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Voorwoord 

Een medicus amputeert het verkeerde been; een 
toerist meldt ten onrechte het verlies van een 
fototoestel bij de verzekering; een zwartwerker vraagt 
om een uitkering; een boekhouder maakt geld over 
naar zijn eigen girorekening; een verdacht sujet 
bevindt zich onrechtmatig op bedrijfsterrein. Vijf 
voorbeelden van strafwaardig gedrag, dat zelden bij 
de strafrechter wordt aangemeld. Het zijn vormen van 
normoverschrijdend gedrag, waarvoor meestal in 
eigen kring een oplossing wordt gezocht. De medicus 
kan worden geschorst; de toerist ontvangt geen 
schadevergoeding; de zwartwerker betaalt een 
administratief opgelegde boete; de boekhouder krijgt 
een standje en het verdachte sujet wordt van het 
terrein verwijderd. Het is dit type gedrag, of beter 
gezegd de reactie erop, dat in dit themanummer van 
Justitiele Verkenningen centraal staat: het recht dat 
zich afspeelt in de marge van de justitiele bemoeienis. 

Deze marginale positie heeft twee consequenties. 
Enerzijds `ontlase dit type normhandhaving het justi-
tiele apparaat; het filtert, zeeft, en kanaliseert het 
justitiele voortraject, zodat het (straprecht zich met 
de `echte' zaken kan gaan bezighouden. Anderzijds 
onttrekt deze marge zich aan juridische en 
maatschappelijke controle: wie bepaalt de norm; wat 
bepaalt de sanctie? In dit verband kan worden 
gewezen op een tegenstelling tussen mogelijke 
efficientie-verbetering en het gevaar van 'private 
justice'. Om die reden werden de vijf hier gepresen-
teerde vormen van rechtshandhaving in de marge van 
justitie voorgelegd aan de strafrechtjurist prof. D. 
Schaffmeister. 

Deze bespreekt in zijn inleidende beschouwing dit 
probleem onder de noemer veel voorkomende crimi-
naliteit. Deze term werd in de tweede helft van de 
jaren tachtig naar voren geschoven ter onderscheiding 
van minder massale criminaliteitsvormen. Hiermee 
werd — naast de strafwaardigheid — de frequentie van 
normoverschrijdingen als nieuw criterium voor 
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afdoening opgevoerd. Hoewel op dit criterium straf-
rechtelijk wel het een en ander valt af te dingen (de 
kritiek erop wordt besproken), is de auteur van 
mening dat het een goed uitgangspunt oplevert voor 
een afzonderlijk straf- en strafprocesrecht. In dit 
verband vat hij de niet eerder in Nederland 
besproken `Aanbevelingen van Wenen' van de Inter-
nationale Vereniging voor Strafrecht (IADP) samen 
ten aanzien van een van het criminele strafrecht af te 
splitsen bestuursstrafrecht. 

Een in het oog springende vorm van 'ander' recht is 
de tuchtrechtspraak. Een voetballer kan worden 
berecht door de betrokken voetbalorganisatie. Deze 
vorm van tuchtrechtspraak is echter niet wettelijk 
geregeld. Dit geldt bijvoorbeeld wel voor veel 
beroepen, waarbij de client een relatie van afhanke-
lijkheid heeft met de beroepsbeoefenaar, zoals medici, 
advocaten, notarissen, rechters, accountants en 
makelaars. Daarnaast kent ook het rijk tuchtrecht ten 
aanzien van ambtenaren, militairen en gedetineerden. 
En wat te denken van tuchtrechtelijke bepalingen in 
bijvoorbeeld de Zaaizaad- en Plantgoedwet? M. Leijten 
bespreekt de ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak 
en de relatie daarvan met het straf(proces)recht. 

J.M. Verheul bespreekt vervolgens handhaving op 
basis van het ordeningsrecht, het recht dat regels stelt 
ten aanzien welzijn, milieu, verkeer, belastingen en 
dergelijke. Niet zozeer de ethiek als wel het 
`ordeningsnue bepalen de wetgeving op deze 
terreinen. De auteur spreekt van `onvast' recht; het 
heeft een sterk beleidsgebonden, bestuurlijk karakter. 
De auteur bespreekt de verschillen met het strafrecht 
voor wat betreft de sancties en de sepotmogelijk-
heden. Vervolgens bespreekt hij `eigenaardigheden' 
van het sociale-zekerheidsrecht. Hij wijst erop dat in 
de wereld van de sociale verzekeringen vormen van 
strafrechtrechtelijke handhaving zijn geannexeerd. In 
dat verband gaat hij met name in op vormen van 
pseudo- en cryptorecherche en signaleert hij `een 
gebrek aan legitimatie, transparantie en coordinatie' 
in de handhaving. Hij doet enige aanbevelingen ter 
verbetering, omdat de 'fairness' ten opzichte van de 
burger in het geding is. 

Ook de verhouding tussen de particuliere verzeke-
ringsbranche en justitie speelt zich af in een 
schemerzone, waarin de belangen van beide partijen 
deels gelijk, maar deels ook ongelijk liggen. De verze-
keringswereld is gebaat bij het minimaliseren van de 
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uitkeringen; bij justitie/politie prevaleert het principe 
'justice for all'. A.H. Westerman (directeur van de 
stichting Centraal Informatie Systeem) bespreekt 
enkele recente ontwikIcelingen in deze verhouding en 
ziet mogelijkheden voor een structureel partnerschap 
tussen beide. 

Een nauwelijks onderzochte vorm van crimina-
liteit(sbestrijding) is die in het bedrijfsleven. In dit 
nummer wordt verslag gedaan van een onderzoek 
hiernaar. Twintig procent van 1.258 ondernemers/ 
managers vermoedt dat zij in 1988 gemiddeld 9,3 keer 
slachtoffer werden van `verliesgevend gedrag van 
werknemers'. Het gaat hierbij met name om diefstal 
van bedrijfsgoederen met een gemiddeld schade-
bedrag van 2.100 gulden. Gesproken kan worden van 
een nogal `dure' vorm van veelvoorkomende crimina-
liteit. In maar liefst 55 procent van de door crimina-
liteit van werknemers getroffen bedrijven, werden in 
1988 gemiddeld twee werknemers om die reden 
ontslagen. Bijna een kwart deed (gemiddeld vier keer 
per jaar) aangifte bij de politic; een interne afhan-
deling heeft de voorkeur. Voor wat betreft de 
preventie opteert men voor een beter personeels-
beleid. 

Als laatste in de rij van de hier gepubliceerde 
vormen van `marginale rechtshandhaving' wordt 
verslag gedaan van een beveiligingsproject in Zoeter-
woude. In een stichtingsvorm wordt samengewerkt 
tussen de reguliere politic en de particuliere beveili-
gingsbranche. Prof. A. Heijder en E. Udink bespreken 
deze `oplossing' met het oog op het justitiele beleid 
en op de kritiek waaraan de veiligheidsbranche 
onderhevig is. Zij komen, als betrokkenen bij het 
project, tot een positieve beoordeling. 
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Afzonderlijk straf- en 

strafprocesrecht voor de veel 

voorkomende criminaliteit 

Veel voorkomende delicten als nieuwe be-
leidscategorie 

prof.dr. D. Schaffmeister * 

Toen ik in het voorjaar 1984 in mijn NJV preadvies 
Politiele en justitiele delicten (Schaffmeister, 1984) het 
frequentiecriterium als onderscheidend kenmerk voor 
differentiering binnen de bestaande strafbare feiten 
suggereerde en voorstelde op basis van dit verschil tot 
een verzameling van bijzondere regels voor de naar 
dit criterium af te splitsen categorie van strafbare 
feiten te komen, was de term `veel voorkomende 
criminaliteif respectievelijk 'veel voorkomende 
delicten' nog ongebruikelijk. Toen was het begrip 
'kleine criminaliteif in zwang; er werd 'een groot 
aantal maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 
de kleine criminaliteit' geeist (aldus kamerlid 
Stoffelen op 26 november 1984) en door de 
Commissie Roethof in haar interimrapport van 
december 1984 aanbevolen. Het kabinet reageerde 
hierop in mei 1985 met een beleidsplan voor de 
komende jaren: Samenleving en criminaliteit. 

De gebezigde terminologie verandert met het 
Actieplan voor de aanpak van veel voorkomende erimi-
naliteit door de bewindslieden van Justitie en Binnen-
landse Zaken van 27 januari 1987. Hierin constateren 
de ministers namelijk dat 'de term `kleine crimina-
liteit' die tot nu toe werd gehanteerd, nogal eens op 
kritiek stuit. Er zou een vergoelijkende klank van 
uitgaan'. Zij gebruiken in dit actieplan de term `veel 
voorkomende criminaliteir als synoniem voor het 
begrip 'kleine criminaliteit"om buiten twijfel te 
stellen dat de overheid deze vorm van criminaliteit 
hoog opneemt.' 

* De auteur is hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit 
Leiden. 
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Verder wordt gesteld: 'Met deze verwijzing naar de 
massaliteit wordt tevens de oorzaak van de 
maatschappelijke onrust over deze criminaliteit 
aangegeven.' (Gezamenlijk persbericht van de Minis-
teries van Justitie en Binnenlandse zaken, nr. 1732 
d.d. 27 januari 1987) Sedertdien is de term `veel 
voorkomende criminaliteit' respectievelijk `veel 
voorkomende delicten' tot een gemeenplaats in het 
rechtspolitieke debat over preventieve en repressieve 
criminaliteitsbestrijding opgeklommen. Er lijkt een 
nieuwe tweedeling van strafbare feiten in het Neder-
landse straf- en strafprocesrecht, althans in het straf-
rechtelijke beleid, te zijn ingevoerd. 

Deze nieuwe onderverdeling correspondeert niet 
met de bestaande wettelijke tweedeling in misdrijven 
en overtredingen. Tot de categorie van de veel voorko-
mende delicten worden veeleer ook tal van als 
misdrijven gerubriceerde strafbare feiten gerekend. 
De scheidslijn verloopt blijkbaar ook niet fangs 
grenzen die door uiterlijke kenmerken, zoals 
plaatsing, strafpositie of schuldvorm van delictsom-
schrijvingen zijn bepaald, maar wordt vaak dwars 
door van oudsher bestaande delictsomschrijvingen 
heen getrokken, zoals de in het genoemde actieplan 
aangekondigde maatregelen laten zien. Onder meer 
wordt immers een nieuwe aanpak voor fietsendiefstal, 
winkeldiefstal en heling aangekondigd. De veran-
dering in terminologie betekent dus niet slechts 
aanscherping van het etiket voor een voor het overige 
ongewijzigde categorie van strafbare feiten. Maar wat 
wet en wat niet tot de veel voorkomende criminaliteit 
wordt gerekend en aan een bijzonder preventief en/of 
repressief regime wordt onderworpen, is noch 
wettelijk afgebakend noch elders, bijvoorbeeld in 
beleidsstukken, meer in het algemeen omlijnd. 

Naast de groep van het traditionele bagatelrecht, de 
overtredingen, valt aan twee verdere groepen van 
delicten te denken. Ik noem eerst de by administra-
tieve regelingen aanknopende strafbepalingen die veelal 
tot misdrijven zijn gemaakt om bagatellisering te 
voorkomen. Bij deze groep houdt de frequentie van 
het voorkomen in de eerste plaats verband met het 
feit dat het om nieuw recht gaat, dat nog geen vaste 
verankering in het maatschappelijke normbesef heeft. 
Daarnaast - en versterkend - spelen factoren als 
tijdelijke en plaatselijke gebondenheid, verander-
lijkheid, gecompliceerdheid en kostbaarheid een rol. 
Last but not least kan worden gewezen op het feit dat 
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de burger door het oerwoud van gedetailleerde regels 
op verschillende wetgevingsniveaus het zicht op het 
door het bestuursrecht indirekt beschermde 
rechtsgoed of belang is ontnomen. 

De overige, aldus derde groep wordt gevormd door 
talrijke bijzondere verschijningsvormen van klassieke 
delicten , die op zichzelf wel in het normbewustzijn 
van de burger vast verankerd zijn maar in verband 
met tijdelijke, situatieve, emotionele en/of andere 
omstandigheden niet gerespecteerd worden. Sprekende 
voorbeelden zijn zakkenrollerij, diefstal en heling van 
fietsen, diefstal in winkels en uit auto's alsmede 
vernielingen die het gevolg zijn van vandalisme of 
van uit de hand gelopen demonstraties. In dit 
themanummer komen enkele verschijningsvormen uit 
deze laatste groep in beeld: strafbare feiten op het 
werk, bij de uitoefening van bepaalde beroepen en op 
onbewaakte industrieterreinen alsmede valsheid in 
geschrifte bij de invulling van talloze formulieren in 
de verzekeringsbranche en bedrieglijkheden in het 
kader van aanvragen van uitkeringen en subsidies. 

Gesignaleerde gevaren van het nieuwe concept 

Eensgezindheid over de deugdelijkheid van de 
nieuwe op de frequentie van voorkomen gebaseerde 
tweedeling en haar effectuering valt niet te 
verwachten. Het denken in andere termen, namelijk 
in termen van gradaties in strafwaardigheid, heeft 
immers meer dan een eeuw de totstandkoming van 
nieuwe stratbaarstellingen gedomineerd. Het nieuwe 
concept zal dan ook de ingeburgerde zienswijze niet 
makkelijk doen vergeten. Integendeel, er zijn twee 
extra redenen waarom die zienswijze zal blijven 
doorwerken. 

De eerste reden ligt daarin besloten dat de lichte 
strafbare feiten die als overtredingen zijn gerubri-
ceerd geheel opgaan in de nieuwe categoric van de 
veel voorkomende delicten, zodat in het taalgebruik 
dit deel makkelijk voor de hele categorie zal worden 
gehanteerd. Als tweede reden kan worden aangevoerd 
dat de terminologie slechts ten aanzien van de ene 
categorie is veranderd; de andere wordt nog steeds 
aangeduid met de term `zware' of `ernstige' crimina- 
liteit, zodat het verschil in strafwaardigheid nog 
steeds doorklinkt. 
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Kenmerkend hiervoor is de kritische stellingname 
van 't Hart ten aanzien van de sedert Samenleving en 
criminaliteit ingevoerde tweedeling die volgens hem 
`alle strafbare feiten die niet onder de zeer beperkte 
groep van `zware' of `ernstige' criminaliteit vallen, 
samenbrengt onder de noemer van lichte' of tegen-
woordig liever `veel voorkomende' criminaliteit: alsof 
die laatste categorie die het overgrote deel der 
strafbare feiten omvat een coherent geheel zou 
opleveren, alsof er tussen zwaar en niet zwaar niet 
allerlei tussencategorieen zouden liggen, alsof met 
andere woorden die indeling niet een (te) grof raster 
zou zijn dat aan de pluriforme werkelijkheid van de 
criminaliteit wordt opgelegd, maar zelf aan die 
werkelijkheid inherent zou zijn, daaruit zou voort-
vloeien en die geheel zou dekken.' ('t Hart, 1990, p. 
100) 

De kritiek op de tweedeling van de strafbare feiten 
naar het frequentiecriterium is mede ingegeven door 
de rechtsgevolgen die daaraan vastgeknoopt zullen of 
kunnen worden. De categorie van de veel voorko-
mende delicten dient op andere wijzen te worden 
afgedaan dan volgens de gangbare strafprocedure en 
wel bij voorkeur buiten de strafrechter om. Omdat het 
bij deze categorie gaat om het overgrote deel van de 
strafbare feiten, zal dit een ingrijpende verandering 
van het strafrechtelijke stelsel met zich mee (kunnen) 
brengen. 

Van Veen bracht reeds in 1978 te berde `dat het 
mogelijk maken van transactie bij misdrijven een 
fundamentele beslissing is, die op den duur, naar valt 
te vrezen, dan ook de fundamenten onder ons accusa-
toire strafprocesrecht zal wegspoelen.' (Van Veen, 
1978, p. 918) Vervolgens constateert Andre de la 
Porte in 1984: 'de hoofdmoot van ons strafrecht is 
geen rechtersstrafrecht meer, maar bestuursstrafrecht 
geworden.' (Andre de la Porte, 1984, p. 25) Het 
toekomstperspectief ligt in het verlengde hiervan: 
lierechting door de gewone rechter wordt een uitzon-
dering.' ('t Hart, 1990, p. 100) 

De eroderende werking die aan de nieuwe 
tweedeling wordt toegeschreven reikt echter verder en 
zou, indien gebeurt wat wordt verwacht, inderdaad de 
fundamenten raken, zoals Van Veen heeft voorspeld. 
Het gaat immers om het rechtsgehalte van het straf-
rechtelijk optreden dat door twee aan de nieuwe 
indeling verbonden tendensen wordt bedreigd. 
('t Hart, 1990, p. 100/101) 
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De eerste tendens heeft betrekking op de nieuwe 
categorie van de veel voorkomende delicten. 
Gevreesd wordt dat het argument dat niet `alle zware 
strafrechtelijke waarborgen, soms ook verdragsrech-
telijk gegarandeerd, kunnen en moeten gelden voor 
iedere vorm van lichte overtreding' wordt uitgebreid 
tot al datgene wat geen zware criminaliteit is. Dit zou 
betekenen dat de verdragsrechtelijke minimumregels 
richtsnoer worden - en dat wil zeggen tot maximum-
regels verworden - voor de afdoening van niet slechts 
de lichte overtredingen, maar van veel meer. 'De 
omstreden 'Lex Mulder' zou best eens de eerste stap 
op een nog lange weg kunnen betekenen'. 

lie tweede tendens betreft de andere categoric. Ten 
aanzien hiervan luidt het argument, dat 'de 
bestrijding van de werkelijk ernstige, georganiseerde 
criminaliteit niet - zoals thans min of meer het geval 
zou zijn - mag worden geobstrueerd door juridische 
formalismen die verdachten te zeer bevoordelen en de 
bestrijding te zeer bemoeilijken.' Beide gesignaleerde 
en aan de nieuwe tweedeling van strafbare feiten in 
het beleid toegeschreven tendensen hebben dezelfde 
strekking: verlaging van het niveau van rechtsbe-
scherming. 'De voornaamste zorg wordt dan' - 't Hart 
verbindt deze conclusie aan de eerste tendens, maar 
zij geldt even zo goed voor de tweede - `om niet te 
zakken onder het minimumniveau waartoe het 
verdragsrecht dwingt'. 

Diversiteit van delictstypen en problemen 

Het kan niet worden ontkend dat de nieuwe 
categoric van de veel voorkomende delicten allesbe-
halve een coherent geheel kan worden genoemd. 
Integendeel, de diversiteit van verschijningsvormen 
van strafbare feiten die onder deze noemer kunnen 
worden gebracht is notoir uitzonderlijk groot. Voor 
menigeen zal de verscheidenheid zelfs nog worden 
verruimd door de in dit themanummer aan de orde 
gestelde criminaliteitsvormen, omdat de hier 
bestreken terreinen in het verleden nauwelijks 
aandacht kregen. 

Wat Nederland betreft geldt dit meer bepaald voor 
de criminaliteit van werknemers op hun werkplaats 
die pas recentelijk door een landelijke enquete naar 
criminaliteit in het Nederlandse bedrijfsleven is 
onderzocht. Maar ook de massale fraude in de verze- 
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keringswereld alsmede in de sociale zekerheidssector 
bleef lange tijd onderbelicht. Op al deze terreinen 
groeien nieuwe vormen van preventief en repressief 
optreden tegenover normschendingen. De ontwikke-
lingen die in dit themanummer in beeld zijn gebracht, 
vertonen volgens mij op twee punten opmerkelijke 
overeenkomst. 

Er worden enerzijds in eigen kring maatregelen 
genomen om normschendingen te voorkomen en er 
bestaat anderzijds een neiging tot en zelfs een 
voorkeur voor interne afhandeling ook al worden er 
strafbare feiten geconstateerd. De gegroeide 
praktijken werken aldus als voorgeschakelde 
procedure, althans als zeef. Men zou zelfs kunnen 
stellen dat de overheid in deze vijvers achter het net 
vist, hoewel zij ook hier visrecht heeft. In deze `parti-
culiere' wateren worden immers engmazige netten 
gebruikt. Gevist wordt naar `ongewenste', 
`schadelijke' of `onbehoorlijke' vis, zodat, als er wordt 
gevangen, de in beginsel grotere `strafbare' soort erbij 
zit. Of echter deze grotere vissen aan de politiele en 
justitiele autoriteiten worden doorgegeven is dan de 
vraag. De in dit themanummer opgenomen bijdragen 
wekken de indruk dat dit op grote schaal niet of 
slechts zeer selectief gebeurt. 

Het opsporen en afdoen van strafbare feiten buiten 
de politiele en justitiele autoriteiten om, werpt tat van 
problemen op, die tot nog toe nauwelijks onderkend 
en zeker niet opgelost zijn. 

Het meest uitgekristalliseerd door regelgeving en 
jurisprudentie is nog het wettelijk geregelde tucht-
recht voor bepaalde beroepsbeoefenaren zoals artsen, 
advocaten en registeraccountants dat in de bijdrage 
van M. Leijten over de verhouding tussen tuchtrecht 
en strafrecht centraal staat. Het door zijn toepassing 
in de sport algemeen bekende verenigingstuchtrecht 
biedt al veel minder houvast en heeft dan ook recen-
telijk aanleiding gegeven tot ernstige kritiek, omdat 
het sporttuchtrecht `een strafrechtelijke aangele-
genheid in een civielrechtelijke bedding' is en hierin 
evenmin als in het criminele strafrecht 'het leerstuk 
van de strafbaarheid van de corporatie, het leerstuk 
van de dolus en de culpa alsmede dat van de causa-
liteit en niet te vergeten de uitgangspunten voor een 
behoorlijke procedure en voor een behoorlijke straf-
toemeting met voeten (mogen) worden getreden.' 
(Kelk, 1990, pp. 4-5) 
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Binnen de sociale-zekerheidsorganen constateert 
J.M. Verheul een rijke `sepotcultuue hoewel in 1986 
de ambtelijke aangifteplicht met zoveel woorden werd 
uitgebreid tot misdrijven waardoor inbreuk op, of 
onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een door 
hen uit te voeren en te hanteren regeling (art. 162 lid 
1 onder c Sv. met de voorbehouden mogelijkheid tot 
nadere beperkende aangifterichtlijnen volgens art. 162 
lid 6 Sv.). Hij signaleert rechtsstatelijk bedenkelijke 
fenomenen zoals het in feite verrichten van recher-
chewerk door ambtenaren zonder opsporingsbe-
voegdheid (pseudo-recherche) en `voortgezette 
toepassing' van controlebevoegdheden door ambte-
naren met opsporingsbevoegdheid (crypto-recherche). 

Dat er tal van verdere problemen liggen en om 
oplossing vragen, blijkt uit de verhandelingen van het 
laatste Internationaal Strafrechtelijk Congres van de 
Association Internationale de Droit Penal (AIDP). 
Dit congres heeft zich in sectie I bezig gehouden met 
juridische en praktische problemen die voortvloeien 
uit het verschil tussen crimineel strafrecht en 
bestuursstrafrecht. Het congres komt tot een reeks 
van aanbevelingen omtrent beperkingen en materieel-
en formeelrechtelijke beginselen die in het bestuurs-
strafrecht, dat de hoofdmoot vormt van de veel 
voorkomende criminaliteit, dienen te gelden. Ik kom 
hierop terug. 

Talrijke vragen werpen tenslotte ook de in dit 
themanummer behandelde vormen van 'private 
justice' op. In de desbetreffende bijdragen staat de 
beschrijving van de voorkomende fenomenen van 
particuliere beveiliging tegen respectievelijk ophel-
dering en afhandeling van normschendingen voorop. 
De beschreven fenomenen prikkelen de strafrechtsbe-
oefenaar om door te vragen: Waar zijn de grenzen die 
aan bemoeienis van particuliere organisaties zoals 
verzekeraars, produktiebedrijven en beveiligings-
diensten met door hen geconstateerde strafbare feiten 
moeten worden gesteld? Welke waarborgen moeten 
gelden indien een dergelijke bemoeienis wordt toege-
staan? Wettelijke grondslagen ontbreken hier 
vergaand en of de privaatrechtelijke basis van 
overeenkomsten een voldoende fundering hiervoor 
kan bieden lijkt dubieus, zeker wanneer strafbare 
feiten in het geding zijn. 

Voor de zogenaamde `Betriebsjustil heeft bijvoor-
beeld het Duitse Bundesarbeitsgericht enkele 
belangrijke postulaten gesteld: verlangd wordt een 
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vooraf bekend gemaakt boetereglement, een aan 
rechtsstatelijke eisen voldoende procedure en het 
garanderen van rechten zoals het recht gehoord te 
worden en het recht op verdediging. (Bundesarbeits-
gericht, Band 20, p. 79) Het verschijnsel `Betriebs-
justiz' werd in de Bondsrepubliek Duitsland trouwens 
reeds in de jaren zeventig aan een grootscheeps 
empirisch en juridisch onderzoek onderworpen. Het 
lijvige rapport van dat gemeenschappelijk onderzoek 
van criminologen en juristen aan het Max Planck 
Institut Mr auslandisches und internationales Straf-
recht in Freiburg im Breisgau bracht toen zowel een 
veelvormigheid van de voorkomende verschijnselen 
van afhandeling van criminaliteit in het bedrijfsleven 
aan het licht alsook een complexiteit van daarmee 
gepaard gaande juridische problemen. (Kaiser en 
Metzger-Pregizer, 1976) Het lijkt mij nuttig op dit 
standaardwerk de aandacht te vestigen nu soort-
gelijke afdoeningsmodaliteiten in het Nederlandse 
bedrijfsleven worden aangetroffen. 

Paradoxale effecten op grond van keuzevrijheid 

Het heeft weinig zin een nieuwe indeling van de 
strafbare feiten voor te staan en vervolgens daaraan 
geen rechtsgevolgen te verbinden. De bewindslieden 
beogen dan ook een intensievere aanpak van de veel 
voorkomende criminaliteit. Bij schending van normen 
die nog niet veel weerklank in de maatschappij 
hebben gevonden past een intensievere controle en 
opsporing alsmede vlotte afdoening met matige 
straffen maar dan wel in nagenoeg alle gevallen. Hoe 
meer immers wordt opgetreden en hoe minder 
ontsnappingsmogelijkheden er zijn hoe groter de kans 
voor de norm om algemeen erkend te worden. Het is 
tevens een feit van algemene bekendheid dat de 
pakkans, eerder dan de hoogte van de strafbe-
dreiging, afschrikwekkend werkt. 

Wij beschikken ten aanzien van de overtredingen 
en de aan administratieve regelingen aanknopende 
strafbepalingen reeds over straf- en strafprocesrecht 
dat op talrijke punten afwijkt van datgene wat voor 
de commune misdrijven geldt. Dat dit afwijkend 
straf- en strafprocesrecht de doeltreffendheid van 
opsporing, vervolging en berechting beoogt te bevor-
deren, is met zoveel woorden in de considerans van 
de WED gesteld. Deze wet heeft dan ook met 
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bijzondere handhavingsdiensten, uitgebreidere 
dwangmiddelen, voorlopige maatregelen, specifieke 
sancties, gespecialiseerde magistraten en algehele 
transactiebevoegdheid de beschikking over een aantal 
passende middelen om tot een effectievere 
handhaving van normen te komen die in de 
maatschappij nog erkenning moeten vinden. 

Maar ook enkele afwijkende regelingen die voor 
overtredingen gelden, zoals de regelmatige straf-
baarheid van ook de niet opzettelijke delictsvarianten 
worden gekenmerkt door minder tolerantie en het 
streven naar een hogere pakkans; zij kunnen derhalve 
ook niet worden verklaard vanuit een verschil in 
strafwaardigheid dat door de term `kleine crimina-
liteit' wordt gesuggereerd. Ook de voor deze beide 
groepen veel voorkomende delicten reeds lang 
bestaande typische afdoeningsmogelijkheden buiten 
geding en de eenvoudige toepassing van vermogens-
sancties langs van tevoren opgestelde transactie- en 
requireerrichtlijnen zijn er tenslotte eveneens eerder 
op gericht de af te wikkelen massa van frequent 
voorkomende delicten te kunnen verwerken, dan op 
bevordering van een evenwichtige verhouding tussen 
de betekenis van de zaak en de zwaarte van de 
procedure. 

De vereenvoudigde afdoeningswijze door middel 
van transactie werd in 1983 algemeen uitgebreid tot 
misdrijven met een maximale strafbedreiging van zes 
jaar gevangenisstraf, zodat sedertdien ook de delicten 
uit de derde groep - de veel voorkomende verschij-
ningsvormen van de klassieke misdrijven - buiten 
geding volgens tarieven kunnen worden afgedaan. 
Inmiddels is zelfs de afdoening van de meest voorko-
mende delicten zoals rijden onder invloed, fietsen-
diefstal en winkeldiefstal door middel van een 
politie-transactie niet ongebruikelijk, terwij1 zij nog 
steeds als misdrijven worden aangemerkt. 

Zowel de algemene uitbreiding van de transactiebe-
voegdheid tot misdrijven als ook de toelating van 
politiele transactie in misdrijfzaken hebben veel 
kritiek uitgelokt, en terecht. De politiele afdoening 
van bepaalde misdrijven heeft immers nog steeds 
geen wettelijke grondslag hoewel reeds in 1987 dat 
gebrek in alle duidelijkheid aan de kaak werd gesteld. 
(Corstens, 1987, p. 1039) De algemene uitbreiding 
berust daarentegen wel op de wet, maar was naar 
mijn stellige overtuiging een ernstige misstap omdat 
daarmee een afdoeningsvorm voor de veel voorko- 
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mende delicten werd overgeplant naar de misdrijf-
sector. In plaats hiervan hadden omgekeerd de veel 
voorkomende verschijningsvormen van de misdrijven 
naar de overtredingensector moeten worden overge-
heveld. Van Veen gaf reeds in 1978 als zijn mening 
`dat wij de uitbreiding van de transactie tot de 
misdrijven moeten afwijzen, het is de weg van de 
minste weerstand'(Van Veen, 1978, P.  918); ik sprak 
in 1984 van osmose in de verkeerde richting. (Schaff-
meister, 1984, p. 242) 

De wetgever heeft voor de makkelijke weg gekozen 
en de vereenvoudigde afdoeningsvorm vergaand tot 
de misdrijfsector uitgebreid zonder echter deze 
mogelijkheid te beperken tot de veel voorkomende 
delicten. De hierdoor geopende bevoegdheid tussen 
de beschikbare afdoeningswijzen vrij te kiezen heeft 
tot gevolg dat een bijzonder belangrijk rechtspolitiek 
doeleind van het frequentiecriterium wordt gemist. 
Bereikt zou immers kunnen worden, dat de in hun 
kern nog steeds in het volksbewustzijn verankerde 
verbodsbepalingen, die aan delicten zoals diefstal, 
heling, bedrog, valsheid in geschrifte en vernieling ten 
grondslag liggen, worden ontdaan van de veel 
voorkomende misdragingen die binnen de delictsom-
schrijvingen vallen, maar die er toch blijk van geven 
dat het normbesef in de periferie duidelijk geringer is. 
Het grote voordeel zou zijn dat de klassieke verbods-
normen niet langer `Madchen fiir alles' hoeven te zijn 
en daardoor van een functie worden ontlast, die hun 
reputatie en daarmee hun feitelijke geldigheid niet 
ten goede komen. (Schaffmeister, 1984, p. 233) 

Dit doel kan slechts ten voile worden bereikt 
wanneer de voor de frequent voorkomende delicten 
passende wettelijke maatregelen alleen voor deze 
categorie toepasselijk zijn en daarop ook toegepast 
moeten worden. Vrijblijvendheid in die zin dat de 
gewone procedure ook voor de veel voorkomende 
delicten toepasselijk blijft en de bijzondere regelingen 
ook voor de delicten kunnen worden gebruikt die 
ingeburgerde en nog steeds erkende normen 
beschermen, ondermijnt de doeltreffendheid van de 
bijzondere regelingen. Zij kan zelfs averechts werken 
met als gevolg dat de klassieke verbodsnormen steeds 
meer worden bevracht met veel voorkomende 
verschijningsvormen van criminaliteit. De verdere 
uitbreiding van de gronddelicten wordt dan niet 
tegengehouden maar, integendeel, in de hand 
gewerkt. 
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Deze tegen de achtergrond van de gesignaleerde 
gevaren paradoxale maar evenmin wenselijke tendens 
is geenszins denkbeeldig, maar is in het kader van de 
intensievere bestrijding van de criminaliteit in de 
jaren tachtig zelfs tot regel geworden. 1k wil dit aan 
de hand van de bestrijding van fraude, zowel in de 
sociale verzekeringssector als in de particuliere verze-
keringsbranche, illustreren. 

Be bestrijding van de veel voorkomende sociale zeker-
heidsfraude loopt, zo laat Verheul zien, langs de 
administratieve aanpak als hoofdspoor, maar zij kan 
ook - en dient volgens de verscherpte aangifteplicht 
zelfs in versterkte mate - via het strafrechtelijke spoor 
(te) verlopen. Is nu een fraudezaak op dat (zij)spoor 
terechtgekomen, dan kiest de officier van justitie in de 
regel voor vervolging wegens valsheid in geschrifte ex 
art. 225 Sr. en niet voor een van de specifieke fraude-
bepalingen die in de bijzondere sociale zekerheids-
wetgeving zijn aan te treffen. In de huidige praktijk 
worden immers volgens het laatste jaarverslag van het 
Openbaar Ministerie inmiddels vrijwel alle geconsta-
teerde overtredingen in de fraudesfeer herleid tot 
overtredingen van art. 225 Sr. (Jaarverslag 1988, 
p. 35) 

Dit is om twee redenen dubieus: 
- Het gekozen delict dient ter bescherming van het 
vertrouwen in geschriften met enige bewijskracht 
hetgeen door de strafwetgever van 1881 niet alleen in 
de toelichting maar tevens in de zorgvuldige redactie 
en rubricering van de delictsomschrijving werd 
verankerd. De jurisprudentie heeft echter de 
koppeling van de in deze delictsomschrijving 
opgenomen bestanddelen aan het beschermde belang 
losgelaten en daardoor de reikwijdte van deze straf-
bepaling zodanig verruimd dat zij volgens de procu-
reurs-generaal tot een kapstokartikel voor de fraude-
bestrijding is verworden en 'claardoor wel erg ver (is) 
afgeraakt van de oorspronkelijke strafrechtelijke 
functie ervan, de bescherming van de spublica fides.' 
In de Memorie van Toelichting bij een aanhangig 
wetsontwerp concludeert de Minister van Justitie 
zelfs dat 'de norm die door fraudebestrijding in feite 
wordt gehandhaafd (...) in de delictsomschrijving van 
art. 225 Sr. niet tot uitdrukking (is) gebracht.' 
(Wetsontwerp 21186, nr. 3, p. 13) 
- De delictsomschrijvingen in de bijzondere wetten 
zijn ten opzichte van de commune valsheid- en 
bedrogsmisdrijven, zowel meer specifiek (leges 
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speciales) als meer recentelijk (leges posteriores). Aan 
dergelijke strafbepalingen komt voorrang toe 
tegenover de geprefereerde commune delicten. De 
uitsluitende toepasselijkheid van de specifieke delicts-
omschrijvingen in de sociale zekerheidswetgeving 
berust, zoals Verheul in zijn proefschrift overtuigend 
uiteen zet, `niet alleen op tekst, systeem en/of ratio 
van de wet, maar ook op redelijkheid en billijkheid 
ten opzichte van de justitiabelen'. (Verheul, 1989, 
pp. 130-131) 

Deze fundamentele bezwaren tegen de keuze van 
valsheid in geschrifte als kapstokartikel voor de 
fraudebestrijding hebben tot nog toe het beleid niet 
kunnen keren. Integendeel, het wordt op pragma-
tische gronden bewust voortgezet, door jurisprudentie 
goedgekeurd en door aanvullende wetgeving zelfs 
aangemoedigd. Onbeantwoord en onbeantwoordbaar 
blijven vragen als: Hoe kan ongewenst gedrag binnen 
de termen van een delictsomschrijving vallen wanneer 
de geschonden norm daarin niet is opgenomen? 
Waarom heeft de wetgever specifieke delictsomschrij-
vingen ingevoerd die de te handhaven normen 
verwoorden, maar niet worden toegepast omdat voor 
hun geen voorrang wordt ingeruimd? 

De vrijblijvendheid leidt hier tot een vasthouden 
aan en zelfs een uitbreiding van de commune delicts-
omschrijvingen, terwijl een zuivere scheiding tussen 
veel voorkomende en andere delicten met verschil-
lende regimes de rechtsstof in categorieen zou onder-
verdelen die elkaar in beginsel uitsluiten. Voorzover 
er namelijk overlap tussen delictsomschrijvingen 
bestaat die aan de onderscheiden categorieen zijn 
toebedeeld, zouden op frequent en op niet-frequent 
voorkomend gedrag toegesneden strafbepalingen 
concurreren. Dat kan echter niet: hetzelfde strafrech-
telijk relevante gebeuren kan niet veel voorkomend 
en zeldzaam tegelijk zijn. 

De strafrechtelijke bestrijding van fraude met verzeke-
ringen komt in de praktijk eveneens neer op aangifte 
en vervolging wegens valsheid in geschrifte ex art. 225 
Sr. Dit spoor wordt, zoals Westerman laat zien, door 
de Recherche Advies Commissie aanbevolen en door 
het Verbond van Verzekeraars haar leden ook aange-
raden. Met deze keuze worden niet, zoals bij de 
sociale zekerheidsfraude, bestaande specifieke delicts-
omschrijvingen in bijzondere wetten respectievelijk de 
twee specifieke op verzekeringsfraude toegespitste 
delictsomschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht 
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(te weten: bedrog bij de sluiting van een verzekerings-
overeenkomst (art. 327 Sr.) en moedwillig teweeg-
brengen van bepaalde verzekerde schade (art. 328 Sr.) 
gepasseerd. Het verzekeringen kenmerkende indemni-
teitsbeginsel, - dit is de regel dat de verzekerde 
krachtens de verzekering geen vergoeding zal 
ontvangen, waardoor hij in een duidelijk voordeliger 
positie zou geraken - is namelijk niet als zodanig 
strafrechtelijk beschermd, maar slechts indien een 
oplichtingsmiddel is gebruikt onder de verdere in art. 
326 Sr. genoemde omstandigheden. 

Dat in de gevallen van verzekeringsfraude naar art. 
225 Sr. wordt uitgeweken houdt echter wet eveneens 
verband met pragmatische overwegingen. In zijn 
huidige jurisprudentiele interpretatie levert art. 225 
Sr. immers nauwelijks bewijsproblemen op en biedt 
qua toepasselijke dwangmiddelen en strafpositie zelfs 
aanzienlijk meer ruimte dan de voltooide oplichting, 
hoewel het opmaken en/of gebruiken van een inhou-
delijk incorrect formulier slechts voorbereidingshan-
deling is van een voorgenomen verzekeringsbedrog. 
Dat zou op zich at een dwingend, uit het systeem der 
wet voortvloeiend argument moeten zijn om het door 
de rechtspraak geopende grote toepassingsbereik van 
deze strafbepaling af te wijzen. 

Maar hier wreekt zich eveneens de loskoppeling 
van het beschermde belang bij de interpretatie van de 
aparte bestanddelen van de delictsomschrijving. Dat 
er namelijk in het maatschappelijk verkeer 
vertrouwen in de juistheid van de inhoud van door 
gewone burgers opgemaakte geschriften inzake 
schadeclaims zou bestaan en bij onjuiste invulling dit 
vertrouwen zodanig zou zijn geschonden dat 
daardoor een met zes jaar gevangenisstraf bedreigd 
strafbaar feit zou zijn gepleegd, is hooguit een 
wensdroom van verzekeraars. De werkelijkheid leert 
dat, integendeel, eerder scepsis dan vertrouwen op 
zijn plaats is. 

Strafrechtelijk beschermenswaardig vertrouwen 
bestaat er in ieder geval niet; zoiets kan ook niet 
worden gecreeerd door de slotpassages in het schade-
aangifteformulier aan te passen zoals door het 
Verbond van Verzekeraars wordt gesuggereerd. Dat 
de rechtspraak in Nederland - overigens in tegen-
stelling tot de Bondsrepubliek Duitsland, waar de 
intellectuele valsheid slechts strafbaar gesteld is ten 
aanzien van geschriften die door bepaalde autori-
teiten in het kader van hun wettelijk verleende 
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bevoegdheid zijn opgemaakt (§ 271 e.v. StGB) - de 
schriftelijke leugen inmiddels in voile omvang onder 
art. 225 Sr. brengt, lijkt mij mede een gevolg van de 
eerder gememoreerde vrijblijvendheid in de 
toepassing van het frequentiecriterium. Ook hier dus 
een uitbreiding van het zware gronddelict valsheid in 
geschrifte op veel voorkomend ongewenst gedrag, 
waarbij zelfs dubieus is of de drempel van strafwaar-
digheid is overschreden. 

Het draagvlak voor een afzonderlijk straf- en 
strafprocesrecht 

Tot nog toe zijn gevaren, problemen en paradoxale 
effecten toegeschreven of verbonden aan het nieuwe 
beleidsconcept gesignaleerd. Desondanks meen ik dat 
het voorgestane criterium als zodanig deugt en de 
moeite loont. Het frequentiecriterium is immers geen 
toverformule waarmee de strafbare feiten willekeurig 
worden onderverdeeld met daaraan verbonden het 
gevaar dat het klassieke strafrecht leegloopt. 

De feitelijk veel voorkomende delicten kunnen in 
drie groepen worden onderverdeeld en wetenschap, 
wetgever en praktijk zullen niet at te veel moeite 
hebben de grenslijn globaal af te bakenen door de 
delictstypen aan te wijzen. Een zekere speelruimte 
voor die aanwijzing zal er en dient er overigens ook 
te zijn, omdat de beslissing over de maat van 
frequentie een politieke zal zijn en blijven en nooit 
zodanig cijfermatig vastgelegd en formalistisch 
gehanteerd mag worden dat veranderingen in de 
gedragsfrequentie noodzakelijkerwijs overgang van de 
ene naar de andere categorie tot gevolg zal hebben. 
Het frequentiecriterium biedt volgens mij een 
hechtere en bredere basis dan de tot nog toe aange-
boden criteria om een veelheid van verschijnings-
vormen van criminaliteit te bundelen en daarvoor 
specifieke materieel- en formeelrechtelijke rechtsge-
volgen te creeren. In het feit immers dat de normen 
nog respectievelijk weer gevestigd moeten worden in 
het bewustzijn van de burger ligt een principieel 
verschil besloten met de commune delicten die 
doorgaans bij normen met hoge normconformiteit 
aansluiten. Dit is een goede reden om deze delicten 
onder een ander strafrechtelijk regime te plaatsen dan 
datgene wat in de beide wetboeken is neergelegd. 
Belangrijk hierbij is echter wet dat dit andere regime 
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toegespitst is op de als kenmerkend beschouwde 
eigenschap van deze delicten, namelijk de maatschap-
pelijk verontrustende frequentie. 

Slechts op basis van een duidelijk afgebakende 
categorie van de veel voorkomende delicten en met 
bijzondere regels die juist op de lastige frequentie zijn 
geent en die willen bestrijden, kunnen wij de gevaren 
vermijden die aan het nieuwe beleidsconcept worden 
toegeschreven. Het spreekt dan eigenlijk vanzelf dat 
deze bijzondere regelingen niet tevens kunnen gelden 
voor de andere categorie, de niet veel voorkomende 
delicten. Evenmin zou echter ook het gewone straf-
en strafprocesrecht toepasselijk mogen blijven voor 
de frequente delicten omdat dan het beoogde ontlas-
tingseffect niet zal worden bereikt en de thans 
bestaande sterke verschillen in het gebruik van de 
bijzondere afdoeningswijzen zullen voortduren. 

Pas recentelijk heeft eveneens Steenhuis in de 
jubileum-uitgave van dit blad onder de tussenkop: 
een alternatieve sfrafprocedure een `meer funda-
mentele heroverweging van de strafprocessuele 
voorschriften bij de behandeling van bepaalde 
soorten zaken, zowel in de overtredingen- als in de 
misdrijfsector' bepleit. (Steenhuis, 1990, pp. 69-70) 
Hij wendt zicht tegen ad hoc aanpassingen die door 
toevallige capaciteitsnood op bepaalde terreinen zijn 
ingegeven (zoals de lex Mulder voor de verkeersover-
tredingen), omdat daardoor `geleidelijk aan ook op 
het stuk van het formele strafrecht een even verwar-
rende en onoverzichtelijke situatie ontstaat als bij het 
materiele thans reeds het geval is.' Als meer princi-
pieel uitgangspunt voor de fundamentele herover-
weging van het strafprocesrecht voor bepaalde 
soorten strafbare feiten stelt Steenhuis het, aan het 
strafrecht eigen, proportionaliteitsbeginsel voor. Hij 
vraagt zich af of bijvoorbeeld dezelfde strikte beteke-
ningsvoorschriften moeten gelden voor zaken waarbij 
voor de verdachte zeer verschillende belangen op het 
spel staan, waarom dezelfde bewijsregels moeten 
worden toegepast voor klassieke en later ingevoerde 
delicten en of de appelmogelijkheden onverkort 
moeten openstaan onafhankelijk van de ernst van het 
feit en de opgelegde strat 

Met enkele door Steenhuis genoemde doeleinden 
kan ik onverkort instemmen. In 1984 wees ik 
eveneens op aanzienlijke rechtspolitieke voordelen 
van een aparte wet met bijzondere regels op materieel 
en processueel gebied voor de frequent voorkomende 
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delicten, zoals het bevorderen van overzichtelijkheid, 
eenvormigheid en duidelijkheid en het waarborg 
bieden tegen `verdere kostbare specialismen, waartoe 
wij steeds onze toevlucht nemen wanneer zich op 
bepaalde terreinen knelpunten voordoen.' (Schaff-
meister, 1984, P.  289) Maar met het gekozen 
uitgangspunt van de proportionaliteit kan ik mij niet 
verenigen. Dit beginsel, de aangehaalde voorbeelden 
alsmede de rode draad door het verhaal - zuinig 
omgaan met strafrecht - getuigen namelijk van een 
denken in de oude categorieen `ernstig' en 'minder 
ernstig'. Zijn suggesties laten zich dan ook samen-
vatten in de ene zin: voor minder ernstige crimina-
liteit minder kosten. 

Een alternatief straf- en strafprocesrecht op basis 
van het frequentiecriterium met als gevolg dat ook de 
veel voorkomende verschijningsvormen van de 
gewone criminaliteit daaronder zijn begrepen komt 
bovendien niet in beeld. Steenhuis betrekt deze veel 
voorkomende commune delicten wel in zijn beschou-
wingen. Hij memoreert een recent onderzoek in Den 
Haag waarin verschuivingen in de normconformiteit 
ten aanzien van heling en diefstal worden geconsta-
teerd. 'Foch is', stelt hij, `een discussie over decrimi-
nalisering van heling en diefstal mijns inziens thans 
(nog) niet aan de orde en dat geldt a fortiori voor 
andere delicten uit het Wetboek van Strafrecht (...)'. 
(Steenhuis, 1990, p. 64) 

Een verdere krachtige impuls om tot eigen straf- en 
strafprocesrecht te komen voor van het criminele 
strafrecht af te scheiden delicten, werd door het reeds 
genoemde Internationale Strafrechtelijke Congres van 
de AIDP gegeven dat de juridische en praktische 
problemen van de afsplitsing van het bestuursstraf-
recht van het criminele strafrecht tot onderwerp had. 
In de algemene overwegingen die de door het congres 
uitgesproken aanbevelingen inleiden, wordt die 
afsplitsing bepleit omdat zij past bij het subsidiari-
teitsbeginsel van het strafrecht. Tegelijk wordt echter 
gewaarschuwd tegen een inflatie van het bestuurs-
strafrecht; als alternatief zou in puur administratieve 
maatregelen dienen te worden voorzien. Een 
algemeen criterium ter onderscheiding van bestuurs-
strafrecht en crimineel strafrecht wordt niet aange-
reikt. De wetgever zou zijn beslissing moeten nemen 
aan de hand van verschillende criteria zoals het 
belang van het beschermde rechtsgoed, de mate van 
gevaarzetting of schending alsmede de aard en mate 
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van de schuld. De oude en niet kenmerkende 
gradaties in strafwaardigheid lijken ook her de 
doorslaggevende maatstaf te zijn. 

De bijzondere waarde van de resoluties die het 
congres heeft aanvaard ligt volgens mij dan ook niet 
in een verheldering van de aard van het verschil maar 
wel in de stimulans om met de afsplitsing door te 
gaan en daaraan eigen rechtsgevolgen te verbinden. 
Ten opzichte van deze rechtsgevolgen worden aanbe-
velingen geformuleerd die de totstandkoming kunnen 
bevorderen van afzonderlijk straf- en strafprocesrecht 
voor een van het crimineel strafrecht te scheiden 
categorie van delicten die meer omvat dan alleen het 
bestuursstrafrecht. De aanbevolen beperkingen en 
beginselen zijn immers niet zodanig op het bestuurs-
strafrecht toegespitst dat zij niet ook voor de andere 
veel voorkomende delicten zouden kunnen gelden. 
De door het congres uitgesproken aanbevelingen zijn 
wel niet specifiek op de Nederlandse situatie toege-
spitst, zoals de voorzichtige erkenning van de 
aansprakelijkheid van corporaties laat zien. Maar zij 
verwoorden een algemene trend en hebben een 
wereldwijd draagvlak. Omdat de tekst tot nog toe niet 
gepubliceerd is, lijkt het mij nuttig deze inleidende 
beschouwingen over een afzonderlijk straf- en straf-
procesrecht voor de veel voorkomende delicten met 
deze aanbevelingen te besluiten. 

Grondtrekken van een afzonderlijk straf- en 
strafprocesrecht 

De aanbevelingen van Wenen 

De aanbevelingen inzake bestuursstrafrecht die op 
het congres van de AIDP in Wenen zijn goedgekeurd, 
worden ingeleid door een vijftal algemene overwe-
gingen, waarvan de eerste drie de zojuist behandelde 
aspecten betreffen. De beide aansluitende algemene 
overwegingen leggen het verband met de rechtsge-
volgen : 
- Het verschil tussen straf- en bestuursstrafrecht stelt 
grenzen aan de aard en de zwaarte van de 
beschikbare sancties, alsmede aan de toepasselijke 
inbreuken op individuele rechten in de bestuursstraf-
rechtelijke procedure (overweging 4); 
- De gelijkenis tussen strafrecht en bestuursstraf-
recht, die uit de oplegging van tot vergelding strek- 
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kende sancties voortvloeit, maakt de toepassing 
noodzakelijk van de grondbeginselen van het straf-
recht en van een faire procedure (due proces) op het 
gebied van het bestuursstrafrecht zoals in art. 14 
Verdrag van New York en art. 6 Verdrag van Rome is 
neergelegd (overweging 5). 

Op de grondslag van deze overwegingen komt het 
congres tot de volgende aanbevelingen: 

Grenzen 
- Sancties voor bestuursstrafrechtelijke overtre-

dingen dienen proportioned l te zijn en te correspon-
deren met de ernst van het vergrijp alsmede met de 
persoonlijke omstandigheden van de dader. Vrijheids-
ontneming en vrijheidsbeperking mogen noch als 
primaire sanctie noch als dwangmiddel toepasselijk 
zijn. 
- De hoogte van de bestuursstrafrechtelijke sanctie, 
in het bijzonder van een geldboete, mag het 
maximum van een strafrechtelijke geldstraf niet 
essentieel overschrijden. 
- Processuele inbreuken op individuele rechten 
mogen in de bestuursstrafrechtelijke procedure niet 
buiten proportie tot de ernst van het vergrijp zijn. 
- Voorlopige hechtenis, post- en telefooncontrole en 
vergelijkbare zware inbreuken op persoonlijke 
rechten mogen in de bestuursstrafrechtelijke 
procedure niet toepasselijk zijn. 

Materieelrechtelijke beginselen 
- De delictsomschrijvingen van het bestuursstraf-

recht dienen evenals de sancties van het bestuurs-
strafrecht overeenkomstig het legaliteitsbeginsel 
vastgesteld te worden. De afbakening tussen straf-
rechtelijke delicten en bestuursstrafrechtelijke 
vergrijpen dient door de wetgevende instanties 
gedaan te worden met een toereikende bepaaldheid. 
Het gebruik van eigen termen voor bestuursstrafrech-
telijke vergrijpen en sancties wordt aanbevolen. 
- De bestuursstrafrechtelijke aansprakelijkheid van 
natuurlijke personen dient te berusten op het beginsel 
van de persoonlijke schuld (opzet of culpa). 
- De aard van de bestuursstrafrechtelijke sancties 
vergemakkelijken echter de erkenning van de 
aansprakelijkheid van corporaties binnen het 
bestuursstrafrecht. 
- Met de in het strafrecht erkende gronden van recht-
vaardiging, schulduitsluiting en schuldvermindering, 
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de rechtsdwaling inbegrepen, is ook in het bestuurs-
strafrecht rekening te houden. 

Procedurele beginselen 
- In het bestuursstrafrecht moet de presumptio 

innocentiae erkend worden, alsmede het beginsel dat 
sancties tegen de verdachte slechts mogen worden 
opgelegd indien het vergrijp aangetoond is buiten 
elke redelijke twijfel om. 
- In eenvoudige zaken kan en dient de procedure 
bespoedigd te worden. Toch dient de verdachte het 
recht op informatie te behouden omtrent de tegen 
hem ingebrachte beschuldiging en de bewijsmiddelen, 
het recht om te worden gehoord inclusief het recht 
bewijsmiddelen voor te dragen alsmede het recht op 
bijstand van een raadsman. 
- De procedure in bestuursstrafzaken kan worden 
gevoerd door een bestuursorgaan of een andere niet 
rechterlijke instantie welke ook sancties kan 
opleggen. Toch dient de toegang tot een gerecht in 
een contradictoire procedure steeds mogelijk te zijn. 
- Wanneer een gedraging zowel een strafrechtelijke 
delictsomschrijving vervult als de delictsomschrijving 
van een bestuursovertreding, mag de dader niet twee 
keer worden gestraft; ten minste client een reeds 
opgelegde sanctie bij de toemeting van een verdere 
sanctie in een tweede procedure omtrent hetzelfde 
felt in voile omvang aangerekend te worden. 

Toegang tot informatie alsmede juridisch en empirisch 
onderzoek 
- In het bestuursstrafrecht dienen alle burgers het 

recht en de mogelijkheid te hebben van voftedige 
toegang tot alle informatie, gegevens en beslissingen 
die bestuurlijke autoriteiten in hen aangaande zaken 
hebben genomen, onder de voorwaarde dat de 
bescherming van de privesfeer op gepaste wijze wordt 
gewaarborgd. 
- Onderzoek op het gebied van het bestuursstrafrecht 
dient vergemakkelijkt, bevorderd, financieel onder-
steund en verricht te worden om belangrijke infor-
matie op dit rechtsgebied te verschaffen. 

Het moge duidelijk zijn: de tijd voor een funda-
mentele heroverweging van het straf- en strafproces-
recht voor van het criminele strafrecht af te splitsen 
delicten is meer dan rijp. Ruimte voor buitenwet-
telijke wildgroei van afdoeningswijzen is er niet, 
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immers de minimumeisen van het verdragsrecht 
gelden ook voor de afgesplitste categorie. De oproep 
tot wetenschappelijk onderzoek waarin de aanbeve-
lingen van Wenen uitmonden en waarvoor ook 
Steenhuis pleit, mag geen vijgenblad worden voor 
verder uitstel van wettelijke regelingen en het 
doorgaan met experimenten. Alsof er al niet tal van 
onderzoeken zijn die het terrein in kaart hebben 
gebracht en oplossingen aandragen die niet door de 
waan van de dag of momentele knelpunten zijn 
ingegeven zoals de lex-Mulder. Deze heeft juist veel 
kritiek losgemaakt door voor een zeer beperkte groep 
van mini-delicten waarbij de massaliteit van overtre- .  
dingen bijzondere capaciteitsproblemen met zich 
meebrengt, in bijzondere regelingen te voorzien die 
het strafrechtelijk karakter negeren. Een dergelijke 
oplossing bestaat ook in Oostenrijk ten aanzien van 
de als `Verwaltungstibertretungen' gerubriceerde 
verkeersdelicten. Maar Oostenrijk heeft dienaan-
gaande een voorbehoud gemaakt ten opzichte van art. 
6 Verdrag van Rome, terwijl Nederland in voile 
omvang aan de conventie gebonden is. Had daarom 
niet de schaarse parlementaire tijd beter kunnen 
worden geInvesteerd in een wet die op veel bredere 
basis - uiteraard liefst op basis van het frequentiecri-
terium - een verzameling van op de eigen aard van 
die delictscategorie toegesneden materieel en formeel 
recht bevat en bewust de minimumeisen van het 
verdragsrecht respecteert of beter, met een zekere 
veiligheidsmarge, daarboven uitkomt? 
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De verhouding tussen 

tuchtrecht en strafrecht 

mr. M. Leijten* 

Inleiding 

Een voetballer deelt tijdens een voetbalwedstrijd 
een flinke rechtse directe uit aan een andere speler. 
Op zijn daad zijn verschillende reacties mogelijk. 
Omdat de voetballer hiermee een zeer zware 
overtreding begaat, is een tuchtrechtelijke reactie voor 
de hand liggend. Dit is in casu het tuchtrecht van de 
KNVB. Hij zal meteen uit het veld gestuurd worden 
en zich nadien nog moeten verantwoorden in een 
tuchtprocedure.' Tevens is deze daad te kwalificeren 
als mishandeling in de zin van het Wetboek van 
Strafrecht, zodat een strafprocedure mogelijk is. Als 
de medespeler schade heeft geleden bijvoTrbeeld aan 
zijn tanden of door een opgelopen hersen4 tchudding 
tijdelijk arbeidsongeschikt is geweest, kan de 
voetballer in een civielrechtelijke procedure tot 
vergoeding van deze schade worden veroordeeld. 

In de volgende paragraaf zal kort uiteen worden 
gezet wat verstaan kan worden onder tuchtrecht en 
zal onderscheid worden gemaakt tussen verenigings-
tuchtrecht (zoals het KNVB-tuchtrecht) en wettelijk 
geregeld tuchtrecht. Daarna wordt een overzicht 
gegeven van het wettelijk geregeld tuchtrecht waarbij 
een enkele ontwikkeling wordt besproken die invloed 
heeft gehad op de wettelijk geregelde tuchtproce-
dures. Vervolgens zal worden aangegeven hoe het 
wettelijk geregelde tuchtrecht zich verhoudt tot het 
strafrecht en het strafprocesrecht. Het artikel wordt 
besloten met enkele slotbeschouwingen. 

* De auteur is verbonden aan de vakgroep Staatsrecht van 
de Katholieke Universiteit Brabant. 
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Tuchtrecht 

Wat is tuchtrecht? Tuchtrecht kan worden 
omschreven als het sanctierecht, waaraan de leden 
van een groep zijn onderworpen en dat de procedure 
regelt volgens welke een tuchtcollege aan een tucht-
rechtelijk rechtssubject dat een tuchtnorm heeft 
overtreden een tuchtsanctie kan opleggen. Een tucht-
rechtelijk rechtssubject is bij voorbeeld de hiervoor 
vermelde voetballer. Een ander bekend voorbeeld is 
een arts die aan het wettelijk geregelde medische 
tuchtrecht onderworpen is. Als een arts lid is van bij 
voorbeeld de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is hij 
bovendien aan het tuchtrecht van die vereniging 
onderworpen. Deze vorm van sanctierecht is duidelijk 
te onderscheiden van het burgerlijk recht, het arbeids-
recht, het administratief recht en het strafrecht. 2  

Vele schrijvers hebben zich beziggehouden met de 
grensalbakening tussen tuchtrecht en civielrecht. Bet 
dichtst tegen die grens zit het tuchtrecht dat binnen 
een vereniging wordt toegepast, zoals het hierboven 
genoemde KNVB-tuchtrecht en het tuchtrecht van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevor-
dering der Geneeskunst. Dat tuchtrecht wordt 
gewoonlijk aangeduid als verenigingstuchtrecht.' 
Verenigingstuchtrecht is alleen van toepassing op de 
leden van de vereniging. Door het lidmaatschap van 
de vereniging op te zeggen kan een tuchtrechtelijk 
rechtssubject zich aan deze vorm van tuchtrecht 
onttrekken, terwijI de gewraakte activiteit gewoon kan 
worden voortgezet. In dit artikel wordt daarom alleen 
ingegaan op wettelijk geregeld tuchtrecht. Dat tucht-
recht is immers van toepassing op de gehele groep, 
dus bij voorbeeld alle artsen. Een arts kan zich alleen 
aan het wettelijke tuchtrecht (trachten te) 4  onttrekken 
door zijn praktijk neer te leggen. 

Omdat wettelijk geregeld tuchtrecht vaak op 
arbeidsrelaties van toepassing is, is ook een verge-
lijking met arbeidsrecht op zijn plaats. Om wettelijk 
geregeld tuchtrecht te beperken tot de relatie 
werkgever-werknemer is echter onzuiver omdat ook 
veel vrije beroepsbeoefenaren aan dat tuchtrecht 
onderworpen zijn. Voorbeelden daarvan zijn de 
advocaat en de registeraccountant. 

Wat betreft de relatie met het administratief recht, 
stelt de memorie van toelichting bij het ontwerp 
Algemene Wet Bestuursrecht uitdrukkelijk dat een 
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aantal tuchtgerechten kan worden aangeduid als 
bestuursorgaan in de zin van het Voorstel van Wet 
zodat bepalingen van dit Voorstel van Wet ook op 
tuchtprocedures van toepassing zullen zijn. 5  

Tot slot is ook het grensvlak met het strafrecht en 
strafprocesrecht interessant. Daarop wordt later in dit 
artikel ingegaan. 

Ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de 
wettelijk geregelde tuchtprocedures 

Hoewel er ook in de vorige eeuw al enkele vormen 
van tuchtrecht wettelijk geregeld waren, zoals het 
militaire tuchtrecht, is er vooral vanaf 1900 sprake 
van een toename van tuchtwetgeving. De oudste 
tuchtwetten, die vrijwel ongewijzigd thans nog van 
kracht zijn, zijn de Wet op de Krijgstucht uit 1903, in 
werking getreden in 1923, en de Medische Tuchtwet 
uit 1928. Ook de Wet op het Notarisambt, daterend 
uit 1842, kan hier genoemd worden, maar de tucht-
rechtelijke bepalingen uit die wet zijn in 1984 
gemoderniseerd. Het merendeel van de thans nog van 
kracht zijnde tuchtwetgeving dateert van na de 
Tweede Wereldoorlog. 

De groepen, waarop wettelijk geregeld tuchtrecht 
van toepassing is, zijn ruwweg als volgt in te delen. 
Er is tuchtrecht ingevoerd ten aanzien van personen 
die in een bepaalde (arbeids)relatie tot de overheid 
staan, dus bij voorbeeld ambtenaren, militairen en 
gedetineerden. De uitoefening van vele 
`vertrouwens'beroepen is onderwerp van controle 
door tuchtrecht. Voorbeelden daarvan zijn de medici, 
notarissen, advocaten, rechters, registeraccountants 
en accountants-administratieconsulenten en 
makelaars. De onderwijswetten bevatten tuchtbepa-
lingen ten aanzien van het personeel. Ook in het 
bedrijfsleven komen we tuchtrecht tegen. 
Voorbeelden van wetten, waarin tuchtrecht is 
opgenomen, zijn de Landbouwuitvoerwet, de 
Zaaizaad- en Plantgoedwet, de Landbouwkwali-
teitswet, de Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie, 
de Meststoffenwet, de Wet Autovervoer Goederen, de 
Loodsenwet en de Wet Economische Mededinging. 
In de vervoerssector kunnen ook nog de Spoor-
wegwet, de Schepenwet en de Luchtvaartrampenwet 
genoemd worden. 

De vraag waarom tuchtrechtelijke bepalingen in 
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een wettelijke regeling worden opgenomen dient dan 
ook genuanceerd beantwoord te worden. De 
voordelen zijn over het algemeen de (relatief) snelle 
en eenvoudige tuchtprocedure, waarbij tevens de 
tuchtrechtelijke beslissing genomen wordt door ter 
zake deskundigen. 6  

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft 
in een advies met betrekking tot de regeling van het 
tuchtrecht in de Wet op de beroepen in de indivi-
duele gezondheidszorg (publikatie 2/1989) de 
volgende drie criteria geformuleerd voor beant-
woording van de vraag welke gezondheidszorgbe-
roepen in aanmerking komen voor een wettelijk 
tuchtrecht: 
a. afhankelijkheid van de patient/client van de 
beroepsbeoefenaar, welke nader wordt bepaald door 
het ontbreken van voldoende andere correctiemoge-
lijkheden en de mate van zelfstandigheid bij de 
beroepsuitoefening; 
b. de bijzonderheid van de aan de beroepsuit-
oefening inherente risico's; 
c. de bijzondere aard van daartoe te stellen normen 
en hun handhaafbaarheid tangs niet-tuchtrechtelijke 
weg. 

Daarbij bepaalt de mate waarin een gezondheids-
zorgberoep aan een of meer van deze criteria voldoet 
of een wettelijk tuchtrecht voor het betreffende 
beroep opportuun is. 

Wijzigingswetgeving 

Naast een voortdurende stroom met nieuwe 
wettelijke regelingen komt de laatste jaren ook een 
stroom wijzigingswetgeving op gang. Daarin zien we 
aandacht voor een aantal aspecten. 

De positie van de klager staat in de belangstelling. 
In een aantal tuchtwetten is er namelijk in voorzien 
dat de tuchtprocedure aanvangt met een klacht 
ingediend door een klager. Deze klacht heeft dan min 
of meer de functie van tenlastelegging. De personen 
die klachtbevoegdheid hebben, zijn soms patienten of 
clienten die niet tevreden zijn met de wijze waarop zij 
door het tuchtrechtelijk rechtssubject zijn behandeld. 
Anderzijds hebben bepaalde personen uit hoofde van 
hun functie klachtbevoegdheid. Voorbeelden daarvan 
zijn de inspecteur van het Staatstoezicht op de yolks-
gezondheid wie de zaak uit hoofde van de hem 
toevertrouwde belangen aangaat. 
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De rol van de `particuliere'-klager was aanvankelijk 
die van aangever. Hij wordt nu steeds meer als 
zelfstandige procespartij gezien. Een recent voorbeeld 
van de grotere aandacht voor de klager is ook te 
vinden in art. 48, zesde lid, Advocatenwet: de raad 
van discipline `spreekt, indien de klager daarom 
verzoekt, in zijn beslissing steeds met redenen 
omkleed uit of de advocaat tegen wie de klacht is 
ingediend, jegens hem de zorgvuldigheid heeft 
betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening 
betaamt. De raad kan een dergelijke uitspraak, indien 
hij daartoe voldoende grond aanwezig acht, ook 
ambtshalve doen.' . Bovendien is in art. 48b, eerste lid, 
Advocatenwet een mogelijkheid opgenomen tot 
vergoeding door de advocaat van de door zijn 
gedraging veroorzaakte schade. (Haardt, 1984) 

Ook de belangstelling voor de tuchtprocedures 
neemt toe. Met name de vraag of deze procedures 
openbaar dienen te zijn, is een heet hangijzer. Bij 
openbaarheid moet dan in deze context in de eerste 
plaats worden gedacht aan openbaarheid ten aanzien 
van anderen dan het tuchtrechtelijk rechtssubject. 
Aanvankelijk ging men uit van beslotenheid van de 
procedures teneinde de privacy van de van een tucht-
vergrijp verdachte te beschermen. Een ander 
argument dat gebruikt werd was, dat klagers geen 
klacht zouden indienen uit angst dat hun privacy zou 
worden aangetast. Anderzijds kan als doel van het 
openbare karakter van procedures worden gezien de 
bescherming van de procespartijen tegen geheime 
rechtspraak met een niet-openbaar onderzoek, het 
realiseren van een eerlijk proces en het behouden van 
vertrouwen in de gerechten. Met name dit laatste 
argument speelt een grote rot in de discussies over 
tuchtprocedures. Ook de invloed van de jurispru-
dentie van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens ten aanzien van toepasselijkheid op tuchtproce-
dures van art. 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden leidde tot de conclusie dat 
een grotere mate van openheid en openbaarheid 
gewenst was. 7  In de jaren 1984-1986 is dan ook 
openbaarheid van de zitting ingevoerd in bij 
voorbeeld de tuchtprocedures op grond van de 
Advocatenwet en de Wet op het Notarisambt. 
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rebel 1: Aantallen behandelde klachten en opgelegde maatregelen in de 
medische tuchtrechtspraak van 1979 tot en met 1981 

College 	 Aantal behandelde klachten Opgelegde maatregelen 
over 1979-1981 

Enkele Offers 
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Absoluut 	Percentueel 

Groningen 	 85 	 16 	 19 
Zwolle 	 72 	 15 	 21 
Amsterdam 	506 	 77 	 15 
Den Haag 	394 	 66 	 17 
Eindhoven 	169 	 52 	 31 

Totaal 	 1226 	 26 	 18,4 

Om enig idee te hebben van het aantal klachten dat 
wordt ingediend tegen tuchtrechtelijke rechtssub-
jecten worden enkele cijfers gegeven en wel 
betrekking hebbend op het medisch tuchtrecht, het 
advocatentuchtrecht, het notariele tuchtrecht en het 
militaire tuchtrecht. Deze gegevens zijn onderling 
slecht vergelijkbaar omdat zij niet dezelfde periodes 
beslaan en bovendien de (beroeps)groep waarop het 
tuchtrecht van toepassing is niet even omvangrijk is. 
In tabel 1 zijn enkele gegevens wat betreft het 
medisch tuchtrecht in eerste aanleg opgenomen 
(ontleend aan Drion 1987, p. I I). 

Van de 1226 opgelegde maatregelen is 59,5% een 
waarschuwing, 26% een berisping, 9,7% een boete, 
4,8% een schorsing en geen enkele ontzegging van de 
bevoegdheid. (Orion, 1987, p. 55) 

Per 31 december 1988 stonden 5655 advocaten 
ingeschreven. In onderstaande tabel worden de 
uitspraken van de raden van discipline uit 1988 uitge-
splitst. (ontleend aan Vademecum 1989, pp. 16-18) 

In het notariele tuchtrecht zijn sinds de op 1 
november 1984 in werking getreden wetswijziging bij 
het hoger beroepscollege, te weten het Amsterdamse 
Gerechtshof, in 1985 2 beroepschriften ingediend, in 
19867, in 1987 15 en in 1988 16 beroepschriften. Een 
klager diende zelfs zevenmaal een beroepschrift in. In 
totaal 34 zaken leidden tot een uitspraak van het 
Gerechtshof. Van deze 34 zaken hadden de Kamers 
van Toezicht in drie zaken een tuchtrechtelijke 
maatregel, te weten berisping, opgelegd en had in vier 
zaken een voordracht tot afzetting van de notaris 



Tabel 2: Overzicht tuchtrechtelijke beslissingen in de advocatuur in 
1988 

Amsterdam Arnhem Den Haag Den Bosch Leeuwarden 

Nieuwe zaken in '88 	110 	77 	109 	104 	 31 
Over uit 1987 	 40 	39 	36 	36 	 28 
Totaal 	 150 	116 	145 	156 	 59 

Beslissingen van de 
voorzitter: totaal 	 34 	29 	36 	37 	 8 
Waarvan geen 
verzet 	 20 	9 	9 	24 	 0 
Beslissingen raad 
inclusief: 
verzetsbeslissingen 	92 	89 	94 	72 	 36 
Totaal beslissingen 	112 	98 	103 	96 	 36 

Waarvan: 
ongegrond/ 
niet-ontvankelijk 	 62 	24 	27 	44 	 16 
gegrond zonder 
maatregel 	 10 	5 	7 	4 
enkele 
waarschuwing 	 6 	13 	6 	17 	 6 
berisping 	 8 	6 	7 	3 	 5 
(voorw.) schorsing 	 5 	3 	9 	8 	 2 
(voorw.) schrapping 	1 	1 	— 	3 	 2 

(waarbij overigens in een van die twee zaken de 
notaris zelf reeds ontslag had gevraagd en gekregen), 
een zaak werd aangehouden in afwachting van 
nadere rapportage over de praktijkvoering door de 
notaris en in een zaak is een berisping met 
waarschuwing opgelegd. 

Wat betreft het militaire tuchtrecht bedroeg het 
aantal opgelegde krijgstuchtelijke straffen in de 
periode 1-1-1979 tot en met 31-7-1979 20.110 en in de 
periode 1-1-1980 tot en met 31-7-1980 21.516. (Van 
den Bosch, 1984, p. 260) 

Relatie met het strafrecht en het strafprocesrecht 

Een van de rechtsgebieden, die nauwe verwant-
schap met het wettelijk geregelde tuchtrecht vertoont, 
is het strafrecht. In beide gebieden is er sprake van 
het vaststellen van een normovertreding en het 
reageren met een sanctie. Er zijn echter vele 
verschillen tussen beide rechtsgebieden te ontdekken. 
Hierna wordt kort ingegaan op de tuchtnormen, de 
tuchtprocedure en een aantal tuchtsancties. 
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De tuchtnorm is gewoonlijk opgenomen in een 
wettelijke bepaling, die dus noodgedwongen zeer 
ruim omschreven is. Bij voorbeeld in art. 3, derde lid, 
van de Wet Autovervoer Goederen is de volgende 
tuchtnorm opgenomen: `13ij algemene maatregel van 
bestuur kan, onverminderd de mogelijkheid van straf-
rechtelijke afdoening aan een daarbij in te stellen 
tuchtcollege de bevoegdheid worden toegekend tot 
het nemen van tuchtmaatregelen terzake van: 
a. overtreding van in het bijzonder voor grensover-
schrijdend vervoer geldende voorschriften of vergun-
ningsvoorwaarden ; 
b. overtreding van voorschriften of vergunningsvoor-
waarden, welke gelden voor vervoer, dat door een in 
Nederland gevestigde ondernemer geheel in een 
ander land wordt verricht; 
c. gedragingen bij het onder a en b bedoelde vervoer, 
welke het aanzien van het Nederlandse vervoerwezen 
in het buitenland kunnen schaden'. 

De genoemde algemene maatregel van bestuur is 
het Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988. 
Deze tuchtnorm is opgenomen in de wet op grond 
van de overweging dat de gemene strafsanctie van de 
Wet op de Economische Delicten niet kan volstaan, 
daar deze zich immers niet tot het buitenland 
uitstrekt en niet voorziet in gevallen, waarin zonder 
lijnrechte strijd met wettelijke voorschriften grote 
schade aan de goede naam van de groep, in het 
bijzonder in het buitenland, wordt toegebracht. 
Bovendien kan zo de beoordeling hiervan geschieden, 
onder de nodige waarborgen, met medewerking van 
personen, die in deze soon van vervoer deskundig 
zijn. 

Een ander voorbeeld is art. I, eerste lid, van de 
Medische Tuchtwet, dat luidt: Ten geneeskundige, 
die zich schuldig maakt aan handelingen, die het 
vertrouwen in de stand der geneeskundigen onder-
mijnen, of aan nalatigheid, waardoor ernstige schade 
ontstaat voor een persoon, te wiens behoeve hem 
genees-, heel-, of verloskundige raad of bijstand 
gevraagd wordt of aan wie hij die raad of bijstand 
verleent, of die in de uitoefening van de geneeskunst 
blijk geeft van grove onkunde, kan, onverminderd zijn 
aansprakelijkheid ingevolge andere wettelijke 
voorschriften, worden onderworpen aan een van de 
maatregelen, vermeld in artikel 5'. In art. 2 van de 
Medische Tuchtwet is een bijna woordelijk gelijke 
bepaling opgenomen met betrekking tot een tandarts, 
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die zich schuldig maakt aan handelingen, die het 
vertrouwen in de stand der tandartsen ondermijnen, 
en wiens tandheelkundige raad of bijstand gevraagd 
wordt of die in de uitoefening van de tandheelkunst 
blijk geeft van grove onkunde. 

Art. 62, eerste lid, van het voorstel van Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg formu-
leert de tuchtnorm aldus: `Degene die in een der in 
het tweede lid vermelde hoedanigheden in een 
register ingeschreven staat, is onderworpen aan tucht-
rechtspraak ter zake van: 
a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die 
hij in die hoedanigheid behoort te betrachten ten 
opzichte van: 
1. degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoe-
stand hij bijstand verleent of zijn bijstand is 
ingeroepen; 
2. degene die, in nood verkerende, bijstand met 
betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft; 
3. de naaste betrekkingen van de onder 10  en 2° 
bedoelde personen; 
b. enig ander dan onder a bedoeld handelen of 
nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang 
van een goede uitoefening van individuele gezond-
heidszorg.' De bedoelde hoedanigheden zijn die van 
arts, tandarts, apotheker, klinisch psycholoog, 
psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige. 

Door het gebruik van slechts een tuchtnorm heeft 
het tuchtcollege een grotere interpretatievrijheid dan 
de strafrechter. Bovendien is de tuchtnorm meestal zo 
geformuleerd dat de mogelijkheid van het opleggen 
van een tuchtmaatregel gekoppeld is aan bepaalde 
gedragingen sec zonder vermelding van de intentie 
waarmee het handelen of nalaten geschiedde. Zo is 
de opzet-schuld problematiek dus niet uitdrukkelijk 
opgenomen in de tuchtnorm. Van de hier geciteerde 
voorbeelden spreekt alleen de Medische Tuchtwet 
over `zich schuldig maakt aan'. 

Ook aan de tuchtprocedure worden over het 
algemeen weinig artikelen gespendeerd. Bij voorbeeld 
wat tot bewijs kan dienen is meestal niet strikt 
omschreven zodat het tuchtcollege bij de beoordeling 
van het bewijs meer vrijheid heeft dan de strafrechter. 
Onrechtmatig verkregen strafrechtelijk bewijs wordt 
dan ook soms gebruikt in tuchtrechtelijke proce-
dures. 9  

Voor wat betreft medische kunstfouten is door 
Beets nagegaan welke argumenten een rol spelen bij 
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de vervolgingsbeslissingen die genomen worden door 
de Officier van Justitie. Zij is van mening, dat, omdat, 
gelet op hierboven geciteerde tuchtrechtelijke norm 
van vertrouwensondermijning, bepaalde zaken 
gemakkelijker door de tuchtrechter kunnen worden 
bewezen verklaard, de Officier van Justitie in veel 
gevallen slechts zal besluiten tot dagvaarden als hij 
meent mm of meer waterdicht bewijs ten behoeve van 
de bewezenverklaring door de strafrechter aan te 
kunnen dragen. (Beets 1989, pp. 210-215) 

Een ander verschilpunt met het strafrecht zijn de 
specifieke tuchtsancties zoals de waarschuwing, de 
berisping, de schorsing gedurende een bepaalde 
termijn en de ontzetting uit de groep. 

Artikel 68 Wetboek van Strafrecht 

In het strafrecht geldt het ne bis in idem-beginsel, 
dat is neergelegd in art. 68 van het Wetboek van 
Strafrecht. Het eerste lid van dat artikel luidt: 
`Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken 
voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal 
worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen 
aanzien bij gewijsde van de rechter in Nederland, de 
Nederlandse Antilien of Aruba onherroepelijk is 
beslist.' Dat artikellid gaat dus uit van het voorkomen 
van een dubbele strafrechtelijke vervolging. Is dat 
artikellid ook van toepassing in geval van een straf-
rechtelijke procedure na een tuchtrechtelijke of 
omgekeerd tuchtrecht na strafrecht? Kortom, wat te 
denken van de volgende casus. Een tandarts wordt 
verdacht van het boren in gave gebitten. Een 
Gerechtshof oordeelt in hoger beroep over de 
strafzaak in oktober 1989 en besluit tot vrijspraak (en 
gedeeltelijke bewezenverklaring). Er liep ook een 
tuchtrechtelijke procedure, die in november 1989 in 
hoger beroep bij de burgerlijke kamer van datzelfde 
hof dient. Deze kamer besluit tot het ontnemen van 
de bevoegdheid het beroep uit te oefenen. In eerste 
instantie lijken deze uitspraken tegenstrijdig: de feiten 
die leiden tot beide zaken zijn immers dezelfde, 
namelijk het boren in de gebitten. 

De Hoge Raad gaat er van uit dat art. 68 van het 
Wetboek van Strafrecht alleen betrekking heeft op 
strafzaken." In beginsel is er dan ook geen werking 
van het ne Ns in idern-beginsel in de verhouding tucht-
recht en strafrecht of vice versa (externe werking). De 
reden daarvoor is gelegen in de verschillen ten 
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aanzien van de normen. In bovenstaande casus stond 
in de strafzaak centraal mishandeling (vrijspraak) en 
valsheid in geschrifte (bewezen verklaard), terwijl in 
de tuchtzaak art. 2 van de Medische Tuchtwet als 
toetssteen dient. 

In bepaalde gevallen is wel voorzien in een afstem-
mingsmogelijkheid tussen strafrecht en tuchtrecht. 
Een voorbeeld is art. 5 van de Wet Economische 
Delicten, op grond waarvan tenzij bij de wet anders is 
bepaald, ter zake van economische delicten geen 
andere voorzieningen met de strekking van straf of 
tuchtmaatregel kunnen worden getroffen dan de 
straffen en maatregelen overeenkomstig deze wet op 
te leggen. Bij de tuchtmaatregelen kan met name 
gedacht worden aan het tuchtrecht op grond van art. 
3 Wet Autovervoer Goederen, art. 88 Zaaizaad- en 
Plantgoedwet, art. 13 Landbouwkwaliteitswet, art. 12 
Meststoffenwet en de Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfs-
organisatie. Volgens Schreuders zijn er per regeling 
en branche afspraken gemaakt wanneer het Openbaar 
Ministerie een zaak strafrechtelijk zal vervolgen. De 
voornaamste factoren zijn: recidive; flagrante overtre-
dingen, een duidelijke criminele inslag bij de 
verboden gedraging; een aanzienlijk behaald weder-
rechtelijk voordeel en verwevenheid met een 
commuun delict (bij voorbeeld valsheid in geschrifte). 
Overigens is ook hier na een tuchtrechtelijke 
vervolging een strafvervolging mogelijk." 

Slotbeschouwing 

Strafrecht en tuchtrecht functioneren in beginsel 
onafhankelijk naast elkaar. Als bij voorbeeld een arts 
bij een patient zeer verouderde behandelingsme-
thoden toepast, die rechtstreeks de dood van die 
patient tot gevolg hebben, kan hem zowel door de 
tuchtrechter een tuchtrechtelijke sanctie (bijvoorbeeld 
een schorsing van twee weken) als door de straf-
rechter een straf (bijvoorbeeld een geldboete) worden 
opgelegd. Het is echter maar de vraag of beide 
sancties ertoe zullen leiden dat de arts in de toekomst 
wel de nieuwste behandelingsmethoden zal 
toepassen. De tuchtrechter zou in zulke gevallen de 
mogelijkheid moeten hebben als aparte tuchtsanctie 
op te leggen dat het tuchtrechtelijk rechtssubject 
verplicht wordt tot het volgen van bijscholing c.q. 
nascholing. In die geyallen waarin een voorwaar- 
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Noten 

delijke sanctie kan worden opgelegd zou bijscholing 
als voorwaarde gesteld kunnen worden. Bij mijn 
weten wordt deze mogelijkheid thans niet toegepast 
in het wettelijk geregelde tuchtrecht. 

Art. 113, tweede lid, Grondwet luidt sinds 1983: 
`Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt 
bij de wet geregeld'. Deze bepaling is alleen in de 
Grondwet opgenomen om het beeld van berechting 
van overheidswege te completeren. Opname in 
datzelfde jaar van art. 107, tweede lid, Gw. leidde tot 
wetgevingsarbeid op het terrein van het bestuursrecht, 
resulterend in het Ontwerp van een Algemene wet 
bestuursrecht. Wellicht dat de opname van art. 113, 
tweede lid, Gw. ook tot een stimulans in de literatuur 
en de wetgeving kan leiden. Bij voorbeeld naar de 
tenuitvoerlegging en effectiviteit van de opgelegde 
tuchtsancties is tot nu toe geen onderzoek gedaan. 
Misschien is een verklaring hiervoor wel te vinden in 
het feit dat ten aanzien van het wettelijk geregelde 
tuchtrecht meer belang gehecht wordt aan de preven- 
tieve werking van dat tuchtrecht, dus aan de 
stok-achter-de-deur-idee, dan aan het daadwerkelijk 
aantal tuchtrechtelijke veroordelingen waarbij een 
tuchtsanctie wordt opgelegd. 

' Uit de zaak-Wouters blijkt dat 
ook na de wedstrijd op grond van 
televisie-beelden van de wedstrijd 
een voetballer direct door de 
tuchtcommissie in staat van 
beschuldiging kan worden gesteld 
en een tuchtsanctie kan worden 
opgelegi. Zie NRC Handelsblad 
dinsdag 3 april 1990, sport, p. 10. 

Hierop kan in dit artikel niet 
diepgaand worden ingegaan. Zie 
De Dodder 1981, pp. 1-46 en de 
daarin vermelde literatuur. 
' Admiiaal, 1984; Hoogendoorn, 
1984; Middag, 1984; Ruijgh, 1984 
pp. 167.183; Verschoof, 1989. 
KNMG, Wijziging Huishoudelijk 
Reglenwit in verband met reorga-
nisatie interne rechtspraak, 
Medisch Contact, jrg. 42, nr. 38, 
1987, pp. 1214-1222 (inclusief 
nieuwe tekst) en jrg. 42, nr. 41, 
1987, pp. 1326. In het tijdschrift 

Medisch Contact worden regel-
matig samenvattingen van deze 
tuchtuitspraken gepubliceerd. Zie 
bij voorbeeld KNMG, Recht-
spraak: uitspraken Districtraden 
in 1987, Medisch Contact, jrg. 43, 
nr. 45, 1988, pp. 1401-1404. 
4  lk behandel niet de mogelijk-
heden van (een voortzetting van) 
een tuchtrechtelijke vervolging en 
berechting van reeds begane 
tuchtvergrijpen noch de mogelijk-
heden van tenuitvoerlegging van 
reeds opgelegde tuchtsancties. 

Zie over de onduidelijkheden 
die in deze passage van de 
memorie van toelichting zijn 
opgenomen Leijten, M., Harmoni-
satie van tuchtregelingen, in: 
Recht doen door weigeving . 

Bijvoorbeeld de deurwaarders 
streven al vele jaren naar een 
eigen tuchtrecht. Zie daarover 
Neve 1984, pp. 136-141. 

Zie daarover Leijten, NI., 
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Wettelijk geregeld tuchtrecht, in: 
JUVAT (red.), Artikel 6 EVRM en 
de dagelijkse rechtspraktijk en de 
aldaar vermelde literatuur. 

Gegevens ontleend aan J. van 
Slooten, De notariele tuchtrecht-
spraak in hoger beroep in de jaren 
1985 t/m 1988, WPNR 5927, p. 
478. 
9 . Zie bij voorbeeld College voor 
het Medisch Tuchtrecht in Eerste 
Aanleg 20-1-1988, Staatscourant 
1988, nr. 32, p. 4. 
'°. Zie bij voorbeeld Hoge Raad 
4-5-1936, NJ 1937, 30; HR 
9-10-1084, NJ 1985, 251 met noot 
't Hart; HR 15-1-1985, NJ 1985, 
450 met noot 't Hart. Zie ook 
Afdeling rechtspraak Raad van 
State 17-12-1979, AB 1980, 450. 
". Zie daarover Schreuders, D.S., 
Tuchtmaatregel of straf bij econo-
mische delicten. 
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Niet-justitiele repressie in 

ordenings- en 

sociale-zekerheidsrecht 

mr. J.M. Verheul* 

Inleiding 

Een niet-politiele en niet-justitiele aanpak van 
strafbare feiten komt veelvuldig voor. Zo worden 
normschendingen die bestuurlijk en strafrechtelijk 
zijn gesanctioneerd, vaak uitsluitend administratief 
afgedaan. Daarnaast wordt op grote schaal, buiten 
bereik van reguliere politie en justitie, strafrechtelijk 
gereageerd en geseponeerd. In deze bijdrage worden 
deze schemerzones van repressieve handhaving 
belicht. Eerst in het kader van het ordeningsrecht 
waar deze handhavingsreacties veel voorkomen. 
Daarna in het kader van de sociale-zekerheidswet-
geving, een sector die de laatste decennia een zeer 
sterke expansie heeft doorgemaakt. Deze sector blijkt 
een rijke voedingsbodem voor fenomenen als interne 
opsporing, seponering in eigen beheer, semi-recht-
spraak, pseudo- of crypto-recherche en informele 
afdoening. 

Meersporigheid in de handhaving van ordeningsrecht 

Ordeningsrecht is de verzamelnaam voor allerlei 
regelsectoren in de samenleving: welzijn, gezond-
heidszorg, milieu, verkeer, sociaal-economische 
aangelegenheden, publieke financien, belastingen, 
sociale zekerheid enzovoort. 1  De naam ordenings-
recht is veelzeggend. De wets- en beleidsregels die 
deze sectoren beheersen, zijn niet primair georien-
teerd op min of meer bestendige sociaal-ethische 
beginselen maar op opvattingen van ordeningsnut die 
- naar tijd en plaats beperkt - heersend zijn. Het gaat 
om geboden en verboden die eerst door hun 

* De auteur is verbonden aan Seminarium 'Van Hamel' te 
Amsterdam. 
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wettelijke vastlegging geldingskracht krijgen, en deze 
weer verliezen zodra ze uit de regelgeving verdwijnen 
of door andere worden vervangen. Ordeningsrecht is 
dan ook onvast recht. Dat blijkt reeds nit de wetge- 
vingstechniek: aanpasbare uitvoeringsregels, uitzon-
deringen, ontheffingen, vertijningen, enzovoort. De 
regelgeving van ordeningsrecht heeft een sterk 
beleidsgebonden, bestuurlijk karakter. En de 
uitvoering ressorteert veelal onder departementale 
bestuurskolommen en begrotingshoofdstukken. 
Ook in de handhaving overheerst het bestuurlijke, 
niet-justitiele element. Bij de preventieve handhaving 
ligt dit min of meer voor de hand. Voorlichting, 
norminscherping, reguliere controle en dergelijke zijn 
in wezen uitvoeringsprocessen; ze liggen ingebed in 
de administratiefrechtelijke verhouding tussen 
overheidsorgaan en burger. Maar in de repressieve 
sfeer is de bestuurlijke aanpak niet de enige handha-
vingsweg. Normschendingen in het ordeningsrecht 
zijn vaak en bestuurlijk en strafrechtelijk gesanctio-
neerd. In de woorden van Friedman (1964, p. 9): 'a 
protection of social standards by a combination of 
administrative and penal sanctions.' Daarmee is de 
wedijver gegeven. Het bestuur dat in dit domein als 
het ware een thuiswedstrijd speelt, heeft een struc-
tureel sterke concurrentiepositie. Maar het strafrecht 
— repressierecht bij uitstek — dient niet zelden als 
slagwapen om in het bijzonder de welzijns- en verze-
keringsfunctie van de staat te garanderen (vergelijk 
Van Maarseveen, 1990). 

Betang van de systeemkeuze 

Bij de keuze tussen bestuurlijke en strafrechtelijke 
afdoening van normschendingen moet men letten op 
de onderlinge verschillen tussen de sanctiesystemen, 
vooral ten aanzien van rechtsaantasting, rechtsbe- 
scherming en handhavingslast. 

Wat de rechtsaantasting betreft kent het strafrecht 
een gedifferentieerd patroon van leedtoevoeging aan 
de burger. Het stigmatiseert hem en beperkt zijn 
grondrechten door middel van opsporing, vervolging, 
berechting, vrijheidsbeneming, financiele benadeling, 
justitiele registratie, enzovoort. De bestuurlijke 
sanctietoepassing dient primair ter ondersteuning van 
de uitvoeringsprocessen. De leedtoevoeging staat hier 
niet voorop maar kan toch fors uitpakken (intrekking 
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van een vergunning, omvangrijke beboeting en 
dergelijke). 

Op het vlak van de rechtsbescherming kent het straf-
recht een fijnmazig normkader van wets- en verdrags-
regels en beginselen van behoorlijke procesorde. Dit 
kader heeft sterke kernen die de overheidsinterventie 
beperken en de burger beschermen. Ik noem: 
legaliteit, verdenkingscriterium, onschuldspresumptie 
en schuldbeginsel, zwijgrecht bij verhoor, gebonden 
bewijsgaring en bewijsvoering, en enkelvoudig vervol-
gingsrecht per feit. 

De normering van de bestuurlijke repressie is 
minder gesystematiseerd maar ook hier bestaan tal 
van procedureregels en behoorlijkheidsnormen 
(behoorlijk bestuur). 

Juist op het vlak van de rechtsbescherming blijken 
de grenzen tussen beide sanctiesystemen steeds meer 
doorlaatbaar. Er wordt zoiets als een kwalitatieve 
osmose zichtbaar. Van de ene kant penetreren 
bestuurlijke behoorlijkheidsnormen in het strafrecht, 
aan de andere kant werken 'fair trial'-regels vanuit 
het strafrecht door in de bestuurlijke bestraffing. De 
systeemgrenzen zijn overigens niet alleen in normatief 
maar ook in feitelijk opzicht doorlaatbaar geworden: 
hele groepen normschendingen (verkeers- respectie-
velijk parkeerovertredingen) verhuizen van het ene 
naar het andere systeem. 2  

Wat de handhavingslast betreft is het strafrecht niet 
licht bedeeld. Het apparaat wordt zwaar aange-
sproken door het grote gevalsaanbod en door de 
voornoemde sterke kernen van rechtsbescherming. De 
lasten liggen niet alleen op het vlak van de concrete 
waarheidsvinding en procedurele afwikkeling maar 
ook in de beleidsvorming en -afstemming. Daaren-
tegen is de oplegging van bestuurlijke sancties minder 
veeleisend. Want hoewel de rechtsbescherming, met 
name onder de gelding van art. 6 EVRM, ook hier 
toeneemt, het grote voordeel blijft dat deze sancties 
door de administratie zelf worden opgelegd en 
(veelal) ook uitgevoerd. Dat wil zeggen: in het 
verlengde van de uitvoering en in eigen beheer. Dit 
procedurele gemak verklaart goeddeels het gangbare 
primaat van de bestuurlijke delictsafdoening. 
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Seponering van strafbare feiten in eigen beheer 

Het primaat van de bestuurlijke handhaving brengt 
mee dat de administratie ook de uitvalswegen naar 
andere systemen bewaakt. Zo beslist ze over het al 
dan niet overdragen van een strafbaar felt aan 
justitie.' Niet-overdracht gebeurt met behulp van: 
- politieel sepot: ondanks verdenking of constatering 
van een stralbaar feit afzien van (verdere) opsporings-
activiteiten respectievelijk het niet opmaken/inzenden 
van het proces-verbaal; 
- administratief sepot: het niet aangeven van 
vermoede of geconstateerde strafbare feiten. 

Dit zijn varianten van het sepot in de eigenlijke, 
strafprocessuele betekenis. Ik doel hier dus niet op de 
situatie dat het uitvoeringsorgaan afziet van enige 
reactie in de bestuurlijke sanctiesfeer. Men zou dit 
laatste als `bestuurlijk sepot' kunnen aanduiden.° 

Politieel sepot wil zeggen dat een opsporingsamb-
tenaar afziet van zijn wettelijke opsporingstaak (artt. 
141 en 142 Wetboek van Strafvordering; hierna: 
WvSv) en van zijn plicht tot opmaken en inzenden 
van zijn opsporingsverslag (artt. 152 e.v. WvSv). Dit is 
aanvaarde praktijk zowel bij de reguliere politie als 
bij de bijzondere opsporingsdiensten die zijn aange- 
schakeld aan het bestuur (Economische Controle-
dienst, fiscale en sociale recherche, enzovoort). Zowel 
het sepot van de reguliere als dat van de bijzondere 
politie, is afgeleid van de competentie van het 
openbaar ministerie om strafbare feiten niet of 
niet-gerechtelijk af te doen. ,  Deze `afleiding' vloeit 
voort uit de praktijkervaring dat niet op het totale 
aanbod van stralbare feiten kan worden gereageerd, 
en uit het inzicht dat politiele inspanning niet kan 
leiden tot elimineren van de criminaliteit, hoogstens 
tot het beteugelen ervan. 6  Nog onbeslist, hoewel niet 
fel bevochten, is de kwestie of de sepotbevoegdheid 
door het O.M. aan de politie is gedelegeerd of dat er 
slechts sprake is van een mandaatsverhouding waarbij 
het O.M. een eigen verantwoordelijkheid houdt. Het 
O.M. zelf kiest - niet onverstandig - voor het laatste. 7  

Administratief sepot is een handhavingsmiddel voor 
de (niet-opsporingsbevoegde) ambtenaar. Dit middel 
wordt gereguleerd door art. 162 WvSv. Deze bepaling 
verplicht ambtenaren (en een aantal nader 
omschreven publiekrechtelijke organen) tot het 
aangeven van geconstateerde ambtsmisdrijven en 
overtreding van regelingen die tot hun taakgebied 
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horen. 8  De aangifte bij justitie moet `onverwijld' 
gebeuren (lid 1). Naast deze wettelijk geclausuleerde 
aangifteplicht bestaat de verplichting om desgevraagd 
over elke strafbaar feit dat hen ter kennis komt inlich-
tingen aan justitie te verschaffen (lid 2). De 
ambtelijke aangifteplicht kan door richtlijnen van het 
O.M. worden beperkt. Een voorbeeld vormen de 
beleidsuitgangspunten inzake belastingdelicten 
(Staatscourant 22 januari 1985, nr. 15) of de hierna 
nog ter sprake komende 0.M.-richtlijnen inzake 
uitkeringsfraude (Staatscourant 9 juni 1989, nr. 110). 

Meersporigheid in het sociale-zekerheidsrecht 

Het voorgaande valt goed te illustreren met de 
handhaving van sociale-zekerheidsfraude. Die 
handhaving loopt langs meer sporen, of liever: langs 
een hoofdspoor met zij- en verleng- en parallelsporen. 
Het hoofdspoor is de administratieve aanpak van 
zaken. Deze aanpak richt zich op een of meer van de 
volgende (bestuurlijke) sancties: 
1. retributief (repressief, leedtoevoegend') 
- verhoging of administratieve boete bij navordering/ 
naheffing van premies; 
- prestatieweigering: gehele of gedeeltelijke 
niet-uitbetaling van uitkering (respectievelijk toeslag), 
niet-verlening van een verstrekking; 
2. reparatoir (herstel beogend) 
- navordering/naheffing van premies; 
- terugvordering van prestatie respectievelijk verhaal 
of verrekening met latere uitkering; 
- schadevergoeding wegens onrechtmatig ontvangen 
verstrekkingen. 

Deze sanctietrajecten verlopen in eigen beheer 
(intern). Indien de burger tegen zo'n sanctie opkomt 
belandt hij, na een eventuele bezwaarfase, op het 
externe verlengspoor van de administratieve 
rechtsgang. 

Een belangrijke `afslag' van het bestuurlijke traject 
vormt de strafrechtelijke interventie: 
- intern opsporingsonderzoek; 
- opmaken en inzenden van proces-verbaal aan 
politie of justitie; 
- aangifte van strafbare feiten bij politie of justitie. 

De eerste twee activiteiten (onderzoek en 
overdracht) vinden alleen plaats bij uitvoeringsor- 
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ganen die beschikken over eigen opsporingsambte-
naren (zie hierna). Aileen deze laatsten zijn daartoe 
op grond van het Wetboek van Strafvordering 
bevoegd. Voor aangifte van strafbare feiten is geen 
opsporingsbevoegdheid nodig. 

Voor de volledigheid wijs ik nog op de parallel- of 
zijsporen die naar civielrechtelijke handhaving 
voeren: dwanginvordering van premieschuld of terug 
te betalen uitkering, effectuering van de zogenaamde 
ketenaansprakelijkheid (bij malafide onderaan-
neming) en van bestuurdersaansprakelijkheid (in 
geval van faillissement na onbehoorlijk bestuur). 
Het bestuurlijke primaat dat de handhaving van het 
ordeningsrecht beheerst, is in de sector van de sociale 
zekerheid tot voile wasdom gekomen. Dit is 
verklaarbaar uit een aantal onderling samenhangende 
factoren: 
- De bestuurlijke handhaving sluit direct aan bij de 
heffing en prestatieverlening door het orgaan; dat wil 
zeggen bij de primaire uitvoeringsprocessen en de 
bijbehorende preventieve handhaving. 
- De financiele aard van de bestuurlijke sancties 
knoopt rechtstreeks aan bij de bestaande (financiele) 
relaties tussen burger en orgaan. 
- De opleggende instantie, het innings- of uitkerings-
orgaan, is direct belanghebbend bij de opbrengst van 
de sanctietoepassing (over dit zogenaamde incasso-
belang hierna meer). 
- Afdoening in eigen beheer beschermt en versterkt 
de autonomie-status van het orgaan. 
- Door op het eigen erf de vuile was te reinigen 
voorkomt men dat deze wordt buitengehangen 
(prestige-argument). 

Samengevat: het overwicht van de bestuurlijke 
handhaving is in niet geringe mate te herleiden tot 
overwegingen van procedureel gemak en de 
bescherming van eigen belang en positie. 

Een belangrijke consequentie van dit alles is dat de 
handhaving zich grotendeels in de binnenkamers van 
het orgaan voltrekt. Het gros van de normschen-
dingen wordt 'cliep in de bureaucratie' afgewikkeld, 
door ambtenaren die niet primair zijn gerecruteerd op 
grond van hun rechterlijke attitude. Reden temeer om 
de rechtsbescherming van de `bestrafte' ingevolge art. 
6 EVRM ook in deze (verborgen) sector van het 
sanctierecht te realiseren. De weerstand die daartegen 
tot dusver bestaat, is instrumented gezien begrijpelijk 
maar rechtsstatelijk onaanvaardbaar. 
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Informele afdoening en niet-afdoening 

Er zijn ook afdoeningswijzen die zich als het ware 
naast de rails afspelen. Het zijn ongereglementeerde 
en ongeorganiseerde reacties op vermoed of geconsta-
teerd misbruik. Ze zijn hier van belang omdat ze ook 
onder de noemer niet-justitiele afdoening vallen: 
a. waarschuwing: vermaning dat bij een volgend 
vergrijp een sanctie wordt opgelegd en/of aangifte bij 
justitie wordt gedaan; 
b. overreding: het naar normconform gedrag 
toepraten van de overtreder; 
c. compromis, het sluiten van een 'deal' met de 
overtreder. 

De reden voor zo'n informele reactie kan 
verschillend zijn, bijvoorbeeld de opvatting dat de 
overtreding voortvloeide uit een maatschappelijke 
noodsituatie (a) of het niet-bewijsbaar zijn van de 
fraude (b) of om een zo ruim mogelijke terugbetaling 
te bereiken (c). Op de achtergrond speelt vaak een 
ongereflecteerde beleidsoptiek die bij het uitvoerings-
orgaan min of meer de toon zet. Deze achtergrond 
breng ik verderop ter sprake. Ver van elk handha-
vingstraject bevindt zich nog de volstrekte 
niet-afdoening van fraudegevallen. Er wordt dan niet 
alleen geseponeerd in strafrechtelijke zin (admini-
stratief of politieel) maar zelfs elke bestuurlijke 
reactie (detectie, correctie, sanctie) blijft achterwege. 
Afgezien van ambtelijke werkweigering komt dit 
volledige `bestuurlijke sepot' voor bij uitvoeringsor-
ganen die te kampen hebben met zo'n omvangrijk 
fraude-aanbod dat hun `werklastsepots' zich niet 
beperken tot de strafrechtelijke afdoening. (Verheul 
1989, P.  241) 

Annexatie van strafrecht: organisatorisch 

Niet alleen de bestuurlijke maar ook de strafrech-
telijke handhaving van sociale-zekerheidsregels vindt 
grotendeels plaats onder beheer van de uitvoeringsor-
ganisatie. Dat komt door het fenomeen interne 
opsporing. Veel uitvoeringsorganen, met name 
bedrijfsverenigingen en sociale diensten, hebben de 
politiele opsporingsfunctie binnen hun muren 
gehaald. (Verheul, 1989, p. 142 e.v.) 

In de beslissing om de opsporingsfunctie in te 
lijven is het uitvoeringsorgaan vrij, maar er zijn wel 
factoren die de beslissing in die richting sturen. In de 
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eerste plaats vertoont de reguliere politie een tradi-
tionele distantie tot de meeste sectoren van het 
ordeningsstrafrecht. (Hoogenboom, 1985, p. 91 e.v.) 
De ingewikkeldheid van de regelgeving speelt daarbij 
zeker een rol. Wanneer de administratie de opsporing 
niet onder haar hoede neemt dreigt er een handha-
vingsvacutim te ontstaan. Naast deze complementaire 
reden is er nog een instrumentele: de materiedeskun-
digheid, nodig voor de fraudebestrijding, is bij de 
uitvoeringsorganen veel groter dan bij de reguliere 
politie. 

Een relevante keuzefactor voor de 
gemeenten/sociale diensten is daarnaast de 
financiering. Ingevolge ministerieel besluit (S 
1988.111) kan een gemeente haar fraudecontroleurs 
en rechercheurs door Den Haag laten subsidieren. 
Met als streefdoel: een onderzoeksambtenaar per 
duizend uitkeringsgerechtigen. Deze voorziening heeft 
de laatste jaren voor de nodige groei gezorgd. Sinds 
de opkomst van de sociale-zekerheidsrecherche 
(1976) is het bestand bij de gemeenten met circa 800% 
toegenomen tot circa 360 opsporingsbevoegden 
(1988). Ter vergelijking: bij bedrijfsverenigingen was 
deze groei: 230% (1988: 132 opsporingsambtenaren). 

De explosieve groei van de gemeentelijke sociale 
recherche verdient rechtsstatelijk geen schoon-
heidsprijs. Enkele bezwaren (Verheul, 1989, pp. 
172-174): 
- het ministerie baseerde haar streefdoel en rende-
mentsverwachting op summiere en wankele kwantita-
tieve gegevens; 
- de omvang van het opsporingspotentieel is afhan-
kelijk geworden van gewenste budgettering in plaats 
van gewenste rechtshandhaving; 
- deze kunstmatige en tot een sector beperkte 
expansie maakt het gebrek aan evenwicht in de 
spreiding van bijzondere opsporingsdiensten (nog) 
groter; 
- de voorziening is niet afgestemd op de opvangca-
paciteit van het openbaar ministerie waardoor de 
contraproduktieve effecten als het ware zitten 
ingebakken; 
- de doelstelling `zoveel rechercheurs/controleurs 
per aantal uitkeringsgerechtigden' heeft een curieus 
effect: door veel onrechtmatige uitkeringen te 
traceren zagen de onderzoeksambtenaren de poten 
onder hun eigen aanstellingsstoel weg. 
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Het recherchebestand van uitvoeringsorganen (vaak 
sociale recherche genoemd) draagt uiteenlopende 
benamingen: rechercheurs, controleurs, onderzoeks-
ambtenaren, ambtenaren in bijzondere dienst, 
enzovoort. Niet elk orgaan komt er dus onverbloemd 
voor uit dat het om opsporingsambtenaren gaat. De 
handhavingscultuur bij die organen is daar niet 
vreemd aan. Men staat meer dan eens negatief 
tegenover opsporingswerk binnen de organisatie. 
Vooral omdat dit werk zou conflicteren met een 
clientgerichte dienstverlening. Dit laatste vormt ook 
een gangbaar argument tegen de inlijving van de 
recherche-functie. 

Maar van die dienstverlening moet men zich geen 
overdreven voorstellingen maken. Voor tal van 
uitvoeringsorganen is zij beperkt tot een uitsluitend 
papieren relatie. Alleen bij de gemeenten kan de 
relatie persoonlijker worden door de gevalsgerichte 
bejegening in het kader van de ABW. Maar ook daar 
wordt het clientencontact steeds meer overwoekerd 
door amorfe en anonieme interacties die kenmerkend 
zijn voor bureaucratische organisaties. 

Annexatie van strafrecht: functioneel 

Bij de sociale-zekerheidsorganen treft men een rijke 
`sepotcultuue aan. Bij organen zonder eigen 
recherche ligt het accent op het administratieve sepot 
(niet doen van aangifte), bij organen met interne 
opsporing op het interne politiesepot (het niet of niet 
verder opsporen, ofwel geen proces-verbaal 
inzenden). Maar ook bij de laatste organen wordt 
veelvuldig administratief geseponeerd, namelijk in al 
die gevallen dat uitvoerende medewerkers of 
(niet-opsporingsbevoegde) onderzoeksambtenaren 
fraudegevallen niet doorgeven aan de 
recherche-afdeling van het eigen orgaan. 

De sepotcultuur wordt door het O.M. gedoogd, ook 
voor zover zij niet strookt met de eerder genoemde 
beleidsregels die de overdracht van uitkeringsfraude 
aan justitie reguleren. Voor wat het administratieve 
sepot betreft hebben deze beleidsregels een wettelijke 
basis gekregen in art. 162 lid 6 W.v.Sv. waarin staat 
dat de ambtelijke aangifteplicht kan worden beperkt 
'in overleg met de officier van justitie' (zie boven). 
Deze passage is echter minder vrijblijvend dan ze 
eruit ziet. Want in de toelichting wordt de beslissings-
macht uitdrukkelijk bij het O.M. gelegd, verwijzend 
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naar de competentie van dit orgaan tot vervolgen en 
seponeren. 9  Uit dezelfde toelichting blijkt dat de 
aangifteplicht het beste kan worden beperkt via 
landelijke richtlijnen. Maar dat maakt de passage 'in 
overleg met de officier van justitie' helemaal 
merkwaardig, want die richtlijnen worden vastgesteld 
door de procureurs-generaal. De werkechelons van 
het O.M. hebben hier nauwelijks zeggenschap (wat 
overigens gemakkelijk tot lokale' weerstanden kan 
leiden). 

Sinds zijn gedaanteverandering (1986) die boven ter 
sprake kwam, is art. 162 W.v.Sv. een specifiek 
instrument tegen sociale-zekerheidsfraude. De 
ambtelijke aangifteplicht strekt zich nu uitdrukkelijk 
uit tot `onrechtmatig gebruik' van regelingen die tot 
de uitvoerings- of handhavingstaak behoren. 
Bovendien rust deze plicht nu op alle sociale-zeker-
heidsorganen en medewerkers daarvan. Dus ook op 
niet-ambtenaren, werkzaam bij de bedrijfsvereni-
gingen en het Gemeenschappelijk Administratie-
kantoor.'° Door dit laatste zijn dus ook burgers 
aangifteplichtig. Een curieus gegeven als men beseft 
dat zo'n verplichting tot dusver alleen gold voor een 
beperkt aantal zeer ernstige staats- en levensbedrei-
gende misdrijven (zie art. 160 W.v.Sv.). En zelfs die 
bepaling stuitte destijds op niet geringe weerstand, 
onder andere van De Pinto die het aanstotelijk en 
onzedelijk noemde dat men wettelijk verplicht werd 
zijn medeburger aan te geven. (Verheul, 1989, p. 193) 

Hoe dit zij, art. 162 W.v.Sv. in zijn huidige redactie 
kan men ook zien als een poging het openbaar minis-
terie meer gewicht te geven in de ongelijke krachts-
verhouding tot de autonoom opererende uitvoerings-
organen. Maar dit streven wordt krachtig gerelati-
veerd door het ontbreken van substantiate dwang tot 
naleving. Er rust geen bestuurs- of strafsanctie op. De 
toelichting noemt slechts: een actie uit wanprestatie, 
een tuchtrechtelijke reactie wegens ambtelijk verzuim 
of een ministerieel standje. Bovendien is de vraag Of 
de aangifteplicht niet is nageleefd niet altijd goed te 
beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer een contact-
ambtenaar een fraudegeval doorgeeft aan de 
recherche-afdeling van zijn eigen dienst. Zo'n 
handelwijze is naar de letter in strijd met art. 162 
W.v.Sv. 
maar vermoedelijk wel conform de geldende dienst-
voorschriften. Verdient zoiets een departementale 
berisping? 
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Pseudo- en crypto-recherche 

De annexatie van strafrechtelijke functies door de 
uitvoeringsorganisatie kan gemakkelijk ontaarden in 
pseudo-recherche. Daarvan is sprake als een admini-
stratieve controleur opsporingstrekken gaat vertonen 
en zich in strijd met de wet repressieve bevoegdheden 
aanmatigt. Een gelegenheidsstructuur hiervoor ligt in 
de taakopdracht van veel onderzoeksambtenaren bij 
sociale diensten en andere uitvoeringsorganen. Ze 
missen opsporingsbevoegdheid maar zien zich wel 
opgezadeld met het opklaren van strafbaar gestelde 
normschendingen. Ook al gebeurt dit onder het mom 
van het voorbereiden van aangifte aan de wel straf-
rechtelijk competente organen, in feite is zulk vooron-
derzoek recherchewerk. Dit gebeurt zonder dat de 
burger de hem als verdachte toekomende rechtswaar-
borgen kan waarmaken, zoals zwijgrecht, vrijwaring 
van verhoorspressie en rechtsbij stand (artt. 28 en 29 
W.v.Sv.). 

Rechtsstatelijk even bedenkelijk is een verwant 
fenomeen dat ik samenvat onder de noemer crypto-
recherche. Dit doet zich voor wanneer een beambte 
met opsporingsbevoegdheid eerst bestuurlijke 
controle uitoefent en deze activiteit voortzet nadat de 
verdenking (in de zin van art. 27 lid 1 W.v.Sv.) is 
gerezen. Er is dan sprake is van opsporing zonder dat 
daarvan de consequenties worden getrokken. 

Het tactische voordeel van crypto-recherche blijkt 
het best bij het onderhoud respectievelijk verhoor. De 
ondervrager blijft aanspraak maken op de informatie-
plicht die op de burger rust in zijn rol van gecontro-
leerde, zonder dat deze attent wordt gemaakt dat hij 
als verdachte (ingevolge art. 29 lid 1 en 3 W.v.Sv.) 
mag zwijgen. 

Was er bij pseudo-recherche sprake van onrecht-
matige toedigening van opsporingstaken, crypto-
recherche komt neer op `voortgezette toepassing' van 
het controleregiem, waarbij de opsporingsactiviteit 
onder de korenmaat blijft. 

Beleidsoptiek en eigenrichting 

De vergaande autonomie waarin uitvoeringsor-
ganen hun fraude-aanpak realiseren, geeft ruimte aan 
belangen die op gespannen voet staan met het meer 
algemene belang van een verantwoorde rechtshand-
having. In de eerste plaats het zogenaamde incasso- 
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belang. flat domineert, zodra de handhaving zich 
primair laat leiden door de eigen financiele 
huishouding van het uitvoeringsorgaan. flit komt tot 
uiting in een sterke voorkeur voor reparatie boven 
repressie. In deze voorkeur verschillen deze instanties 
overigens niet van de gemiddelde bureaucratische 
organisatie, waarvan Smigel en Ross (1970, p. 5) 
vaststelden: 'Its interest, moreover is in reinbur-
sement than retribution.' 

Het incassobelang kleurt vooral de fraude-aanpak 
van bedrijfsverenigingen. Het zijn organen die uit het 
bedrijfsleven zijn voortgekomen en die zowel een deel 
van de prestatiekant (uitkeringen) verzorgen als een 
deel van de financiering daarvan (premieheffing). 
Een andere beleidsoptiek die kan wedijveren met de 
rechtshandhaving als zodanig, stelt de vertrouwensre-
latie met de client voorop of stemt de handhavingsre-
actie voornamelijk af op de maatschappelijke effecten 
voor de betrokkene en diens omgeving. Deze sociale 
beleidsoptiek vertaalt zich moeiteloos in een zekere 
tolerantie tegenover fraude. Men vindt haar vooral bij 
de gemeentelijke uitvoering van de sociale zekerheid, 
met name bij sociale diensten die werken voor grotere 
populaties aan kansarmen of met een duidelijke 
ondersteuning voor deze optiek vanuit de plaatselijke 
politiek. 

Dat deze beleidsopties het belang van een 
evenwichtige rechtshandhaving kunnen verdringen 
wordt bevorderd door het betrekkelijk gesloten 
referentiekader waarin de handhaving plaatsvindt. 
Afwegingen die elders door verschillende - elkaar 
wederzijds controlerende - instanties worden 
gemaakt, zijn hier geconcentreerd in eenzelfde 
orgaan. Bovendien valt de rol van de gelaedeerde 
samen met die van handhaver. (Reijntjes, 1986, pp. 
439-440) Met als resultaat: een gethstitutionaliseerde 
vorm van eigenrichting waarbij het uitvoeringsorgaan 
meer sanctietrajecten en -uitvalswegen onder controle 
heeft. 

Het O.M. heeft geen greep op de afdoeningsbeslis-
singen, de richtlijnen ten spijt. De werking van de 
interne sepotcultuur en de daarin florerende beleids-
optics blijven intern. In het 0.M.-jaarverslag 1987 (p. 
52) heette het dan ook droogjes: `Zo is er nog geen 
zicht op de zaken die niet in onderzoek genomen 
(kunnen) worden, laat staan waarom niet'. 
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Tot slot 

Het voorgaande is niet geruststellend voor degene 
die meent dat de rechtsstaat zich ook uitstrekt tot het 
ordeningsrecht. De voorgaande vogelvlucht beperkte 
zich weliswaar tot een sector daarvan, maar elders, 
zoals in het belastingrecht, kan men verwante 
fenomenen waarnemen. Grondoorzaak is het gebrek 
aan legitimatie, transparantie en coordinatie van de 
handhavingsprocedures en -processen. 

Ik noem enkele aanzetten tot verbetering die ik 
elders heb uitgewerkt (1989, pp. 264-268): 
- unficatie van sanctiebepalingen, bevoegdheden, 
plichten en aanspraken in een handhavingswet voor 
de sociale zekerheid (voor heffingen en prestaties); 
- volwaardige en onverkorte gelding van art. 6 
EVRM voor de sanctieoplegging, zowel aan de 
premie- als de uitkeringskant; 
- evenwichtiger spreiding van de recherche-functie 
over de uitvoeringsorganen; 
- organisatorische en functionele scheiding van 
controle en opsporing; 
- gedragsregels voor bijzondere onderzoeks- en 
opsporingsambtenaren; 
- fraudebeleidsplannen waarin uitvoeringsorganen en 
justitie een verantwoorde fraude-aanpak formuleren; 
- periodiek overleg binnen het uitvoeringsorgaan en 
met justitie over beleidsmatige en gevalsgerichte 
afstemming van handhavingsreacties ; 
- creeren van een externe instantie die toezicht houdt 
op de interne handhaving, gecombineerd met een 
klachtenprocedure. 

Gebeurt er niets of te weinig, dan valt te vrezen dat 
het beginsel van de machtscontrole en de behoor-
lijkheid van de handhaving in deze sectoren nog meer 
onder druk komen te staan. Onder andere op het vlak 
van de evenredigheid, de kenbaarheid, de consis-
tentie, de rechtsgelijkheid en de doelmatigheid. En 
per saldo: de 'fairness' ten opzichte van de burger, 
voor wie deze schemergebieden van de rechtshand-
having zich kunnen verdichten tot Egyptische 
duisternis. 

Noten 	 2  Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften 

' Vgl. de afbakening bij Corstens (S 1989.300) resp. Kamerstuk II 
1984, pp. 11-12. 	 1985/1986 e.v., 19405. 
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3  Maar ook andere, bier niet 
verder besproken uitva1swegen, 
zoals naar een civielrechtelijke 
aansprakelijkstelling en het 
aanvragen van faillissement. 
4  Om de begripsverwarring te 
vergroten: bestuurlijk 
(sanctie)sepot kan ook onder de 
noemer strafrechtelijk sepot 
warden gebracht. Immers, 
oplegging van een administratieve 
boete is vaak `strafvervolging' als 
bedoeld in art. 6 EVRM. 
5  Afgezien van transactie. Zie artt 
167 lid 2 en 242 lid 2 WvSv. 
6  Politiesepot is naar heersende 
uitleg door de Hoge Raad 
aanvaard in HR 31 januari 1950, 
NJ 1950.668. 

Kamerst. 111984/1985, 18600, 
VI, nr. 3, P.49  (0.M.-jaarverslag 
1983). Zie ook Het 
0.M.-jaarverslag 1986, pp. 13-14. 

Over deze in 1986 gereani-
meerde bepaling zie Melai e.a., 
aant. I e.v. bij art. 162 Sv. en 
Verheul 1989: 152-155. 
9  Kamerst. 11 1982/1983 e.v., 18 
054, nrs. 1-3, p. II en nr. 6, p. It. 

Besluit van 31 maart 1987 S 
1987.141 en Kamerst. II 
1982/1983 e.v., nrs. 1-3, p.6  en 10 
en nn 6, P.  12. 
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Verzekeraars en strafrecht 

Een beschrijving van de huidige situatie 

mr. A.H. Westerman* 

Inleiding 

Privatisering van de recherche, overnemen van 
politiele taken door particulieren, private justice, het 
zijn actuele termen. Wanneer zij gebezigd worden in 
samenhang met onderzoeksactiviteiten van verzeke-
raars (Hoogenboom, 1988a) dan is enige terughou-
dendheid en een evenwichtige beschouwing op zijn 
plaats. Dit artikel beoogt het inzicht te vergroten in 
de verhouding tussen het handelen van verzekeraars 
en dat van de politie. Het heeft de intentie een 
bijdrage te leveren aan een zo zuiver mogelijke 
oordeelsvorming ten aanzien van de huidige ontwik-
kelingen op dit terrein. 

Het is overbodig om te stellen dat de justitiele 
verantwoordelijkheid van politie en openbaar minis-
terie bij verzekeraars niet ter discussie staat. Dit moge 
blijken uit veranderingen op de verzekeringsmarkt in 
vooral de laatste jaren: er is een aangiftebeleid voor 
fraudezaken ontwikkeld, er wordt gewerkt aan het 
beter voldoen aan strafrechtelijke kwalificaties van 
verzekeringsfraude door specifieke aanpassingen van 
het schade-aangifteformulier. Ook is de doelstelling 
van de Stichting CIS recentelijk aangepast, waardoor 
deze stichting nu meer dan voorheen fungeert als 
intermediair tussen verzekeraars en politie en justitie. 
Verzekeraars richten zich op verzekeren en fraudepre-
ventie maar zouden meer aandacht van de overheid 
bij de bestrijding van fraude op prijs stellen. Dit in 
tegenstelling tot particuliere onderzoekbureaus en 
ook particuliere beveilingingsbedrijven, die overheids-
bemoeienis uit commerciele overwegingen juist niet 
zullen stimuleren, eerder terugdringen. 

* De auteur is directeur van de Stichting Centraal Infor-
matie Systeem (CIS) van in Nederland werkzame Verzeke-
ringsmaatschappijen. 
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Toch hebben verzekeringsmaatschappijen de schijn 
tegen. De handelwijze van verzekeraars bij schadere-
geling is dermate identiek aan die van de politic in 
recherche-onderzoeken, dat het een niet-ingewijde al 
snel voor zal komen dat een verzekeraar opsporings-
handelingen verricht en dat hij strafrechtelijk gedrag 
niet-justitieel afdoet. Naast deze gelijkenis van activi-
teiten maken de wederzijdse informatie-afhanke-
lijkheid en de daarmee gepaard gaande, al dan niet 
formele, contactstructuren het beeld van de relatie 
tussen verzekeraars enerzijds en de politic en 
openbaar ministerie anderzijds, er niet duidelijker op. 
Het is een complexe afhankelijkheid tussen publieke 
instellingen als politic en justitie, en verzekeraars als 
private instellingen met publieke belangen. 

Dit artikel gaat in op die verhouding voor zover 
verzekeraars in hun hoedanigheid van verzekeraar 
zelf slachtoffer kunnen zijn of worden van onrecht-
matig handelen van verzekerden. Het gaat hier om de 
activiteiten tijdens het schade-onderzoek en de opera-
tionele contacten daarbij met de overheid, gericht op: 
- vaststelling oorzaak en toedracht van door verze-
kerde gemelde gebeurtenissen; 
- voorkoming en signalering van verzekeringsfraude; 
- afhandeling van (stratbare) verzekeringsfraude. 

Alvorens hierop in te gaan, zal in het volgende 
hoofdstuk eerst enige achtergrondinformatie gegeven 
worden waartegen de relatie met het strafrecht 
globaal geschetst wordt en waarin een kader voor de 
daarop volgende hoofdstukken zal worden aange-
geven. Het artikel handelt over de volgende onder-
werpen: beeldvorming, de verzekeringsovereenkomst, 
de verdeling van de bewijslast, het schade-onderzoek, 
'post-reacties' van de verzekeraar, verzekeraars en 
justitie. 

Andere activiteiten van verzekeraars en bestaande 
operationele contacten tussen verzekeraars en 
politie/justitie, zoals ten aanzien van de feitelijke 
(rechtmatige) beperking van de totale collectieve 
schadelast, zullen in het volgend hoofdstuk summier 
aangehaald worden, maar verder niet worden 
besproken. Geheel buiten beschouwing blijven de 
ontwikkelingen op beleidsniveau en de contacten 
daarbij tussen verzekeraars en bij de bestrijding van 
criminaliteit betrokken overheidsinstanties. Voor een 
globaal overzicht van deze relaties zij verwezen naar 
het door Wessels hiertoe samengestelde overzicht. 
(Wessels, 1989) 
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Beeldvorming 

Geschiedenis 

Verzekeren is een activiteit die zijn basis vindt in de 
zeehandel. Wie vroeger zijn lading per schip over de 
zeeen vervoerde liep, door de vele gevaren die 
daarmee gepaard gingen, het risico zijn vermogen te 
verliezen. Er bestond een grote behoefte om dat risico 
op anderen af te kunnen wentelen. Pas in de 
veertiende eeuw werd een bevredigende oplossing 
gevonden door risico-afwenteling te regelen met 
behulp van een zelfstandige, speciaal daarop gerichte 
overeenkomst, de verzekering. 

In ons land werd de verzekering geregeld in de 
plakkaten van Karel V en Philips II en in de 
stedelijke keuren in de tijd van de Republiek. Met 
name de ordonnantien van de stad Amsterdam (1598 
en 1744) hebben de basis gelegd voor ons huidige 
verzekeringsrecht. Ging het toen hoofdzakelijk om 
zeeverzekering, later kwamen daar de verzekering van 
transport te land en op binnenwateren, brand-, oogst-
en levensverzekering bij. De verzekering werd 
opgenomen in het Wetboek van Koophandel van 
1838. Omdat volgens art. 268K alle belangen in 
beginsel voorwerp van verzekering kunnen zijn, 
ontstonden na 1838 talloze nieuwe vormen als 
diefstal- en inbraakverzekering, veeverzekering, verze-
kering tegen bedrijfsschade, kredietverzekeringen, 
ziekte-, ongevallen- en invaliditeitsverzekering en 
verzekering tegen wettelijke en contractuele aanspra-
kelijkheid. Het wettelijk systeem heeft zich zodanig 
ontwikkeld dat op al deze verzekeringsvormen de 
algemene bepalingen uit het Wetboek van 
Koophandel van toepassing zijn. (Wery, 1977, pp. 
1-3; Scheltema/Mijnssen, 1986, pp. 10-14) 

Algemeen belang 

Het verzekeringswezen heeft voor de economische 
ontwikkeling van de samenleving een onmisbare 
functie gekregen. Het verzekeringswezen neemt 
volgens Rosenthal (1989) een plaats in ergens tussen 
een particuliere bedrijvigheid en publieke taken. 
Overheid en verzekeraars hebben een gemeenschap-
pelijk belang: het algemeen belang. Door het kunnen 
afwentelen van grote risico's, heeft het handelsverkeer 
zich blijvend kunnen ontwikkelen tot wat het nu is. 
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Ook particulieren kunnen grotere risico's aan met 
verzekeringen, omdat zij op anderen kunnen worden 
afgewenteld. Het voert hier te ver om in te gaan op 
de feitelijke organisatie van deze risico-spreiding, die 
via internationale herverzekeringsmarkten (Londen, 
Zurich) uiteindelijk over de gehele wereld plaats kan 
hebben. Hier kan worden volstaan met de vermelding 
dat in 1988 in Nederland voor een bedrag van rond 
dertien miljard gulden aan verwezenlijkte risico's is 
afgewenteld op anderen, in casu op het collectief van 
particulier verzekerden. (Verbond van Verzekeraars in 
Nederland, 1989) 

Schade-afwikkeling 

Verzekerde heeft bijvoorbeeld brandschade en 
meldt dit aan zijn verzekeraar. De oorzaak van de 
brand is een essentieel gegeven binnen een dergelijke 
schade-afhandeling. Indien deze oorzaak niet 
duidelijk is, informeert de verzekeraar, omdat de 
politie assistentie verleend heeft, ook daar naar de 
mogelijke oorzaak. Hetzelfde kan zich voordoen bij 
tat van andere gebeurtenissen waarbij de politie 
aanwezig is geweest. 

Verzekeraars doen een beroep op politie en justitie 
indien die diensten over informatie beschikken die 
een objectief inzicht geeft in de toedracht en de 
oorzaak van een schade-veroorzakende gebeurtenis. 
Hier is mijns inziens primair gewone hulpverlening 
van de zijde van politie/justitie in beeld, gericht op 
het vaststellen van de waarheid ten behoeve van wat 
ik zou willen noemen 'lawful claimhandling'. Van 
enige vorm van onrechtmatig gedrag van verzekerde 
zal hier in het overgrote deel van de gevallen geen 
sprake zijn. Immers, het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland schat de omvang van fraude op 3%.' Maar 
dat een verzekeraar geconfronteerd wordt met verze-
kerden die door middel van verkeerde of onwaar-
achtige opgave van hen bekende feiten en gebeurte-
nissen in een duidelijk voordeliger positie kunnen of 
willen geraken, is al eeuwen bekend en onafwend-
baar. 

Alvorens te bezien of en hoe daarbij een relatie 
naar het strafrecht is te leggen, zal in de volgende 
paragraaf de verzekerings-overeenkomst worden 
geschetst en het indemniteitsprincipe als uitvloeisel 
van art. 246K en als basisprincipe van de schade-
verzekering worden toegelicht. Ook zullen de 
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verplichtingen van de verzekerde en verzekeraar na 
het aangaan van de overeenkomst worden belicht. 
Daarna wordt inzicht gegeven in de bewijslastver-
deling tussen verzekerde en verzekeraar. Vervolgens 
wordt ingegaan op het schade-onderzoek dat noodza-
kelijk is ter beantwoording van de vraag of een 
schadeveroorzakende gebeurtenis (het onheil) wel of 
niet binnen de verzekeringsovereenkomst valt. Deze 
inzichten vormen de kern voor een juiste juridische 
beoordeling van de activiteiten van verzekeraars. 

Blijkt na het schade-onderzoek een bij de verze-
keraar aangemeld onheil, of de gevolgen ervan, niet 
binnen de overeenkomst te vallen, dan vervalt de 
schadevergoedingsplicht van de verzekeraar en is de 
zaak eigenlijk af. Blijft staan het feit dat bewust of 
onbewust getracht is de schijn te wekken dat aan de 
(wettelijke) voorwaarden werd voldaan waaronder tot 
uitkering moet worden overgegaan. Is er van 
doelbewust gedrag sprake om ten onrechte in een 
voordeliger positie te geraken, dan praten we over 
verzekeringsfraude als onrechtmatig gedrag in civiel-
rechtelijke zin. (Westerman, 1989a, p. 103) Het morele 
risico dat een verzekeraar bij deze verzekeringsover-
eenkomst zou lopen, heeft men bij het aangaan ervan 
klaarblijkelijk niet goed kunnen inschatten. Het verze-
keringsrecht biedt daar een reactie-mogelijkheid op. 
Hier en op het onderstaande zal worden ingegaan 
onder de kopjes 'Post-reacties van verzekeraars' en 
Nerzekeraars en justitie'. 

In een aantal gevallen blijkt de gedraging die tot 
overtreding van de (indemniteits)norm uit art. 246K 
leidt, tevens in kwalificaties van strafrechtelijk gedrag 
te vallen. Dit omdat de wetgever op goede gronden 
gemeend heeft dergelijk gedrag als afkeurenswaardig 
te definieren en te bedreigen met een strafsanctie. 
Maar impliceert dit gegeven nu dat verzekeraars zich 
daardoor tijdens het schade-onderzoek met 'policing 
for profit' of 'justice for profit' zouden bezighouden, 
zoals wel wordt beweerd? Spitzer en Scull (1977) 
zouden vinden van wel omdat er sprake is van 
commerciele misdaadbestrijding met alle negatieve 
aspecten van dien. In Nederland is nog weinig 
onderzoek op dit terrein verricht. Voor zover dit wel 
het geval is, is dit gebeurd vanuit een criminolo-
gische/justitiele invalshoek. (Hoogenboom, 1988b) 

Niet-justitieel afdoen van strafrechtelijk gedrag zou 
in het kader van dit artikel te omschrijven zijn als 
`gelegitimeerd verzekeringsrechtelijk afdoen van 66k 
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strafrechtelijk gedrag'. Als de verzekeraar door 
aangifte te doen de justitiele overheid over dit gedrag 
informeert, kan van die zijde ook actie ondernomen 
worden, maar dan ter handhaving van de rechtsorde. 
Zijn verzekeraars met `policing for profit' bezig of 
met `lawful daimhandling' eventueel gevolgd door 
'policing for justice'? 

Schadebeperking 

Het vorenstaande richt zich vooral op de onrecht-
matige benadering van de verzekeraar. Verzekeraars 
hebben echter niet alleen met dit facet van crimina-
liteit te maken. Het is een van hun functies om de 
gevolgen van criminaliteit, als van buiten komend 
onheil, op zich afgewenteld te zien, voorzover men 
zich hiertegen verzekerd heeft. De verzekeraar neemt 
daarbij de rechten op verhaal van de schade en de 
goederen van verzekerde over (subrogatie, 284K). Het 
gaat hier om exteme criminaliteit gericht tegen verze-
kerde, of in strafrechtelijke termen, de aangever. 

Verzekeraars kunnen en willen ook bijdragen aan 
de aanpak van die criminaliteit, zonder te treden in 
de verantwoordelijkheden van politie en justitie. 
Idenburg (1989), voorzitter van het Verbond van 
Verzekeraars in Nederland, stelt terecht dat het niet 
aan verzekeraars is om criminelen te straffen, maar 
als de schade eenmaal is toegebracht, moet gepro-
beerd worden de maatschappelijke schade zoveel 
mogelijk ongedaan te maken. Verzekeraars dragen 
daarmee bij aan het beeld dat misdaad niet loont. 

In de praktijk gebeurt dit al ruimschoots, met name 
in de preventieve sfeer maar ook steeds meer in 
ondersteunend repressieve zin, namelijk bij het 
wegnemen van permanent (crimineel) onheil. De 
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) van de 
Nederlandse verzekeraars heeft voor dit doel een 
functie op de verzekeringsmarkt gekregen (tipgelden, 
heling-bestrijding, schadeverhaal op daders van 
strafbare feiten, ondersteuning opsporingsteams van 
de politie, enzovoort). Flier worden geen taken van de 
politie overgenomen, maar worden ter ondersteuning 
activiteiten onder supervisie van en in overleg met de 
politie verricht, waartoe verzekeraars beter uit- of 
toegerust zijn of waar de politic in het geheel niet aan 
toekomt en ook niet toe verplicht is. De ontwikke-
lingen op dit gebied zijn erg actueel. Het karakter van 

62 	Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr. 4, 1990 



dit artikel laat niet toe dat op deze relatie tussen 
verzekeraars, justitie en politie verder wordt ingegaan. 

De verzekeringsovereenkomst 

Het indemniteitsprincipe 

Volgens art. 246 van het Wetboek van Koophandel 
(K) is een verzekering een overeenkomst bij welke de 
verzekeraar zich aan de verzekerde, tegen genot ener 
premie, verbindt om denzelve schadeloos te stellen 
wegens een verlies, schade of gemis van verwacht 
voordeel, welke dezelve door een onzeker voorval zou 
kunnen lijden. Verzekering is een schadevergoedings-
contract, waarbij het bedrag van de uitkering waartoe 
de verzekeraar zich maximaal verbindt (verzekerde 
som) in de overeenkomst moet worden opgenomen. 
Het schadevergoedingskarakter van de overeenkomst 
is zó wezenlijk, dat het de gehele wettelijke regeling 
beheerst. Het wordt genoemd het schadevergoedings-
of indemniteitsbeginsel. 

Elink Schuurman (1893) stelde in de vorige eeuw 
Nerzekering is een indemniteitscontract en niet 
meer'. De hoofdregel van het principe werd door 
Wery in 1977 als volgt weergegeven: 'De verzekering 
mag nimmer leiden tot uitkering van een hoger 
bedrag dan de schade, in het verzekerde belang 
geleden.' (p. 8/9) De ratio hiervan is met name te 
voorkomen dat een verzekerde belang zou kunnen 
krijgen bij het voorval, wanneer hij door het uit te 
keren bedrag bevoordeeld zou kunnen worden. 
(Scheltema/Mijnssen, 1986, P.  156)2  

In het huidige recht is het beginsel niet expliciet in 
de wet opgenomen, hoewel een tiental artikelen in het 
Wetboek van Koophandel strekken tot bescherming 
en handhaving van het indemniteitsprincipe, dat als 
dwingend recht beschouwd moet worden. 
(Scheltema/Mijnssen, 1986, p. 35; Kremer, 1988, p. 
20; Wery, 1977, p. 16) In het Ontwerp-NBW Boek 7 
titel 17 is dan ook een uitdrukkelijke bepaling terzake 
het beginsel opgenomen in art 7.17.2.24. Het 
wetsontwerp van mei 1986 omschrijft de hier 
relevante eerste zin van dit artikel als volgt: 'De 
verzekerde zal krachtens de verzekering geen 
vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk 
voordeliger positie zou geraken'. Het indemniteits- 

Verzekeraars en strafrecht 	 63 



principe wordt hiermee expliciet in de wet 
opgenomen. 3  

Toezicht op de afwikkeling 

Het afwikkelen van een verzekeringsovereenkomst 
maakt volgens artikel 1 sub d en f van de Wet 
Toezicht Verzekeringsbedrijf, naast het sluiten ervan, 
deel uit van het uitoefenen van het `verzekerings-
bedrijr. Voor dit laatste is ex art. 10 WTV een 
vergunning van de Verzekeringskamer vereist. Het 
toezicht zoals dat uit de WTV voortvloeit, berust bij 
de Verzekeringskamer, en is slechts marginaal en niet 
gericht op het feitelijk afwikkelen van verzekerings-
overeenkomsten. De meer inhoudelijke toetsing van 
de schaderegeling vindt plaats door de Raad van 
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf en de 
civiele rechter. 

Verplichtingen van de verzekerde 

De hoofdverplichting van verzekerde (Wery, 1981, 
p. 52) is het betalen van de premie, gebaseerd op art. 
246K. Daarnaast is hij ex art. 283 lid 1 K verplicht 
om alle vlijt en naarstigheid in het werk te stellen 
teneinde schade te voorkomen of te verminderen en 
moet hij dadelijk na het ontstaan van schade daarvan 
kennis geven aan de verzekeraar. Tenslotte heeft de 
verzekerde al de verplichtingen die voortvloeien uit 
goede trouw, aard der overeenkomst, gebruik en 
gebruikelijk beding (artt. 1374, 1375 en 1383 BW), 
naast de verplichtingen die uitdrukkelijk zijn overeen-
gekomen. Deze laatste zijn in de polisvoorwaarden 
opgenomen en kunnen van geval tot geval verschillen, 
maar omvatten in het algemeen deze voor dit artikel 
relevante verplichtingen: 
- het zonder uitstel overleggen van alle met de 
schade verband houdende informatie; 
- het desgewenst overleggen van een ondertekende 
verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van 
de schade; 
- het aan verzekeraar verlenen van zijn voile 
medewerking bij de regeling van de schade en een 
eventueel daaruit voortvloeiende verhaalsactie; 
- nalaten wat de belangen van de verzekeraar zou 
kunnen schaden. 

Meestal wordt in de polisvoorwaarden nog 
opgenomen dat de verzekering geen dekking geeft 
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indien de verzekeringnemer of verzekerde een van 
deze voorwaarden niet is nagekomen, tenzij hem 
hiervan geen verwijt te maken is. Zo is het ook niet 
ongebruikelijk in de polis op te nemen dat het recht 
op uitkering in z'n geheel vervalt, indien een schade-
aangifte slechts ten dele vals is. 4  

Verplichtingen van de verzekeraar 

De verzekeraar heeft zich tegenover de verzekerde 
verplicht (246K) de schade als omschreven in de 
overeenkomst, te vergoeden. (Scheltema/Mijnssen, 
1986, P.  104 e.v.) Deze Nerplichting ontstaat als er een 
geldige verzekering is en er aan drie vereisten is 
voldaan : 
- er moet een onzeker voorval waartegen verzekerd is, 
zijn ingetreden; (Wery, 1981, p. 53) 
- de verzekerde moet schade hebben geleden; (Wery, 
1981, p. 59) 
- er moet een oorzakekk verband bestaan tussen het 
voorval en de schade. (Wery, 1981, p. 72) 

In het verzekeringsrecht wordt onder een onzekere 
gebeurtenis verstaan een naar de normale loop van de 
omstandigheden niet te verwachten gebeurtenis. 
(Scheltema/Mijnssen, 1986, p. 93) Partijen kunnen 
afspreken bepaalde risico's uit te sluiten. Bekend is 
de clausule `vrij van molest', waarmee wordt 
aangeduid dat schade als gevolg van molest niet 
wordt vergoed. Dit soort uitsluitingen worden 
contractuele uitsluitingen genoemd en kunnen 
onderwerp van onderhandeling zijn bij het aangaan 
van de verzekering. 

Artt. 249 en 276K geven twee wettelijke uitsluitingen 
: schade veroorzaakt door `eigen gebrek' van het 
gevaarsobject of door `eigen schuld' van de verze-
kerde, behoeft niet te worden vergoed. Beide 
bepalingen zijn van aanvullend recht, zodat eigen 
gebrek (hooibroei, constructiefout) en eigen schuld 
ook geheel of gedeeltelijk zijn mee te verzekeren. Bij 
brandschade vervalt de verplichting tot schadever-
goeding eerst bij merkelijke schuld of nalatigheid van 
de verzekerde (art. 294K). Het voert hier te ver op 
deze onderwerpen in te gaan, maar de geInteresseerde 
lezer zij verwezen naar wat Scheltema-Mijnssen 
hierover zeer helder uiteenzet. (Scheltema/Mijnssen, 
1986, pp. 115-132) 

Het tweede vereiste voor het ontstaan van de 
schadevergoedingsplicht van de verzekeraar is dat de 
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verzekerde schade moet hebben geleden 'in het verze-
kerde belang' of we], de schade moet behoren tot die 
welker mogelijkheid is verzekerd. Is dit het geval, dan 
rijst de vraag hoe de waarde van de voor vergoeding 
in aanmerking komende schade moet worden vastge-
steld. Over dit waardeprobleem is veel geschreven. 
Vanwege de complexiteit ervan worden her slechts 
enkele kernwoorden vermeld die een rol kunnen 
spelen bij de vaststelling van de mogelijke waarde: 
verkoopwaarde of vervangingswaarde, nieuw-waarde, 
herbouw-waarde, nieuw-waarde met aftrek `wegens 
nieuw voor oud'. (Scheltema/Mijnssen, 1986, p. 172 
e.v.; Wery, 1981, p. 59 e.v.) Op basis van deze 
waardevaststelling wordt de schade berekend. 

Flier is een onderscheid te maken tussen `algeheel 
verlies' of 'partiele schade'. Ten aanzien van de 
partiele schade stellen zowel de wet als de polissen 
regels over hoe de schade berekend dient te worden, 
zoals de aftrekmethode, de percentage-berekening 
(rafactie) of op basis van herstelkosten. (Wery, 1981, 
p. 70) Dat vaste taxaties, over- en onderverzekering 
nog een belangrijke invloed kunnen hebben op het 
uiteindelijke uit te keren bedrag, moet hier voor 
kennisgeving worden aangenomen. 

De schade is alleen door de verzekeraar te 
vergoeden indien deze het gevolg was van een onder 
de verzekering vallend voorval. Steeds moet worden 
vastgesteld of uit de Felten die tot de schade hebben 
geleid, dat ene bepaalde feit als oorzaak in juridische 
zin moet worden aangemerkt. Zoals in het strafrecht 
zijn hier alle causaliteitstheorieen op te projecteren. 
Voor de verzekeraar is het van belang vast te stellen 
welke van die oorzaken zijn aansprakelijkheid en 
gehoudenheid bepalen. (Scheltema/Mijnssen, 1986, p. 
100) 

De verdeling van de bewijslast 

De verzekerde moet als hij de verzekeraar 
aanspreekt, ex art. 5 sub 3 Rv. de feiten, rechten of 
rechtsverhoudingen stellen waaruit zijns inziens de 
condusie dient te worden getrokken dat een verze-
keraar tot vergoeding van de schade is verplicht. In 
de praktijk, met name bij zeeverzekeringen, zijn hier 
overigens diverse nuanceringen omheen gegroeid, die 
hier niet relevant zijn. (Scheltema/Mijnssen, 1986, pp. 
132-139) 
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Verzekerde draagt derhalve de bewijslast van zijn 
stellingen, waarbij aan dit bewijs geen al te hoge 
eisen mogen worden gesteld. 5  Bij een kostbaarheden-
verzekering zal de verzekerde kunnen volstaan met 
het redelijkerwijs aannemelijk maken van de door 
hem gestelde beroving, waarna het de verzekeraar 
vrijstaat bewijs van het tegendeel te leveren. 6  Zo 
overwoog de Raad van Toezicht op het Schadeverze-
keringsbedrijf in zijn uitspraak nr. V-84/26, dat een 
zekere vertrouwensbasis de grondslag vormt van 
iedere verzekeringsovereenkomst. 

De verzekeraar is op zijn beurt gehouden zijn 
stellingen te bewijzen indien hij tijdens het schade-
onderzoek is gaan vermoeden dat aan de vereisten 
voor het intreden van zijn schadevergoedingsplicht 
niet is voldaan. Zo kan blijken dat geen sprake is van 
een onzeker maar van een zeker voorval omdat opzet 
in het spel is of het lot een handje werd geholpen 
(ensceneren). De oorzaak was hooibroei en niet die 
omgewaaide petroleumlamp. Of er blijkt sprake te 
zijn van insluiping, die door verdraaiing van de feiten 
als inbraak onder de dekking wordt gebracht. Het 
was rioolwater en geen regenwater. De aanwezigheid 
van dergelijke contractuele en wettelijke uitsluitingen 
zal door de verzekeraar moeten worden bewezen. Het 
is ook mogelijk dat er meer schade opgegeven wordt 
dan er werkelijk is (majoreren), of er was in het 
geheel geen schade (fingeren). Hier is geen (volledig) 
verzekerd belang in het geding en als er geen belang 
is kan er per definitie ook geen schade zijn. (Kremer, 
1988, p. 20) Ten aanzien van de causaliteit kan nog 
blijken dat juist een aansprakelijkheid-uitsluitend feit 
als de oorzaak moet worden aangewezen. Op te 
merken is dat de verzekeraar in de bewijsvoering van 
zijn stellingen nagenoeg met dezelfde bewijspro-
blemen wordt geconfronteerd als de officier van 
justitie bij strafzaken. 

Bij bovenstaande is steeds uitgegaan van een 
geldige verzekerings-overeenkomst. Art. 251K legt de 
verzekeraar een volgende bewijslast op. Dit artikel 
luidt: 	verkeerde of onwaarachtige opgave, of 
alle verzwijging van aan den verzekerde bekende 
omstandigheden, hoezeer ook te goeder trouw aan 
diens zijde hebbende plaatsgehad, welke van dien 
aard zijn, dat de overeenkomst niet of niet onder 
dezelfde voorwaarden zouden zijn gesloten, indien de 
verzekeraar van den waren staat had kennisgedragen 
maakt de verzekering nietig'. Dit is een bijzondere 
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bepaling van de dwalingsactie, neergelegd in art. 1358 
BW. 

Het schade-onderzoek 

Getracht is aan te geven dat een verzekeraar onder 
druk van het indemniteitsprincipe een, veelal op een 
schade-aangifteformulier (SAF), aangemelde schade 
moet toetsen aan de ontstaansvereisten voor zijn 
schadevergoedingsplicht. Daarnaast moet aan de 
hand van waardebepaling de schade-omvang 
berekend worden om vervolgens het bedrag aan 
feitelijke schadevergoeding vast te stellen. Naar 
aanleiding van iedere schade-aangifte wordt hiertoe 
een schade-onderzoek gestart. In een rapport van mei 
19807  heeft het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland een actief schaderegelingsbeleid voor 
verzekeraars bepleit en een aantal gedragsregels en 
aanbevelingen opgesteld. 

Con trole 

Het schade-onderzoek kan op velerlei wijzen 
plaatsvinden. Altijd zijn daarbij betrokken de schade-
correspondenten in de binnendienst, hetzij bij de 
verzekeraar, hetzij bij een gevolmachtigd tussen-
persoon. Daarnaast kunnen ook verzekeringsinspec-
teurs hun deskundigheid inbrengen en wordt gebruik 
gemaakt van de Stichting CIS. Deze stichting is door 
het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen, 
speciaal ook om door onderlinge vergelijking van 
gemelde schade-aangiftes, verzekeraars meer inzicht 
te geven in hun gehoudenheid tot schadevergoeding. 
Voor het vaststellen van de schade en de omvang 
ervan worden schade-experts ingezet en voor het 
vaststellen van de toedracht achtergrondonderzoekers 
of ook schade-experts. Voorzover een verzekeraar 
geen eigen experts of achtergrond-onderzoekers in 
dienst heeft, worden deze van buiten ingehuurd. Deze 
dienstverlening wordt op de vrije markt aangeboden 
door op diverse terreinen gespecialiseerde expertise-
bureaus en recherche- of schade-onderzoekbureaus. 

Het zal duidelijk zijn dat tijdens het schade-
onderzoek een beroep op de politie gedaan kan 
worden indien deze over informatie beschikt die de 
juiste toedracht en oorzaak van het schadegeval kan 
aangeven. Vanuit het verzekeringsrecht redenerend is 
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hier sprake van hulpverlening door de politie. Indien 
verzekeringsfraude blijkt, dan heeft tevens de politic 
mogelijk een misdrijf opgelost of nog juist voor-
komen. Indien de controle-activiteiten aangeven dat 
de verzekeraar niet schadevergoedingsplichtig is, en 
er dus geen dekking is, omdat de verzekerde, al dan 
niet te kwader trouw, onjuiste informatie heeft 
verstrekt, is de zaak voor de verzekeraar in principe 
afgedaan. 

Goede en kwade trouw 

Verzekeringsrechtelijk gezien speelt de beoordeling 
of het verstrekken van onjuiste informatie door verze-
kerde te goeder of te kwader trouw heeft plaatsgehad 
alleen een rol voorzover dit bij wet is voorgeschreven 
of bij polis overeengekomen. Aan de beoordeling of 
bij kwade trouw daarenboven wellicht sprake is van 
een strafbaar feit, hoeft een verzekeraar in beginsel 
niet toe te komen. In de verzekeringspraktijk echter 
wordt de beoordeling goede of kwade trouw altijd 
gemaakt, immers er is een overeenkomst die 
doorloopt en in hoeverre wordt de relatie beInvloed 
door een onterechte schade-aangifte? 

Is er sprake van goede trouw, omdat verzekerde 
dacht dat bepaalde kosten meeverzekerd waren, dan 
zal de relatie niet beInvloed worden. In een aantal 
gevallen zal een verzekeraar toch een uitkering doen, 
hoewel hij hiertoe niet verplicht was 
(coulance-uitkering). Bij kwader trouw wordt over het 
algemeen anders gereageerd. Het is deze reactie die 
de kern vormt van dit artikel. Benadrukt dient te 
worden dat bij deze reactie de overweging wel of niet 
(geheel) uitkeren van de penningen geen enkele rol 
meer speelt. Er was immers al tijdens het schade-
onderzoek vastgesteld dat er ,'geen schadevergoedings-
plicht aanwezig was. Niet of gedeeltelijk uitbetalen 
vindt plaats omdat er geen (volledige) dekking is, niet 
als een verkapte strafoplegging vanwege de kwade 
trouw. (Hoogenboom, 1988a, p. 79 e.v.) 

Moral hazard 

Indien het negeren van het indemniteitsprincipe, 
verdraaien en verzwijgen van feiten opzettelijk plaats-
vinden, met het oogmerk schadevergoeding te 
verkrijgen waarop geen recht bestaat, dan wordt de 
term verzekeringsfraude gebezigd, hetgeen is terug te 
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voeren op een, in beginsel, kwade trouw overtreding 
van de artt. 246 en 251K. (Westerman, I989a, p. 103) 
Over verzekeringsfraude is weinig geschreven. De 
aandacht voor dit fenomeen is van vrij recente datum. 
Deze aandacht is begrijpelijk en terecht, want de 
ruime dekkingsmogelijkheden en de algehele 
verslechtering van de moraal komen de afwikkeling 
van verzekeringsovereenkomsten niet ten goede. 
(Kremer, 1988, p. 20) 

Bij het aangaan van een verzekering hangt de 
acceptatie af van de kans dat het risico feitelijk op de 
verzekeraar wordt afgewenteld. Een dergelijk risico 
wordt tweeledig beoordeeld: de materiele en de 
morele kant van het risico. Het morele risico (moral 
hazard) is de mogelijke invloed van de persoon van 
de verzekerde op het ontStaan van het verzekerde 
voorval of de kans dat schade gefingeerd wordt. Stapt 
een verzekeraar bij het aangaan van de overeenkomst 
hier te licht overheen, ontstaat er schade en wil de 
verzekeraar een beroep doen op bijvoorbeeld 
verzwijging, dan is de kans groot dat de rechter hem 
een slechte risico-analyse tegenwerpt, waardoor de 
overeenkomst geldig blijft en uitgekeerd moet 
worden. 

Ten aanzien van het afwikkelen van een overeen-
komst werd een relatie tussen het indemniteits-
principe en moral hazard al bij de invoering van het 
Wetboek van Koophandel onderkend. (Voorduin, 
1941, p. 185) Indien de resultaten van een schade-
onderzoek verzekeringsfraude aangeven, dan is er een 
`onbetrouwbare contractpartnef, ongeacht of er 
sprake is van een strafbaar feit of niet. De verze-
keraar zal op grond hiervan het morele risico dat hij 
bij de onderhavige overeenkomst loopt, voor de 
toekomst anders kunnen gaan inschatten. Hij zal tot 
een herbeoordeling komen van de eertijdse acceptatie 
van het verzekerde risico. 

'Post-reacties' van de verzekeraar 

Mocht tijdens het schade-onderzoek zelf blijken dat 
het morele risico al bij het aangaan van de overeen-
komst anders was dan dat verzekerde toen desge-
vraagd had medegedeeld, dan is de overeenkomst 
nietig indien de verzekeraar, ware hij op de hoogte 
geweest, de verzekering niet of onder andere 
voorwaarde zou hebben gesloten (art. 251K). Hier zal 
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het veelal gaan om door verzekeraars nauwelijks te 
bewijzen verzwijging van het strafrechtelijk verleden. 
Overtreding van de norm van art. 251K is strafbaar 
gesteld in art. 327 Sr., maar de toepassing van dit 
laatste artikel is te verwaarlozen. In andere dan deze 
art. 251K gevallen wordt bij fraude de ontbinding van 
de overeenkomst of het afwezig zijn van dekking in 
toenemende mate in de polisvoorwaarden geregeld. 

Primaire acties 

Indien verzekeringsfraude geen ontbinding van de 
overeenkomst tot gevolg heeft of kan hebben, kan een 
verzekeraar bij een wijziging van het morele risico dat 
hij loopt, toch tot actie (in beperkte vorm) overgaan. 
Daarbij dient nauwlettend rekening te worden 
gehouden met wat hierover in de polisvoorwaarden is 
geregeld, hetgeen per verzekeringsmaatschappij kan 
verschillen. 
- De verzekeraar kan de verzekerde mededelen dat 
het om een niet verzekerd voorval gaat, dat er dus 
geen dekking is en het verder om hem moverende 
redenen hierbij laten. 
- De verzekeraar kan het bovenstaande aan de verze-
kerde meedelen en de overeenkomst per eerstvol-
gende gelegenheid opzeggen, danwel de voorwaarden 
aanpassen. 
- Bij kortlopende verzekeringen als reisverzekeringen 
kan de verzekeraar betrokkene mededelen hem niet 
weer te willen verzekeren met de toevoeging dat, 
mocht hij via enige tussenpersoon toch in de boeken 
voorkomen, er geacht wordt geen verzekering te zijn 
gesloten. 

Parallel-actie: informeren collega-verzekeraars 

Verzekeraars tillen zo zwaar aan het vertrouwens-
criterium dat dit uit de onderlinge concurrentiesfeer 
is gehaald. Verzekeringsmaatschappijen hebben in 
verenigingsverband een drietal informatiesystemen 
opgezet voor een verantwoorde acceptatie van nieuwe 
verzekeringen door individuele verzekeraars. 8  Deze 
systemen worden bijgehouden door de Nederlandse 
Vereniging van Algemene Aansprakelijkheid Verzeke-
raars (AAV), de Vereniging van Brandassuradeuren in 
Nederland en de Nederlandse Vereniging van 
Automobielassuradeuren (NVVA). 

De systemen bevatten gegevens zoals opzegging 
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wegens wanbetaling, abnormaal schadeverloop en 
ontzegging uit de rijbevoegdheid. Indien ten aanzien 
van verzekerde aan de criteria voor opname in deze 
systemen, waar privacyreglementen voor zijn 
opgesteld conform de Wet op de Persoonsregistraties, 
wordt voldaan, kan een verzekeraar tevens zijn 
collega-verzekeraars alert doen zijn bij de behan-
deling van een aanvraag voor een nieuwe verzekering 
door zijn ex-verzekerde. 

Alle schademeldingen en de wijze van afhandeling 
daarvan worden ten behoeve van onder andere 
fraudebestrijding bij schade-afwikkeling geregistreerd 
in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in 
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. 
Sinds 1986 is het privacyreglement-CIS op de regis-
tratie van toepassing. Langs geautomatiseerde weg 
worden de dagelijks binnenkomende meldingen (nu 
± 5500) met elkaar en met de reeds aanwezige 
meldingen (nu ± 3,5 miljoen) vergeleken. Opvallend 
claimgedrag wordt gesignaleerd en aan de 
maatschappijen medegedeeld. 

Parallel-acne: aangifie straJbaar feit 

Hiervoor werd weergegeven dat een verzekeraar 
voor een goede afwikkeling van een overeenkomst 
niet altijd toe hoeft te komen aan de beoordeling of te 
goeder danwel te kwader trouw werd gehandeld. En 
ook niet aan de beoordeling of daarenboven wellicht 
sprake is van een strafbaar feit. Toch hebben verzeke-
raars in toenemende mate behoefte hun afkeuring van 
fraude te laten blijken door, daar waar mogelijk is, 
aangifte van een strafbaar reit te doen. 9  De uit deze 
repressieve actie voortvloeiende generale preventie 
zal een remmende werking hebben op verzekerings-
fraude. Maar welk strafbaar felt is aan de orde? 

Overtreding van art. 246K is niet strafbaar, op een 
enkele uitzondering na, zoals brandstichting omwille 
van de verzekeringspenningen en verzwijging. Dit 
houdt in dat strafrechtelijk gekeken moet worden 
naar andere normen die tevens zijn overtreden. 
Hiertoe lijken de vertrouwensnormen die beschermd 
worden door de artt. 326 en 225 Sr. het meest in 
aanmerking te komen. (Westerman, I989a) De 
juridische bewijsvoering voor oplichting (art. 326 Sr.) 
is geen eenvoudige zaak en de vraag is of de 
verhouding tussen inspanning en generale preventie 
hier reeel is. Daarbij, en daarin onderschrijf ik De 
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Doelder (1985), is fraudebestrijding geen gewild 
object bij de reguliere politiediensten en ook justitie 
ziet graag om naar een gemakkelijker juridische 
afdoening. Het lijkt derhalve beter primair niet verder 
over oplichting te spreken. Het maatschappelijk 
vertrouwen dat gesteld wordt in geschriften met een 
bewijsbestemming en met name de schending ervan 
biedt meer perspectieven. De overtreding van deze 
vertrouwensnorm is strafbaar gesteld in art. 225 Sr. 
als valsheid in geschrifte. Het schade-aangiftefor-
mulier (SAF) zal hiertoe een `geschrift met bewijsbe-
stemming' moeten zijn en dat is weer in sterke mate 
afhankelijk van de gebezigde formuleringen aan het 
slot van het SAF. Verzekeraars zullen in het algemeen 
aangifte doen van valsheid in geschrifte ex art. 225 Sr. 

Verzekeraars en justitie 

Om aan de strafbaarstelling van verzekeringsfraude 
ex art. 225 Sr. tegemoet te komen heeft het Verbond 
van Verzekeraars zijn leden in april 1987 geadviseerd 
de slotpassages in het SAF op te nemen die de 
Recherche Advies Commissie (RAC) had aanbe-
volen.'° In de verzekeringspraktijk wordt niet per 
definitie bij fraude tevens voldaan aan alle 
voorwaarden voor valsheid in geschrifte - onder 
andere omdat nog niet op alle SAF's de formule-
ringen zijn aangepast of omdat de tussenpersoon 
heeft ondertekend in plaats van de verzekerde - zodat 
het zeer wet voorkomt dat onderhavig onrechtmatig 
gedrag ook strafbaar lijkt, maar dit niet is. 

Verzekeraars willen naast de preventieve maatre-
gelen die in eigen huis genomen zijn en nog steeds 
worden, de samenwerking met politie en openbaar 
ministerie goed ontwikkelen. (Brands, 1989, p. 14) De 
bereidheid aangifte te doen groeit en heeft geleid-tot 
het in overleg met justitie en politie opstellen van een 
beleid inzake het omgaan met de bevoegdheid 
aangifte van een strafbaar te doen als daarvan kennis 
wordt gedragen. (Verbond van Verzekeraars, 1989) 
Dit beleidsvoornemen is in uitgewerkte vorm in mei 
1989 ter instemming voorgelegd aan de minister van 
Justitie. 

Een afstemming met justitie en politie is noodza-
kelijk om wildgroei te voorkomen en relaties te 
formaliseren. Om die afstemming te stimuleren is ook 
de doelstelling van de Stichting CIS in augustus 1989 
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hierop aangepast" en wordt de organisatie rondom 
het CIS aangescherpt. Het Verbond van Verzekeraars 
geeft zo op haar eigen wijze inhoud aan het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit van de 
overheid' 2, daarbij gestimuleerd door de werkgroep 
Brandstichting van de RAC en de vorige minister van 
Justitie die in een bredere uiteenzetting schrijft dat 
'het tegengaan van fraude met verzekeringen vereist 
dat door politie en verzekeraars wordt samenge-
werke.(Korthals Altes, 1988) 

Hoe dient nu te worden samengewerkt gegeven het 
feit dat verzekeraars, politie en justitie — zoals 
geschetst — vooral nog in elkaars verlengde werken en 
dan nog slechts indien er een redelijk vermoeden is 
dat ook sprake is van een strafbaar feit? De contacten 
tussen verzekeraars en de politie zoals die zich tijdens 
het schade-onderzoek nu reeds op ad hoc basis en in 
het kader van informatieve hulpverlening voordoen, 
zullen gestructureerd, geIntensiveerd en uitgebreid 
moeten worden. Dat betekent een georganiseerde en 
beleidsmatige afstemming nog voor het schade-
onderzoek is afgerond, gericht op het vroegtijdig 
onderkennen van verzekeringsfraude, waarna direct 
voor zover sprake blijkt van een strafbare fraude, 
politie en justitie de zaak strafrechtelijk af kunnen 
doen. Dit past ook in de visie van minister Hirsch 
Bailin van Justitie, die in een recent interview met het 
NRC-Handelsblad stelt dat er een gedeelde verant-
woordelijkheid bestaat tussen staat en samenleving. 
Of het nu preventieve geneeskunde is of criminali-
teitspreventie. 

De haalbaarheid van een dergelijke afstemming is 
reeel in te schatten, omdat het frequent zal 
voorkomen dat de politie uit andere hoofde al reeds 
hetzelfde feitencomplex in onderzoek heeft. 
Bovendien kan in overleg bepaald worden wanneer 
de tijdens het schade-onderzoek aan het licht 
komende onrechtmatige daad van verzekerde 
eveneens feitelijke criminaliteit wordt en hoe zo'n 
zaak verzekeringstechnisch en strafrechtelijk na dat 
omslagpunt afgedaan zal worden. 

Dit is samenwerking op basis van ieders 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, zonder van 
elkaar taken over te nemen. Op basis van gelijk-
waardig partnerschap, zonder hierarchie. Hoezeer 
activiteiten van de politie bij de opsporing van 
strafbare feiten lijken op controle-activiteiten in het 
schade-onderzoek, zij hebben beide hun eigen legiti- 
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miteit. Vanuit die legitimiteit wordt in beide sectoren 
aan waarheidsvinding en schuldvraagonderzoek 
gedaan. Het is haast een maatschappelijke plicht, 
gericht op het algemeen belang, om door samen-
werking maximaal rendement uit ieders inspanning te 
halen. Blonk en Westerman hebben hierover eind 
1988 in Wageningen tijdens een congres van de 
Vereniging voor Verzekeringswetenschap een eerste 
wat meer concrete uiteenzetting gegeven. 

Met bovenstaande is aangegeven dat de verzeke-
ringswereld werkt aan een toenadering tot politie en 
justitie, wanneer het gaat om vroegtijdig signaleren en 
aanpakken van verzekeringsfraude. Justitie daaren-
tegen stimuleert een eigen rol van de samenleving bij 
de bestrijding van criminaliteit. (De Groot, 1989) Dit 
evenwicht maakt het mogelijk te bezien in hoeverre er 
uit effectiviteitsoverwegingen al dan niet met taken 
geschoven moet worden. 

Hirsch Ballin laat weten dat de bedrijfsleiding de 
bestrijding van interne criminaliteit tot haar taak 
moet rekenen en dat er een `herbezinning op de eigen 
cultuur van het bedrijf nodig kan zijn'. In hoeverre 
dit te projecteren is op de bestrijding van (strafbare) 
verzekeringsfraude door verzekeraars, is een studie en 
overweging waard. Zou dit betekenen dat verzeke-
raars nadrukkelijk ook participeren in de feitelijke 
handhaving van de rechtsorde (dat wit zeggen, de 
strafrechtelijke kant voorbij het hiervoor genoemde 
`omslagpune)? Het zal interessant zijn deze ideeen te 
toetsen bij het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland. Dient 'lawful claimhandling' tevens 
'policing for justice' te zijn? 

In het voorgaande is getracht uiteen te zetten dat 
onrechtmatig gedrag bij de afwikkeling van verzeke-
ringsovereenkomsten te allen tijde verzekeringsrech-
telijk wordt afgedaan, ongeacht of sprake is van een 
strafbaar feit of niet. Het schade-onderzoek vindt 
intensiever en kritischer plaats: het verzekeringswezen 
actief als eigen toezichthouder. (Van Dijk, 1989) 

Als aannemelijk is dat tevens van strafbaar gedrag 
sprake is - en dit wordt steeds aannemelijker door de 
toepassing van de aanbevelingen van het Verbond 
van Verzekeraars - dan is er een toenemende 
bereidheid politie en justitie hierover door middel 
van een aangifte te informeren ten behoeve van de 
handhaving van de rechtsorde. Omdat de aangifte 
informatie uit het schade-onderzoek bevat, zal de 
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Noten 

aangifte justitieel nagenoeg 'panklaar' aangeleverd 
kunnen worden, waardoor de politie met een 
minimum aan inspanning een maximum aan aangiftes 
kan verwerken. 

Er vinden ontwikkelingen plaats om tot samen-
werking te komen tussen verzekeraars en de politie 
nog voor dat het schade-onderzoek is afgerond en 
voor dat aangifte van een strafbaar feit is gedaan. In 
de huidige omstandigheden is het echter zeer wet 
mogelijk dat een verzekeraar na een 'lawful claim- 
handling' en naar aanleiding van een wellicht 
strafbare fraude, de verzekeringsovereenkomst opzegt 
zonder tevens aangifte bij de politie te doen. Om 
concreet te reageren op de vraagstelling in de 
paragraaf 'Beeldvorming': verzekeraars zijn gericht 
op `lawful claimhandling', terwijI de reguliere politie 
zich zowel parallel hieraan als in het verlengde ervan 
kan bezighouden met 'policing for justice'. Afspraken 
zijn te maken — en worden gemaakt — over de 
verdeling van activiteiten tussen verzekeraars en 
politie tegen de achtergrond van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang, 
waaronder een verantwoord premie-niveau. 

' Volkskrant d.d. 17 januari 1986. 
2  HR 3 maart 1972, NJ 1972-339 
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Criminaliteit van werknemers 

Reacties van het bedrijfsleven 

drs. A.J.E. van Hoek en drs. P.M. de Savornin 
Lohman* 

Inleiding 

Criminaliteit wordt in brede kring beschouwd als 
een maatschappelijk probleem dat terdege aandacht 
verdient. Ook het besef dat men kennis nodig heeft 
over de aard, de omvang en achtergronden van crimi-
naliteit om een effectief preventiebeleid te kunnen 
voeren, is zo langzamerhand in brede kring doorge-
drongen. Over de mate waarin en de wijzen waarop 
bepaalde vormen van criminaliteit privi•-personen en 
-huishoudens treffen is inmiddels vrij veel bekend. Dit 
is niet in de laatste plaats te danken aan de slachtof-
ferenquete huishoudens, die sinds 1974 regelmatig 
wordt gehouden. Verder neemt de stroom gegevens 
over het slachtofferschap van (semi-)overheidsinstel-
lingen (met name gemeentelijke diensten), mede 
dankzij speciaal voor dit doel opgezette gemeentelijke 
criminaliteitsregistraties, de laatste jaren gestaag in 
omvang toe. Over de aard en omvang van de crimina-
liteit die gericht is tegen het bedIfsleven was echter 
tot voor kort niet veel bekend. 

Aangezien de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie het 
van belang achtte dat deze witte plek op de criminele 
landkaart ingevuld zou worden, besloot zij in 1988 
een grootscheeps onderzoek naar veel voorkomende 
criminaliteit in het bedrijfsleven te subsidieren. In dit 
onderzoek, dat uitgevoerd is door Bureau Criminali-
teitspreventie Van Dijk & Van Soomeren By, zijn op 
dit terrein deskundige functionarissen van ruim 1250 
bedrijfsvestigingen via een telefonische enquete 
uitvoerig ondervraagd over de aard en de omvang 
van de criminaliteit waar de vestigingen in 1988 
slachtoffer van zijn geworden, de daarbij geleden 
schade en de getroffen preventiemaatregelen. Ook 

* De auteurs zijn als onderzoeksters verbonden aan het 
Bureau Criminaliteitspreventie te Amsterdam. 
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meningen en ideeen met betrekking tot crimina-
liteit(spreventie) zijn geInventariseerd. 

Deze zogenaamde Slachtoffer Enquete Bedrijven 
(SEB) had in de oorspronkelijke opzet alleen 
betrekking op criminaliteit die (vermoedelijk) 
gepleegd wordt door niet aan het bedrijf verbonden 
personen. Op aandringen van de begeleidingscom-
missiel is echter ook criminaliteit die (vermoedelijk) 
gepleegd wordt door werknemers meegenomen in het 
onderzoek. Dit omdat de indruk bestond dat deze 
vorm van criminaliteit voor veel bedrijven een ernstig 
probleem vormt. 

De onderzoekers hebben van meet af aan 
benadrukt dat een telefonische enquete geen goede 
methode is om inzicht te verwerven in het verschijnsel 
criminaliteit door werknemers. 2  Omdat er echter nog 
zo weinig over dit onderwerp bekend was, leek het 
een gemiste kans om hier in de SEB geen aandacht 
aan te besteden. De SEB levert met betrekking tot 
criminaliteit door werknemers geen harde cijfers op, 
maar biedt een overzicht van vermoedens en subjec-
tieve meningen van managers over criminaliteit door 
de eigen werknemers. 

In dit artikel zullen de resultaten van de SEB, voor 
zover ze betrekking hebben op criminaliteit door 
werknemers, besproken worden. Centraal staat de 
vraag hoe bedrijven reageren op de door de eigen 
werknemers gepleegde criminaliteit. Alvorens hier op 
in te gaan zal eerst een schets gegeven worden van de 
aard en omvang van het verschijnsel zelf en van de 
mate waarin vestigingen in staat zijn om criminaliteit 
door werknemers te ontdekken. Om de gepresen-
teerde cijfers op hun waarde te kunnen schatten zal 
begonnen worden met enige toelichting op de gehan-
teerde methode van onderzoek. 

Onderzoeksopzet 

De steekproefirekking 

De aselect getrokken steekproef is van tevoren op 
drie dimensies gestratificeerd, namelijk: 
- branche (9 subgroepen); 
- grootteklasse in termen van het aantal werknemers 
van de vestiging (7 subgroepen); 
- regio: de vier (Nielsen)districten Noord, Oost, West 
en Zuid. 
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Om te zorgen dat in alle gevallen een voldoende 
celvulling werd bereikt, werd uit de aldus gestratifi-
ceerde populatie een disproportionele steekproef 
getrokken. Achteraf werden de resultaten van de 
enquete herwogen op de drie bovenstaande stratifica-
tiefactoren. 

De van tevoren vastgestelde netto steekproef-
omvang (aantal te realiseren geslaagde vraagge-
sprekken) bedroeg 1200 vestigingen. Daartoe werd, 
rekening houdend met een responspercentage van 
40%, een bruto steekproef getrokken van 3000 vesti-
gingen. De 3000 vestigingen in de bruto steekproef 
ontvingen een mailing. In totaal werden 1258 
geslaagde vraaggesprekken gehouden. Het totaal 
aantal benaderde vestigingen bedroeg 2631. Er is dus 
sprake van een non-respons van 52%2 

In dit artikel worden - op verzoek van de redactie - 
indien niet anders vermeld is, de ongewogen cijfers 
gepresenteerd. Dit betekent dat de hier gepresen-
teerde cijfers niet overeenkomen met de gegevens uit 
de rapportages over dit onderzoek°, waar de 
herwogen cijfers aangehouden zijn. 

De vragenlijst 

In de SEB lag de nadruk duidelijk op criminaliteit 
gepleegd door mensen van buiten het bedrijf. Slechts 
15 van de 95 vragen hadden betrekking op crimina-
liteit door werknemers. Omdat uit ander onderzoek 
(Hes, 1989) bleek dat het gebruik van de term `crimi-
naliteit' in verband met gedrag van de eigen 
werknemers bij de bedrijven nogal grote weerstanden 
kan oproepen, is er tijdens het afnemen van de 
enquete uitsluitend gesproken van 'verliesgevend 
gedrag van werknetners' 

In de SEB zijn de volgende vormen van verlies-
gevend gedrag onderscheiden: 
- Het moedwillig beschadigen van bedrijfsbezit 
(vernieling/sabotage). 
- Het zich toeeigenen van geld en/of waardepa-
pieren (fraude, diefstal, verduistering). Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen: meenemen van contant 
geld; ongeoorloofde geldtransacties; chequefraude; te 
veel reis- of onkostenvergoedingen declareren; 
computerfraude; andere vormen. 
- Het zich toedigenen van goederen. Hierbij is onder-
scheid gemaakt tussen: het meenemen van gebruiks-
goederen (materialen, gereedschap, inventaris); het 
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meenemen van goederen uit de voorraad; ongeoor-
loofde goederentransacties; andere vormen. 
- Diefstal van kennis (bedrijfsspionnage). 
- Overige vormen. 

De vestigingen werd uitdrukkelijk verzocht om ook 
relatief onschuldige voorvallen te rapporteren. Een 
tweede drempelverlagende maatregel was, dat de 
vestigingen werd gevraagd ook hun (onbewezen) 
vermoedens te rapporteren. De meeste vragen ten 
aanzien van verliesgevend gedrag zijn dan ook gesteld 
in termen van `vermoedens van ...' en niet in termen 
van hard aangetoonde feiten. Door middel van deze 
instructies is gepoogd om de - vermoedelijk hoge - 
drempel om over deze problematiek te praten, zoveel 
mogelijk te verlagen. 

Naast de vragen die betrekking hadden op (feitelijk 
of vermoedelijk) slachtofferschap van criminaliteit 
door werknemers, zijn vragen van meer algemene en 
soms hypothetische aard gesteld met de bedoeling om 
na te gaan wat de houding van bedrijven is ten 
opzichte van deze problematiek. Deze vragen hadden 
betrekking op zaken als de reacties op denkbeeldige 
en feitelijke gevallen van criminaliteit door 
werknemers, de genomen en mogelijk te nemen 
preventiemaatregelen en de beoordeelde kwets-
baarheid van verschillende bedrijfsonderdelen of 
afdelingen ten aanzien van deze vorm van crimina-
liteit. 

Onderzoeksresultaten 

Aard en omvang van criminaliteit door werknemers 

Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak er in de 
eigen vestiging vermoedens zijn geweest van de 
verschillende vormen van verliesgevend gedrag van 
werknemers. Tabel 1 geeft een overzicht van het 
percentage respondenten dat in 1988 een of meer keer 
hiervan slachtoffer denkt te zijn geworden en het 
gemiddeld aantal keer dat deze vestigingen denken te 
zijn getroffen. 

Het blijkt dat het merendeel van de vestigingen die 
denken te kampen te hebben met criminaliteit door 
werknemers last hebben van werknemers die zich 
onbevoegd bedrijfsgoederen toedigenen. Het 
meenemen van bedrijfsgoederen maakt 66% uit van 
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Tabel 1: Slachtofferpercentage en gemiddelde frequentie van 
(vermoedens van) criminaliteit door werknemers, 1988 (n vi 1.258) 

	

Slachtofferper- 	Gemiddelde 

	

centage 	 frequentie 
absoluut 

Vernieling/sabotage 	 3 	 5,1 
Toeeigenen geld/ 	 5 	 5,3 
waardepapieren 
Toeeigenen goederen 	 12 	 10,5 
Bedrijfsspionage 	 2 	 4.9 
Andere vormen 	 6 	 1,5 

Totaal 	 20 	 9,3 

het totaal aantal gemelde (vermoedelijke) gevallen 
van criminaliteit door werknemers. Het zich toeei-
genen van geld en waardepapieren lijkt voor minder 
vestigingen een probleem, terwijl (vermoedens van) 
het moedwillig beschadigen van bedrijfsbezit of het 
stelen van kennis slechts door een zeer beperkt aantal 
vestigingen wordt gemeld. De categorie `andere 
vormen,  scoort vrij hoog. 

Uit nadere analyse blijkt dat het overgrote deel van 
de gevallen van ontvreemding van geld en goederen 
te typeren is als eenvoudig te plegen delicten. Wat 
complexere vormen, die meer in de richting van 
fraude gaan, worden relatief weinig gerapporteerd. In 
hoeverre dit beeld de werkelijkheid weergeeft dan wel 
toe te schrijven is aan de interpretaties van de respon-
denten of het relatieve onvermogen van bedrijven om 
frauduleuze handelingen op te sporen, valt op basis 
van de SEB-gegevens niet vast te stellen. 

Aan degenen die zeiden last te hebben van verlies-
gevend gedrag van werknemers is gevraagd een 
schatting te geven van de geleden directe schade 
(kosten herstel/vervanging, waarde ontvreemde). De 
gemiddelde directe schade per getroffen vestiging 
blijkt minimaal 19.900 gulden (op jaarbasis) te 
bedragen. Ook het gemiddelde schadebedrag van de 
gemelde incidenten ligt behoorlijk hoog: 2.100 gulden 
per incident. 

Als de uitkomsten van de steekproef omgerekend 
worden naar de totale populatie van bedrijfsvesti-
gingen, ontstaat het volgende beeld: 11% van alle 
348.000 bedrijfsvestigingen in Nederland denkt in 
1988 een of meer keer getroffen te zijn door crimina-
liteit door werknemers. In totaal zijn de vestigingen in 
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1988 (naar hun eigen mening) ongeveer 302.500 keer 
slachtoffer geworden van criminaliteit door 
werknemers. De totale schade hiervan ligt rond de 
447 miljoen gulden. Deze herwogen cijfers geven een 
indicatie van de omvang van het probleem zoals 
ingeschat door (managers uit) het bedrijfsleven zelf. 
In hoeverre deze schattingen overeen komen met de 
werkelijkheid is niet goed te zeggen. 

Om een indruk te krijgen van de mate waarin de 
respondenten verwachten dat werknemers ertoe 
neigen om tegen het bedrijf gerichte criminaliteit te 
plegen, is hen de vraag gesteld welk deel van de 
werknemers zich naar hun mening schuldig zou 
maken aan verliesgevend gedrag als er geen enkel 
toezicht of controle zou zijn. Ruim de helft van de 
respondenten (54%, ongewogen gegevens) denkt dat 
zelfs in die situatie niemand zich aan zulk gedrag 
schuldig zou maken. Verder denkt 14% dat een 
enkeling de verleiding niet zou kunnen weerstaan, 
23% weet het niet of wit het niet zeggen en slechts 7% 
denkt dat een substantieel deel van de werknemers 
(meer dan een kwart) zich in zo'n situatie schuldig 
zou maken aan verliesgevend gedrag. Met name de 
kleine vestigingen blijken er van uit te gaan dat de 
eigen werknemers zich, zelfs als de gelegenheid erg 
groot is, niet schuldig maken aan tegen het bedrijf 
gerichte criminaliteit. 

Om een indruk te krijgen van de plaats(en) binnen 
het bedrijf waar de respondenten criminaliteit door 
werknemers het meest verwachten, is hen gevraagd 
welke functies of afdelingen in de vestiging naar hun 
mening zeer kwetsbaar zouden zijn voor criminaliteit 
door werknemers, gesteld dat criminaliteit door 
werknemers een vrij ernstig probleem zou zijn binnen 
een bedrijf als dat van hen. De functie 
magazijn/opslag (53%) blijkt er bovenuit te springen. 
Ook bij de verkoopafdeling (26%) en de 
boekhouding/financiele administratie (21%) zien 
redelijk veel respondenten nog wel mogelijkheden 
voor malversaties. De overige functies of afdelingen 
worden door slechts een zeer gering percentage 
respondenten gezien als kwetsbaar voor criminaliteit 
door werknemers. Opvallend is dat het vertrouwen in 
de bedrijfsleiding erg groot is: slechts 10% van de 
respondenten beschouwt het management als een 
kwetsbare sector. 

Criminaliteit van werknemers 	 83 



Opsporing en ontdekking van criminaliteit door 
werknemers 

Aan alle respondenten is gevraagd hoe goed de 
vestiging in staat is om verliesgevend gedrag van 
werknemers op het spoor te komen. Het blijkt dat 
51% van de respondenten zichzelf goed in staat acht 
om dit gedrag te ontdekken. Een kwart van de vesti- 
gingen stelt dat men matig of slecht in staat is om 
verliesgevend gedrag van werknemers te ontdekken. 
Uit een nadere analyse blijkt dat de twijfel aan het 
eigen vermogen om verliesgevend gedrag van 
werknemers op te sporen, duidelijk toeneemt met de 
grootte van de vestiging. 

Aan de respondenten is ook gevraagd welke 
methoden om verliesgevend gedrag van werknemers te 
ontdekken volgens hen belangrijk waren. Rond de 
40% van de respondenten (voornamelijk kleine vesti-
gingen) bleek de vraag niet relevant te vinden omdat 
er geen problemen met verliesgevend gedrag van 
werknemers zouden zijn. De resterende vestigingen 
beoordeelden in meerderheid vrijwel alle genoemde 
methoden (betrapping op heterdaad, melding door 
ander personeel, klachten van klanten, niet 
kloppende financiele of goederenadministratie) als 
zeer belangrijke bronnen voor ontdekking van verlies-
gevend gedrag. 

Aan degenen die in 1988 etn of meer vermoedens 
omtrent het voorkomen van verliesgevend gedrag van 
werknemers binnen hun vestiging hadden, is gevraagd 
in hoeveel gevallen men ontdekt heeft wie verant-
woordelijk was voor de vermoede of geconstateerde 
feiten. Een derde van deze vestigingen zei dat men in 
geen enkel geval had ontdekt wie de daders waren. 
Gemiddeld hebben de respondenten in 2,7 gevallen 
ontdekt wie de daders waren. Het gemiddeld aantal 
vermoedens ligt rond de negen per vestiging, zodat er 
dus sprake is van een `oplossingspercentage' van zo'n 
30%. In het merendeel van de gevallen wordt dus niet 
ontdekt welke werknemers verantwoordelijk zijn voor 
de geconstateerde of vermoede incidenten. 

Reacties op criminaliteit door werknemers 

Een bedrijf kan verschillend reageren op vermoede 
of feitelijk geconstateerde criminaliteit door 
werknemers: er kunnen preventiemaatregelen 
getroffen worden om te voorkomen dat zulke crimina- 
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Tabel 2: Feitelijke reacties op verliesgevend gedrag van werknemers, 
1988 (meerdere antwoorden mogelijk),(n = 118). 

Sancties 

	

Feitelijke reacties 	Gemiddelde 

	

door slachtoffers 	frequentie reacties 

	

Percentage 	 Absoluut 

- Ontslag 	 55 	 2,1 
- Berisping 	 48 	 5,5 
- Aangifte politie 	 23 	 3,9 
- Schorsing 	 13 	 1,2 
- Boete 	 3 	 1,0 
- Overplaatsing 	 2 	 3,0 
- Anders 	 6 	 4,1 
- Geen reactie 	 5 	 - 

liteit zich (weer) voordoet, er kunnen sancties 
opgelegd worden aan eventueel gepakte daders of er 
kan besloten worden (voorlopig) niets te doen. Het 
zal duidelijk zijn dat preventiemaatregelen gecombi-
neerd kunnen worden met het opleggen van sancties 
aan overtreders. 

Aan vestigingen die meldden in een of meer 
gevallen ontdekt te hebben welke werknemers zich 
schuldig maakten aan verliesgevend gedrag is 
gevraagd welke reacties volgden op deze ontdek-
kingen. Verder is aan alle vestigingen gevraagd wat 
men zou doen in het (denkbeeldige) geval dat een 
werknemer betrapt zou worden op verliesgevend 
gedrag van enige omvang (bijvoorbeeld diefstal of 
verduistering ter waarde van minstens f 500,-). 

De voorgenomen en feitelijke reactiewijzen blijken 
elkaar niet veel te ontlopen, zij het dat de reacties 
berisping en schorsing feitelijk wat vaker voorkomen, 
terwijl het aangifte doen bij de politie in werke-
lijkheid minder vaak voorkomt dan men zich 
voorneemt. Tabel 2 geeft een overzicht van de 
feitelijke reacties. 

Het blijkt dat door maar liefst 55% van de getroffen 
vestigingen `ontslag' wordt genoemd als een van de in 
1988 genomen sancties tegen een dader. Deze ingrij-
pende maatregel werd echter niet frequent toegepast 
(gemiddeld ongeveer twee keer per getroffen 
vestiging). Het geven van een berisping is in 1988 
door bijna de helft van de betreffende vestigingen 
toegepast en dan ook redelijk vaak (gemiddeld ruim 
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Tabel 3: Feitelijke reacties op verliesgevend gedrag door werknemers 
(meerdere antwoorden mogelijk), (n a 1.258) . 

Percentages 

Personeelsbeleid 
- werving/selectie personeel 	 35 
- werkmotivatie personeel 	 46 

Rehear 
- van sleutels 	 37 
- van de kas 	 31 
- van de voorraad 	 36 
- van gebruiksgoederen (gereedschap, machines) 	 30 

Dire cte controle op personeel 
- met behulp van camera's 	 5 
- formeel toezicht op personeel 	 33 
- controle bij verlaten bedrijf 	 18 

Financial° control° 
- controle financiAle transacties 	 26 
- controle reis/onkosten declaraties 	 17 

Controle transport goederen 	 20 

Bescherming inform atie 
- bescherming gevoelige bedrijfsinformatie 	 20 
- toegang tot geautomatiseerde informatie 	 17 

Overigen 
- inzicht in bestedingspatroon personeel 
- inhuren beveiligingsdeskundigen 

Geen verbetering nodig 
Weet niet 

Preven tie 

In de SEB is gevraagd welke zaken in eerste 
instantie verbeterd of ingevoerd zouden moeten 
worden, gesteld dat men verbeteringen zou willen 
aanbrengen in de preventie van criminaliteit door 
werknemers. Tabel 3 geeft een overzicht. 
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vijf maal in een jaar). Minder dan een kwart van de 
getroffen vestigingen deed van het ontdekte voorval 
aangifte bij de politie, gemiddeld bijna vier keer per 
jaar. Al met al lijken managers na afweging van de 
voor- en nadelen van de verschillende reacties 
meestal tot het oordeel te komen dat het niet in het 
belang van het bedrijf is om aangifte te doen. Er 
wordt in het algemeen liever voor interne afhandeling 
gekozen. 



Opvallend is de grote voorkeur voor verbetering 
van de preventie via personeelswerk-achtige maatre-
gelen: 46% van de respondenten vindt dat de 
werkmotivatie van het personeel verbeterd zou 
moeten worden. Een goede werving en selectie van 
personeel scoort ook redelijk hoog. Ongeveer een 
derde van de respondenten ziet ook mogelijkheden in 
verbetering van het beheer van sleutels, kasgelden, 
voorraden en/of gebruiksgoederen (gereedschap, 
machines, kantoorartikelen en dergelijke). 

Directe controle op het gedrag van personeel wordt 
met name gezocht in versterking van het formeel 
toezicht (33%) en steekproefsgewijze controles op 
personeel bij het verlaten van de vestiging (18%). Het 
gebruik van camera's voor directe controle op het 
gedrag van personeel is een bijzonder impopulaire 
maatregel: slechts 5% van de vestigingen ziet hier wat 
in. 

Verbetering van de maatregelen tegen fraude en van 
de bescherming van (bedrijfs)informatie wordt door 
een minderheid van de respondenten genoemd. 6  

Geconcludeerd kan worden dat veel respondenten 
van mening zijn dat verbetering van de werkmotivatie 
van het personeel centraal moet staan bij het 
voorkomen van criminaliteit door werknemers. 

Beoordeling van de onderzoeksresultaten 

De omvang van criminaliteit door werknemers 

Er zijn redenen om aan te nemen dat de cijfers van 
de SEB, die gebaseerd zijn op de vermoedens van de 
respondenten, slechts zicht bieden op het topje van 
de ijsberg: 
- De respondenten blijken wel een erg groot 
vertrouwen in hun eigen medewerkers te hebben. Met 
name (respondenten van) kleine vestigingen, waar het 
grootste deel van het bedrijfsleven uit bestaat, gaan 
ervan uit dat hun werknemers zich niet schuldig 
maken aan criminaliteit, zelfs als ze daartoe alle 
gelegenheid hebben. Dit lijkt ons te getuigen van een 
iets te weinig realistisch optimisme. 
- Een aanzienlijk deel van met name de grote vesti-
gingen betwijfelt of men wel goed in staat is om 
criminaliteit op het spoor te komen. En van 
incidenten waar men geen flauw vermoeden van 
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heeft, kan ook geen melding gemaakt worden in het 
kader van de SEB. 
- De gemiddelde gerapporteerde schade per incident 
lag behoorlijk hoog: 2.100 gulden. Dit duidt erop dat 
de respondenten, ondanks de drempelverlagende 
instructies, toch voornamelijk de ernstige incidenten 
gemeld hebben. Er is dus waarschijnlijk sprake van 
een onderrapportage van de wat kleinere incidenten. 
- Bedrijfsverliezen die onstaan als gevolg van crimi-
naliteit door werknemers worden vermoedelijk vaak 
toegeschreven aan andere oorzaken. Juist omdat 
meestal moeilijk aan te tonen is wat de oorzaak is, zal 
niet snel de schuld geschoven worden op de eigen 
werknemers, maar eerder op klanten of andere 
externen of zal er van uit gegaan worden dat het 
verlies is ontstaan door breuk of andere acceptabele 
bedrijfsverliezen. 
- Het is niet onwaarschijnlijk dat enkele respon-
denten 'mooi weer' hebben gespeeld. Er bestaat 
vermoedelijk toch een zekere weerstand om de vuile 
was buiten te hangen en het is te verwachten dat niet 
iedereen deze weerstand overwonnen heeft. 

De preventie van criminaliteit door werknemers 

Uit de SEB wordt duidelijk dat veel managers 
denken dat criminaliteit door werknemers niet of 
nauwelijks plaatsvindt in hun vestiging. Een prikkel 
om aan dit onderwerp aandacht te besteden zal 
daarom meestal niet aanwezig zijn. Ook het feit dat 
administratie, personeelsbeleid en beveiliging vaak 
toch beschouwd worden als inproductieve segmenten 
van het bedrijf, draagt ertoe bij dat preventie van 
criminaliteit door werknemers niet hoog op de 
agenda zal staan. 

Het is daarom essentieel dat managers zich bewust 
worden van de daadwerkelijke omvang van het 
probleem. In dit kader is het ook van belang dat de 
kloof die vaak bestaat tussen het management en de 
werkvloer verkleind worth. Als een werknemer zich 
schuldig maakt aan criminaliteit blijken namelijk 
vaak verschillende collega's hiervan op de hoogte te 
zijn (zie Hoffmann, 1988). Het management kan 
stimuleren dat werknemers dit melden door duidelijk 
te maken hoe deze informatie behandeld zal worden. 

Duidelijkheid in het preventie(en sanctie-)beleid is 
essentieel. Voorkomen moet worden dat er wel regels 
gesteld worden, maar dat deze nauwelijks nageleefd 
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en gecontroleerd worden. Het management zal hierin 
zelf het goede voorbeeld moeten geven. Ms zij dit 
niet doet - dus zich niet zelf air' de regels houdt of 
zich aan controle onttrekt - zal dit altijd negatief 
uitwerken. 

Het is op zich positief te noemen dat uit de SEB 
blijkt dat bij preventie van criminaliteit door 
werknemers niet zozeer gedacht wordt aan het 
versterken van de directe controle op het personeel, 
maar dat het stimuleren van de werkmotivatie van de 
werknemers .centraal staat. Hier moet echter wet 
inhoud aan gegeven worden. Door criminogene struc-
turen en organisatievormen waarbinnen criminaliteit 
kan floreren te veranderen, wordt niet alleen crimina-
liteit en ander ongewenst gedfag van werknemers 
tegengegaan, maar zal ook het werkklimaat positief 
benvloed worden. 

De sanctionering van criminaliteit door werknemers 

Uit de SEB blijkt dat er door de vestigingen zeer 
uiteenlopend gereageerd wordt op crimineel (verlies-
gevend) gedrag. Welke sancties gekozen worden is 
afhankelijk van onder meer de volgende factoren (zie 
ook Hes, 1988): 
- De organisatiegraad van het verliesgevende gedrag. 
Het is relevant of het gedrag incidenteel dan wet 
stelselmatig voorkomt en of er sprake is van een 
individuele overtreder of van groepjes daders. 
- De positie van de betreffende werknemer. Factoren 
als functie, vervangbaarheid, inzet, ervaring, lengte 
van het dienstverband en deskundigheid van de 
werknemer zullen allen van belang zijn bij de keuze 
van de reactie. Er is sprake van een wederzijdse 
afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en 
werknemer. Hoe meer een werknemer voor een 
bedrijf waard is, des te voorzichtiger zal de werkgever 
zijn in zijn reactie. 
- De constateerbaarheid en bewijsbaarheid van het 
betreffende gedrag. Gedrag van hoger personeel en 
van personeel in vertrouwensfuncties is vaak slechter 
te controleren dan dat van lager personeel. Controle 
is in het algemeen makkelijker van boven naar 
beneden dan vice versa. Ook al nemen topfunctiona-
rissen misstappen van hoger personeel in theorie 
hoger op, verliesgevend gedrag van het lagere 
personeel is meestal eenvoudiger te constateren. Aan 
de andere kant bestaat er binnen vestigingen vaak een 
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kloof tussen het management en de werkvloer, 
waardoor eventuele signalen over misstappen van 
lagere personeelsleden vaak het management (ook) 
niet bereiken. 
- Ernst van het betreffende gedrag. Factoren als de 
mate waarin gedrag het bedrijf in zijn vitale functies 
schaadt en de hoogte van het bedrijfsverlies dat 
veroorzaakt wordt door het betreffende gedrag spelen 
hier een rot. De beoordeling van de ernst van bepaald 
gedrag kan uiteraard varieren per vestiging, afdeling, 
beoordelaar, winstmarge, enzovoort. 
Het feit dat er in bedrijven meestal sprake is van een 
onderlinge afbankelijkheid tussen werkgevers en 
werknemers is van groot belang. Te strikte controle 
en te veel optreden tegen ongewenst gedrag kan 
leiden tot een verslechtering van de werksfeer en 
verlaging van de arbeidsmoraal. Te veel ongewenst 
gedrag van werknemers tolereren is echter ook riskant 
en kan leiden tot grote bedrijfsverliezen en een 
algehele normvervaging. 

In het algemeen zal de manager een afweging 
maken tussen de kosten en de baten van de verschil-
lende reacties (waarbij niet reageren ook een alter-
natief is). Bij deze afweging kunnen naast 
financieel-economische overwegingen ook kosten en 
baten op sociaal (werksfeer en dergelijke) en psycho-
logisch (frustraties werknemers) gebied meegewogen 
worden. 

Uit de SEB blijkt dat interne afhandeling van door 
werknemers gepleegde criminaliteit verreweg de 
voorkeur heeft van bedrijfsvestigingen boven aangifte 
bij de politie. Al met at dragen verschillende factoren 
ertoe bij dat criminaliteit door werknemers groten-
deels buiten de greep van het strafrecht blijft: 
- Managers zijn zich (waarschijnlijk) vaak niet 
bewust van het feit dat ze slachtoffer worden van 
criminaliteit die door de eigen werknemers wordt 
gepleegd. 
- Uit de SEB blijkt dat in de meerderheid van de 
gevallen niet ontdekt wordt welke werknemers verant-
woordelijk zijn voor de gepleegde criminaliteit. 
- Managers definieren door hun werknemers 
gepleegde strafbare feiten niet zozeer in strafrech-
telijke termen, maar bezien dit gedrag meer met een 
economische bril. 
- Managers zijn bang voor eventuele negatieve publi-
citeit die gepaard kan gaan met aangifte bij de politie. 
Dit kan de goede naam van het bedrijf aantasten. 
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- De incidenten worden, blijkens de SEB-uitkomsten, 
vaak beschouwd als niet ernstig genoeg om aangifte 
van te doen, c.q. het doen van aangifte kost te veel 
tijd en moeite. 
- De afhandeling door de politie duurt in de ogen 
van de managers vaak te lang, terwijl het bedrijf zo 
snel mogelijk van de zaak af wit. 
- Managers zijn niet gecharmeerd van in hun bedrijf 
naar bewijs speurende rechercheurs. 
- Managers zijn beducht voor eventuele negatieve 
effecten van aangifte bij de politie op de werksfeer in 
de vestiging. 
Deze voorkeur voor interne afhandeling draagt echter 
het gevaar van rechtsongelijkheid in zich. Omdat 
lager personeel vaak beter te controleren en makke-
lijker te vervangen is, ontstaat het gevaar dat deze 
relatief vaker en ook harder (ontslag) gestraft worden. 
De belangen van de `verdachte', waar in het straf-
recht vrij veel aandacht aan wordt besteed, kunnen 
bij interne afhandeling waar ze afgewogen worden 
tegen het bedrijfsbelang, nog wet eens in het gedrang 
komen. 

Het instellen, met name in grote bedrijven, van een 
commissie 7 , die alle gevallen van criminaliteit/verlies-
gevend gedrag van werknemers in behandeling neemt 
en bepaalt welke reactie gezien de omstandigheden 
het meest doelmatig en proportioneel is, zou een 
eerlijke sanctionering en aandacht voor eventuele 
criminogene structuren en organisatievormen kunnen 
stimuleren. 

Noten 

' Deze commissie kende de 
volgende leden: dr. J.J.M. van 
Dijk (Directie Criminaliteitspre-
ventie, Ministerie van Justitie), 
drs. A. Rook (idem), dhr. P. 
Bremmer (Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel), dhr. K.J.H.H. 
Sietsma (Bedrijfsbeveiliging 
Nederlandse Philipsbedrijven 
B.V.), dhr. W. Uspeert (Verbond 
van Nederlandse Onderne-
mingen). 

Managers van bedrijfsvesti-
gingen (de respondenten) zijn 
namelijk naar alle waarschijn-
lijkheid vrij slecht op de hoogte 

van de aard en de omvang van de 
binnen hun vestiging door 
werknemers gepleegde crimina-
liteit. Ook bestaat er vermoedelijk 
enige weerstand om (via de 
telefoon) over dit onderwerp te 
praten. 

De non-respons is als volgt 
onder te verdelen. Er vielen 604 
vestigingen af omdat het bedrijf 
buiten de onderzoeksgroep bleek 
te vallen, de gewenste celvulling al 
bereikt was of de 
betreffende functionaris (herhaal-
delijk) niet aanwezig was en er 
was 54 keer sprake van een andere 
reden. Het aantal weigeringen 
bedroeg 715 (27%), waarvan 360 
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(14%) cm principiele redenen en 
312(1 1%) door `overmache (geen 
tijd/geen toestemming). De weige-
ringen bleken vrij evenredig 
gespreid te zijn over de regio's, 
branches en grootteklassen, zodat 
op deze factoren geen sprake is 
van selectieve uitval. 

Het eindrapport 'Bedriffsleven 
en criminaliteit, de resultaten van 
de eerste Nederlandse slachtoffer-
enquete onder bedrijven' komt in 
mei uit en is verkrijgbaar bij 
Bureau Criminaliteitspreventie te 
Amsterdam. Van dit lijvige 
rapport is een samenvatting 
gemaakt getiteld 'Bedrijfsleven en 
criminaliteit, kengetallen uit de 
eerste Nederlandse slachtofferen-
quote onder bedrijven'. Deze 
verschijnt in dezelfde periode en 
is gratis aan te vragen bij de 
Directie Criminaliteitspreventie 
van het Ministerie van Justitie. 
6  Gevraagd is naar mogelijke 
verbeteringen in het preventie-
beleid. De percentages in de tabel 
geven dus niet weer wat er 
feitelijk al aan preventie maatre-
gelen wordt genomen noch welk 
belang men hecht aan de diverse 
maatregelen. De cijfers geven 
alleen weer op welke gebieden 
men mogelijkheden ziet voor 
betere preventie. 
7  Dit wordt ook door Hes voorge-
steld. 
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Het project beveiliging 

industrieterrein Zoeterwoude 

Een voorbeeld van publiek-private 
samenwerking 

prof. dr. A. Heijder en mr. E. Udink* 

Inleiding 

Ongeveer een jaar geleden is te Zoeterwoude de 
Stichting Beveiliging Industrieterrein Grote Polder in 
het leven geroepen. Zij beoogt een gestructureerde 
samenwerking op het gebied van de preventie van 
criminaliteit. De laatste tijd wordt veel geschreven 
over initiatieven van de politie tot een dergelijke 
samenwerking met particuliere organisaties of 
gemeentelijke diensten. Deze nieuwe vormen van 
samenwerking zorgen voor enige verwarring. Wat is 
de positie van de politie? Ook de relatie van de 
politie tot de particuliere beveiliging staat zeer in de 
belangstelling. 

In het eerste gedeelte van dit artikel wordt het 
project inzake de beveiliging van het industrieterrein 
te Zoeterwoude beschreven. Vervolgens komt de 
particuliere beveiliging en haar relatie tot de politie 
aan de orde. Na de behandeling van een aantal 
ontwikkelingen dat op de achtergrond een rol speelt 
en het aangeven van andere mogelijkheden tot 
samenwerking van politie en bedrijfsleven, wordt het 
project aan een nadere analyse onderworpen. 

Het project Zoeterwoude 

Beschrijving 

Het project Zoeterwoude 2  wordt uitgevoerd op het 
industrieterrein De Grote Polder te Zoeterwoude. Op 
dit terrein zijn 105 verschillende bedrijven gevestigd. 

* De eerste auteur is procureur-generaal van het 
Gerechtshof te Den Haag alsmede buitengewoon hoogleraar 
Politiestudies. De tweede auteur is als medewerkster 
verbonden aan deze leerstoel aan de Vrije Universiteit.' 
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Ongeveer de helft heeft contracten met de beveili-
gingsindustrie. De werkzaamheden van de particu-
liere beveiliging varieren van alarmopvolging tot 
daadwerkelijke surveillance. Voor de beveiliging van 
het terrein zijn dertien verschillende particuliere 
beveiligingsorganisaties aan het werk. Ook de plaat-
selijke politie houdt toezicht op het terrein. De 
verschillende beveiligingsbedrijven en de politie 
werken echter vaak langs elkaar heen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het treffen van de infrastruc-
turele maatregelen, zoals bijvoorbeeld de verlichting 
op het terrein. Een groot aantal instellingen heeft op 
het industrieterrein dus hetzelfde doel: het vergroten 
van de veiligheid voor de gevestigde bedrijven. 

Om nu de bedrijven, de politie en de gemeente 
meer te laten samenwerken is een stichting opgericht. 
De statuten van deze stichting voorzien in de 
instelling van een raad van toezicht. In deze raad van 
toezicht hebben zitting: de gemeente, de politie en 
vertegenwoordigers van de op het industrieterrein 
gevestigde bedrijven. Het bestuur van de stichting 
wordt uitgeoefend door een directeur. De raad heeft 
het toezicht op het beleid van het bestuur en op de 
algemene zaken in de stichting. De raad kan besluiten 
van het bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen. 
De stichting sluit namens de aangesloten bedrijven 
een raamcontract af met een particulier beveiligings-
bedrijf. Vervolgens zullen de aangesloten bedrijven 
individuele overeenkomsten met het beveiligings-
bedrijf kunnen afsluiten, op basis van het gesloten 
raamcontract. 

Doelstellingen 

De doelstelling van het project is verbetering van 
de kwaliteit van het preventieve toezicht. De twee 
pijlers van het project zijn: 
a. Samenwerking van politie, gemeente en de onder-
nemers door middel van de Stichting Beveiliging 
Industrieterrein Grote Polder. 
b. Het sluiten van een contract door de stichting met 
een particulier beveiligingsbedrijf, welke het toezicht 
op het terrein gaat verzorgen. 

ad a. De stichting heeft als doe het bevorderen van 
een ongestoord gebruik van goederen en zaken op het 
industrieterrein Grote Polder. Met de samenwerking 
wil ze het treffen van adequate preventiemaatregelen 
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bevorderen. Hieronder vallen onder meer maatre-
gelen in de sfeer van de bestuurlijke preventie van 
criminaliteit zoals het aanbrengen van straatver-
lichting, het nemen van verkeersmaatregelen zoals het 
tijdelijk (bijvoorbeeld 's nachts) afsluiten van aan- en 
afvoerwegen, het snoeien van openbaar groen en het 
instellen van parkeerverboden. Indien uit analyses 
van de criminaliteit in het gebied mocht blijken dat 
nadere maatregelen vereist zijn, biedt de stichting 
mogelijkheden voor een gentegreerde aanpak: 
- de politie maakt, mede met behulp van gegevens 
van het particuliere beveiligingsbedrijf, een analyse 
van de criminaliteit en doet op basis van haar 
deskundigheid aanbevelingen; 
- de gemeente kan als openbaar bestuur de adviezen 
omzetten in bestuurlijke maatregelen zoals verkeers-
maatregelen, terwijl ook de politie, de aangesloten 
bedrijven en het beveiligingsbedrijf, ieder op eigen 
wijze de adviezen tot uitvoering kunnen brengen; 
- in de stichting kunnen afspraken worden gemaakt 
over bijdragen van bedrijven aan preventieye maatre-
gelen. 

ad b. Met het sluiten van het raamcontract wit de 
stichting de volgende doelen bereiken. 
- Meer en betere beveiliging van de bedrijven. Door het 
contract met een beveiligingsbedrijf zullen de kosten 
van de bedrijven voor hetzelfde beveiligingspakket 
dalen. Tevens zal de drempel om iets aan beveiliging 
te doen worden verlaagd; een aantal bedrijven dat nu 
geen beveiliging heeft zal in het vervolg hierin wel 
voorzien. Terzijde zij opgemerkt dat het op den duur 
niet is uitgesloten dat de verzekeringspremies van de 
bedrijven zullen dalen, omdat zij tengevolge van de 
betere beveiligingsmaatregelen in een andere risico-
klasse zouden kunnen vallen. 
- Verbeterde samenwerking van de particuliere bevei-
liging met de politie. De samenwerking met een bevei-
ligingsbedrijf zal naar verwachting beter verlopen dan 
de samenwerking met zoveel verschillende bedrijven. 
In het contract worden afspraken gemaakt over de 
werkwijze van het particuliere beveiligingsbedrijf. De 
politie krijgt een belangrijke rot in de instructie en 
begeleiding van de particuliere beveiligingsemployees 
met name gericht op een optimale samenwerking met 
de politie. Bij de inhoud van de instructie en 
begeleiding denkt de politic onder andere aan het 
afspreken van codes voor de (radio)-berichtgeving, 
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aan- en afmeldingsprocedures, kennis van plaatselijke 
toestanden, informatie over de organisatie en 
werkwijze van de lokale politie. Door de hierna 
beschreven contractvoorwaarden met betrekking tot 
de kwaliteit van het beveiligingsbedrijf wordt de 
samenwerking bevorderd; men verwacht namelijk dat 
hierdoor de politie-ambtenaar en de particuliere 
beveiligingsemployee elkaar meer als collega gaan 
zien waardoor een spontane samenwerking op de 
werkvloer zal ontstaan. 

Een van de belangrijke aspecten van het contract is 
dat wordt afgesproken dat het beveiligingsbedrijf de 
eerste alarmmeldingen opvangt, gaat kijken of er iets 
aan de hand is en dat pas als de melding positief 
blijkt te zijn de politie wordt gewaarschuwd. Op het 
terrein is permanent een bewaker van het beveili-
gingsbedrijf aanwezig. Hierdoor is de `aanrijtijd' te 
verwaarlozen en de politie wordt niet meer belast met 
het grote aantal nodeloze alarmeringen. Tevens zal 
als gevolg van de sterke reductie van het aantal 
nodeloze alarmeringen voor de politic en door de 
bovengenoemde instructie en begeleiding de alertheid 
en de motivatie van de politie om te reageren op 
assistentie-aanvragen van de particuliere beveiliging 
toenemen. De politie zal in het geval dat er een 
melding komt dus sneller en alerter reageren. 
- Doeltreffender controle op de particuliere beveiliging. 
In het contract worden afspraken gemaakt met 
betrekking tot de kwaliteitseisen waaraan het beveili-
gingsbedrijf moet voldoen. Beoogd wordt door 
middel van het opnemen van contractvoorwaarden de 
kwaliteit van het particuliere beveiligingspersoneel en 
hun werkwijze op effectieve wijze te beheersen. Als 
voorwaarden kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: 
de eis om uitsluitend gediplomeerd personeel voor dit 
contract in te zetten, het opnemen van een meldings-
plicht voor geconstateerde inbraken bij de politie en 
deelname aan instructie-bijeenkomsten die door de 
politie worden georganiseerd. De instructie en 
begeleiding van particuliere beveiligingsemployees, 
zoals hiervoor beschreven, zijn tevens middelen om 
de activiteiten van dezen te kunnen beheersen. In het 
algemeen wordt door dit contract dus bereikt dat het 
hoofd van de plaatselijke politie volledig op de 
hoogte is van de aard en de omvang van de beveili-
gingsvoorzieningen zodat de politie doormiddel van 
de stichting de controletaak, neergelegd in de 
Beschikking particuliere beveiligingsorganisaties bij 
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de Wet op de Weerkorpsen, beter kan uitoefenen. 
Een belangrijk element in het contract is de klach-

tenprocedure. Klachten die de stichting bereiken 
worden doorgegeven aan het beveiligingsbedrijf. Dit 
bedrijf kan ze echter niet intern afhandelen, zonder 
dat de politie hiervan kennis heeft. In het contract is 
bepaald dat de politie van de klachten en de wijze 
van afhandeling door het particuliere beveiligings-
bedrijf op de hoogte wordt gesteld. 

Het project is een initiatief van het Korps Rijkspo-
litie District 's-Gravenhage. Het wordt gesubsidieerd 
door de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie. De 
evaluatie wordt uitgevoerd door E. Udink. Na 
uitwerking van de ideeen, oprichting van de Stichting 
Beveiliging Industrieterrein Grote Polder en het 
sluiten van het contract, is begin 1990 het project 
gestart. Met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 
projecten naar voorbeeld van Zoeterwoude is 
overigens de Stichting Publiek Private Samenwerking 
in de Veiligheidszorg opgericht. Deze stichting zal de 
informatieverschaffing over soortgelijke projecten 
verzorgen. 3  

Voordat wij het project nader bespreken willen wij 
eerst ingaan op de relatie van de politie met de parti-
culiere beveiliging in het algemeen en op een aantal 
ontwikkelingen bij de politie dat op de achtergrond 
een rot heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit 
project. 

Particuliere beveiliging 

Wettelijke regeling 

Particuliere beveiligingsorganisaties vallen onder de 
Wet op de Weerkorpsen en haar uitvoeringsrege-
lingen.4  In 1979 zijn de uitvoeringsvoorschriften 
belangrijk gewijzigd. Deze wijziging volgde op een 
studie van de Werkgroep bewaking en beveiliging door 
particuliere organisaties, die enige adviezen tot 
wijziging had uitgebracht. Deze werkgroep werd 
ingesteld bij beschikking van de Minister van Justitie 
en naar haar voorzitter mr. J.J. Kroeskamp, wordt zij 
de commissie Kroeskamp genoemd. 

De wijzigingen conform het advies van de 
commissie Kroeskamp werden doorgevoerd in 
afwachting van de totstandkoming van nieuwe 
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wetgeving. Ter voorbereiding van deze geheel nieuwe 
wet werd in 1979 een permanent adviescollege 
ingesteld: het Adviescollege bewaking en bevediging 
met als voorzitter drs. Hi. Heijboer. Zoals het er nu 
naar uit ziet zal begin 1991 een wetsontwerp bij de 
Tweede Kamer worden ingediend. 

Het Uitvoeringsbesluit (art. 17 lid 2) onderscheidt 
de particuliere beveiligingsorganisaties in: 
- particuliere beveiligingsbedrijven: ondernemingen 
die ten behoeve van derden werken; 
- particuliere bedrijfsbeveiligingsdiensten: door 
ondernemingen in het leven geroepen organisaties die 
ten behoeve van het eigen bedrijf of de onderneming 
werken; 
- particuliere alarmcentrales: ondernemingen die 
gebruik maken van detectoren welke hun bevindingen 
langs telecommunicatieverbindingen doorgeven aan 
een of meer centrale punten, waar die bevindingen 
worden geregistreerd en op hun waarde geschat en 
van waaruit assistentie wordt gevraagd aan de politie 
en eventueel aan andere overheids- of particuliere 
instanties; 
- particuliere geld- en waardetransportbedrijven: 
ondememingen die beroepsmatig ten behoeve van 
derden geld en grote waarden in beperkte omvang 
vervoeren; 
- overige particuliere beveiligingsorganisaties. 

Cont role door de politie 

De minister van Justitie kan particuliere beveili-
gingsorganisaties onder voorwaarden toelaten. De 
minister heeft in de Beschikking particuliere  beveili- 
gingsorganisaties algemene voorwaarden geformu-
leerd. Bij de toelatingsprocedure en de controle op de 
naleving van de voorwaarden is de politie nauw 
betrokken. De voorwaarden hebben betrekking op de 
opzet en inrichting van het bedrijf en tevens op de 
opleiding en vakbekwaamheid van het personeel en 
leidinggevenden. 

In de praktijk blijkt de controle van de politic een 
beperkte werking te hebben. Als oorzaken zijn 
hiervoor te noemen het feit dat bij de betreffende 
politiekorpsen geen prioriteit aan deze controletaak 
wordt gegeven en het ontbreken van een adequaat 
sanctiesysteem. De enige sanctie die de minister heeft 
is het intrekken van de vergunning. Hiervan wordt 
nauwelijks gebruik gemaakt vanwege de grote sociale 
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gevolgen die dit heeft voor de werknemers. Onlangs 
heeft de regering een voorstel tot wetswijziging bij de 
Tweede Kamer ingediend, dat het mogelijk maakt 
overtreding van de vergunningsvoorwaarden te 
bestraffen met een boete. Tevens bepaalt de nieuwe 
voorgestelde regeling dat het niet handelen volgens 
een aantal vergunningsvoorwaarden een economisch 
delict wordt, hetgeen kan leiden tot vervolging door 
het Openbaar Ministerie. 5  

Samenwerking van politie en particuliere beveiliging 

In 1986 is door Hoogenboom een studie verricht 
naar de particuliere veiligheidsindustrie. 
(Hoogenboom, 1986) Dit was een van de eerste publi-
katies op dit terrein in Nederland. Hij beschrijft 
onder meer de verschillende theorieen die er zijn met 
betrekking tot het ontstaan en de enorme groei 
gedurende de laatste jaren van de particuliere veilig-
heidsindustrie. 

Hoogenboom doet verschillende uitspraken over 
het functioneren van de particuliere beveiligingsin-
dustrie. Hij constateert dat de particuliere sector een 
ander criminaliteitsbegrip hanteert, hetgeen voort-
vloeit uit zijn orientatie op de client. Dit `zou niet 
normatief van aard zijn, zoals het Strafrecht, maar 
een pragmatisch karakter hebben: criminaliteit wordt 
eerst als zodanig gepercipieerd als bepaalde hande-
lingen tot verlies leiden. Daarnaast zou een particu-
Here bewaker alleen geinteresseerd zijn in die hande-
lingen die tot verliezen leiden van zijn opdrachtgever 
en niet in de bestrijding van de totale criminaliteit in 
de samenleving'. (Hoogenboom, 1989, P.  43) Een 
tweede conclusie met betrekking tot het functioneren 
van de particuliere beveiligingsindustrie luidt dat er 
binnen de beveiligingsindustrie vormen van particu-
Here rechtspraak bestaan: een deel van de geconsta-
teerde criminaliteit zou in eigen beheer worden 
afgedaan en niet worden gevolgd door een aangifte 
(private justice). Hierop is slechts geringe controle 
mogelijk en er is een aantal principiele bezwaren aan 
verbonden: `er kan economische druk worden uitge-
oefend, de zuiverheid in de opsporing kan op de 
tocht komen te staan maar bovenal kan de vraag 
worden gesteld of de `rechtsprekee objectief is'. 
(Hoogenboom, 1989, p. 44) 

Hoogenboom bespreekt vervolgens nog een aantal 
risico's verbonden aan de samenwerking van politie 
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en particuliere beveiliging. Hij stelt dat samenwerking 
voor een groot deel bestaat uit informatie-uitwis-
seling. Dit wordt, aldus Hoogenboom, in de hand 
gewerkt door een aantal ontwikkelingen. Als eerste 
noemt hij het 'Old Boys'-netwerk. Het feit dat de 
particuliere beveiligingsorganisatie steeds professio-
neler worden en politiemensen in dienst nemen heeft 
tot gevolg dat bij de politie en de particuliere beveili-
gingsorganisaties een gemeenschappelijke politie-
cultuur heerst. Dit wil zeggen: 'men heeft een 
gemeenschappelijke kijk op de buitenwereld, spreekt 
dezelfde taal en heeft dezelfde opleidingen genoten'. 
(Hoogenboom, 1989, p. 44) Dit brengt een informele 
informatie-uitwiseling tussen de publieke en particu-
Here sector met zich mee. 

Een tweede ontwikkeling betreft het zogenoemde 
'moonlighting'. Hieronder verstaat Hoogenboom het 
verschijnsel dat politiemensen in hun vrije tijd op 
free-lance basis werken voor een particuliere organi-
satie. Hoewel dit in Nederland waarschijnlijk op 
beperkte schaal voorkomt wordt hierdoor de infor-
matie-uitwisseling tussen de particuliere en publieke 
sector bevorderd. Als laatste ontwikkeling noemt hij 
het 'Dirty Work'-argument, waarmee hij bedoelt dat 
politie en particuliere beveiliging elkaar gebruiken 
teneinde elkaars zwakheden aan te vullen. Door deze 
ontwikkelingen komt de veiligheidsindustrie aan 
informatie op een wijze waar geen controle op 
bestaat. 6  

Bovenstaande bezwaren aan de samenwerking 
hebben vooral betrekking op het samenwerken van 
particuliere recherche en politie. Toch is het 
interessant om na te gaan of deze bezwaren zich ook 
voordoen bij de wijze van samenwerking in het 
onderhavige project. In het laatste gedeelte van dit 
artikel gaan wij hierop in. 

Politic en overheidsbeleid 

De samenwerking van politie en particuliere bevei-
ligingsindustrie werd in het voorgaande beschouwd 
uitgaande van de ontwikkelingen in en rondom de 
particuliere sector. Zij moet evenzeer worden 
geplaatst tegen de achtergrond van een aantal ontwik-
kelingen bij de politie en het beleid van de centrale 
overheid ter zake van preventie van criminaliteit. 
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Ontwikkelingen by de politie 

Aangezien de preventieve, openbare orde-taken 
(bijvoorbeeld het begeleiden van bijzondere trans-
porten of de plaatsing van dranghekken bij evene-
menten) een groot beslag leggen op de politiecapa-
citeit en de financiele middelen, wordt wel eens 
gepleit voor het gedeeltelijk afstoten van deze taken 
of het doorberekenen van de kosten aan de parti-
culier. De grote politie-inzet bij voetbalwedstrijden 
bijvoorbeeld, heeft tot gevolg dat de politie zich niet 
kan wijden aan andere, minstens even belangrijke, 
taken. De politiekorpsen zoeken tevens naar 
mogelijkheden tot externe financiering. Zo kwam 
medio september 1989 in het nieuws dat de rijkspo-
litie sponsors zocht voor de ere-escorte tijdens prins-
jesdag. 7  In Helmond heeft dit geleid tot het privati-
seren van taken op het gebied van bewaking en bevei-
liging. Met eventuele winst hierdoor moeten nieuwe 
projecten van de gemeentepolitie worden gefinancierd 
(men heeft het over de aankoop van een vliegtuig). 8  

De meningen over de wenselijkheid van het 
doorberekenen van kosten door de politie zijn 
verdeeld; de juridische vorm die het doorberekenen 
zou moeten krijgen is nog niet uitgewerkt. Hierover 
dient dan ook eerst een principiele discussie te 
worden gevoerd. Als laatste van een reeks rapporten 
over dit onderwerp is in oktober 1989 het rapport 
Profit en Politie van de werkgroep Doorberekening 
Politiekosten verschenen. De werkgroep is van 
mening dat doorberekening van politiekosten onder 
omstandigheden mogelijk moet worden gemaakt, 
omdat zo kan worden voorkomen dat bepaalde 
individuen of groepen in de samenleving onevenredig 
gebruik maken of voordeel hebben van door de 
politie verrichte werkzaamheden. Ze wijst echter wel 
op de volgende problemen die het mogelijk maken 
van doorberekening van politiekosten met zich 
meebrengt: 
- er is een zeker gevaar voor het ontstaan van 
`betaalde politie', dat wil zeggen dat die particulieren 
die daar de middelen voor (over) hebben, tegen 
betaling over (extra) politiezorg kunnen beschikken; 
- het is denkbaar dat in een aantal gevallen de 
noodzakelijke bestuurlijke toestemming afhankelijk 
wordt gemaakt van het al dan niet (willen) betalen 
van het in rekening te brengen bedrag; 
- het is denkbaar dat doorberekening van politie- 
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kosten aanleiding geeft tot onderhandelingen tussen 
particulieren en politie/overheid over de noodza-
kelijke politie-inzet. (De Graaf, 1989, pp. 41-42) 

De werkgroep stelt voorop dat doorberekening 
moet worden gezien als middel de vraag naar de 
betrokken diensten te verminderen. Het verwerven 
van inkomsten is een positief neveneffect, dat kan 
bijdragen aan het niveau van de lokale politiezorg. 
(De Graaf, 1989, pp. 9-10) 

Samenleving en criminaliteit 

Wat betekent het beleidsplan Samenleving en crimi-
naliteit voor de relatie politie en particuliere bevei-
liging? Welke rot ziet de overheid weggelegd voor de 
particuliere beveiliging? In het beleidsplan heeft de 
overheid zich uitgesproken over de preventie van veel 
voorkomende criminaliteit. Zij legt de nadruk op de 
samenwerking van gemeente, Openbaar Ministerie en 
politie, vormgegeven door het driehoeksoverleg. 
Binnen het bestuurlijk preventiebeleid inzake de veel 
voorkomende criminaliteit kunnen volgens het 
beleidsplan drie hoofdlijnen worden onderscheiden, 
te weten: 
- de ontwikkeling van een bebouwde omgeving die 
qua planologische en bouwtechnische kenmerken zo 
mm mogelijk gelegenheid biedt tot het plegen van 
delicten; 
- het versterken van de binding van de opgroeiende 
generatie met de maatschappij; 
- de versterking van het functionele toezicht door 
conducteurs, concierges, winkelpersoneel, sport-
trainers, jongerenwerkers en dergelijke op potentiele 
wetsovertreders. 

In dit beleidsplan wordt uitgegaan van het 
standpunt dat het voorkomen van criminaliteit niet 
alleen de verantwoordelijkheid is van de overheid 
maar ook van de burger en maatschappelijke organi-
saties. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de 
overheid het geen bezwaar vindt, dat ze zelfs stimu-
leert, dat de particuliere veiligheidsindustrie bepaalde 
taken uitvoert. (Fiselier, 1989) 

Ook in een notitie van 31 augustus 1989 aan de 
Tweede Kamer van de toenmalige ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken over politic en parti-
culiere beveiligingsorganisaties wordt benadrukt dat 
de burger met betrekking tot zijn eigen veiligheid een 
eigen verantwoordelijkheid heeft. Hoewel overheid en 
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particulier het begrip veiligheid vanuit een verschil-
lende optiek benaderen (de overheid op grond van 
haar verantwoordelijkheid voor de samenleving in het 
algemeen, de particulier vanuit het eigen belang), is 
er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Overheid en particulier dienen elkaar aan te vullen 
om aldus tot een algemeen aanvaardbaar niveau van 
maatschappelijke veiligheid te komen. Waar de 
grenzen van ieders verantwoordelijkheid liggen moet 
per geval worden uitgemaakt. De ministers stellen dat 
'de behoefte aan particuliere beveiliging zal worden 
bepaald door het klimaat dat wordt geschapen 
enerzijds door de aard en hoeveelheid en de ernst van 
de criminaliteit in de samenleving en de reactie van 
de politic daarop, en anderzijds door de eisen van de 
overheid en de wensen van de particulier.' 9  

Preventief toezicht 

Ter uitvoering van het beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit zijn vele experimenten gestart om te 
voorzien in extra toezicht. Soms wordt hierbij de 
particuliere beveiligingsindustrie betrokken; ook 
worden hiervoor speciale toezichthouders aangesteld. 
Vaak is er sprake van samenwerking van overheid en 
bedrijfsleven (public-private partnership). 

In 1988 heeft de Centrale Politic Surveillance 
Commissie (CPSC) een rapport uitgebracht over de 
verschillende vormen van public-private partnership 
die zich voordoen met betrekking tot het preventief 
toezicht in voor het publiek vrij toegankelijke ruimten 
en terreinen. (CPSC, 1988) Zij constateert, in lijn met 
de ontwikkelingen zoals hierboven uiteengezet, dat de 
volgende motieven een rot spelen bij het creeren van 
een public-private partnership: 
- het verbeteren van de kwaliteit van het preventief 
toezicht; 
- het terugwinnen van verloren terrein op de veilig-
heidsmarkt; 
- het op gang brengen van een extra geldstroom ter 
verruiming van de financiele middelen. (CPSC, 1988, 
P. 5) 

Men kan voor de samenwerking van overheid en 
bedrijfsleven verschillende organisatievormen kiezen, 
publiekrechtelijke danwel privaatrechtelijke. Als 
voorbeelden van de publiekrechtelijke vorm noemen 
Kouwenhoven en Veerman (1988, p. 17): commissie 
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ex art. 61 Gemeentewet, gemeenschappelijke regeling 
en tripartite bestuursvorm. Privaatrechtelijke vormen 
zijn onder andere een samenwerkingsovereenkomst, 
convenant en een rechtspersoon (NV, BV, vereniging, 
stichting). Niet alleen de organisatievorm is van 
belang, maar ook het antwoord op de vraag waaruit 
de samenwerking bestaat. Met betrekking tot het 
preventief toezicht kan de samenwerking bestaan uit 
de gezamenlijke financiering van het toezicht en/of 
het gezamenlijk uitoefenen van het toezicht. 

Opnieuw het project Zoetenvoude 

Samenwerking 

De public-private partnership die in Zoeterwoude 
is gevormd bestaat, zoals in het begin van dit artikel 
beschreven, uit het samenwerken in de raad van 
toezicht op de stichting. In die raad hebben 
gemeente, politie en ondernemers zitting. Het bestuur 
van de stichting wordt gevormd door een directeur. 

Bij het beoordelen van de positie van de politie in 
een public-private partnership spelen verschillende 
aspecten een rol. In het algemeen geldt dat overheid 
en bedrijfsleven gedeeltelijk uiteenlopende karakteris-
tieken, kwaliteiten en belangen hebben. tuwweg kan 
gesteld worden dat overheden vooral zullen letten op 
het maatschappelijk rendement van activiteiten, 
terwijI marktpartijen vooral het financiele rendement 
in het oog zullen houden. Daarbij komt dat 
overheden zijn gebonden aan regels zoals de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, terwijI 
marktpartijen vooral te maken hebben met de 
spelregels van de markt.' (Kouwenhoven en Veerman, 
1988, p. 17) 

In een public-private partnership, zoals gerealiseerd 
in Zoeterwoude wordt nu echter juist getracht 
gezamenlijk te werken aan de realisering van een 
onderling overeengekomen doelstelling met behoud 
van de eigen identiteit van elk van de partijen. Het is 
bier niet de plaats uitgebreid aandacht te besteden 
aan de argumenten voor en tegen het deelnemen aan 
een public-private partnership van de overheid in het 
algemeen. Wel moet worden bezien onder welke 
voorwaarden de politie, vanuit het oogpunt van haar 
bijzondere positie in de maatschappij, ter behartiging 
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van haar taken deel kan nemen aan een public-
private partnership. 

De CPSC is, getuige haar eerdergenoemde rapport, 
van mening dat een onderscheid is te maken tussen 
tasispolitiezorg' en 'extra politiezorg'. 'De 
politiezorg is een collectieve overheidszorg en moet 
gezien worden als een basisvoorziening voor 
iedereen.' (CPSC, 1988, P.  9) Hier geldt het gelijk-
heidsbeginsel. 'Extra' wit zeggen dat in de basispoli-
tiezorg wordt voorzien en zo het gelijkheidsbeginsel 
niet wordt aangetast. De extra politiezorg mag de 
politie dan ook anders organiseren dan de basispoli-
tiezorg. Als essentiele vereiste stelt de CPSC dat deze 
extra politiezorg aan dezelfde garanties moet voldoen 
als de basispolitiezorg. Hierbij zijn drie elementen 
van belang. Allereerst moet de democratische 
controle op de politie niet worden doorkruist door 
het samenwerkingsverband; ook is van belang of er 
democratische controle is op de extra toezicht-
houders. Verder moeten de verantwoordelijkheid en 
de financien voor een ieder duidelijk, helder en 
zonder winstoogmerk zijn geregeld. 

Ms voldaan is aan deze criteria, die betrekking 
hebben op de organisatie van de samenwerking en de 
samenwerking zelf, vindt de CPSC een samenwer-
kingsverband als in Zoeterwoude voor de organisatie 
van de 'extra' politiezorg dus prima. Ook het Advies-
college Bewaking en Beveiliging vindt de samen-
werking van politie en bedrijfsleven een goede zaak 
mits de eigen identiteit, beleidsvrijheid en verant-
woordelijkheid van de betrokkenen bij deze samen-
werking behouden blijft. (Heijboer, 1989) Hieronder 
wordt het project Zoeterwoude aan deze criteria 
getoetst. 

- Financiering 
Het specifieke van het project te Zoeterwoude is 

onder andere dat het extra toezicht niet wordt 
gefinancierd door een externe bron. Zoals reeds 
eerder vermeld wordt het toezicht uitgeoefend door 
een particulier beveiligingsbedrijf en door de onder-
nemers zelf betaald. Het project is dus behoudens 
opstartkosten van de stichting 'self-supporting', 
waardoor het in de toekomst zonder subsidie kan 
blijven draaien. De politie draagt niet bij in de 
kosten; er is geen sprake van doorberekening of 
uitbesteding. De individuele contracten die de 
bedrijven binnen het raamcontract sluiten geven als 
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het ware teveiliging op maat'. De plaatselijke politie 
is hierbij geen contractspartner en loopt dus ook geen 
financieel risico. 

- Democratische con trole 
De politie blijft vanzelfsprekend via het driehoeks-

overleg onder de democratische controle van de 
gemeenteraad staan. Al haar activiteiten met 
betrekking tot de stichting kunnen worden besproken 
in het driehoeksoverleg. De democratische controle 
op de particuliere beveiliging vindt indirect plaats, via 
de afspraken die de politie met de particuliere bevei-
liging heeft. Zie hieronder bij de bespreking van het 
contract. 

- Verantwoordelijkheid 
Met het criterium `verantwoordelijkheid' bedoelt de 

CPSC: wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
heeft over het optreden van de toezichthouders. Is de 
verantwoordelijkheid van de politic direct, indirect of 
afwezig? In het project Zoeterwoude bestaan de extra 
toezichthouders uit particuliere beveiligingsem-
ployees. De verantwoordelijkheid van de politie is in 
principe vastgelegd in de Wet op de weerkorpsen en 
haar uitvoeringsbesluiten. Door middel van het 
contract wordt die verantwoordelijkheid nader 
bepaald en wel in overeenstemming met de wensen 
van de politie. 

Het contract met de particuliere beveiliging 

Het contract, dat onder andere een doeltreffender 
controle op de particuliere beveiliging beoogt regelt 
de verplichtingen van het beveiligingsbedrijf in de 
dagelijkse samenwerking met de politie. Voorop 
gesteld dient te worden dat de stichting (het bestuur) 
het contract sluit en dus niet de politie. De politie zit 
in de raad van toezicht op de stichting en is als 
zodanig nauw betrokken geweest bij de formulering 
van de voorwaarden die in het raamcontract zijn 
opgenomen. Die voorwaarden betreffen een aantal 
aan de particuliere beveiligingsorganisatie en haar 
personeel te stellen kwaliteitseisen. De politie brengt 
de eisen in en heeft de controle op de naleving ervan. 
De politic zal daarom in haar beleid hier rekening 
mee houden. 
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- Controle op de particuliere beveiliging 
In Zoeterwoude wordt aldus langs privaatrech-

telijke weg getracht de controle op de particuliere 
beveiliging te effectueren. Het contract biedt de 
politic de mogelijkheid echt toezicht op het parti-
culler beveiligingsbedrijf uit te oefenen. Is een 
contract echter wel de geeigende manier voor de 
politic om de particuliere beveiligingsorganisaties 
beter te beheersen? Ligt een wettelijke regeling niet 
meer voor de hand? In dit contract worden strengere 
eisen aan de organisatie en het peroneel gesteld dan 
in de wet zijn opgenomen. In het contract wordt 
bijvoorbeeld een goede klachtenprocedure 
opgenomen. Dit is zeker een aspect dat naar onze 
mening in een toekomstige wet moet worden 
geregeld. 

Het Adviescollege Bewaking en Beveiliging schrijft 
in reactie op de stelling dat de politic onvoldoende 
zeggenschap heeft over particuliere beveiligingsorga-
nisatie dat de Wet op de weerkorpsen voldoende 
aanknopingspunten biedt voor het voeren van een 
terzake noodzakelijk beleid. Dit beleid zal, volgens 
het college, primair gestalte dienen te krijgen door 
een goede samenwerking tussen politic en particuliere 
beveiligingsorganisaties. (Heijboer, 1989) Dit contract 
is ons inziens een effectieve manier het particulier 
beveiligingsbedrijf te controleren. 

- Operationele samenwerking 
De samenwerking in dit project houdt zich met 

name bezig met de operationele samenwerking met 
betrekking tot de bewaking van het industrieterrein. 
Bij de samenwerking is informatie-uitwisseling een 
belangrijk aspect. Het 'Old Boy'-netwerk, zoals boven 
beschreven, en de geringe controle hierop zal te 
Zoeterwoude niet zo'n probleem blijken te zijn. Infor-
matie-uitwisseling via een 'Old Boy'-netwerk doet 
zich niet alleen voor bij het verkeer tussen de 
publieke en private sector; ook binnen de publieke 
sector is een oncontroleerbare, informele informatie-
uitwisseling. 

In dit concrete project is het de vraag of de politic 
de particuliere beveiligingsorganisatie informatie mag 
verschaffen. Te denken valt aan algemene, niet indivi-
dualiseerbare, gegevens maar ook informatie over 
individuen. Deze informatie kan van belang zijn voor 
een goede beveiliging van het terrein. Op persoonsge-
gevens die de politic verzamelt, vastlegt en systemati- 
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seert is de Wet Politieregisters van toepassing. Op 
grond van deze wet mag ze die gegevens, behoudens 
aan in de wet omschreven derden, niet aan anderen 
verstrekken. Het is dus niet geoorloofd deze infor-
matie door te geven aan de particuliere beveiligings-
employees. Anders is het met de meer algemene 
informatie. 

De politic wil met het contract 'op de werkvloer' 
een goede samenwerking met de particuliere bevei-
liging bevorderen, waarbij een informele informatie-
uitwisseling wellicht niet te vermijden is. Tegelij-
kertijd wordt echter door middel van de voorwaarden 
in het contract juist bereikt dat de politie zicht heeft 
OP de werkzaamheden van de particuliere beveili-
gingsorganisatie en die samenwerking. Op dit alles 
kan de particuliere organisatie aangesproken worden 
door de stichting, de contractspartner. Niet aan de 
orde is het zelf afdoen van zaken. De functie van de 
particuliere beveiligingsorganisatie is een preventieve; 
zodra wordt geconstateerd dat er jets aan de hand is 
wordt de politie ingeschakeld. De mogelijkheid tot 
'private justice' wordt met deze samenwerkingsvorm 
praktisch uitgesloten. Uiteindelijk zal de ervaring 
moeten leren welke problemen in Zoeterwoude zich 
eventueel manifesteren. 

- Klachten 
• Ook door de klachtenprocedure wordt bevorderd 

dat de politic meer zicht en controle heeft op de 
werkzaamheden van het particulier beveiligings-
bedrijf. De klachten komen ter kennis van de politic 
en kunnen niet intern, onzichtbaar worden 
afgehandeld. Niet alleen kunnen er klachten komen 
van de bedrijven, die een contract hebben, over het 
optreden van het beveiligingsbedrijf; ook de burger 
kan als hij zich verkeerd behandeld voelt, zich 
wenden tot de stichting. 

Openbaar Ministerie 

Wat zijn de consequenties van deze samenwerkings-
vormen voor het Openbaar Ministerie (0.M.)? Het 
O.M. moet mede op grond van art. 37 Politiewet 
(driehoeksoverleg) invloed hebben op de inzet van de 
politie. In de raad van toezicht op de stichting 
kunnen hieromtrent afspraken worden gemaakt. Ook 
is het O.M. verantwoordelijk voor het veilig stellen 
van de inzet voor justitiele taken. Gezien het boven- 
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staande is er wat voor te zeggen dat ook het O.M. een 
plaats zou krijgen in de raad van toezicht op de 
stichting. 

Echter, er zijn ook argumenten tegen een partici-
patie van het O.M. Het O.M. mag haar onafhan-
kelijke positie niet prijsgeven; onderhandelen over 
bijvoorbeeld de justitiele follow-up zou niet juist zijn. 
Tevens mag het vervolgingsmonopolie en/of het 
opportuniteitsbeginsel niet worden aangetast door 
afspraken tussen politie en particulier. De officier 
heeft in dezen een eigen verantwoordelijkheid. Een en 
ander betekent dat het O.M. een actief sturende rol 
moet (kunnen) spelen bij het maken van afspraken 
tussen politie en particulieren, voor zover deze 
afspraken een relatie hebben met de justitiele taken 
van de politie. Dit vereist dat het O.M. door de 
politic in een vroeg stadium op de hoogte wordt 
gesteld van ontwikkelingen in de richting van public-
private partnership. 

Afsluiting 

In Zoeterwoude is getracht de belangen van de 
verschillende partijen, te weten politic, ondernemers 
en gemeente te verenigen en samen aan de realisering 
van een gemeenschappelijk doe te werken. Het ziet 
er naar uit dat hier alle betrokkenen gebaat zijn bij de 
samenwerking. De politic heeft een overzichtelijker 
en beter te beheersen situatie op het industrieterrein. 
De aldaar gevestigde ondernemers zullen voor 
dezelfde of weinig meer kosten een aanzienlijk 
verbeterd beveiligingspakket verkrijgen. De gemeente 
zal op meer gestructureerde wijze en meer geaccep-
teerd door de ondernemers maatregelen (tijdig) 
kunnen treffen. 

Maar zeker zo belangrijk is dat dit project een 
goede manier is om, in ieder geval onder de huidige 
wetgeving, de particuliere beveiliging goed te contro-
leren en te beheersen. Het contract is een goede basis 
voor operationele afspraken tussen politic en particu-
liere beveiliging, zodat ook de politic haar eigen 
middelen en personeel meer doelmatig kan inzetten. 
(Heijder, 1989) De in de literatuur opgeworpen 
bezwaren aan de samenwerking van politic en parti-
culiere beveiliging, lijken door de contractsconstructie 
te worden ondervangen. 

Beveiliging industrieterrein Zoeterwoude 	 109 



Noten 

1  Met dank aan de bedenkers van 
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augustus 1979, Stb. 475; 
Beschikking particuliere beveili-
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1989-1990,21 426, nrs. 1-2. 

6  Ook andere auteurs wijzen op 
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mensenrechten aangeboden aan 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zip] samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
geautomatiseerd ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC. Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-3 70 65 53 
(LC. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-3 70 66 56 
(E.M.T. Beenakkers). 
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Algemeen 

1 
DeLeon, P. 
Public policy implications of 
systemic political corruption 
Corruption and reform, 4e jrg., 
nr. 3, 1989, pp. 193-215 

Politieke wetenschappers en 
economen hebben zich nauwelijks 
ingelaten met het probleem van de 
corruptie. DIE vanwege ander 
meer definitie-problemen en 
vanwege het gangbare onder-
zoeksparadigma in de economie 
dat uitgaat van de rationele indivi-
dude keuze. De auteur pleit in 
zijn artikel voor meer onderzoek 
naar corruptie, omdat dit 
verschijnsel in de politieke arena 
wijd verbreid is. Corruptie heeft 
ook een ondermijnend effect op 
de effectiviteit van overheids-
beleid. Hij onderscheidt een 
tweetal benaderingen. De eerste 
benadering gaat uit van het 
individu dat zijn plichten 
verzaakt; de tweede let meer op 
de structurele en institutionele 
context. Praktische maatregelen 
tegen corruptie dienen eigenlijk 
een mengeling te zijn van deze 
twee perspectieven, maar de 
auteur erkent dat er nadelen 
kleven aan het systeem van finan-
ciele straffen. Hij voelt daarom 
meer voor structurele verande-
ringen in de institutionele sfeer. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Inverarity, J., R. Grattet 
Institutional responses to 
unemployment; a comparison of 
U.S. trends 1948-1985 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 4, 1989, pp. 351-370 

Onderzoek op het gebied van 
werkloosheid en plaatsing in 
gevangenissen heeft tot nu toe de 
invloed van werkloosheid op 
andere beleidsterreinen als 
welzijnszorg, geestelijke gezond-
heidszorg en defensie genegeerd. 
Dit betekent dat verondersteld 
wordt dat de verschillende 
beleidsterreinen onafhankelijk van 
elkaar zijn. Deze veronderstelling 
is waarschijnlijk gebaseerd op 
willekeurige grenzen van theore-
tische specialisaties en niet op de 
maatschappelijke realiteit. Het is 
mogelijk dat de wijze waarop 
werkloosheid van invloed is op 
gevangenneming afhankelijk is 
van de mate waarin werkloosheid 
aanzet tot het nemen van politieke 
beslissingen op andere beleidster-
reinen. Door empirische analyse 
met behulp van dynamische, 
structurele vergelijkingsmodellen 
van na-oorlogse Amerikaanse 
gegevens, verkregen op verschil-
lende tijdstippen en met regel-
matige tussenpozen, onderzoeken 
de auteurs hoe de gevolgen van 
werkloosheid op plaatsing in 
gevangenissen beInvloed worden 
door opname in psychiatrische 
inrichtingen, het dienst nemen in 
het leger en het clientenbestand 
van het welzijnswerk. Het blijkt 
dat er geen significante inwis-
seling plaatsvindt tussen plaatsing 
in de gevangenis en andere 
vormen van controle. Bepaalde 
vormen blijken gelijk te reageren 
op economische en demografische 
omstandigheden. Tegelijkertijd 
ontwikkelen de instituties een 
relatieve autonomie. Hun groei of 
afname wordt niet beInvloed door 
tendensen in andere instituties. 

Resultaten van eerder onderzoek 
worden ondersteund. Werkloos-
heid blijkt direct van invloed op 
plaatsing in gevangenissen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Hale, C. 
Economy, punishment and impri-
sonment 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 4, 1989, pp. 327-349 

Er is een direct verband tussen 
werkloosheid en detentiebeleid. 
Als de werkloosheid toeneemt 
stijgt ook het aantal gedetineerden 
per 100.000 inwoners. Door multi-
variate analyse-technieken toe te 
passen op economische en justi-
tiele statistische gegevens voor 
Engeland en Wales blijkt dat deze 
samenhang geldt voor de gehele 
na-oorlogse periode. De 
samenhang is echter sedert 1974 
versterkt. Het aandeel dat gevan-
genisstraf heeft in het totale straf-
toemetingsarsenaal, neemt vanaf 
1945 tot 1974 geleidelijk af, maar 
neemt daarna weer toe: van 15% 
ten opzichte van alle opgelegde 
straffen in 1974 tot 21% in 1986. 
Deze omslag is gerelateerd aan 
een omslag in het economisch 
beleid in de jaren zeventig. Tot en 
met de jaren zestig stond het 
model van de verzorgingsstaat 
centraal en was het beleid gericht 
op volledige werkgelegenheid. In 
de jaren zeventig werd dit beleid 
verlaten en werd sterk bezuinigd 
op de overheidsuitgaven. Parallel 
aan deze economische omslag 
vond ook een kentering plaats in 
strafrechtelijk ideologisch opzicht. 
Werden de jaren zestig geken-
merkt door optimisme en geloof 
in de resocialiserende functie van 
het strafrecht, in de jaren zeventig 
kwam de nadruk veel meer te 
liggen op (strenger) straffen. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en 
strafrechtspleging 

4 
Freiberg, A. 
Social security prosecutions and 
overpayment recovery 
Australian and New Zealand 
journal of criminology, 22e jrg., 
nr. 4, 1989, pp. 213-236 

Tegen mensen die de 
sociale-verzekeringswetgeving 
misbruiken, kan straf-, civiel- en 
administratiefrechtelijk worden 
opgetreden. Dat schept een 
verwarrende situatie zowel voor 
de uitkeringsgerechtigden als voor 
de uitvoerende instanties. De 
auteurs gaan na waar zich 
moeilijkheden voordoen in het 
samenspel van de verschillende 
instanties, met name wanneer 
zowel een strafrechtelijke 
procedure is ingesteld als een 
administratieve om het teveel 
betaalde terug te krijgen. Zij 
achten de administratieve 
procedure het meest geschikt, 
omdat daarmee het best financiele 
restitutie kan worden bewerk-
stelligd en omdat het het meest 
humaan is. De strafrechtelijke 
procedure moet echter zeker als 
mogelijkheid blijven bestaan, niet 
in de laatste plaats om de geloof-
waardigheid van het 
sociale-verzekeringssysteem te 
handhaven. De uitkomsten van de 
administratieve procedure zouden 
echter meer als richtlijn moeten 
warden gebruikt bij de beslissing 
om wel of niet een strafrechtelijke 
procedure in te stellen of door te 
zetten. 

5 
Grim-ven, V.L.H.M. van, G.J.N. 
Bruirsma 
Het besluitvormingsproces van de 
politierechter 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr. 1, 1990, pp. 35-54 

Getracht werd de besluitvorming 

van de politierechter te recon-
strueren met behulp van de 
procesmethode Braam. Deze 
methode maakt het mogelijk 
oordelen in het besluitvormings-
proces te traceren. De theoretisch-
empirische analyse betrof een 
steekproef van 1213 strafzaken 
met de volgende kenmerken: de 
politierechter sprak een schuldig-
verklaring uit, er werd geen hoger 
beroep aangetekend, het betrof 
een misdrijf uit het W.v.Sr. en/of 
de Vuurwapenwet en/of de 
Opiumwet en/of de Telegraaf- en 
Telefoonwet, en er werd een 
geldboete of vrijheidsstraf 
opgelegd. Van een aantal ()Biddle 
strafdoelen werd nagegaan of en 
hoe die een rol speelden in de 
besluitvorming. Wat beteft de 
wederrechtelijkheid van de daad 
werd onderscheid gemaakt in de 
a-prioristische (de mate waarin 
een door de wetgever beschermd 
en door de maatschappij geaccep-
teerde norm wordt geschonden) 
en de feitelijke (de materiele 
schade, de ernst van e.v. letsel en 
aantal malen dat het feit werd 
gepleegd). Uit de analyse blijkt 
dat de a-prioristische wederrechte-
lijkheid en het doel van speciale 
preventie van invloed zijn op de 
zwaarte van de straf. De 
ingeschatte subjectieve zwaarte 
van de straf speelt alleen een rol 
bij de beslissing tot een voorwaar-
delijke dan wel onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf, maar niet bij 
geldboetes. De feitelijke weder-
rechtelijkheid speelt een gecompli-
ceerde rol in de besluitvorming: 
de elementen materiele schade en 
aantal malen dat het feit werd 
gepleegd zijn namelijk wel van 
invloed op de strafzwaarte maar 
de ernst van e.v. toegebracht letsel 
niet. 
Met literatuuropgave. 
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6 
Melossi, D. 
An introduction; fifty years later, 
'punishment and social structure' 
in comparative analysis 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 4, 1989, pp. 311-326 

De publieke opinie gaat er van uit 
dat de omvang van de gedetineer-
denbevolking afhangt van de 
omvang van de criminaliteit in de 
samenleving. Rusche en Kirch-
heimer leggen in hun in 1939 
verschenen Punishment and social 
structure echter een verband 
tussen straftoemetingsbeleid en 
kenmerken van de sociale 
structuur, zoals de toestand van 
de arbeidsmarkt. In het verlengde 
daarvan meent de auteur dat het 
aantal gedetineerden per 100.000 
inwoners afhankelijk is van 
kortdurende en langdurende cycli. 
Deze cycli zijn deels endogeen, 
d.w.z. intrinsiek aan het gehele 
strafrechtelijk systeem, en deels 
exogeen, d.w.z. afhankelijk van 
economische cycli in de samen-
leving. Het voorgaande wordt 
door de auteur empirisch 
bevestigd aan de hand van een 
statistische analyse van econo-
mische en justitiele gegevens voor 
Italie tussen 1896 en 1965. Daarbij 
bleek een directe samenhang 
tussen economische factoren en 
de omvang van de gedetineerden-
bevolking, waarbij de omvang van 
de criminaliteit in de samenleving 
geen medierende factor was. Deze 
directe samenhang tussen 
enerzijds detentiegraad en ander-
zijds economie en werkloosheid 
wordt wel gemedieerd door 
ideologische factoren die de inter-
pretatie van en de reactie op 
crimineel gedrag bepalen van de 
samenleving in zijn geheel, en van 
justitiele autoriteiten in het 
bijzonder. 
Met literatuuropgave. 

7 
Rossen, B., H. Wakefield e.a. 
De waarde van `anatomisch 
correcte poppen' als bewijsmiddel 
Nederlands juristenblad, 65e 
jrg., nr. 4, 1990, pp. 138-144 

In NJB 89/32 werd een kritische 
houding van rechters bepleit 
tegenover de zgn. poppenmethode 
om seksueel misbruik van 
kinderen vast te stellen. In deze 
bijdrage - een rapport opgesteld 
voor het gerechtshof te 
Amsterdam, 30 augustus 1989 - 
wordt op basis van een groot 
aantal onderzoeken (o.a. van 
Gabriel, 1985; Herbert e.a., 1987; 
White e.a., 1986; Yates, 1987; etc.) 
geconcludeerd dat de methode 
volstrekt onbetrouwbaar is: hij 
leidt tot ondeskundige ondervra-
gingsgesprekken met als resultaat 
dat kinderen geleerd wordt 
verhalen te vertellen en scenes op 
te voeren die wellicht nooit 
hebben plaatsgevonden. Wanneer 
naar de waarheid `gehengeld' 
wordt en de poppen de enige 
methode vormen om het bewijs te 
leveren, zal de verdachte vrijwel 
altijd schuldig bevonden worden. 
In feite is de discussie over dit 
onderwerp van triviaal belang: 
zelfs als de pretenties van de 
voorstanders van de methode juist 
zouden zijn, is eenvoudig te 
berekenen dat het percentage 
valspositieven in de toepassing 
ontoelaatbaar hoog is. 
Met literatuuropgave. 

8 
Riissner, D. 
Zur Konvergenz der Sanktions-
formen; ambulant oder stationiir 
Neue Kriminalpolitik, nr. 1, 
1989, pp. 32-35 

Twee vormen van leedtoevoeging 
vormden de ruggegraat van het 
Duitse strafrecht: de stationaire 
sancties (vrijheidsstraffen) en de 
ambulante sancties (geldboeten). 
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Aan het eind van de vorige eeuw 
bestond nog bijna 80% van alle 
sancties nit vrijheidsstraffen. 
Tegenwoordig is het omgekeerde 
het geval: de geldstraf is de 
voornaamste sanctie. Deze 
ommekeer is voornamelijk te 
danken aan de vele kritiek die - 
sinds F. van Liszt rond 1900 - op 
de vrijheidsstraf is geuit: in 
onvrijheid is geen heropvoeding 
mogelijk; de gevangenis is een 
leerschool voor de misdaad, 
gevangenen leven in een schijn-
wereld en de kosten zijn veel te 
hoog. De grens tussen beide 
sancties wordt ook steeds vager. 
Bijna een kwart van de gevan-
genen verblijft in `open' inrich-
tingen, d.w.z. gaan gewoon naar 
bun werk en brengen zelfs een 
gedeelte van hun vrije tijd buiten 
de gevangenismuren door. Len en 
ander neemt niet weg dat het ook 
hier om straf gaat. De grond-
rechten schrijven het dwingend 
voor: indien iemand zijn vrijheid 
wordt ontnomen, dan moet dit 
gebeuren op de manier die de 
meeste grondrechten biedt. Dit 
betekent, door speciale ingrepen 
hem deze vrijheid zoveel mogelijk 
te laten behouden. 

9 
Themanummer 
Rechterlijke samenwerking 
Nederlands juristenblad, 64e 
jrg., nr. 45/46, 1989, pp. 
1609-1672 

Hoe verhoudt zich de onafhanke-
lijkheid van de rechter tot de wens 
eq. de r.00dzaak van samen-
werking met anderen. Het 
antwoord op deze vraag wordt in 
de meeste bijdragen tot deze 
`special' van het Nederlands juris-
tenblad de rechterlijke samen-
werking niet slechts in abstracto 
gegeven, maar het wordt gemoti-
veerd mat en toegespitst op 
voorbeelden en onderwerpen uit 
bepaalde rechtsgebieden. In het 

eerste artikel, dat een inleidend en 
verkennend karakter heeft, wordt 
geconcludeerd dat de voordelen 
van samenwerking tussen rechters 
en rechterlijke colleges terzake 
van het rechterlijke beleid en van 
algemene rechtsvragen het winnen 
van de bezwaren. Hierna komen 
aan de orde: de samenwerking 
tussen het Hof van Justitie van de 
EG en de nationale rechter (van 
deze vorm van samenwerking kan 
meer gebruik worden gemaakt 
door nationale rechters dan thans 
het geval is); samenwerking tussen 
rechters in het sociale verzeke-
ringsrecht en het ambtenarenge-
recht; samenwerking tussen straf-
rechters (het doel hiervan is het 
bereiken van rechtsgelijkheid); 
samenwerking tussen rechters 
(leidt niet tot inbreuk op de 
onalhankelijkheid van de rechter, 
maar kan wel leiden tot het terug-
dringen van rechterlijke eigen-
wijsheid en daarmee tot meer 
rechtseenheid); samenwerking 
tussen rechterlijke colleges; 
vormen van samenwerking tussen 
rechters: de Afdeling Rechtspraak 
en contacten tussen hof en recht-
banken in het ressort Leeuwarden. 
Tenslotte nog een conclusie uit de 
bijdrage tigen wijsheid en 
andermans recht': om aan de 
drang naar gerechtigheid te 
kunnen voldoen, zullen de 
gerechten over elkaars doen en 
laten geinformeerd moeten zijn, 
zowel verticaal als horizontaal. 

10 
Wassenberg, J., E. van 
Kemenade 
Net beroep: prostitutie 
Nemesis, 6e jrg., nr. I, 1990, pp. 
10-17 

Uitgangspunt van dit artikel vormt 
de maatschappelijke ontwikkeling 
waarin, vanuit verschillende 
motieven, wordt gestreefd naar 
decriminalisering van prostitutie 
als beroep. Het gevolg hiervan 
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dient te zijn dat prostitutie op 
dezelfde wijze wordt benaderd als 
iedere andere arbeid. Allereerst 
gaan de auteurs in op de vraag 
betreffende de mogelijkheid van 
prostituees om op basis van een 
arbeidscontract - met een 
exploitant van een prostitutie-
inrichting - werkzaam te zijn. 
Geconcludeerd wordt dat een 
overeenkomst tussen een prosti-
tutie-inrichting en een prostituee 
geen ongeoorloofde oorzaak heeft 
en kan worden gekwalificeerd als 
een arbeidsovereenkomst in de zin 
van art. 1637a BW. Hierna wordt 
ingegaan op de (on)mogelijkheid 
voor gemeentelijke regelgevers' om 
een bijdrage te leveren aan betere 
omstandigheden voor prostituees. 
Deze kwestie is aktueel nu de 
wetgever overweegt om art. 250 
bis (het bordeelverbod) en art. 432 
sub 3 (het souteneurverbod) uit 
het W.v.Sr. te schrappen. 

Criminologie 

11 
Abram, K.M. 
The effect of co-occurring 
disorders on criminal careers; 
interaction of antisocial perso-
nality, alcoholism and drug 
disorders 
International journal of law and 
psychiatry, 12e jrg., nr. 2/3, 
1989, pp. 133-148 

Onderzoek m.b.t. crimineel gedrag 
heeft belangrijke verbanden 
aangetoond tussen respectievelijk 
alcoholgebruik, druggebruik, 
psychische stoornissen en crimina-
liteit. Misdadigers worden in de 
meeste onderzoeken beschouwd 
als enkelvoudig gestoord. Dit is 
jammer, omdat het voorkomen 
van meerdere stoornissen een 
gangbaar kenmerk is van misda-
digers. De auteur onderzoekt de 
interactie tussen alcoholisme, 
druggebruik en het hebben van 

een a-sociale persoonlijkheid op 
crimineel gedrag bij 728 mannen 
in de leeftijd van 16 tot 68 jaar in 
een Huis van Bewaring in 
Chicago. De diagnotische 
bepaling van de drie stoornissen 
werd gemaakt via het National 
Institute of Mental Health 
Diagnostic Interview Schedule. 
Via multivariabele analyse van 
covariantie (MANCOVA) werd de 
invloed van het diagnostisch 
profiel op de criminele activiteit 
getest. De belangrijkste resultaten 
zijn de volgende. Alcohol is niet 
gerelateerd aan criminaliteitsvaria-
belen, wanneer bijkomende stoor-
nissen en leeftijd buiten 
beschouwing worden gelaten. Als 
mogelijke verklaring wordt 
gegeven dat niet alcoholisme 
gerelateerd is aan criminaliteit, 
maar het drinken van alcohol 
tijdens of vlak voor een misdrijf 
op zichzelf. Daarnaast kan het 
zijn dat het verband tussen 
alcohol en criminaliteit een 
artefact is van alcohol en een 
derde samenhangende variabele. 
Ten aanzien van recidive blijkt dat 
de kans hierop bij alcoholici 
kleiner is dan bij hen die 
daarnaast een andere stoornis 
hebben. De kans op herhaling 
blijkt het grootst bij mensen met 
een stoornis van a-sociale aard. 
Met literatuuropgave. 

12 
Buck, A.J., S. Hakim e.a. 
An economic model of social 
sensitivity; the case of individual 
criminal behavior 
Journal of quantitative crimi-
nology, 5e jrg., nr. 4, 1989, pp. 
353-372 

Economen hebben van oudsher 
moeite gehad om in verklarings-
modellen van crimineel gedrag 
niet-economische factoren op te 
nemen. De auteurs hebben een 
theoretisch wiskundig model 
ontwikkeld, waarin deze factoren 
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we! zijn geincorporeerd. Essen-
tieel in dit model is de funda-
mentele keuze voor een al dan 
niet criminele carriere waarvoor 
een individu in zijn leven komt te 
staan. Daarbij wordt een afweging 
gemaakt van het relatieve nut van 
criminele en niet-criminele activi-
teiten. Len essentiele factor bij 
deze afweging is wat morele en 
sociale gevoeligheid wordt 
genoemd. Deze gevoeligheid is in 
het wiskundige model afhankelijk 
van diverse socio-economische 
factoren. Het theoretische model 
is vervolgens gevalideerd met 
dossier- en interviewgegevens 
omtrent een cohort van ruim 900 
in 1945 in Pennsylvania geboren 
mannen; zowel criminelen als 
niet-criminelen. Een conclusie van 
het onderzoek was dat de vrees 
voor aanhouding afneemt en 
daarmee de stimulans voor 
crimineel gedrag toeneemt, 
naarmate men op jeugdiger 
leeftijd veer het eerst is opgepakt. 
Verder blijkt uit het gegeven dat 
het ingeschatte arrestatie-risico 
van invloed is op de criminele 
activiteit, dat vergroting van de 
pakkans een effectief criminali-
teitspreventief middel is. Tenslotte 
blijkt dat lidmaatschap van een 
'gang' een belangrijke stimule-
rende factor is om op het 
criminele pad te gaan en te 
blijven. 
Met literatuuropgave. 

13 
Daly, K. 
Gender and 
collar crime 
Criminology, 27e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 769-794 

In hoeverre maken mannen en 
vrouwen zich op verschillende 
wijze schuldig aan witte-boorden-
criminaliteit? Om dit na te gaan 
werden gegevens gebruikt uit een 
onderzoek naar witte-boordencri-
minaliteit van Wheeler e.a. (VS, 
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varieties of white- 
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1982). Dossiers van 1342 delin-
quenten uit stedelijke gebieden, 
waarvan 14% vrouwen, werden 
bestudeerd (1976 t/m 1978) i.v.m. 
socio-economische achtergronden, 
functies in het bedrijf en verschil-
lende soorten fraudes en verduis-
tering. De meeste delinquenten in 
deze groep en zeker de vrouwen 
behoorden niet tot de hoogste 
beroepsgroepen. De meeste 
mannen waren chef of admini-
strateur, de meeste vrouwen 
behoorden tot het gewone 
kantoorpersoneel. Onder de 
vrouwen bevonden zich meer 
niet-blanken en vrouwen met een 
onvoltooide vooropleiding. Verge-
leken met de mannen pleegden de 
vrouwen de delicten zelden in 
groepen, gebruikten zij minder 
hun functie of middelen uit het 
bedrijf en leverde hun misdrijf 
minder op. Naast motieven als 
persoonlijke redenen of invloed 
van anderen, overheerste bij de 
vrouwen de linanciele noodzaak 
en dan vooral voor het gezin. De 
alom geconstateerde stijging van 
de witte-boordencriminaliteit bij 
vrouwen schrijft de auteur meer 
toe aan de economisch marginale 
positie van de vrouw dan aan haar 
emancipatie of beroepsmobiliteit. 
Volgens de auteur is het, gezien de 
genoemde verschillen, van belang 
om witte-boordencriminaliteit van 
mannen en vrouwen apart te 
bestuderen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Dobinson, I. 
Making sense of the heroin-crime 
link 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
22e jrg., nr. 4, 1989, pp. 259-275 

Ook in Australie wordt het 
gebruik van illegale drugs als een 
van de grootste sociale problemen 
gezien. Het 'NSW Bureau of 
Crime Statistics and Research' 



heeft vanaf 1983 drie onderzoeken 
uitgevoerd, waarmee gegevens 
werden verkregen over heroIne-
gebruikers en de relatie tussen 
heroIne-gebruik en criminaliteit. 
De auteur neemt de resultaten van 
deze drie onderzoeken onder de 
loep, wanneer hij dieper ingaat op 
de vraag naar de relatie tussen 
herolne-gebruik en criminaliteit 
als heling en dealen. Deze vormen 
van criminaliteit zouden het 
economische gevolg zijn van de 
heroIne-verslaving. Maar volgens 
de auteur laat deze relatie zich 
niet verklaren door economische 
factoren alleen. Hij stelt dat de 
relatie tussen heroInegebruik en 
criminaliteit het beste begrepen 
kan worden in termen van voorge-
schiedenis en gevolgen van het 
gebruik en de sociale context, 
waarin zowel het druggebruik als 
de criminaliteit plaatsvinden. Tot 
nu toe hebben causale theorieen 
deze factoren gecamoufleerd. 
T.a.v. het beleid .m.b.t. de behan-
deling van heroIne-gebruikers en 
het justitiele beleid richt men zich 
momenteel m.n. op de econo-
mische gevolgen van het herolne-
gebruik. De auteur pleit ervoor 
dat bij de beleidsbepaling gedegen 
rekening gehouden wordt met de 
complexiteit van het probleem, 
met motivaties voor het heroIne-
gebruik en de sociale context. 
Met literatuuropgave. 

15 
Fagan, J. 
The social organization of drug 
use and drug dealing among 
urban gangs 
Criminology, 27e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 633-669 

De auteurs onderzoeken in hun 
artikel aspecten van sociale 
organisatie en interactie samen-
hangend met het gebruik van en 
de handel in drugs bij jeugd- 

. bendes. De vraag hierbij is op 
welke wijze sociale processen en 

structuren van jeugdbendes van 
invloed zijn op de drugs/jeugdcri-
minaliteit relatie. Het onderzoek 
werd uitgevoerd in drie grote 
Amerikaanse steden. Er waren 151 
jongeren bij betrokken. In de 
vragenlijst werd ingegaan op 
demografische onderwerpen, 
zelf-gerapporteerde delinquentie, 
betrokkenheid bij drugs, de 
sociale organisatie van de groep 
en relaties met politie en sociale 
organisaties. De auteurs conclu-
deren dat processen van sociale 
organisatie slechts een gedeelte-
lijke verklaring bieden voor 
verschillen in geweldpleging en 
betrokkenheid bij drugs. Volgens 
de auteurs ligt een plausibele 
verklaring voor jeugddelinquentie 
in groepsverband in de invloed 
van economische mogelijkheden, 
criminogene gelegenheidsstruc-
turen en de marginalisering van 
de woonbuurt. 
Met literatuuropgave. 

16 
Hirschi, T. 
Das Karriereparadigma aus der 
Sicht der Kontrolltheorie 
Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 72e jrg., 
nr. 6, 1989, pp. 413-422 

Dit artikel is een vertaalde weer-
gave van de inleiding gehouden 
door Hirschi ter gelegenheid van 
het tiende Internationale Congres 
voor Criminologie in 1988 in de 
B.R.D. Hij gaat in op de discussie 
die al lange tijd gevoerd wordt in 
Amerika tussen vertegenwoor-
digers van het carriere-paradigma, 
m.n. D. Farrington en aanhangers 
van de sociale-controle-theorie, 
waartoe de spreker en M. 
Gottfredson behoren. Hirschi laat 
vanuit de sociale-controle-theorie 
zien, waarom hij het 
carriere-paradigma resoluut 
afwijst. Hiertoe neemt hij een 
aantal criminologische thema's bij 
de kop: levensstijl-en-gelegen- 
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heidsperspectief, leeftijd en crimi-
naliteit, aard van het misdrijf, 
aard van de criminaliteit en 
specialisatie in bepaalde delicten. 
Hij gaat systematisch na hoe 
Farrington en collegas's hun 
onderzoeksgegevens t.a.v. deze 
thema's interpreteren en komt tot 
de conclusie dat zij verkeerde 
gevolgtrekkingen maken als 
gevolg van verkeerde uitgangs-
punten. Controle-theorieen maken 
geen onderscheid in soorten 
daders en daden, zoals Farrington 
c.a. wel doen. Alle soorten 
misdrijven verlopen volgens 
dezelfde causale processen en zijn 
met dezelfde theorieen te 
verklaren. Aangezien het politieke 
beleid in de V.S. t.a.v. criminaliteit 
gestoeld is op het 
carriere-paradigma hebben de 
controle-theoretici ook hier hun 
bedenkingen tegen. Hirschi ziet 
toekomst in de controle-theorie, 
aangezien hij bespeurt dat 
aanhangers van het 
carriere-paradigma zich telkens 
meer toespitsen op meer speci-
fieke groepen misdadigers. Hun 
theorie lijkt zo beperkter te 
worden. 
Met literatuuropgave. 

17 
Laffargue, B., T. Godefroy 
Economic cycles and punishment; 
unemployment and impri-
sonment; a time series study, 
France, 1920-1985 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 4, 1989, pp. 371-404 

Na een langdurige daling van het 
aantal opgelegde gevangenis-
straffen is er een tendens, dat dit 
soort sancties nu weer toenemen. 
De auteurs vragen zich af in 
hoeverre Cr een verband bestaat 
tussen omvang en samenstelling 
van de gevangenisbevo1king en 
schommelingen in de conjunctuur 
en daarmee samenhangende 
variatie in werkgelegenheid. Zij 

deden daarom onderzoek naar 
werkloosheid en detentie in 
Frankrijk in de perioden 1920 tot 
1938 en 1952 tot 1985, daarbij 
rekening houdend met demogra-
fische en politieke ontwikkelin-
gen (zoals de Algerijnse oorlog) 
en wijzigingen in het strafrechts-
beleid. Uit het onderzoek blijkt, 
dat de gemiddelde gevangsnisbe-
volking bestaat uit personen, die 
jong, van het mannelijk geslacht, 
afkomstig uit de lagere socia1e 
klassen, laag opgeleid en werkloos 
zijn, voor een kwart tot buiten-
landse groeperingen behoren en 
zich vooral schuldig gemaakt 
hebben aan `straatdelicten'. Fen 
groot deel van hen zit in 
voorarrest. Het blijkt dat 
werklozen eerder preventief 
gehecht worden om hun beschik-
baarheid voor justitie te garan-
deren en dat zij ook strenger 
gestraft worden. De auteurs 
concluderen o.g.v. hun onderzoek, 
dat, naast de invloed van 
demografische ontwikkelingen, 
stijging van het aantal werklozen 
en een specia1e strafrechtelijke 
benadering van deze groep het 
aantal gevangenen doen 
toenemen. 
Met literatuuropgave. 

18 
Landreville, P. von 
Kriminalitat und Maclumiss-
brauch 
Monatsschrift fiir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 72e jrg., 
nr. 6, 1989, pp. 423-436 

De criminologie was, volgens de 
typering van de auteur, oorspron-
kelijk een `gevangenis crimino-
logie': zij richtte zich vooral op 
ingesloten delinquenten en de 
`gevaarlijke klasse'. Dat een van 
de thema's van het het congres 
van de internationale vereniging 
voor criminologie `criminaliteit en 
machtsmisbruik' was, geeft 
duidelijk aan dat er zich belang- 
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rijke ontwikkelingen binnen de 
discipline hebben voorgedaan. De 
auteur, spreker op het congres, 
analyseert het begrip machtsmis-
bruik en hoe dit een plaats moet 
innemen binnen de theorieen over 
criminaliteit. Criminaliteit krijgt 
een kans in samenlevingen waarin 
de macht ongelijk is verdeeld. Het 
recht moet daarin niet in de eerste 
plaats worden gebruikt als een 
middel om machtsmisbruik tegen 
te gaan maar als een instrument 
van machtsuitoefening, omdat 
machtsmisbruik een onvermij-
delijk produkt van machtsverhou-
dingen is. Ook moet de crimino-
logie zich volgens de auteur niet 
beperken tot het gedrag van delin-
quenten en de rechtsnormen, maar 
ook het fenomeen machtsuit-
oefening op ruime schaal in haar 
analyses betrekken. Tot slot moet 
preventie en bestrijding van crimi-
naliteit zich ook meer richten op 
het reduceren van ongelijke 
verhoudingen in de samenleving. 
Met literatuuropgave. 

19 
Levi, M., M. Suddle 
White collar crime, shamelessness 
and disintegration; the control of 
tax evasion in Pakistan 
Journal of law and society, 16e 
jrg., nr. 4, 1989, pp. 489-505 

Er wordt wel eens geopperd dat 
het beter is wetsovertreders te 
reIntegreren in de samenleving 
nadat ze eerst onderworpen zijn 
aan enige stigmatisering, in plaats 
van hen formeel te straffen door 
bijvoorbeeld een gevangenisstraf. 
De auteurs richtten zich op slechts 
een categorie wetsovertreders, 
namelijk belastingontduikers. Zij 
deden een onderzoek in Pakistan 
onder 337 zakenmensen, belasting-
adviseurs en ambtenaren. Zo 
bleek onder meer dat slechts een 
minderheid van de ondervraagden 
(behalve de ambtenaren) belasting-
ontduiking een 'eche misdrijf 

vonden. Ook kwam naar voren 
dat van de kans op vervolging 
meer afschrikking uitgaat dan van 
de hoogte van de straf. Hoewel 
Pakistan een land is waar op grote 
schaal belasting ontdoken wordt, 
is er in de afgelopen veertig jaar 
niet een ontduiker in de gevan- 
genis beland en zijn er minder dan 
tien vervolgd. 
Met literatuuropgave. 

20 
McMain, S., C.D. Webster e.a. 
The post-assessment careers of 
mentally disordered offenders 
International journal of law and 
offenders psychiatry, 12e jrg., 
nr. 2/3, 1989, pp. 189-201 

Om geestelijk gestoorde delin- 
quenten effectiever hulp te 
kunnen bieden zou er meer 
bekend moeten zijn over hen en 
hun verblijf in gevangenis of 
psychiatrische inrichting. De 
auteurs onderzochten daarom de 
samenstelling en het opname-
verloop van 195 delinquenten 
gedurende zes jaar na het eerste 
advies over hen, door `Metfors' 
(Toronto, Canada, 1979), een 
observatiekliniek voor justitie, 
gegeven aan de rechtbank. 
Gegevens werden verzameld over 
de soorten misdrijven, contacten, 
diagnose en behandeling. De 
onderzochte groep bestond voor 
86% uit mannen. De leeftijd 
varieerde van 16 tot 64 jaar. De 
meesten hadden weinig opleiding 
genoten en waren werkloos of 
beiden. Psychoses kwamen in een 
kwart en karakterstoornissen in 
een derde van de gevallen voor. 
De gepleegde delicten varieerden 
van licht tot zwaar. Na de eerste 
beoordeling werd 92% gedetineerd 
of opgenomen gedurende 
bepaalde perioden, die het meest 
frequent waren in de eerste twee 
jaar en afnamen in de volgende 
vier jaar. Ondanks de beperkingen 
van deze studie kunnen de 
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uitkomsten van belang geacht 
warden voor werkers in de foren-
sische psychiatrie. Zij hebben 
vaak weinig mogelijkheden om de 
opnamecycli te doorbreken en 
programma's aan de 
patient-gevangene aan te bieden. 
Volgens de auteurs kan echter 
intensieve begeleiding van een 
patient met een gecoordineerd 
plan succesvol en tevens goed-
koper zijn. 
Met literatuuropgave. 

21 
Potter, G.W. 
The retail pornography industry 
and the organization of vice 
Deviant behavior, be jrg., nr. 3, 
1989, pp. 233-251 

Om de juistheid van de veronder-
stelling, dat de detailhandel in 
pornografie een basis vormt voor 
allerlei soorten illegale activiteiten 
zoals prostitutie, gokken en drugs-
handel, te verifieren werd een 
veldonderzoek verricht in Phila-
delphia (VS) van 1985 t/m 1987. 
Hierbij werden 26 pornozaken 
geobserveerd en 21 werknemers 
(II vrouwen en 10 mannen) 
ginterviewd. Er vond een inven-
tarisatie plaats op verschillende 
tijden van de dag, nacht en week 
van de goederen en diensten, die 
geleverd werden en het aantal 
bezoekers dat daar gebruik van 
maakte. Alle zaken bleken een 
standaardpakket van diverse 
soorten porno (boeken, 
tijdschriften, film en video) en 
seksuele attributen te hebben. 
Eveneens hadden allen aparte 
ruimtes voor verschillende soorten 
seksshows en andere seksuele 
activiteiten. Allen waren in meer 
of mindere mate betrokken bij 
illegale activiteiten, zoals verkoop 
van kinderpomo, prostitutie, 
gokken en drugshandel. Deze 
zaken, die zeer winstgevend zijn, 
blijken inderdaad een concentra-
tiepunt te vormen voor allerlei 

illegale activiteiten en deel uit te 
maken van een georganiseerd 
crimineel netwerk. 
Met literatuuropgave. 

22 
Quensel, S. 
Krise der Kriminologie: Chancen 
fiir eine interdisziplindre Renais-
sance? 
Monatsschrift fiir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 72e jrg., 
nr. 6, 1989, pp. 391-412 

De auteur gaat in dit artikel nader 
in op de crisis waarin de crimino-
logie zich bevindt en op de 
pogingen die worden ondernomen 
om met deze crisis om te gaan. 
Drie ideaaltypische strategieen, 
t.w. de dogmatische, de criminolo-
gische en de macrosociologische 
theoriestrategie worden nader 
onderzocht. Hierna gaat de auteur 
uitvoerig in op de 'anticriminolo-
gische' weg om uit de crisis te 
geraken. De moeilijkheid bij alle 
genoemde pogingen is echter, dat 
zij gefixeerd blijven op het crimen 
en dat deze fixering op de 
misdaad steeds wordt verbonden 
met straf. Deze associatieve 
verstrengeling van misdaad en 
straf is zowel voor de traditionele 
criminoloog als voor de linkse 
realist en de strafrechtssocioloog 
een vanzelfsprekendheid. Alle 
pogingen om de crisis te boven te 
komen zullen noodzakelijkerwijs 
mislukken als er geen uitweg uit 
deze door misdaad en straf 
gevormde ellips wordt gezocht. 
Twee mogelijkheden om uit deze 
impasse te geraken worden nader 
besproken. 
Met literatuuropgave. 
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23 
Snow, D.A., S.G. Bakker e.a. 
Criminality and homeless men: 
an empirical assessment 
Social problems, 36e jrg, nr. 5, 
1989, pp. 532-549 

Bij een willekeurige steekproef 
van 767 thuisloze mannen werd de 
relatie tussen dakloosheid en 
criminaliteit nagegaan. De 
gegevens werden verzameld door 
de politieregisters voor een 
periode van 27 maanden na te 
gaan en door veelvuldig contact 
met de mannen op de plaatsen 
waar zij zich `natuurlijkerwijze' 
bevinden (parken,.stations e.d.). 
De thuislozen hadden wel een 
hogere totale arrestatie-score dan 
de algemene mannelijke bevolking 
in dezelfde stad, maar de 
meerderheid van hun delicten is 
niet gewelddadig, van lichte aard 
en niet persoons-gericht. De 
meeste delicten werden gepleegd 
door de jongeren, degenen die al 
langer op straat leven en hen die 
ooit contact hadden gehad met 
een instelling van geestelijke 
volksgezondheid. De auteurs 
zoeken een verklaring hiervoor 
enerzijds in de criminalisering en 
stigmatisering van daklozen en 
anderzijds in een uitbreiding van 
het repertoire van mensen die al 
langer zwerven om in hun 
dagelijkse behoeften te voorzien. 
Omdat de criminaliteit die door 
daklozen wordt gepleegd van 
relatief lichte aard is, wijzen de 
auteurs erop dat strenge maatre-
gelen tegen kenmerken van het 
zwerversleven, zoals b.v. bedelen, 
niet gerechtvaardigd zijn. 
Met literatuuropgave. 

24 
Stattin, H., D. Magnusson e.a. 
Criminal activity at different 
ages; a study based on a Swedish 
longitudinal research population 
British journal of criminology, 
29e jrg., nr. 4, 1989, pp. 368-385 

Het doel van de auteurs is om een 
beschrijving te geven van 
wetsovertredingen op verschil-
lende leeftijden. De respondenten 
(N= 1393) woonden in een grote 
stad in Zweden en werden vanaf 
hun tiende tot en met hun 
dertigste levensjaar gevolgd in een 
longitudinale onderzoeksopzet. 
Gegevens werden betrokken uit 
officiele bronnen. Het bleek dat 
van de manlijke respondenten 
30% al voor hun vijftiende jaar 
bekend was bij de lokale politie. 
Vrouwen begingen over het 
algemeen op latere leeftijd (21-23 
jaar) voor de eerste keer crimina-
liteit dan mannen (15-17 jaar). 
Van de mannen was 11.6% 
meervoudig wetsovertreder; bij de 
vrouwen was dit percentage 4.9. 
Bij beide geslachten was eigen-
domscriminaliteit het meest 
begane misdrijf op jongere 
leeftijd. Op latere leeftijd kwam 
rijden onder invloed vaak voor. In 
de slotparagraaf van hun artikel 
gaan de auteurs kort in op de 
vraag in welke mate criminaliteit 
voorkomt onder Zweedse burgers. 
Met literatuur. 

Gevangeniswezen/tbs 

25 
Blumberg, M. 
Issues and controversies with 
respect to the management of 
Aids in corrections 
The prison journal, 69e jrg., nr. 
1, 1989, pp. 1-13 

Het aantal Aids-gevallen onder de 
Amerikaanse gedetineerdenbe-
volking is sterk toegenomen. In de 
vrije maatschappij is homosek-
sueel verkeer tussen mannen de 
voornaamste risico-factor bij de 
verspreiding van het HIV-virus, 
dat de ziekte Aids verspreidt. In 
penitentiaire inrichtingen zijn het 
echter vooral de intraveneuze 
druggebruikers die zijn besmet. 
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Relatief veel van hen behoren tot 
een etnische minderheidsgroep. In 
hoeverre het HIV-virus binnen de 
gevangenismuren wordt verspreid, 
is zonder gedegen medisch 
onderzoek niet vast te stellen. 
Dergelijk (grootschalig) medisch 
onderzoek vindt thans in een 
aantal staten plaats. Verschillende 
kwesties die relevant zijn voor een 
penitentiair Aids-beleid, worden 
door de auteur besproken. Aller-
eerst is het de vraag of alle gedeti-
neerden gedwongen en 
niet-anoniem op Aids moeten 
worden getest. Of besmette gedeti-
neerden van andere gedetineerden 
moeten worden afgezonderd, is 
een volgende belangrijke kwestie 
met zowel voor- als tegenstanders. 
De auteur is erop tegen dat inrich-
tingspersoneel wordt ingelicht 
over de identiteit van besmette 
gedetineerden, en vindt dat deze 
informatie zeker dient te worden 
onthouden aan medegedeti-
neerden. Of condooms 
beschikbaar moeten worden 
gesteld aan gedetineerden is 
binnen het Amerikaanse gevange-
niswezen eveneens controversieel. 
Hetzelfde geldt voor het vervoegd 
of het juist later op vrije voeten 
stellen van besmette gedeti-
neerden. 
Met literatuuropgave. 

26 
Hopper, C.B. 
The evolution of conjugal visiting 
in Mississippi 
The prison journal, 69e jrg., nr. 
I, 1989, pp. 103-109 

De staatsgevangenis Parchman in 
Mississippi kent al seksueel 
bezoek' zonder toezicht sedert het 
begin van deze eeuw. Toen had de 
gevangenis nog de functie van 
plantage voor uitsluitend gedeti-
neerde negers. Tot in de jaren 
vijftig vond dit `seksueel bezoek' 
informed en ongeorganiseerd 
plaats. Er werden weliswaar 

speciale gebouwlijke voorzie-
ningen getrofTen, maar pas in de 
jaren zestig lieten de inrichtings-
functionarissen hun afzijdigheid 
varen en gingen zij het `seksueel 
bezoek' actief steunen. Evenals in 
het verleden, moet nu nog steeds 
'seksueel bezoek' worden verdiend 
door goed gedrag. De auteur heeft 
in 1963 en 1984 een enquete 
gehouden over de bezoekregeling 
onder de gedetineerden. In beide 
jaren waren de gedetineerden van 
mening dat het in stand houden 
van huwelijkse relaties de belang-
rijkste functie van het bezoek was. 
Op de tweede plaats kwam in 
beide jaren het beperken van 
homoseksueel contact. Opvallend 
is ook dat in beide jaren gedeti-
neerden die geen bezoek 
ontvingen, weinig afgunstig 
waren. De publieke opinie, die 
door de auteur in 1962, 1972 en 
1985, is gepeild over het bezoek 
zonder toezicht, was in al deze 
jaren ook overwegend gunstig. 

27 
Jones, S.J., T.J. Schmid 
Inmates conceptions of prison 
sexual assault 
The prison journal, 69e jrg., nr. 
I, 1989, pp. 53-61 

De auteurs van het onderhavige 
artikel hebben onderzocht hoe de 
beeldvorming omtrent seksueel 
geweld zich in de loop van de 
detentie bij eerstveroordeelden 
ontwikkelt en hoe deze beeld-
vorming het feitelijk gedrag 
beinvloedt. Het onderzoek is 
gebaseerd op participerende 
observatie door de auteurs in een 
zwaarbeveiligde Amerikaanse 
gevangenis. Deze tien maanden 
durende observatieperiode werd 
aangevuld door interviews met 
twintig eerstveroordeelden. Deze 
gedetineerden hebben, voordat zij 
worden ingesloten, een zeer 
gewelddadig beeld van het gevan-
genisleven, waarbij seksueel 
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geweld aan de orde van de dag is. 
De bezorgdheid voor de eigen 
veiligheid is bij binnenkomst in de 
gevangenis dan ook groot en men 
sluit zich af voor andere gedeti-
neerden. Naarmate de detentie 
voortschrijdt, ontstaat een reeler 
beeld van het risico van 
verkrachting. De angst wordt 
echter opnieuw geactiveerd 
wanneer zich binnen de gevange-
nismuren de eerste feitelijke 
verkrachtingen voordoen. 
Naarmate echter gedetineerden 
veel van dergelijke incidenten in 
hun omgeving hebben meege-
maakt, wordt het effect daarvan 
op beeldvorming en gedrag weer 
minder. Daarbij komt dat 
verkrachtingen door gedeti-
neerden onderling worden geratio-
naliseerd als een gevolg van 
uitlokking door de slachtoffers 
ervan. Ook dit vermindert op de 
lange duur de angst en het 
zichzelf isolerend gedrag. 
Met literatuuropgave. 

28 
Kropp, P.R., D.N. Cox e.a. 
The perceptions of correctional 
officers towards mentally disor-
dered offenders 
International journal of law and 
psychiatry, 12e jrg., nr 2/3, 
1989, pp. 181-188 

In de Verenigde Staten belanden 
als gevolg van 'de-institutionali-
sering' in de geestelijke gezond-
heidszorg steeds meer psychisch 
gestoorden in penitentiaire inrich-
tingen. Welke houding peniten-
tiair inrichtingswerkers hebben ten 
opzichte van deze categorie 
gedetineerden, is onderwerp 
geweest van een onderzoek onder 
85 bewaarders in een zwaarbe-
veiligd Amerikaans huis van 
bewaring. Aan de hand van een 
vragenlijst dienden geestelijk 
gestoorde gedetineerden, gewone 
gedetineerden, psychiatrische 
patienten en de doorsnee 

bevolking te worden vergeleken. 
Verder werden vragen gesteld over 
de omgang met geestelijk 
gestoorde gedetineerden en over 
de opleidingsbehoefte daarbij. 
Geestelijk gestoorde gedeti-
neerden werden in vergelijking 
met de andere drie categorieen het 
minst gunstig beoordeeld. Zij 
werden als onvoorspelbaar en 
gevaarlijk beschouwd. Opvallend 
was dat vrijwel alle respondenten 
behoefte hadden aan meer 
training in de omgang met deze 
categorie gedetineerden. Verder 
vond bijna iedereen dat deze 
gedetineerden dienden te worden 
afgezonderd van normale gedeti-
neerden. 
Met literatuuropgave. 

29 
Sabol, W.S. 
Racially disproportionate prison 
populations in the United States; 
an overview of historical patterns 
and review of contemporary 
issues 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 4, 1989, pp. 405-432 

In het noordelijke deel van de 
Verenigde Staten zijn gedetineerde 
negers historisch gezien veel 
sterker oververtegenwoordigd ten 
opzichte van blanke gedetineerden 
dan in de zuidelijke staten het 
geval is. Dit blijkt uit het aantal 
ingesloten gedetineerden per 
100.000 inwoners, uitgesplitst naar 
raciale categorie, over de periode 
van 1850 tot 1980. Wel zijn de 
trends vanaf het midden van de 
twintigste eeuw gaan convergeren, 
zodat thans negers in beide delen 
van de Verenigde Staten ongeveer 
even sterk zijn oververtegen-
woordigd onder de gedetineerden-
bevolking. De schrijver gaat ook 
uitvoerig in op tegenwoordige 
regionale verschillen in inslui-
tingspatronen van blanken en 
negers. Hij doet dit aan de hand 
van cijfers over 1960, 1970 en 

Literatuuroverzicht 	 125 



1980. De verklaringen voor de 
regionale verschillen in detine-
ringskans van negers zijn 
tweeerlei. Enerzijds wordt 
gewezen op de grotere betrok-
kenheid van negers bij criminele 
activiteiten en op bun daardoor 
grotere aanhoudings- en veroorde-
lingskans. Deze verklaring blijkt 
echter uit statistisch onderzoek 
niet afdoende te zijn. Er zijn ook 
discriminerende factoren in de 
straftoemeting, waardoor 
gekleurde criminelen eerder tot 
gevangenisstraf worden veroor-
deeld dan blanke criminelen. In 
de loop van het artikel wordt 
uitvoerig stilgestaan bij de 
geschikte statistische methoden en 
technieken om verschillen in de 
strafrechtelijke bejegening van 
raciale groepen te onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 

30 
Temby, I. 
Preventing custodial deaths; a 
systemic approach 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
22e jrg., nr. 4, 1989, pp. 193-201 

Van 1980 t/m 1988 hebben zich in 
Australie 462 sterfgevallen 
voorgedaan tijdens detentie in een 
penitentiaire inrichting of op een 
politiebureau. De auteur meent 
dat de overheid een speciale 
zorgplicht heeft voor personen die 
zij van hun vrijheid heeft beroofd, 
en moet trachten te voorkomen 
dat zij komen te overlijden. Aan 
de hand van drie afzonderlijk 
beschreven sterfgevallen die zich 
in de afgelopen jaren in Australie 
tijdens detentie hebben 
voorgedaan, wordt aangetoond 
dat deze zorg verbetering behoeft. 
Een aantal voorstellen tot syste-
matische verbetering worden in 
dat verband gedaan. Allereerst 
zou de lijkschouwer meer 
bevoegdheden moeten hebben om 
in zijn onderzoek vast te stellen of 

anderen - bijv. penitentiaire 
inrichtingsfunctionarissen - een 
verwijt kan worden gemaakt 
wegens nalatigheid. Deze 
bevoegdheid heeft de Australische 
lijkschouwer nu niet. Ook wordt 
voorgesteld dat nabestaanden bij 
het onderzoek naar aanleiding van 
sterfgevallen tijdens detentie 
kosteloos een beroep kunnen doen 
op juridische bijstand. De auteur 
ziet hierin een middel om de 
overheid onder druk te zetten 
teneinde haar verantwoorde-
lijkheid te nemen bij het 
voorkomen van sterfgevallen 
tijdens detentie. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

31 
Agnew, It 
A longitudinal test of the revised 
strain theory 
Journal of quantitative crimi-
nology, 5e jrg., nr. 4, 1989, pp. 
373-387 

Agnew's revisie van de 'strain' 
theorie (1985) houdt in dat delin-
quentie niet zozeer resultante is 
van de onmogelijkheid om op 
andere wijze belangrijke doelen te 
bereiken, alswel van de onmoge-
lijkheid om op legale wijze aan 
ongewenste situaties te 
ontsnappen. De tot nu toe op dit 
terrein verrichte onderzoeken 
betroffen weinig natuurgetrouwe 
laboratoriumsituaties en konden 
geen uitsluitsel geven over de 
causaliteit van gevonden 
verbanden. In het onderhavige 
onderzoek maakte de auteur 
gebruik van longitudinale data uit 
het 'Youth in Transition' 
onderzoek om het verband tussen 
negatieve omgevingsomstandig-
heden en delinquentie te onder-
zoeken. De resultaten steunen de 
herziene 'strain' theorie: negatieve 
omgevingsomstandigheden 
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hebben een causaal effect op 
delinquentie en delinquentie 
veroorzaakt geen negatieve 
omgevingsomstandigheden. 
Met literatuuropgave. 

32 
Corley, C.J., S. Cernkovich e.a. 
Sex and the likelihood of 
sanction 
The journal of criminal law and 
criminology, 80e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 540-556 

Centraal in deze bijdrage staat de 
vraag in hoeverre er door gezin, 
school en het justitiele systeem 
verschillend wordt gereageerd op 
deviant gedrag van mannelijke 
respectievelijk vrouwelijke adoles-
centen. Via interviews is infor-
matie vergaard over deviant 
gedrag en ervaren sancties onder 
thuiswonende en gedetineerde . 
adolescenten. Uit de onderzoeks-
resultaten blijkt dat binnen het 
gezin zaken als leeftijd en ras van 
de jongeren mede de sancties 
bepalen. Er blijkt op dit punt geen 
verschil te worden gemaakt tussen 
jongens en meisjes. Op school 
worden de mannelijke adoles-
centen - in verband met ernstiger 
vergrijpen - vaker van school 
geschorst dan de vrouwelijke 
adolescenten. Verder wordt in 
beperkte mate steun gevonden 
voor de labelinggedachte en 
blijken zaken als voorgeschiedenis 
en mate van delinquentie belang-
rijke bepalende factoren te zijn als 
het gaat om sancties binnen de 
school. De toepassing van justi-
tiele sancties blijkt bepaald te 
worden door wettelijke variabelen 
zoals de ernst van het delict en 
onafhankelijk te zijn van sociale 
en demografische kenmerken als 
sekse, ras of leeftijd. 
Met literatuuropgave. 

33 
Guerra, N.G. 
Consequential thinking and 
self-reported delinquency in 
high-school youth 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 4, 1989, pp. 440-454 

Op basis van self-report gegevens 
werden middelbare scholieren 
geclassificeerd als relatief zwaar 
of relatief licht delinquent. 
Vervolgens werd informatie 
verzameld over hun 'consequential 
thinking'. Hiertoe werd hen 
gevraagd naar het belang, de 
waarschijnlijkheid en de ernst van 
eventuele juridische, morele of 
sociale consequenties van 
wetsovertredend gedrag in de 
vorm van spieken, het plegen van 
een gewapende overval en op 
personen gericht geweld. De 
relatief zwaar delinquente 
scholieren blijken significant 
minder vaak de consequenties van 
spieken belangrijk, waarschijnlijk 
of ernstig te vinden dan de relatief 
licht delinquente groep. Dit 
verschil wordt niet gevonden ten 
aanzien van de twee andere 
vormen van regelovertredend 
gedrag. In de discussie wordt 
uitgebreid ingegaan op de 
betekenis van deze bevindingen in 
relatie tot andere onderzoeksresul-
taten op dit terrein. 
Met literatuuropgave. 

34 
Keane, C., A.R. Gillis e.a. 
Deterrence and amplification of 
juvenile delinquency by police 
contact 
British journal of criminology, 
29e jrg., nr. 4, 1989, pp. 336-352 

De auteurs veronderstellen dat er 
bij vrouwen sprake is van een 
negatieve relatie tussen controle 
en deviantie en bij mannen van 
een positieve relatie. Dit zou 
verband houden met het feit dat 
mannen meer dan vrouwen 
geneigd zijn risico's te nemen. De 
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hypothese is getoetst door de 
antwoorden van 835 middelbare 
scholieren uit Toronto op vragen 
over politiecontacten (= controle) 
en over marihuanagebruik 
(.= deviantie) te analyseren met 
behulp van LISREL. De resul-
taten bevestigen de hypothese. 
Wanneer wordt gecontroleerd 
voor `risicogeneigdheid', blijkt 
sekse echter nog maar weinig 
invloed te hebben op de relatie 
tussen politiecontacten en 
marihuanagebruik. De auteurs zijn 
van mening dat politiecontacten 
voor risicozoekers een 
mogelijkheid bieden om in contact 
te komen met delinquente 
leeftijdsgenoten, hetgeen tot meer 
delinquent gedrag kan leiden. 
Voor jongeren die een aflceer 
hebben van risico, werken politie-
contacten afschrikwekkend en 
controle-verhogend, hetgeen de 
kans op toekomstig delinquent 
gedrag verkleint. 
Met literatuuropgave. 

35 
Lanier, M.M. en Bit McCarthy 
Aids awareness and the impact of 
aids education in juvenile correc-
tions 
Criminal justice and behavior, 
I6e jrg., nr. 4, 1989, pp. 395-411 

Teneinde informatie te krijgen 
over de kennis van jonge delin-
quenten met betrekking tot Aids, 
hun attitudes wat betreft de ernst 
van het Aids-probleem en de 
genomen voorzorgsmaatregelen 
tegen besmetting is een vragenlijst 
afgenomen onder de gedetineer-
denpopulatie in 'The Alabama 
Department of Youth Services'. 
Een deel van de 363 in het 
onderzoek betrokken jongeren 
had op het moment van het 
onderzoek een 5-daagse 
Aids-voorlichtingscursus (van een 
uur per dag) achter de rug. Een 
ander deel had drie cursusdagen 
meegemaakt en weer een ander 

deel had de cursus nog niet 
gevolgd. De onderzoeksresultaten 
laten zien dat jeugdige delin-
quenten door bun gedrag een 
risicogroep vormen. Verder blijkt 
dat zij bezorgd zijn over Aids en 
een redelijk inzicht hebben in 
emst van de ziekte en de 
overdraagbaarheid ervan. 
Deelname aan de cursus verbetert 
het kennisniveau en vermindert 
het voorkomen van misvattingen 
over Aids. Educatie op 
Aids-gebied zou standaardon-
derdeel moeten worden van de 
begeleiding van jonge gedeti-
neerden. 
Met literatuuropgave. 

36 
Leeman, Y., S. Saharso 
Je kunt er niet omheen; etnisch 
gebonden reacties van Marok-
kaanse, Molukse en Surinaamse 
jongeren op discriminatie 
Jeugd en samenleving, 20e jrg., 
nr. 1, 1990, pp. 17-28 

In opdracht van het ministerie van 
WVC is onderzocht hoe 61 
Marokkanen, Molukkers en 
Creoolse Surinamers in de leeftijd 
van 16-24 jaar op door hen 
ervaren discriminatie reageren. In 
het artikel worden de bevindingen 
met betrekking tot directe discri-
minatie, dat wil zeggen negatieve 
behandeling in het dagelijks !even, 
besproken. Alle jongeren hebben 
wel eens discriminatie ervaren en 
iedereen kiest wel eens voor niets 
doen. Als de jongeren ervoor 
lciezen wel lets te doen, dan zijn 
de reacties verschillend..Bij de 
Marokkaanse jongeren is de 
reactie wisselend en varieert van 
niets doen of confrontatie tot 
officieel protest. Bij twijfel kiezen 
deze jongeren voor negeren van 
discriminatie. Zowel de Molukse 
als de Surinaamse jongeren 
hebben allemaal de opvatting dat 
je discriminatie niet over je kant 
moet laten gaan. Hun reactie is 
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afwisselend confronteren of niets 
doen. De Molukse jongeren 
zeggen vaak gekozen te hebben 
voor vechten. Bij de Surinaamse 
jongeren is overtuigen via 
woorden heel populair en naar 
hun zeggen succesvol. De reacties 
van de jongeren worden verklaard 
uit een voor elk van de groepen 
ander samenspel van culturele 
achtergrond, migratiegeschiedenis 
en bejegening door de Neder-
landse samenleving. Er is geen 
sprake van bewust door etnische 
groepstraditie geinspireerde 
reacties. Tot slot van het artikel 
wordt gesteld dat het voor deze 
jongeren wenselijk zou zijn een 
weerbaarheidstraining te volgen in 
verband met discriminatie in 
arbeidssituaties. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

37 
Hoogeboom, A.B. 
Politie in Groot-Brittannie; 
tussen publieke acceptatie en 
politieke eisen 
Het tijdschrift voor de politie, 
52e jrg., nr. 1, 1990, pp. 3-10 

Aan de hand van recente onder-
zoekspublikaties gaat de auteur na 
hoe het imago van de bobby als 
publieksvriendelijke wetshand-
haver is ontstaan en hoe men 
tegenwoordig tegen hem aankijkt. 
Toen de bobby in 1829 werd 
gelintroduceerd werd hij niet 
meteen geaccepteerd. De accep-
tatie kwam pas in de periode 
1856-1960 toen de arbeidersklasse, 
waartegen hij eerder veelal werd 
ingezet, opgenomen werd in de 
politieke en economische 
structuur van de samenleving. 
Maar sinds 1960 is het vertrouwen 
in de bobby weer gedaald, o.a. 
onder invloed van rassenrellen 
waartegen hij moest optreden, de 
mijnstakingen en de stijging van 

de criminaliteit. De politie wordt 
steeds meer een politiek 
instrument en debatten over de 
politie worden verpolitiseerd. De 
Metropolitan Police is begonnen 
aan een fundamentele herorien-
tatie op het beleid om het 
vertrouwen van de bevolking terug 
te winnen. De auteur signaleert 
echter een aantal struikelblokken, 
zoals de centralisering, militari-
sering, technologisering, de erosie 
van de service en van preventie en 
steeds verdergaande speciali-
sering. Tot slot wordt nog 
aandacht besteed aan de speciale 
positie van de politie in Noord-
Ierland. 

38 
Horn, J., E. Koolhaas 
Wijkteampolitie in Nederland in 
de praktijk; een inventariserend 
onderzoek 
Het tijdschrift voor de politie, 
52e jrg., nr. 1, 1990, pp. 22-30 

Na een korte samenvatting van de 
doelstellingen en uitgangspunten 
van het in het rapport van de 
Projectgroep Organisatiestructuur 
(POS) ontwikkelde wijkteam-
model wordt getracht een beeld te 
schetsen van de wijze waarop dit 
model in de praktijk vorm heeft 
gekregen. Ondanks de twijfels die 
in het begin werden geuit over de 
haalbaarheid van de ideeen van 
de POS, blijkt het wijkteam-model 
toch in een, toenemend, aantal 
korpsen te zijn geIntroduceerd. 
Gebleken is, dat het wijkteam-
model niet bestaat. Er is sprake 
van een grote varieteit aan 
modellen. Er zijn korpsen die 
wijkteams hebben, die uit zes 
koppen bestaan, terwijl bijvoor-
beeld in Amsterdam sommige 
wijkteams de omvang van een 
middelgroot politiekorps hebben. 
Voorts kan geconcludeerd 
worden, dat het realiseren van de 
in het rapport gestelde uitgangs-
punten niet vrij is van problemen. 
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Sommige uitgangspunten 
verdragen elkaar slecht en bij het 
streven, de afzonderlijke uitgangs-
punten in de praktijk te realiseren 
warden de wijkteampolitiekorpsen 
veelvuldig voor, vaak onvoorziene, 
dilemma's geplaatst. Enige 
voorbeelden hiervan worden in 
het artikel kart geschetst. 

39 
Visineseu-Voskamp, E.C. 
De Wet politieregisters: een 
gemiste kans 
Nederlands juristenblad, 65e 
jrg., nr. 3, 1990, pp. 85-91 

GesteId kan worden dat de Wet 
politieregistratie de hoofdzaken 
laat liggen. Maar ook datgene wat 
wet is geregeld roept vraagtekens 
op. In dit artikel is het wetsontwerp 
politieregisters kritisch geanaly-
seerd en getoetst aan normen die 
zijn ontleend aan de WPR, de Wet 
JD, de Aanbevelingen van de 
Raad van Europa en het kabinets-
standpunt ten aanzien van het 
persoonsinformatiebeleid in de 
openbare sector, die tezamen de 
context vormen waarin deze wet 
moet warden beschouwd. De 
auteur komt tot de conclusie dat 
de vrije toepassing van het 
principe van zelfregulering bij het 
vaststellen van privacy-regele-
menten voor de persoonsregisters 
bij de politie een situatie zal 
scheppen, waarbij alleen al door 
het grote aantal privacyregele-
menten aan een van de hoofd-
doelstellingen van privacywet-
geving - het scheppen van 
doorzichtigheid van de register-
praktijk - niet kan worden 
voldaan. Nader onderzoek is 
gewenst om het aantal regele-
menten tot een minimum te 
beperken. De auteur geeft aan het 
eind van haar betoog een flink 
aantal hoofdzaken, die in een wet 
op de politieregisters (indien die 
er toch zou moeten komen) 

geregeld behoren te worden. 
Met literatuuropgave. 

40 
Weedon, 
How is the balance to be struck 
between prevention and detection 
in the police response to crime? 
The police journal, 63e jrg., nr. 
I, 1990, pp. 34-48 

De auteur probeert inzicht te 
verkrijgen in de optimale 
verhouding tussen preventie en 
opsporing. Eerst wordt ingegaan 
op een vijftal basiselementen van 
een formele structurele 
benadering van de preventiepro-
blematiek. De meeste misdrijven 
zijn te voorkomen. Voorwaarden 
hiervoor zijn dat van de zijde van 
de politie een structurele 
preventie-aanpak wordt voorge-
staan en dat het publiek dit accep-
teert. Preventie en opsporing zijn 
twee strategieen die veel gemeen-
schappelijke elementen hebben. 
Politie en bevolking dienen een 
goede communicatie met elkaar te 
onderhouden. De auteur betreurt 
het dat binnen de cultuur van de 
politie-organisatie zo weinig 
ruimte is voor het idee van 
preventie. Naar zijn mening is een 
veelomvattende preventiestrategie 
het enige realistische antwoord op 
de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

41 
Hess, H. 
Schattenwirtschafi und Abenteur-
kapitalismui; (Aber den illegalen 
Drogenhandel, die Chancen und 
Kosten der Prohibition und die 
Vorteile einer alternativen 
Drogenpolitik 
Nene Kriminalpolitik, nr. 2, 
1989, pp. 24-29 

De oorlogsverklaring tegen drugs-
gebruik en -handel leidt tot een 
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zware financiele en personele 
belasting en de strijd wordt aan 
beide zijden steeds grimmiger. De 
auteur bestrijdt de juistheid van 
een dergelijk beleid, niet alleen 
aan de hand van wat hiermee tot 
nu toe is bereikt maar ook van de 
resultaten in een dergelijke strijd 
tegen alcohol- en nicotinemis-
bruik. Een juiste politiek moet 
zich realiseren dat het maximum 
niet haalbaar is en dat men zich 
tevreden moet stellen met het 
optimaal mogelijke. Het drugs-
beleid zou meer moeten worden 
gericht op de vraagzijde: veran-
dering van het imago dat aan 
gebruik kleeft, een gedifferen-
tieerd therapie-aanbod en substi-
tutiemogelijkheden. Ten aanzien 
van het gebruik van nicotine 
beginnen nu de vruchten van een 
dergelijk beleid zichtbaar te 
worden. Het beleid tegen het 
gebruik van harddrugs zou 
volgens de auteur meer zijn 
voordeel moeten doen met de 
inzichten die hieruit zijn 
verkregen. 
Met literatuuropgave. 

42 
McMurran, M., C.R. HoIlin 
Drinking and delinquency; 
another look at young offenders 
and alcohol 
British journal of criminology, 
29e jrg., nr. 4, 1989, pp. 386-394 

Bij 100 jeugdige gedetineerden 
(15-21 jaar) werd de relatie tussen 
alcoholmisbruik en criminaliteit 
nagegaan. Beide gegevens 
scoorden hoog. 43% viel in de 
categorie `zware drinkers' en 39% 
dronk `matig'; de jongeren 
dronken evenveel als de ouderen. 
Er was geen verband tussen de 
mate van alcoholmisbruik en 
delictsoort. Wel was er een 
algemeen verband tussen het 
drinken en criminaliteit, maar het 
is niet duidelijk wat oorzaak en 
wat gevolg is. Een groot deel van 

de ondervraagden zei wel minder 
te willen drinken. Vanwege de 
complexe relatie tussen het 
alcoholmisbruik en de crimina-
liteit acht de auteur een 
benadering die eenzijdig op een 
van beide gegevens is gericht, niet 
geschikt. Bovendien bleek uit de 
interviews veel onderliggende 
problematiek aanwezig, waar 
evenzeer aandacht aan zou 
moeten worden besteed. 
Met literatuuropgave. 

43 
Reeg, A.R. 
Strafrecht in der Drogenpolitik; 
was hilft — more of the same oder 
em n radikales Umdenken? 
Neue Kriminalpolitik, nr. 2, 
1989, pp. 30-35 

De inzet van het strafrecht tegen 
de consumptie van en handel in 
drugs is tot nu toe niet effectief. 
De auteur bespreekt drie, veel 
gehoorde, suggesties voor een 
effectievere strategie: strengere 
straffen en uitbreiding van de 
strafwet, ontneming van winsten 
uit drugshandel en het 'wit 
wassen' van zwart geld strafbaar 
stellen, en reductie of eliminatie 
van de inzet van het strafrecht. De 
eerst genoemde strategie is 
volgens hem voldoende ineffectief 
of zelfs contraproduktief gebleken 
om veel woorden aan te besteden. 
De tweede is moeilijk te reali- 
seren, o.a. vanwege problemen in 
de bewijsvoering en in verband 
met het bankgeheim. Hoewel in 
Engeland, Spanje en de VS al 
vergaande mogelijkheden op dit 
terrein bestaan, zijn de ervaringen 
nog niet voldoende voor een 
preciese evaluatie. De derde 
strategie lijkt de auteur het meest 
veelbelovend. Nederland wordt 
aangehaald als sprekend 
voorbeeld: de pragmatische 
benadering, waarin prioriteiten 
worden gesteld in de drugspo-
litiek, heeft niet alleen tot een 
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afname van het gebruik van 
softdrugs geleid (periode 
1973-1983), maar ook is het aantal 
gebruikers van harddrugs gedaald 
en de gemiddelde leeftijd van de 
gebruikers gestegen. Ook in 
Zwitserland zijn enige kantons 
overgegaan tot een minder repres-
sieve benadering. De auteur 
benadrukt dat naast een minder 
repressief beleid ook een ruim en 
gevarieerd aanbod in de hulpver-
leningsmogelijkheden noodza-
kelijk is om het drugsprobleem in 
de hand te houden. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

44 
Harrison, P.A., N.G. Hoffmann 
e.a. 
Differential drug use patterns 
among sexually abused 
adolescent girls in treatment for 
chemical dependency 
The international journal of the 
addictions, 24e jrg., nr. 6, 1989, 
pp. 499-514 

De populatie vrouwen in behan-
deling voor drug- en/of 
alcohol-misbruik blijkt voor een 
groot deel te bestaan uit slacht-
offers van seksueel misbruik. Dit 
is gebleken uit methodologisch 
beperkt onderzoek. Tot nu toe is 
er nog geen afdoende bewijs voor 
gevonden. De auteurs onder-
zoeken verschillende patronen van 
druggebruik bij vrouwelijke 
adolescenten, die in behandeling 
zijn voor hun verslaving. Een 
groep van 444 meisjes werd 
middels half-gestructureerde inter-
views ondervraagd. De meisjes 
werden vervolgens verdeeld in 
vier groepen, gebaseerd op 
ervaringen met seksueel misbruik. 
Meisjes die aangaven binnen 
en/of buiten het gezin misbruikt 
te zijn werden vergeleken met 
meisjes die dit ontkenden. Er 

blijkt een duidelijke relatie te 
bestaan tussen de keuze voor een 
bepaald soon drug en het 
voorkomen van seksuele mishan-
deling. Hoewel er geen signifi-
cante verschillen tussen de 
groepen werden gevonden t.a.v. 
het gebruik van alcohol, 
marihuana en cocaine gebruikten 
de slachtoffers van seksueel 
geweld veel vaker stimulerende 
middelen, pijnstillers, kalmerende 
middelen en hallucinogenen. 
Daarnaast gaven slachtoffers van 
seksueel misbruik aan eerder 
begonnen te zijn met het gebruik 
van alcohol en drugs. Vaak namen 
zij deze middelen als zelfmedi-
catie en om familie-problemen uit 
de weg te gaan. Nay. deze resul-
taten pleiten de auteurs voor 
hernieuwde aandacht voor de 
relatie tussen drug-keuze, 
persoonlijkheidsfactoren en 
belangrijke gebeurtenissen in 
iemands leven. 
Met literatuuropgave. 

45 
Lagrange, R.L., K.F. Ferraro 
Assessing age and gender diffe-
rences in perceived risk and fear 
of crime 
Criminology, 27e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 697-719 

Uit veel onderzoek komt naar 
voren, dat vooral vrouwen en 
ouderen bang zijn om het slacht-
offer te worden van een misdrijf. 
Wat ouderen betreft is dit 
paradoxaal, omdat hun kans op 
victimisatie niet zo groot is. Om 
beter inzicht in deze materie te 
krijgen werd een telefonische 
enquete gehouden (1987) onder 
320 bewoners van een stedelijk 
gebied in het zuid-oosten van de 
VS. Van deze groep was 60% 
vrouw en 86% blank. De leeftijd 
varieerde van 18 tot 86 jaar. 
Onderzocht werden mogelijke 
verschillen in angst voor en veron-
dersteld risico bij verschillende 
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soorten criminaliteit i.v.m. leeftijd 
en geslacht. De uitkomsten 
werden vergeleken met de NCS 
(National Crime Survey)- 
metingen. Uit deze metingen en 
die van de auteurs blijkt dat 
vrouwen angstiger zijn dan 
mannen voor de meeste delicten, 
vooral voor geweld, en meer risico 
denken te lopen. Wat leeftijd 
betreft is het verband met angst of 
risico minder duidelijk en leveren 
de verschillende metingen 
verschillende uitkomsten op. 
Volgens het onderzoek van de 
auteurs zijn jongeren banger dan 
ouderen om slachtoffer te worden 
en vertonen personen van 
middelbare leeftijd de minste 
angst. Volgens de NCS-metingen 
zijn echter juist de ouderen 
angstiger. De auteurs concluderen 
dan ook dat t.g.v. meetproblemen 
bij onderzoeken de angst van 
ouderen nogal eens overschat 
wordt. 
Met literatuuropgave. 

46 
Penders, A.S. 
Slachtofferhulp en rechtshulp I 
Advocatenblad, 70e jrg., nr. 3, 
1990, pp. 43-48 

In deze aflevering het eerste deel 
van een serie van drie artikelen 
over het belang van rechtshulp 
aan slachtoffers van misdrijven. 
De (psycho-sociale) hulpverlening 
aan slachtoffers van misdrijven is 
al enige jaren in ontwikkeling. De 
rechtshulp blijft daarbij achter. 
Deels wordt dit veroorzaakt door 
gebrek aan kennis van de 
mogelijkheden bij slachtoffers 
zelf, doch ook door gebrek aan 
kennis bij de advocatuur. Naast 
een korte beschrijving van de 
inhoud van slachtofferhulp wordt 
in dit eerste gedeelte aandacht 
gegeven aan de plaats van het 
slachtoffer binnen het strafrecht. 
Binnen het strafrecht kan de 
rechtshulp van slachtoffers 

verschillende onderwerpen 
betreffen: schaderegeling; 
bejegening en informatiever-
strekking door politie en officier 
van justitie; getuigenverklaring; 
strafrechtelijk beslag; beklag ex 
art. 12 e.v. Sr.; voeging als 
beledigde partij. De auteur 
behandelt op een korte duidelijke 
manier bovenstaande onder-
werpen. Duidelijk wordt dan al 
snel, dat de rechtshulp in dit 
kader verder ontwikkeld zal 
moeten worden. In het tweede 
artikel van deze serie worden 
enige administratiefrechtelijke 
mogelijkheden behandeld en in 
het derde artikel de civielrechte-
lijke mogelijkheden. 
Met literatuuropgave. 
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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. 
JVS, juni/juli 1990: Allochtonen en 
Justitie 
JV6, juli 1990: Godsdienst en 
criminaliteit 
JV7, september 1990: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november 1990: 
Planning en justitie 
JV9, december 1990: Criminologie 
in West-Europa 

Aan het begin van elk acade-
misch jaar verzorgt de redactie 
van Justitiele Verkenningen een 
overzicht van Nederlands weten-
schappelijk onderzoek op justi-
tieel terrein (1V7). Het betreft 
onderzoek op het gebied van 
strafrecht, criminologic en de 
justitiele praktijk, maar ook op het 
gebied van personen- en 
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Onderzoek op justitieel 
terrein 

Modedelingen 

familierecht, wetgeving en kinder-
bescherming. Over het algemeen 
heeft het beschreven onderzoek 
een sociaal-wetenschappelijk 
karakter. Het overzicht beperkte 
zich vooralsnog voornamelijk tot 
departementaal en of universitair 
onderzoek. 
Om tot een zo compleet mogelijk 
overzicht te komen verzoekt de 
redactie onderzoeksinstellingen en 
(commerciele) onderzoeksbureaus, 
die nog niet eerder met onderzoek 
in het onderzoeksoverzicht waren 
vertegenwoordigd, opgave te doen 
van lopend onderzoek op bovenge-
noemde gebieden. De redactie zal 
beoordelen of het onderzoek voor 
opname in het onderzoeknummer 
in aanmerking komt. Standaard-
formulieren kunnen worden 
aangevraagd op het 
redactie-adres: Ministerie van 
Justitie, Redactie Justitiele 
Verkenningen, t.a.v. mr. P.B.A. ter 
Veer, kamer H 127, Schedeldoeks-
haven 100, 2500 EH Den Haag, 
tel.: 070-3707! 47. 

De WODC -rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 



hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
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-rap-
porten, verschenen in 1988 en 
daarvoor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, 
tel: 070-378 98 80. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
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De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
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voorraad strekt gratis te verkrijgen 
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bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-37065 54 tot 15.00u). In 
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