rechtszekerheid zou de overheid, 
volgens de auteur, snel duide- 
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lijkheid moeten geven over de 
problematiek van het systematisch 
lichten van gokautomaten. Zij 
raakt niet alleen het strafrecht, 
maar evenzeer het strafproces-
recht. 
Met literatuuropgave. 

40 
Singer, S.1. 
The fear of reprisal and the 
failure of victims to report a 
personal crime 
Journal of quantitative crimi-
nology, 4e jrg., nr. 3, 1988, pp. 
289-302 

Degenen die slachtoffer zijn 
geworden van een misdrijf en dat 
niet melden aan de politie, stellen 
ofwel dat het gebeurde niet ernstig 
genoeg was of dat er toch niets 
aan gedaan kon worden. Een 
klein aantal geeft aan bang te zijn 
voor wraak. De karakteristieken 
van deze groep wat betreft 
misdrijf en persoonlijke gegevens 
worden afgezet tegen de totale 
slachtofferpopulatie en tegen de 
`niet-aangevers'. De auteur stelt 
dat op grond van literatuur aange-
nomen kan worden, dat er in vier 
procent van de gevallen sprake is 
van angst voor wraak. Er is geen 
eenduidige relatie met de ernst 
van het misdrijf of met verwach-
tingen t.a.v. de politie. Er is wel 
een relatie met slachtofferkarakte-
ristieken en die van hun 
omgeving. Ook is er een duide-
lijke relatie bij geweld in de eigen 
(prive)kring. 
Met literatuuropgave. 

41 
Thomann, E. 
Beratung, Betreuung und 
Entschlidigung; Opferschutz 
verbessern — aber wie? 
Kriminalistik, nr. 11, 1988, pp. 
625-628 

Vaak genoeg wordt het slachtoffer 
van een misdaad, om wiens wille 
straf- en strafprocesrecht in gang 
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gezet zijn, als een lastige stoor- 	• 
faktor naar de achtergrond 
gedrongen. De verworvenheden 
van de hedendaagse verfijnde 
wetgeving op het gebied van 
mensenrechten komt nochtans 
uitsluitend de beschuldigde ten 
goede. De daardoor verschoven 
belangen wekken atom 
onbehagen. Eensgezindheid steunt 
het verlangen om de positie van 
het slachtoffer te verbeteren; hem 
meer bescherming te geven. De 
vraag is alleen hoe dit daadwer-
kelijk gerealiseerd kan worden. In 
het onderhavige artikel geeft de 
auteur een inventarisatie uit 
Zwitserland. Hij behandelt daarbij 
een aantal onderwerpen, die 
duidelijk maken dat het allemaal 
niet zo simpel is om een slacht-
offer van een misdaad op een 
verantwoorde wijze te 
beschermen. Uitgangspositie van 
de slachtofferhulp in Zwitserland 
was een volksstemming aan het 
eind van de jaren zeventig, naar 
aanleiding waarvan een commissie 
word ingesteld om een 
wetsontwerp voor te bereiden. 
Doze commissie verrichtte [evens 
een rechtsvergelijkend onderzoek 
(Frankrijk, Duitsland en 
Engeland). De grondtrekken van 
het wetsontwerp waren: vakge-
richte beraadslaging en behan-
deling van de zaak; bescherming 
van het slachtoffer en de behar-
tiging van zijn belangen tijdens 
het strafproces; een passende 
schadevergoeding en genoeg-
doening. Slechts de heIft van de 
Kantons in Zwitserland stemde in 
met het ontwerp. Er volgde veel 
kritiek, o.a. vanwege de angst voor 
een nog !anger strafproces. Het 
uitzicht op een, misschien iets 
beperkter, wet op de slachtof-
ferhulp Iigt echter, volgens de 
auteur, in het verschiet. 
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1988 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1988 
Riemsma, R., M. Kuttschreuter 
Voorlichting over misdaadpreventie 
door middel van de VM-infiffma-
tiebus 
Enschede, Universiteit van 
Twente, Vakgroep Psychologie, 
1988 
Schuh, J. (red.) 
Jugend und Delinquenz 
Grusch, Rilegger, 1988 
Smith, L.J.F. 
Concerns about rape 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1989 
Stol, W. 
Politic en automatisering: 
komputers voor de basiszorg 
Amsterdam, Drukkerij Gemeente-
politie, 1989 
UNSDRI 
UNSDRI's work programme for the 
year 1989 
Rome, United Nations Social 
Defence Research Institute, 1988 
UNSDRI 
UNSDRI at twenty 1968-1988 
Rome, United Nations Social 
Defence Research Institute, 1988 
Verslag 

Verslag van het symposium 'meten 
is weten' 8/10/1987 
Enschede, Instituut Versla-
vingszorg Oost Nederland, Van 
Ouwenaller Vereniging, 1988 
Yesilgoz, Y. 
Turken in de Nederlandse strafpro-
cedure; een vooronderzoek naar de 
verschillen tussen het Nederlandse 
en het Turkse strafrechtssysteem en 
de gevolgen daarvan voor 
Koerdische/Turkse gedetineerden 
Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Centrum voor 
Etnische Studies, 1988 



Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV4, mei/juni 1989: Oost-Europa 
JV5, juli 1989: Verslaving 
JV6, augustus 1989: Seksuele 
kindermishandeling 
JV7, september 1989: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november 1989: 
Grote stedenproblematiek 

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 fun.ctionarissen, 
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. 

Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 

bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De WODC-
rapporten, verschenen in 1988 en 
daarvoor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, 
tel: 070-78 98 80. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-70 65 54). 

Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment fraudere-
gistratie 
1987, WODC 72 
Bol, M.W., J.J. Overwater 
Recidive van dienstverleners 
1987, WODC 73 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
1987, WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrecht 	. 
1987, WODC/SEC 75 
Werff, C. van der, B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Alimentatie na scheiding 
1987, WODC 76 
Minderhoud, P.E, R.O. Radema 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in de 
WAO 
1987, WODC 77 
Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht; 
verkennend onderzoek naar gedeti-
neerden subcultuur 
1987, WODC 78 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
1988, WODC 79 

•Rook, A., J.J.A. Essers 
Vervolging en Strafvordering by 
Opiumwetdelicten 
1988, WODC 80 
Klijn, A., G. Paulides 
Duurder recht, minder vraag? 
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1988, WODC 81 
Junger, M., T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
1988, WODC 82 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Vrouwen in detentie 
1988, WODC 83 
Werff, C. van der, E.M. Naborn, 
B.J.W Docter-Schambardt 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang bij scheiding 
1988, WODC 84 
Hoogenboom, A.B. 
Particuliere recherche: ten 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
1988, WODC 85 
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., A. 
Slothouwer 
Een bilk op de toekomst van de 
CRI: verslag van een onderzoek bq 
pantie en Openbaar Ministerie 
1988, WODC 86 
Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Net winkelcentraproject: preven tie 
van kleine criminaliteit 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het Schade-
fonds of door de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88 
Veerman, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
lk zal eens even vragen naar zijn 
naam: voor- en nadelen van een 
legitimatieplicht 
1989, WODC 89 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw.,A. Weide-
Eind, 070-70 65 54 tot 15.00u). 

Kruissink, M. 
een alternatieve aanpak van 

vandalisme 
1987, WODC/SEC-interim 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Jaarverslag kinderrechters 
1987, WODC 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van de alimentatie na 
echtscheiding 
1987, WODC 
Roell, G. 
Een inventarisatie van de heling in 
Nederland 
1987, WODC 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
1987, WODC/SEC 
Grapendaal, M., J. Ovenvater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis Ill te 's-Gravenhage 
1987, WODC 
Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
1987, WODC 
Slothouwer, A., J.L. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefte 
1987, WODC 
Essers, A.A.M., P.H. van der Laan 
Jeugd & Justine 
1988, WODC-interim 
Van Emmerik, J.L. 
Opleidingsbehoeften van Groeps-
commandanten bij het Korps Ruks-
politie 
1988, WODC-interim 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 
1988, WODC 
L.J.M. Koolen, C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de 11k-op-stuk- expert-
menten 
1989, WODC/K 1 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort, I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
1987, CWOK, J&J 9 
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Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
1987, CWOK, J&J 10 
Reeuwijk, P.M.C., E.G.M.J. 
Berben 
Vrijwillige pleegzorg 
1988, CWOK, J&J 11 
Vissers, J. 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming 
1988, CWOK, J&J 12 

Congressen 

De toekomst van het jeugd-
strafrecht 
Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie 
Centrum (WODC) van het Minis-
terie van Justitie organiseert de 
`VIIth international Workshop on 
Juvenile Criminology'. Tijdens 
deze workshop zullen vier hoofd-
thema's centraal staan: I. Kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikke-
lingen van de jeugdcriminaliteit. 
2. Wetenschappelijke toetsing van 
enkele belangrijke theorieen die 
ten grondslag liggen aan beleids-
interventie. 3. Effectiviteit van 
sancties. Naast plenaire inlei- 
dingen door vooraanstaande inter-
nationale wetenschappers, zullen 
papers gepresenteerd worden in 
engels-en franstalige werkgroepen. 
Op basis hiervan zal er in de 
werkgroepen gedurende het 
congres toegewerkt worden naar 
het vierde en afsluitende thema. 
4. De toekomst van het jeugdstraf-
recht. Geinteresseerden vanuit 
diverse disciplines worden uitge-
nodigd deel te nemen en eventueel 
een bijdrage in de vorm van een 
paper te leveren. 
Datum: 29 t/m 31 mei 1989 
Plaats: Leeuwenhorst Congres 
Centrum te Noordwijkerhout 
Inlichtingen: WODC, Ministerie 
van Justitie, Pb. 20301, kamer 
H149, 2500 EH Den Haag. Tel. 
070-70 65 41 (mw. Boendermaker), 
070-70 65 51 (mw. Mertens). 

Incest, knelpunten in beleid 
In Rotterdam wordt, in 

samenhang met het hierna 
genoemde congres, een congres 
georganiseerd met als centraal 
thema de integrale aanpak van 
incest-problematiek. Aan de orde 
zullen komen interorganisationele 
samenwerking (de samenwerking 
tussen justitiele, hulp- en dienst-
verlenende organisaties) en 
harmonisatie van beleid en regel-
geving op overheidsniveau 
(afstemming van het beleid van 
Justitie, Sociale Zaken en Volksge-
zondheid). 
Datum: 20 juni 1989 
Plaats: Erasmusuniversiteit, 
Rotterdam, gebouw Hoboken 
(naast het Dijkzigt-ziekenhuis) 
Inlichtingen: 010-408 11 44. 

Seksuele kindermishandeling 
binnen het gezin 
In Groningen wordt, in 

samenhang met het in Rotterdam 
plaatsvindende congres (zie 
hierboven), een internationaal 
congres georganiseerd over 
seksuele kindermishandeling 
binnen het gezin. Het congres 
beoogt de Nederlandse en Ameri-
kaanse situatie te inventariseren, 
en ideeen, inzichten, werkerva-
ringen en methodieken uit te 
wisselen. Dit alles op het terrein 
van hulpverlening, politie/justitie, 
preventie/voorlichting en weten-
schappelijk onderzoek. Het 
congres is bestemd voor diegenen 
die op bovenstaande gebieden 
werkzaam zijn. Er worden centrale 
lezingen, work-shops, forum-
discussies en video-, film- en 
diapresentaties georganiseerd. 
Voertaal op het congres is Engels. 
Datum: 21, 22 en 23 juni 1989 
Plaats: Groningen, de Oosterpoort 
Inlichtingen: Congres secretariaat, 
Pb. 841, 9700 AV Groningen, tel.: 
050-13 93 13. 
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Kleine criminaliteit en 

overheidsbeleid 

Op 29 en 30 maart 1990 organi-
seert de Nederlandse Vereniging 
voor Kriminologie een congres 
`kleine criminaliteit en overheids-
beleid'. Het congres heeft tot doel 
een overzicht te bieden van het 
criminologisch/sociaal weten-
schappelijk onderzoek dat in het 
kader van de bestuurlijke 
preventie plaatsvindt. Voor wat 
betreft de (evaluatie van) preven-
tieprojecten worden bijdragen 
verwacht van onderzoekers die 
hierbij betrokken zijn. Door de 
congrescommissie zal een aantal 
van de bijdragen worden geselec-
teerd voor opname in een congres-
bundel. De bundel zal vooraf-
gaand aan het congres aan de 
deelnemers worden toegestuurd. 
Bijdragen die in aanmerking 
willen komen voor opname in de 
bundel moeten voor 1 september 
1989 worden ingeleverdi alle 
andere bijdragen voor I januari 
1990. Onderzoekers die een 
bijdrage willen leveren kunnen 
contact met de congrescommissie 
opnemen via dr. M.A. 
Zwanenburg, Criminologisch 
Instituut KUN, Postbus 9049, 
6500 KK Nijmegen, tel.: 
080-51 57 06/57 01, of mevr. mr . 
drs. A. Smit, 080-5121 89/21 85. 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(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 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt oin de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren 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 
Amsterdam. 
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 uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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